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مقدمة

من مقرتبون أنهم يحسبون عرش التاسع القرن وأبناء العرشين، القرن مطالع اقرتبت
القرن من األخرية العرشة األعوام عربوا قد وكانوا خموله، يف عرصيشبهه إىل عرصخامل
كلمة: عليه أطلقوا ألنهم يستغربونه؛ ال ركود االكرتاث؛ وقلة امللل مرور بها يمرون وهم
به ونفرس زمن»، «آخر العربية: اللغة يف نحن نقول كما ،«Fin de Siècle القرن «آخر
غرابة وال له اكرتاث فال واالبتذال، اإلسفاف معدن معدنه؛ ومن غراره عىل منتظر فعل كل

ويعاد. يقال كما يستغرب، ال معدنه من اليشء ألن فيه؛
التاسع القرن نهاية يف الغفلة هذه من القريب بغدهم الناس جهل عىل أدل وليس
التاريخ، عرف منذ والحديث القديم التاريخ قرون بني العرشين القرن ضخامة عن عرش
القرن هذا إىل وأقطاره أركانه جميع من العالم التفت حتى ينتصف، القرن هذا يكد فلم
يف العصور عرص هو فإذا األخري، التاريخ أعقاب من العكارة بقية أنه إليه خيل الذي
وجالئل نعم، اآلمال. جالئل من بعده يتوقع وفيما ومخرتعاته، مكتشفاته ويف حوادثه،

األهوال.
للقمقم وفتح للفضاء، واقتحام الرابعة، عرشته إىل الثانية عرشته من عامليتان حربان
تدركها ال ذرات من فيها ما أصغر يحتويه الذي القمقم وهو األكرب، الطبيعة مارد عن

األبصار.
اإلنسان يدي عىل الدمار إىل تعجل أو الطبيعة، عىل النرص إىل اإلنسانية تعجل هل
فال الحروب، تختم التي الحرب من ا حقٍّ اإلنسان اقرتب وهل أرسارها؟ من كشفه بما
وعىل الطبيعة، عىل النرص يوم من فشيئًا شيئًا يقرتب هو أم محاربون، وال بعدها حرب

والدمار؟ الرش بوائق من هو طبيعته يف ما
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يف املكنون املارد عىل واالنتصار الفتح نشوة ذهبت الفكرة؛ وجاءت السكرة وذهبت
عسري. حساب بل املبني، الفتح لهذا طويل حساب عن املفاجأة وانجلت املادة، ذرات

عنده وماذا الوعد، من عنده ماذا ورسه؟ عالنيته من لنا يهب أن العلم وسع يف ماذا
وراءه يتسرت محذور من املأمول الخري يف ماذا بل املأمول؟ الخري من فيه وماذا الوفاء؟ من

املنظور؟ النفع
يزداد وسوف والوباء، السقم عىل الغلبة تؤتيه سوف الطبيعة عىل اإلنسان غلبة إن
واألعمال؟ الشواغل ومن األزواد، من الناس لهؤالء العلم عند فماذا العلم، بربكة الناس
يلتمسون ثم عليه، يتغالبون عالم إىل مرسلهم هو أم واملأوى، القوت من لهم الكفاية أعنده

املبيد؟ السالح ذلك الجديد؛ السالح بذلك الغلب
يزيدون أو منه وينقصون وينقدونه، يدرسونه «مالثوس» نذير إىل الباحثون وعاد
معلومات من عليه اعتمد فيما إال يشء، كل يف أصاب قد األمس نذير أن لهم فوضح عليه،
من األرض يف الكفاية عىل األحياء زيادة من بالخطر أنذر حني يخطئ ولم وأسانيد،
زمنه يف يبلغ فلم عنه، توارى الذي بعضها ونيس املخاوف، بعض ذكر قد ولعله الطعام،
يف املدخر غذائها من يلزمها ما عىل واألدوات اآلالت زيادة وهو امللموس، الخطر مبلغ

الوقود. مناجم وهو األرض،
العرشين، القرن نهاية قبل املخبوء الغد عن يستخربونها نبوءاتهم إىل الباحثون ولجأ
عن املتحدث نبوءة كأنها والصناعة، العلم وصبغة القرن، بطابع تتسم نبوءات ولكنها

يدور. كم ويعرف مداره، يعرف األرض، يف أو السماء يف سيار
نبوءات من وال الطوبى، نبوءات من ليست واإلحصاءات، التقديرات إىل أقرب نبوءات
فيها يكن لم لو الفلك، بأرصاد أشبه ولكنها الذهبية، العصور نبوءات من وال األحالم،

الحساب. فيه يخطئ قد املجهول الغيب من يشء
حقيق الوعود هذه من وماذا وعود؟ من — الصناعة عرص العرص— هذا عند ماذا
كل وراء يقع ومما الحساب، يف يقع مما بوعوده وفائه دون يحول وماذا الوفاء؟ يتبعه أن

حساب؟
لإلجابة نوفق أن ونرجو الكتاب، هذا فصول جوابها عىل تدور التي األسئلة هي هذه
وهداية الظواهر، تلك بهداية إليه نهتدي ما وغاية األمور، ظواهر تلهمنا ما غاية عنها

املصدوق. األمل
أحدهما يضيف متناقضني، متقابلنيوال جوابنيمتالحقنيال عنه نجيب أن وسنحاول

عليه. يطغى أو ليلغيه، مكانه عن يزحزحه وال اآلخر، إىل
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مقدمة

من يليه ما إىل النظر يبتدئ الصناعي تطوره العرشين بالقرن انتهى حيث فمن
من األول الشطر هو وهذا والعراقيل، العوائق من املمكنات تلك يعرتض وما املمكنات،
للميض واستعدت غايتها، الصناعة بلغت حيث الصناعة؛ خرباء عىل فيه نعول الذي الكتاب
هذا يف وسننقل يليه، وفيما العرشين القرن حدود يف الغاية، تلك بعد ما إىل تقدمها يف
الصناعة، تعالجها التي واملشكلة الصناعة، أحدثتها التي للمشكلة كافية خالصة القسم
قضايا من بذلك يشتبك ما وعىل السكان، ومن املؤونة األرضمن سعة تقدير عىل ومدارها

العرشين. القرن يف وبخاصة السالح، وقضايا السالم،
شطر الكتاب: من الثاني الشطر إىل الخرباء لتقديرات املوجز العرض بعد وننتقل
إليه ونضيف الثقات، الخرباء أولئك تحراه الذي العلم بحق فيه فنأخذ واملراجعة التعقيب

حقه. عىل الحفاظ منه يخليه وال عنه، يسقط ال الذي العلم واجب
كلما اليقني أشتات بني يجمع وأن يستكشف، وأن يفرض أن العلم واجب فمن
أبواب يفتح أن واجبه ومن اليقني، من مزيد إىل تهدي مقبولة فكرة إىل يجمعها أن وسعه
بسبب واملستقبل املايض بني ويربط املجهول، إىل يفيض بابًا منها يغلق فال االحتمال
يف أكربها وإىل اإلنسانية، مشكالت إىل ننظر العلمي الواجب هذا أضواء وعىل موصول،
يف نضعها أن ونحاول وحارضها، ماضيها بني لنقابل الصناعة، مشكلة العرشين القرن
من وأخالط الفوىض، من غياهب يف مبعثرة فلتات هي هل اإلنسان، تاريخ من مكانها
— حلقاتها من املعلوم تتبع أو — تتبعها متالحقة سلسلة هي أو واملصادفات، الطوارئ
وما حارضها بني اتصال عىل نفهمها ثم وحارضها، ماضيها بني اتصال عىل فنفهمها

املنظور؟ الغد لواحق من يليه
اإلنسانية، مشكالت بني املقابلة أن — العلمي الفرض أساس عىل — نفرضه والذي
مبهم فراغ يف بالذهن تتيه وال يفهم، معنى عن تسفر تاريخها يف الصناعة أدوار وبني
لم الطريق معالم من جزء اإلنسانية فمشكالت نسق، كل من مجرد معنى كل من خلو
البدائية اآللة وجدت منذ — والصناعة وارتقائها، انتصارها وأطوار فتوحها، عن ينفصل
منذ الناطق الحيوان ومالمح األعجم الحيوان مالمح بني غريت التي األوىل السمة هي —
عىل التمام يف آخذة الصورة تزال وال املستقبل، ينقطع ال الصورة هذه وعىل األزمان، أقدم

والظالل. الفجوات تخللتها وإن واطراد، استقامة
قائمة الغد إىل والرجاء التفاؤل نظرة أن توكيدها يف نرتدد وال نؤكدها التي ودعوانا
دليًال أصعب التاريخ بعبث القول وإن والقنوط، التشاؤم أسباب توازن التي أسبابها عىل
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يؤثرها التي معانيه دون بينة، بصرية عىل معناه نختار وإننا التاريخ، بمعنى القول من
تعززه التي أسبابه املدلول، واضح معنى يكون أن منه وبحسبنا القانطون، املتشائمون

تنفيه. التي األسباب من أوضح
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األول الفصل

والطاقة الطعام

تحويل من تمكنه خاصة ذو وهو النبات، من بالواسطة أو مبارشة يؤخذ اإلنسان طعام
ونحن اإلنسان، لتغذية الرضورية الكيمية املركبات إىل الجو من الكربون أكسيد ثاني
واللبن اللحم إىل تحوله بعد بعضه ونأكل مبارشة، والخرض كالحبوب النبات بعض نأكل

نبات.» لحم «كل أخرى: بعبارة يقال أن ويمكن املدجنة، الحيوانات يف والبيض
سعر آالف ثالثة من — عاملة صحيحة عيشة ليعيش — اإلنساني للفرد بد وال
أعشار وثمانية رطل نحو يساوي ما يوم كل يستنفد أن إذن وعليه اليوم، يف حرارة
كثرية أشكال عىل داخل وهو الكربون، من الرطل أعشار سبعة يحتوي النبات من الرطل
وستني مائتني من إذن اإلنساني للفرد بد فال النبات. منها يتكون التي الرتكيبات يف
وخمسني مائة نحو سنة كل يف األرض ظهر عىل ويتحول سنة، كل الكربون من رطًال
استنفده إذا مقدار وهو نباتية، مادة إىل الكربون أكسيد ثاني من كربون طن بليون
خمسمائة يساوي السكان من عدد لتموين كافيًا كان للتغذية كله فائدته وخلصت الناس
يذهب الشمس ضوء من مصدره ولكن الحارض، الوقت يف األرض عىل املوجودين ضعف
بقي ولو طعامه، يف اإلنسان به ينتفع وال البحر، ماء إىل — الحظ لسوء — منه كثري
الناس من لعدد كافيًا لكان الغذاء عىل وقًفا الشميس مصدره من اليابسة عىل يقع ما
التغذية يف اإلنسان عادات من كان إذ املوجودين، األرض سكان من مثًال خمسني يساوي
وال هذا يستنفد وال وبه، يتغذى الذي والحيوان املزروع، النبات عىل طعامه يقرص أن
أن عىل األرضية، الكرة سطح عىل تنصب التي الضوئية الغذاء مصادر ربع من أكثر ذاك

سكانها. أمثال لعرشة كافيًا لكان — للتغذية أيًضا خلص لو — القسط هذا
نظام يف النقص ألوان من به يصاب ملا اآلن يكفينا ال الزراعية األرض فمحصول
الحيوانات إطعام يف التقريب وجه عىل املحصول نصف يستخدم إذ لألطعمة، تدبرينا
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واللبن كاللحم حيوانية أغذية منه ويعطينا النبات، من جزءًا الحيوان يأكل وإنما الداجنة،
سعر مائة الحيوان نعطي إننا أي الحرارة، أسعار عرش منه يتألف مما ونحوها والبيض

عرشة. ويعطينا منها، تسعني يستنفد
يأخذ بل النبات، جميع يأكل ال اإلنسان أن من آخر نقص للمحصول ويعرض
من املائة يف عرشين بنحو يأكله ما ويقدر والجذور، القشور ويدع مثًال القمح حبة
من األخرى األحياء ألن الداجن؛ والحيوان لإلنسان خالًصا هذا بعد الغذاء وليس جملته،
أن لإلنسان كان الذي النبات محصول من الثلث نحو تلتهم األوبئة وجراثيم الحرشات
يكفي يكاد ما إال األرض محصول من يبقى ال العوارض ولهذه ذاك، لوال به يستأثر

املوجودين. سكانها
الرضورية، الحاجة عىل الصالحة الغذائية املادة من محصوله يربى الواقع يف والعالم
أعشار ثالثة عىل منها حاجته تزيد ال إنساني فرد لكل طنٍّا وخمسني مائة ينتج هو إذ

الطعام. من وفر لدينا لكان العوارض تلك فلوال الواحد، الطن
بليونني اآلن األرض عىل فيبلغ األرضية، املواقع حسب عىل الطعام توزيع ويجري
إنسان، لكل التقريب وجه عىل فدان أي املزروعة، األفدنة من البليون أعشار وأربعة
الواليات يف الساكن فيخص املساحة، هذه عىل سيئًا توزيًعا موزعون األرض سكان ولكن
السكان ويقل األرض، تتسع حيث كندا يف الساكن ويخص مزروعان، فدانان املتحدة
تزيد ال اليابان يف الساكن أن حني عىل ساكن، لكل الفدان أعشار وستة أفدنة ثالثة
اآلسيوية القارة يف الساكن حصة تزيد وال املزروعة، األرض من فدان خميس عىل حصته

فدان. من أقل الفرد اإلنسان فحصة الغربية أوروبا يف أما فدان، خميس عىل
اإلنتاج، يف متفاوتة أساليب عىل العالم يف الزراعية األرض من املحاصيل وتستخرج
من الغذاء مادة من سعر آالف أربعة نحو عىل يوميٍّا نحصل املتحدة الواليات يف فنحن
الفرق مع سعر آالف أربعة يبلغ الذي آسيا إنتاج عىل يزيد مقدار وهو الواحد، الفدان
الغربية أوروبا وتحصل الثانية، عىل األوىل تزيد حيث الرشقي والجنوب الرشق تربة بني
تركيز يكون ما وأشد آالف، وثمانية آالف سبعة بني يتفاوت مقدار عىل املركزة بوسائلها
ثالثة نحو أي سعر، ألف عرش ثالثة الفدان يؤتي حيث اليابان يف الزراعية الوسائل

وثمانمائة. آالف ثالثة وهو العالم، يف الفدان إنتاج متوسط من املثل ونصف أمثال
يستنفد وال والشوفان، القمح من أرضه محصول معظم حيواناته يطعم واألمريكي
نحو األمريكي يأخذ إذ القليل، النزر غري الطبيعية حالتهما عىل منهما اإلنسان طعام
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يأكل الذي اآلسيوي ذلك خالف وعىل والبيض، واللبن اللحم من غذائه أسعار من الثلث
األوروبي ويأتي املائة، يف خمسة عىل الحيوانية املواد من غذاؤه يزيد وال نباتاته، معظم
املائة يف عرشين ويأخذ بقليل، النصف عىل يزيد ما الحيوانات فيعطي بينهما، وسًطا
األرض مساحة بنسبة التغذية عادات وترتبط الحيوانية، املواد من الغذاء أسعار من
حصة تزيد حيث إال الحيوان من الغذاء استخالص ترف عىل السكان يقدر فال املزروعة،

األفدنة. من الواحد الفرد
واإلقليم، بالخصب تتعلق أسباب إىل راجع املحصول مقادير يف االختالف أن يبدو وال
املتحدة الواليات يف فنحن السكان، ووفرة الفنية املعرفة درجة إىل األرجح عىل يرجع وإنما
ألن برتكيزها؛ عنايتهم مثل نعنى وال الزراعة، أساليب من اليابانيون يعلمه ما كل نعلم
آسيا يف أما األفدنة، من الفرد حصة زيادة مع بعد، الرضورة إليه تدعو ال الرتكيز هذا
ال ولكنهم اإلنتاج، مضاعفة إىل تدعو والحاجة يجوعون، فالناس — اليابان عدا —
التي أدواتها عىل الحصول وصعوبة الفنية، املعرفة لنقص الرتكيز وسائل يستخدمون

الغربية. أوروبا يف عليها يحصل
يستعمله ما ضعف من أكثر يساوي املخصبات من مقداًرا األوروبي ويستعمل
وقلما منها، األوروبي يستعمله ما ضعف يساوي الياباني يستعمله وما األمريكي،
مثل ويقال عنها، الهندي الفالح يعلمه ما وقلة لندرتها، الهند يف املخصبات تستعمل
اآلفات من ووقايته وتربيته إنمائه وسائل حساب عىل النبات بتحسني الخربة عن ذلك
وسائل ارتقاء ساعد كما اآلالت ارتقاء ساعد وقد املتخلفة، األمم أبناء يجهله مما واألوبئة؛
اآلالت جدوى يف نبالغ أال حريصون ولكننا النبات، محاصيل توفري عىل والوقاية الرتبية
العاملة، اليد بنسبة املحصول تزيد أن اآلالت تجديه ما أكرب فإن الفدان، بغلة يتعلق فيما
الواقع يف وتالحظ الصناعة، بأعمال لالشتغال الوقت فيخلو العمل، ساعات وتنقص
ففي للزراعة. املتفرغة األيدي وعدد الرتكيز نسبة بني الصناعة تتقدم حيث وثيقة عالقة
إنتاج يف العاملة قوتها نصف يستخدم أقصاها فيها الرتكيز نسبة تبلغ التي اليابان
عمال يزيد وال والثلث، الربع بني يرتاوح عدد الغربية أوروبا يف ويستخدم النسبة، هذه
الزرع وسائل لرتكيز غنى فال عامل، مائة كل من تسعة عىل املتحدة الواليات يف الزراعة

العاملة. القوى تركيز من
األرض يف اإلنتاج نسبة رفع املتيرس من يكون أن هو املقصود أن املقارنة من ويفهم
البالد أبناء بني أدواتها ونرش الفنية، املعرفة بنرش ذلك يتيرس وأن للزراعة، الصالحة
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هناك اإلنتاج نسبة برفع — املضاعفة من وأكثر — املضاعفة تتيرس أن وينبغي املتخلفة،
الغربية. أوروبا بالد يف نسبتها مثل إىل

الفعالة؟ وأدواتها الفنية، املعرفة لنرش نتيجة ترتقبها التي الرسعة مبلغ ما ولنسأل:
اآلن، األدوات هذه تستخدم حيث التقدم مدى نراجع أن البحث هذا ملواجهة فعلينا
وظل عرش، التاسع القرن منتصف منذ الزراعة أساليب يف الثورة فيها بدأت فاليابان
ومقادير األرز إنتاج مقادير مثله ثبتت كما ثابتًا، ١٨٧٠ سنة قبل من سكانها عدد
عرشة فمن اآلن، إىل ١٨٧٨ سنة منذ اإلحصاءات إىل الرجوع ويمكن الغذائية، املواد إنتاج
من فرتة خالل الضعف عىل زاد حتى مطرًدا بطيئًا ارتفاًعا األرز محصول ارتفع السبعني
لزيادة تبًعا فدان، كل من املحصول غلة لزيادة نتيجة ذلك وجاء سنة، ستني إىل خمسني
ربع خالل اليابانية الغالت زيادة قوبلت وقد النباتات، بتوليد العناية وزيادة املخصبات،
بما — العرشين القرن من األول القرن وربع عرش التاسع القرن من — األخري القرن
املائة يف اثنني بمقدار وهناك هنا الزيادة نسبة فكانت الغربية، أوروبا غالت يف يوازنها
زيادة أن منه يفهم مما سنة، ستني أو خمسني بعد املحصول ضعف إىل تؤدي سنة كل
يف والصلب الحديد محصول أن علمنا قد إذ الصناعة، زيادة إىل بالقياس بطيئة الزراعة
الزراعي اإلنتاج أن ولنالحظ الفرتة، هذه خالل سنوات خمس كل يتضاعف كان اليابان
سنة منذ اليابان يف قليًال إال النسبة تتغري فلم األعىل، حده إىل هابط مستوى من يرتقى

الفنية. الرتكيز جهود من الرغم عىل ١٩٣٥
يف سواء سنة، كل املائة يف اثنني بنسبة الزراعي اإلنتاج زيادة كانت إذن املايض ففي
املستقبل يف النسبة هذه من أكرب نسبة إىل الوصول ينتظر فهل الغربية، أوروبا أو آسيا
نعلم أننا السؤال هذا وجواب والتلقني؟ النرش وسائل وتقدم الفنية، املعرفة تقدم بعد
ففي كبرية، غري زيادة ولكن إنتاجه، رسعة نزيد وكيف الغذاء، مقدار نزيد كيف فعًال
اثنني بنسبة األخرية سنة العرشين خالل الزراعي اإلنتاج زاد — مثًال — املتحدة الواليات
ووسائل الزراعة، وعلوم الحياة بعلوم املعرفة من لدينا توافر ما بعد سنة، كل املائة يف
يف الزيادة نسبة تضارع — هذا عىل — الطعام يف الزيادة نسبة وتكاد واملشورة، اإلرشاد
الغذاء، من الكفاية عىل يحصلون املتحدة الواليات سكان أن املعلوم ومن السكان، عدد
معرض بلد إىل إذن النظر فلنوجه املنتجات، مضاعفة يف النظر بتعجيل الحاجة تلح فال

والثمرات. األرزاق لنقص
بأرض اإلنتاج زيادة يف روكفلر مؤسسة من التحضري حسن برنامج أفاد لقد
وقد سنة، كل املائة يف أربعة تعادل سنة، عرشين خالل املائة يف ثمانني بنسبة املكسيك
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بنسبة السكان عدد تكاثر مع مناسبًا ارتفاًعا الواحد الفرد بحساب الطعام نسبة ارتفعت
األرض مساحة بتوسيع تيرست إنما امللحوظة الزيادة وهذه سنة، كل املائة يف ثالثة
املكسيك وحصلت الفينة، املباحث وشتى الزراعة، وتعليم الري لتحسني نتيجة املزروعة
ومنه التطور، هذا إنجاز عىل ساعدت املتحدة الواليات من فنية معونة عىل ذلك أثناء يف
إىل االفتقار حالة يف األقل عىل الزراعي للتقدم — أقىص ا حدٍّ — نرتقبه ما مبلغ نرى
ولم الرسعة، يف هذا دون فيها التقدم كان فقد اآلسيوية البالد أما االجتماعية. التطورات
بالد عىل حتى هذا ويصدق يسري، بيشء إال السكان عدد يف الزيادة نسبة نسبته تتجاوز
املال يبلغ إذ التغذية، أحوال لتحسني قوية مجهودات تبذل تزال وال فيها بذلت كالهند
فتقررت كله، املرشوع نفقات خمس نحو الخمس السنوات مرشوع يف للزراعة املخصص
إىل الجهود هذه وأدت التعليم، دروس ونرشت السماد، معامل وأنشئت الري، أعمال
أهل نصيب يزال وال سنة، كل املائة يف ثالثة بمعدل أي املائة، يف عرشة خمس نحو زيادة
الطعام إنتاج بقي إذ الثانية، العاملية الحرب قبل كان مما أقل هذا مع الغذاء من الهند
عدد كان حني عىل الخمس السنوات مرشوع يف االبتداء قبل سنة عرشة اثنتي حاله عىل

الزيادة. يف مستمرٍّا السكان
ال التقليدية الزراعة بوسائل اإلنتاج زيادة أن واملقابلة اإلحصاء جداول من علم وقد
مضاعفة يف األمل لنا يسوغ فمما عليه. املزيد يصعب مستوى إىل تنتهي حتى ترتفع تزال
للمزيد قابلة الهابطة بحالتها تزال ال العالم يف الزراعية املساحات من كثريًا أن الغالت
باملئونة نزودهم أن نستطيع األرضية الكرة ظهر عىل الناس من فكم التحسني، من

األقىص؟ الحد إىل االنتهاء بعد الكافية
املساحة تقدير يمكن املختلفة، األرض مناطق يف اإلقليمية الصعوبات تذليل بعد
األمريكتني؛ القارتني يف الكربى فوائدها تظهر فدان، بليون بنحو استصالحها يتم التي
للقارة فوائدها ذلك من وأقل املائة، يف ستني أو خمسني بمقدار املساحة تزداد حيث
املساحات هذه يف اإلنتاج ارتفاع تم فإذا املائة، يف بثالثني الزيادة تقدر حيث اآلسيوية؛
الكرة محصول ضعفي نحو محصولها بلغ األوروبية، بالقارة املعهودة النسبة عىل
وخمسني ثالثني بني يرتاوح زمن إىل فيه العمل إتمام واحتاج الحارض، الوقت يف األرضية
اإلرشاد مراكز إلقامة تنفق دوالر، بليون خمسمائة نحو يبلغ املال من مقدار وإىل سنة،
— املحصول ويكفي التعليم، ونرش السماد معامل وإنشاء األرضية، الكرة جوانب عىل
باليني أربعة بني يرتاوح السكان من عدد لتموين — املجهودات هذه جميع تمت متى
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من قليلة بنسبة مكتفني تغذيتهم يف يظلون آسيا سكان أن اعتبار عىل وهذا خمسة، أو
من املائة يف عرشين بتمثيل مكتفني يظنون العالم سكان سائر وأن الحيوانية، املواد
عىل يكن لم وإن للصحة، مالئم مناسب مقدار وهو الحيوانية، األغذية يف الحرارة أسعار

الطعام. ألوان يف يشتهى ما أحسن
الغربية؟ أوروبا يف غلته يقارب ما العالم يف الفدان غلة بلغت متى ينتظر ماذا ولكن
بجواب نجازف قد اليابان؟ يف التجربة أساس عىل النسبة ارتفاع من مزيًدا نأمل أن لنا هل
واستخدام الرتكيز، من مزيد عىل باالعتماد النسبة مضاعفة وننتظر السؤال، هذا عن
نرفع أن الوسائل بهذه لنا تأتى فإذا العاملة، األيدي جهود من واإلكثار العلمية، التجارب
النسبة يعادل ما بثلثيها نبلغ وأن األرضية، الكرة من املزروعة املساحة ثلث يف النسبة
سبعة بني يرتاوح عدًدا باملئونة نزود أن — نظريٍّا — أمكننا الغربية أوروبا يف الحارضة

الصالحة. التغذية من مناسب معدل عىل وثمانية باليني
الفنية، األساليب تطبيق يف بالتوسع مستطاع الغذائية األزواد توفري أن والخالصة
املطهرات وزيادة املخصبات، وزيادة الري، بزيادة تتأتى الزراعية الغالت مضاعفة وأن
عىل الرتكيز وزيادة النبات، أنواع يف التحسني وزيادة اآلفات، وجراثيم الحرشات من
سنة، كل املائة يف وأربعة اثنني بني السنة يف الزيادة هذه ونسبة اليابان. يف املتبع املثال
املستوى هذا إىل وصلنا ومتى العالم، سكان عدد يف الزيادة وترية عىل تجري أن ينبغي
مستوى بلغ قد السكان عدد يكون سنة ومائة سنة وسبعني خمس بني بما يقدر زمن يف

االستقرار.
والزراعة. الري يف الشائعة التحضري ووسائل التقليدية األطعمة عن هذا وكل

قبيل من تؤكل وال تنبذ، النبات من أجزاء بالكيمياء نعالج أن نستطيع أننا غري
منها فنجني الحارة؛ باألحماض النفايات هذه تعالج أن املمكن ومن والهشيم. الخشب
الذي العسل تكاليف أمثال عرشة ذلك ويكلفنا زنتها، من النصف بمقدار عسليٍّا رشابًا
لنجني بالخمائر األرشبة هذه تعالج أن ذلك بعد يمكن بل والبنجر، السكر من نستخرجه
اإلنسان. لتغذية تصلح العسل من املستخرجة الخمائر أن كما بالربوتني، غنية مادة منها
العاملي الغذاء تنمية من الثابتة الغاية تحقيق يف تجدي التي العملية والخطوة
استطيع إذا الوافر الغذاء تثمر شاسعة بقاع هناك إذ املاء، بتدبري تتصل أن ينبغي
مساحتها تساوي التقليدية بالوسائل اآلن املزروعة فالبقاع الكافية، باألمواه تخصيبها
الجنوبية أمريكا يف رسيعة زيادة تزداد وهي املزروعة، األرض من املائة يف عرش أحد نحو
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إذا التقليدية الوسائل بتلك يروى األرض من املائة يف عرشة أربع أن ويقدرون وآسيا،
املائة، يف عرشين إىل املقدار هذا يرتفع وقد العالم، أرجاء يف األنهار أمواه ترصيف حسن
مساحة لزراعة والينابيع األنهار مياه تكفي وقلما العادية، بالنفقات وزرعها ريها يجري
التقليدية، بالوسائل والسهوب الصحارى تخصيب يف إذن أمل فال املساحة، تلك من أكرب
البحر ماء إىل نلجأ أن وعلينا املزروعة، األرض سعة مثيل عىل اتساعها يف تزيد وهي
إن االقتصادية؟ بالطرق ذلك يتأتى فكيف وزرعها، البور األرض إصالح يف الستخدامه
ثمن ضعف تساوي للري وإعداده تصفيته بعد البحر ماء من الواحد الفدان تكاليف
ولكن للماء، املوصلة واألنابيب والقناطر األقنية تكاليف عن فضًال منه، تجنى التي الغلة

االضطرار. عند مفتوًحا بابًا هذا مع يظل البور الصحارى إصالح
ولم حاله عىل بقي إذا — العالم يستنفده الذي الوقود فإن الالزمة، الطاقة عن أما
الفحوم موارد جميع نفدت لو حتى محدود، غري زمن إىل كافيًا يظل — الزيادة يف يطرد
الوقود هذا ولكن الغابات، بأحطاب واالنتفاع املائية القوى باستخدام وذلك والحفريات،
لإلنسان مناص فال البرتول نفاد بعد االزدياد وامتد رأينا، كما الطلب عليه ازداد إذا
الطاقة — هذه ألنواع ونعرض التقليدية، أنواعها غري الطاقة من أنواع إىل اللجوء من
املائية والتيارات الرياح وقوى األرض حرارة قبيل من منها كان ما أن فنرى — املحتملة
تسخري من فيها يستفاد التي املواقع إذ الفائدة، محدود — منها يرجى ما أحسن عىل —
أقل أنها تبني تكاليفها حسبت متى وهي املسكونة، أرجاء بني اليوم قليلة القوى هذه
فشيئًا شيئًا يزداد األكرب معولنا أن واسع نطاق عىل ولنذكر سكانها، يتطلبه مما بكثري
الوجهة من اآلن نعلم كما وكلتاهما النووية، والطاقة الشمس من املستمدة الطاقة عىل
االقتصادية، املسألة إىل تئول نفًعا أوفر أيهما يف املسألة وإنما االستغالل، ميسور الفنية
كبرية كلها كانت ولكنها كهرباء، إىل الشمسية الطاقة لتحويل شتى تركيبات وضعت وقد
توليد يف الحفريات بوقود الشمسية الطاقة استبدال يستطاع الحارة األقاليم ففي النفقة،
الستجماع املعدنية الصفائح تقام أن ذلك لتحقيق وينبغي املاء، تسخني من الكهرباء
تربى دوالر، ألف عرشين نحو فدان كل عىل املقامة العدد نفقات بلغت وربما األشعة،
تسليط من أيًضا الكهرباء توليد ويمكن املعهودة. التكاليف جميع عىل كهربائها تكاليف
بعض يف بها وينتفع ،Semi Conductors الكهربائية املوصالت يشبه ما عىل األشعة

يطاق. ال ما النفقات من يقتيض بها العمل توسيع ولكن الصغرية، الصناعات
أحطابها، وإحراق الشمس، يف األشجار غرس الشمسية بالطاقة االنتفاع وسائل وبني
الكحول منه ويستخرج والبنجر، القصب غرس من عليه نحصل الذي السكر تخمري أو
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املزروعة األرض إىل الحاجة ولكن الكهرباء، توليد يف الستخدامها والسوائل الغازات أو
بارعة وسيلة وثمة الوقود، أشجار لغرس تذكر بقية مساحاتها من تبقي ال الطعام لتدبري
الكربون، أكسيد بثاني مشبعة مناطق يف يربى طحلب من الطاقة لتوليد أخريًا وضعت
لتوليد الغازات هذه تحرق ثم والهيدروجني، امليثني لتكوين ويخمر الطحلب ويجمع
األحوال يف املثابة بهذه ويتأتى الطحلب، لرتبية الكربون أكسيد ثاني يرد ثم الكهرباء،
والجهاز كهرباء، إىل الشمسية الطاقة من املائة يف ثالثة إىل واحد من يتحول أن املالئمة
سنتني بني يرتاوح بسعر الكهرباء عىل منه نحصل أن يمكن األساس هذا عىل يقام الذي
السائل الوقود قيمة وتقدر الساعة، يف للكيلووات سنتات خمسة وبني سنت، ونصف
الطاقة مزاحمة إمكان يف الشك ومع الواحد، للطن دوالًرا وخمسني بمائة منه املستخرج
يف ا جدٍّ نافعة أنها لنا يلوح واسع، نطاق يف الكهرباء توليد يف النووية للطاقة الشمسية
يقوم إنما املستقبل يف الشمسية الطاقة من النفع وجوه أهم أن واألرجح املحدود، النطاق
بالسكان الحافلة األقاليم يف تبنى أن يمكن املنازل أن نعلم ونحن الفضاء، تدفئة عىل
بوسطن مدينة يوازي ما إىل غريها دون الشمسية الطاقة عىل تدفئتها يف يعتمد بحيث
عىل استخدامها دون املساكن لتشييد الالزمة اإلضافية التكاليف حالت وربما الشمال، يف
غاية تنتفع بحيث املساكن معظم يبنى أن الوقود أسعار تعلو عندما املأمول ولكن سعة،

الشمسية. بالطاقة االنتفاع
النووية الطاقة من الكهرباء عىل الحصول إمكان من اآلن معقول يقني لعىل وإننا
مؤتمر ويف ،«Mills مالت «عرشة الساعة، يف للكيلووات واحد سنت عن يقل بسعر
إىل التقدير هبط ١٩٥٥ سنة جنيف بمدينة انعقد الذي النووية للطاقة السليمة املصالح
ستة. إىل مالت أربعة من املستقبل يف يساوي أن املتحدة الواليات يف واملنظور مالت، أربعة
اليابان، يف النووية الطاقة حالة Van Hyning هيننج وفان ،Sapir سابري درس وقد
حوايل مالت عرشة بسعر الساعة يف الكيلووات عىل الحصول املمكن من أنه لهما فتبني
خمسة تكاليفه تقارب ١٩٧٠ سنة منتصف حوايل مالت سبعة وبسعر ،١٩٦٠ سنة
الواليات يف حديثًا الفحم من يستخرج ملا مالت سبعة أو ستة السعر هذا ويقابل مالت،
تنافس قد النووية الطاقة أن — ثم من — ويرى اليابان، يف مال عرش وثمانية املتحدة

حينها. يف العالم أقطار تعم أن وشيكة وأنها بعيد، غري مستقبل يف الفحم
يتعلق فيما املتحدة الواليات يف عليه هي عما العالم بالد معظم يف األحوال وتختلف
مظهر للفارق كان األخرى، العوامل بعض االختالف هذا إىل أضيف فإذا الوقود، بوفرة
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أزمة تعاني التي البالد فإن األجنبية، العملة فرق العوامل هذه وأحد االلفتات، إىل أدعى
من قيمتها يساوي بما والبرتول الفحم من الواردات ملقابلة الكثري وتتكلف التوريد،
ارتفاع مع النووية الطاقة عىل االعتماد تفضيل إىل األمر بها ينتهي قد محصوالتها،
وسائل تدبري يف أمة كل اجتهاد إىل يرجع االختالف عوامل من آخر عامل وهناك سعرها،
ينابيع من كبري شطر كان إذ به، املوثوق باألمر البرتول أمر تدبري وليس الذاتية، الكفاية
الدولية، العالقات ألطوار الحساسية تغلب حيث األوسط الرشق يف كامنا العالم برتول
عىل ذلك وتفضل النووية، الطاقة الستخدام العالية التكاليف تحتمل األمم من وكثري

مضمون. غري ولكنه منها، أرخص مورد
فإن الذرية، الطاقة بلوازم يتعلق فيما خاصة حالة له السوفيتي االتحاد أن ويظهر
املناجم هذه معظم فيها يقع — الغنية الفحم مناجم من تملكه ما عىل — االتحاد بالد
ما عىل سنة كل يف يستورد ولهذا الوقود، إىل مفتقرة بقيتها وتظل سيربيا، أرجاء بني
روسيا إىل وقازاقستان غنده قره من الفحم من طن مليون عرش خمسة نحو يظهر
األسباب أحد وهذا ميل، ألفي إىل ميل وخمسمائة ألف من تبلغ مسافة وهي األوروبية،
األسباب أحد كذلك وهو سيربيا، بتصنيع االهتمام عىل السوفيتية الحكومة حملت التي
وجبال ولننجراد، موسكو، يف النووية الطاقة لتوليد محطات خمس إقامة إىل دعت التي
يف هام دور لها سيكون النووية الطاقة أن جليا يرى تقدم ما خالصة ومن األورال،
آسيا من الجنوبي والرشق الجنوبية، وأمريكا أوروبا، يف وبخاصة العالم، من كثرية بقاع
عرشة بسعر الكهرباء لتوليد الصالحة األجهزة إعداد يتهيأ حاملا يتم ذلك وإن واليابان،
الواليات أن املصادفات سخرية ومن ذلك، من أقل أو الساعة يف الواحد للكيلووات مالت
ال النووية الطاقة الستخدام الفنية املعدات أتم — األرجح عىل — تملك التي املتحدة
عندما وأنها العسكرية، للمقاصد يلزم فيما إال الحارض، الوقت يف إليها بالحاجة تشعر

العالم. بلدان من الكثري إىل بالقياس بطء عىل ذلك يأتي سوف إليها بالحاجة تشعر
الوقود استخراج عىل اإلقبال كثر — تنفد أن البرتول من العالم ودائع قاربت وكلما
١٩٧٥ سنة حوايل ومن الفحم، وتقطري القطران، ورمال الصخرية، الصفائح من السائل
الطاقة، لتوليد أولية ينابيع باعتبارهما والفحم البرتول بني الفجوة تتسع أن ينتظر
بديًال باعتبارها املحسوسة نسبتها النووية للطاقة تكون أن ١٩٨٠ سنة بعد وينبغي
املستنفد ثلث النسبة هذه تبلغ وقد الكهرباء، توليد يف الحفريات من املستخرج للوقود
أن فالغالب منتصفه، املقبل القرن قارب فإذا العرشين، القرن نهاية حوايل الطاقة من
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لتوليد الفحم بودائع االحتفاظ مع إليه نحتاج ما أكثر يف النووية الطاقة عىل املعول يكون
الكيمية. املواد وبعض السائل، الوقود

عنرص من ذخائرها األرضية الكرة يف تبقى أن ننتظر الزمن من كم اآلن: ولنسأل
هذين إن بالوقود؟ الصناعي العالم هذا لتزويد صالحة الثوريوم وعنرص األورانيوم
تكوين مع كلها تكونت الحفريات، وقود من — والبرتول كالفحم — هما العنرصين
محدود، منهما عليه نحصل ما فمقدار جديد، من اآلن يتكونان وال األرضية، العنارص
ويرجع والبرتول، الفحم يحتويه ما أضعاف الطاقة من ينتجان — هذا عىل — ولكنهما
القرشة بقية من وافرة بمقادير السفىل الطبقات يف موجودان العنرصين أن إىل ذلك

األرضية.
عنرصاألورانيوم أجزاء — الجرانيت — املحبب الصخر من العادية القطعة وتحتوي
أن إال املليون، من عرش اثني بنسبة الثوريوم عنرص وأجزاء املليون، من أربعة بنسبة
الفحم، من طنٍّا خمسني طاقة يساوي ما يحتوي املتوسط الطن يف العنرصين من كال
إخراج عملية تستلزمه ملا بها لالنتفاع ميرسة كلها ليست الطاقة هذه أن الطبيعي ومن
الكيمي، املعمل إىل صفوتها ونقل وسحقها، الحجارة كرس بني التكاليف من العنرصين
الالزمة الطاقة تكاليف تساوت إذا شيئًا تجدي ال العملية هذه بأن القول إىل حاجة وال

العنرصين. من ذلك بعد تستمد التي الطاقة وتكاليف لها
الالزمة الطاقة يجعل نحو عىل الصخر يف يوجدان العنرصين أن تبني قد أنه عىل
الطاقة يعادل ما الصخر طن من يستخلص أن لهذا ويستطاع قليلة، جد الستخالصها
االقتصادية، الوجهة من معقولة بتكاليف الفحم من طنٍّا عرش خمسة من املستمدة
لتوليد والثوريوم األورانيوم أنواع أجود استخدام إىل مفتقر غري اإلنسان أن هذا ومعنى

األرضية. القرشة يف منهما املوجود عىل يعول أن يستطيع إذ الكهرباء،
أي النووية، والطاقة الحرارة تفاعل من الطاقة تتولد أن املدى طول عىل ويحتمل
اآلن إىل يعلم وال األورانيوم، انشقاق عن مستقًال عمًال باعتباره الهيدروجني التحام من
تذليل من العلم تمكن فإذا مسلمة، حقيقة إمكانها كان وإن العملية، هذه تجري كيف
هذه توليد يف به لالنتفاع صالح مدد البحار من األرض عىل ما فكل الفنية، املصاعب
حارضة أنها إال األورانيوم، شق عملية من كلفة أكرب العملية هذه تكون وقد الطاقة،

إليها. يحتاج يوم حينها يف بها لالنتفاع
زمن إىل موفورة اإلنسان عليها يعتمد التي الطاقة ذخائر أن الختام يف ويتضح
عن السؤال وأن فعالة، قوة إىل مخزونة قوة من الذخائر هذه نحول أن وعلينا بعيد،
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جوابه يتوقف إذ والتأمل، بالتوجيه حقيقي لسؤال املناسب الوقت يف التحويل هذا إمكان
واالجتماعية.1 واالقتصادية السياسية الظروف من مشتبك خليط عىل

التالية». السنة «مائة كتاب من بترصف ملخص الفصل هذا 1
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الثاني الفصل

التعليم

الزمن يف كان العلم طلب ألن الفراغ؛ بمعنى يونانية كلمة من املدرسة اسم الغربيون أخذ
فمن عنه، يعجز أو العمل عن يستغني من يستطيعه الفراغ شواغل من شاغًال القديم
الوظائف جميع يف أحد عنه يستغني ال كله، العمل مدار املدرسة تصبح أن الزمن عالمات

والتهذيب. الفهم مطالب إليه تدعو كما املعيشة رضورات إليه وتدعو االجتماعية،
إلدارة والصناع الخرباء من بد وال املعيشة، بمعرفة العالم لتزويد املصانع من بد ال
مطالب بتدبري املختصون ويكاد والصناع، الخرباء لتخريج املدرسة من بد وال املصانع،
املطلوب. العدد من أكثر الحاجة بأن يشعروا أن واملستقبل الحارض يف الفني التعليم

التالية: السنة مائة كتاب مؤلفو يقول

يف صناعيٍّا تركيبًا املجتمعات أدق الحارض الوقت يف املتحدة الواليات تعترب
مع فروعه شتى من للتعليم تحىص ال تكاد التي الفرص تمهد إذ العالم،
تؤخذ التي املوارد درسنا فإذا الفنية، واألغراض الوظائف اختيار يف الحرية
لقضايا حسن بمثال نلم أن لنا تسنى وتحليل نقد دراسة الفكرية القوى منها
االقتصادية. الحرية مع والعلماء املهندسني تدبري مسألة يف والطلب العرض

نقص وهو واملهندسني، العلماء عدد يف النقص يالحظ عدة سنوات ومنذ
املنظمات أن حرجه من وبلغ قريبة، نهاية اآلن له نرى وال حرًجا، يزداد

املدربني. العاملني لقلة والتحسني البحث جهود من تحد الصناعية
بعضهم فريى الحارض، النقص لهذا الصحيح السبب عن اآلراء وتتباين
عىل اإلقبال نقص من تاله وما الكساد، سنوات يف املواليد نقص إىل راجع أنه
عىل الطلب كثرة أن آخرون ويرى ،١٩٥٠ سنة حوايل العليا التعليم معاهد
الشعور إىل أدت التي هي الدفاع شئون عىل الكبرية النفقات جراء من الخرباء



العرشون القرن

الرتكيب دقة من جاء إنما النقص أن — حال أية عىل — وسنرى النقص، بذلك
مداركة عن والتحضري التدريب، وسائل وقصور املتحدة، الواليات يف الصناعي

الحاجة. حسب عىل الطلب

وازدياد الفكرية، الطاقة إىل الحاجة وجوه رشح يف النحو هذا عىل اإلفاضة وبعد
الفكرية الطاقة «مدى بعنوان: فصًال الكتاب مؤلفو عقد األيام توايل عىل الحاجة هذه
ثم الفكرية؟ الطاقة ذخرية من لنا يتيرس ما أقىص هو ما السؤال: بهذا بدءوه املدخرة»

ييل: بما عنه أجابوا

العوائق أزلنا إذا واملهندسني العلماء عدد ضعفي عىل نحصل أن نستطيع إننا
تعليم إلتمام الصالحة الفئة بني التعليم لنقص جرائها من نتعرض التي
باب فتح إذا أخرى مرة العدد هذا ويتضاعف والهندسة، العلوم يف الكليات
اإلقبال، هذا عىل وشجعن عليه، باإلقبال إغراؤهن وأمكن للنساء، الفني التعليم
العلماء من اآلن نخرجه الذي العدد أمثال أربعة تعطينا املضاعفة الزيادة وهذه
ذوي نفع يزداد وكذلك األخرى، الصناعات بمطالب نمس أن دون واملهندسني
وشجعناهم ينبغي، كما قواهم استخدام أحسنا نحن إذا الفنية الكفايات
ثمانية الفكرية الطاقة من ذخريتنا فتصبح واالبتكار، اإلنتاج من املزيد عىل
وعدد السنوي املحصول أن الحظنا أن تقدم وقد اآلن، عليه نحصل ما أضعاف
يف سنة خمسني كل أضعافه عرشة يبلغ واملهندسني العلماء من املتخرجني
نصف يف ذلك تكرار يمكن هل وتساءلنا ،١٨٠٠ سنة منذ املتحدة الواليات
وإنه مرجح، ذلك تكرار إن فنقول: ألفني؟ سنة إىل اليوم منذ الباقي القرن
من لدينا ما أضعاف عرشة إىل الوصول يستطاع املتحدة بالواليات يتعلق فيما

الختام. هو ذلك كان وربما واملهندسني، العلماء وعدد الفني، املحصول
عىل الطالب حمل إىل حاجة بغري ميرسة النتيجة هذه أن ننبه أن املهم ومن
فليس والفائدة، اللزوم يف الدراسات هذه تساوي التي األخرى الدراسات ترك
نسبتهم تتغري وأن واملهندسني، العلماء من الخريجني عدد يزيد أن تقديرنا يف

العرشين. القرن نهاية إىل حالتها عىل تبقى بل سنة، ثالثني منذ املطردة
واملهندسني العلماء من لنا يتوافر الذي املدد أن نذكر أن كذلك املهم ومن
فيما الزيادة هذه نسبة عىل املستقبل يف نهاية غري إىل ازدياد عىل يظل لن
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الفكرية، الطاقة مدد ينقص — املتحدة الواليات يف كما — أوروبا ويف مىض،
وعرشين وخمسة أربعمائة الغربية أوروبا يف واملهندسني العلماء عدد فيبلغ
نسمة، مليون وخمسني وأربعة مائة يبلغون الذين السكان مجموعة من ألًفا
السكان عدد من مهندس ألف وستون سبعمائة املتحدة الواليات يف ذلك ويقابل
القارة يف الحالة عىل وينطبق نسمة، مليون وستني وثمانية مائة يبلغ الذي
بني الفارق مالحظة مع املتحدة، الواليات يف عليها ينطبق ما كل األوروبية
يالحظ املتحدة الواليات ففي عندنا، الجامعي والتعليم هناك، الجامعي التعليم
التعليم يتمموا أن ينبغي السن طبقات من طبقة كل من املائة يف ثالثني أن
القليلة، النخبة عىل مقصور أوروبا يف العايل التعليم أن حني عىل الكلية، يف
عدد وسيزداد املائة، يف خمسة عىل بالكليات للتعليم املتممني نسبة تزيد وال
الطالب وتمكن الحر، التعليم نطاق اتسع كلما كبرية زيادة واملهندسني العلماء

استعداده. غاية إىل فيه امليض من
لنا وتتيح الحالتني، كلتا عن تختلف السوفيتي االتحاد يف الحالة أن عىل
السوفيتي االتحاد ففي واإلجراءات، النظم بني املقارنة أبواب من نافًعا بابًا
نظرة التعليم مهمة إىل وينظر الدولة، حاجة يوافق بحيث العام التعليم ينظم
ذروتها، أعىل إىل التعليم درجات يف الرتقي عىل يشجع الرويس والشاب عالية،
وينتقل الدراسة، محصول من ينال ما بقدر والوظائف االمتيازات من وينال
امتحانات يف نجاحه حسب الدراسة مراحل يف درجة إىل درجة من الطالب
يف معونة الطالب بعض يمنح وقد التعليم، بنفقات الدولة وتتكفل املسابقة،
كما الفنية، العلوم إىل العايل التعليم يف العناية وتتجه املدرسية، سنواته أثناء
العليا املعاهد طالب نصف ونحو التدريس، وصناعة والزراعة الطب إىل تتجه
الفنية للدراسة متخصصون منهم املائة يف وستون الدراسات، لهذه يتفرغون

الطبيعية. والعلوم
التقدم ملتابعة الفني التعليم إىل الحاجة بمسيس يشعر السوفيتي فاالتحاد
أن التعليم نظام يف يالحظ أن ذلك عن وينجم التصنيع، سياسة يف الرسيع
الطالب تخرج وإذا الذهنية، للمباحث املتخصصني عدد عىل الفنيني عدد يجور
«البيولوجي»، الحياة علم يف سنوات ست أمىض قد يكون العليا املدرسة من
يف وأربعا الكيمياء، يف سنوات وأربع الطبيعية، العلوم يف سنوات وخمس
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يميض للعلم يتخصص أن يريد الذي الطالب أن عندنا ذلك يقابل الرياضيات،
الكيمياء، يف وسنة الطبيعية، العلوم يف وسنة الحياة، علم دراسة يف سنتني
يعترب الكلية تعليم مستوى يف الرويس والطالب الرياضيات. يف سنوات وثالث
بذلك يتمكن ألنه فنية؛ مدرسة إىل يصل أن استطاع إذا املجدودين السعداء من
بوظيفته وسعه ويف اليوم، الروسية البالد يف املمتازة الطبقة إىل االرتقاء من
ويحصل مستقل، جناح يف ويسكن سيارة، يقتني أن الهندسية أو العلمية
نجد هذا وعىل والنفوذ، التقدم مراكز من مركًزا ويشغل حسن، مرتب عىل
تقدم، فيما بحثناها التي واإلجراءات النظم من بكثري عملوا قد الروسيني أن
املتحدة، الواليات يف والعلماء املهندسني من االستكثار يف مجدية أنها ورأينا
نظام يف روعي إذا إدراكه يمكن فيما بها يحتذى قدوة إذن السوفيتي فاالتحاد
العلماء من مستطاع عدد أكرب تخريج وهو واحد، لغرض يدار أن كله التعليم
من األخرى بالدراسات القريبة التضحية مع واملدرسني واألطباء واملهندسني
الخطوة هذه نتيجة من كان وقد والتجارة. واألشغال اإلنسانية العلوم قبيل
من تخرجه ما ضعف ويخرج املتحدة، الواليات يسبق السوفيتي االتحاد أن

والعلماء. املهندسني
من أخرى فرتة ستتسع الفجوة هذه أن أيًضا املحتمل من لنا ويلوح
السوفيتي االتحاد يف والعلماء املهندسني جميع أن هذا إىل ويضاف الوقت.
حوايل عندنا صناعاتهم يف يعملون الذين أن حني عىل صناعاتهم يف يعملون
السوفيتي االتحاد يف الفنيني من الثلث نحو وأن العلماء، وثلث املهندسني ثلثي
األمة أن إلينا توحي هناك والعلماء املهندسني تخرج يف النسبة ومعدل نساء،
الصارمة كخطته خطة لها وتتخذ السوفيتي، باالتحاد تقتدي أن تريد التي
من أكرب نتيجة إىل تصل سوف الصناعية غري الدراسات شأن من التهوين يف

بالحرية. بال ذات تضحية مع ولكن آنًفا، إليها أرشنا التي النتيجة
نجري أن املتخلفة األمم يف املدخرة الفكرية الطاقة تقدير عند وسعنا ويف
امللكات توزيع ألن املتحدة؛ الواليات عىل الكالم عند توخيناه الذي املنهج عىل
املتوسط يكون أن ويكاد بيننا، لتوزيعها مشابه نعلم ما قدر عىل الذهنية
كسب عىل الذهنية امللكات وجهة من قادرين نصفهم إىل األمة أبناء ثلث من

العليا. التعليم معاهد يف معرفتهم
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يرى واقتصادية وثقافية اجتماعية عوامل — يخفى ال كما — وهنالك
اليوم األمم تلك تقدر أن — املستحيل من يكن لم إن — البعيد من أنه معها
التقدم عىل دالئل ثمة فليس النسبة، بهذه الكليات يف املتعلمني تخريج عىل
من لها بد ال التي املجتمعات تلك يف أو البدائية املجتمعات يف ظاهرة الذهني
يسمح مما واملأوى، الطعام من رضوراتها لتحصيل املبارشة جهودها تركيز
يف اآلن إىل تمس لم الفكرية الطاقة من ودائع وجود نقدر أن — نظريٍّا — لنا
الغربية وأوروبا املتحدة الواليات يف الودائع هذه تتناقص وبينما العالم، أرجاء
فيها بما الهند استطاعت فإذا منها. عظيمة ودائع بجملته العالم يف تظل
والعلماء املهندسني من تخرج أن مليونًا وستني ثلثمائة يبلغون سكان من
عددهم أمثال أربعة أي — تخريجه نستطيع ما أقىص نسبته يف يضارع عدًدا
وهو سنة، كل ألف وخمسمائة أربعمائة تخرج أن وسعها ففي — الحارض
الوقت يف عندنا العلمية البكالوريا حاميل من املتعلمني عدد يساوي يكاد عدد

الحارض.
وكلما ا، جدٍّ عظيم العاملية الفكرية الطاقة رصيد أن — ثم من — وظاهر
الفكرية الطاقة عىل يبقى الذي العمل تضاعف التصنيع يف األخرى األمم مضت
الخارج، من الخرباء نستورد أن املتحدة الواليات يف لنا يتيرس وقد تنجزه، أن
الذي الزمن يأتي أن بد ال إذ حني، إىل موقوتة كوسيلة االسترياد عىل ونعتمد
نظرنا ومتى ظهرانيها، بني نشئوا التي البلدان يف الخرباء هؤالء استبقاء يوجب
الطاقة من محصوله عىل سيعتمد العالم أن نقدر أن لنا جاز الطويل األمد إىل

اآلن. الفكرية طاقتنا عىل نحن نعتمد كما التصنيع، أعمال يف الفكرية

استجابة الفكرية الطاقة من العالم مطالب عن التقديرات هذه عرض وبعد
قد التي النكسة عوامل تقدير عىل الكتاب مؤلفو عرج والتموين، التصنيع لرضورات
وما توقعها، أو الحرب وقوع احتمال عىل املصنعة املجتمعات يف التنظيم لربامج تعرض

والتسليم. الدفاع أعمال إىل الجهود رصف من التوقع هذا يستدعيه
البعيد: األمد إىل نظرة عنوانه: فصل من قالوا

الشتماله للكثريين؛ يخطر مما والتهدم للخلل استهداًفا أشد املصنع املجتمع إن
مبارشة وغري — مبارشة بينها يصل واملصانع املناجم من متوشجة شبكة عىل
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كله املجتمع يف الحركة شل عنه ينجم مما املواصالت، من متماسك نظام —
وقوع بعد اإلصالح وسائل امتناع ذلك ويتبع املحكمة، مفاتيحه أصيبت إذا
للهالك. كله املجتمع تعريض قبل العمل إىل الشبكة إعادة تتأتى فال التعطيل،

فرضبوا تصنيعها، يتم لم التي البالد يف أثره بيان إىل ذلك من املؤلفون واستطرد
أن تستطع لم أنها — مثًال — حدث إذا «إنها وقالوا: سيالن، كجزيرة بإقليم املثل
تفيش إىل النقص هذا يفيض فقد تي، دي بالدي املعروفة املطهرة املادة عىل تحصل
فيرسي السهلة، الوقاية أساليب معها تمتنع جائحة زيادة فجأة الوفيات وزيادة الوباء،
البالد وتتعرضهذه والصني، كالهند املاليني مئات وتأوي تجاورها، التي البالد إىل الوباء

التصنيع.» وافية مجتمعات له تعرضت كما الجائح للدمار
التصنيع، عىل القدرة بازدياد تزداد الحرب عىل القدرة أن ذلك من وأهم قالوا:
تزود أن أو النطاق، واسع صناعيٍّا نظاًما تملك أن بد ال الحرب معدات تملك التي فاألمة
عىل تقدر التي األمم عدد زاد التصنيع حركة امتدت وكلما يملكونها. ممن املعدات بهذه
رأينا وقد النووية، والقذائف والطائرات املدافع من بأسلحتها نفسها تزويد وعىل الحرب،
التصنيع، ميدان دخلت التي األمم أحدث بني كانت السوفيتي االتحاد وبالد اليابان أن
الحروب شن عىل القدرة معدات لها تهيأت كلما الخطرة املواقف إىل األمر بها وآل
املعدات؟ هذه تملك أن والصني كالهند ألمم تسنى إذا يحدث أن عىس ماذا ترى الحديثة،
تحسني عىل الشعوب قبل من املعقول التلهف ذلك تواجهنا التي الخطر جوانب ومن
عرش، أو خمس سنوات ومدة اإلنسان، عمر إىل النظر عند بطيء عمل فالتصنيع أحوالها،
الفرد اإلنسان ولكن والتقدم، النمو خطى من ا جدٍّ رسيعة خطوة التصنيع حيث من تبدو
ذلك أسباب من سبب ويعود معيشته، يف بالتحسن يشعر كي الزمن من أمد إىل يحتاج
التي واملعامل العدد تخصصإلقامة أن ينبغي التصنيع محاوالت من األوىل الجهود أن إىل
السلع إنتاج ويقرص واألدوات، اآلالت تصنع التي املعامل فتبنى ذلك، بعد لإلنتاج تستعد
ادخار هناك يكون أن االقتصاد بلغة ذلك ومعنى وألزمه، أقله عىل املستنفدة والبضائع
عىل يرتتب ثم حني، إىل بالصناعة املستنفد انتفاع تأجيل عليه يرتتب متجمع، مال ورأس
والعنف، االضطراب إىل يؤدي بالقلق الخصوصشعور عىل الناشئة املدن يف التأجيل هذا
وقد الحارض. االستعداد حسب عىل األغذية من املطلوب تهيئة إبطاء مع القلق هذا ويشتد
غذاء عىل للحصول األرض وجه زراعة التالية الخمسني السنني يف املمكن من أنه رأينا
اآلن، به نقوم الذي العمل تجويد استطعنا إذا املتكاثرين األرضية الكرة سكان يكفي
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بعض من أفضل وسائل اإلنتاج يف توخينا إذا املقبل القرن يف الغذاء تدبري لنا يتسنى وقد
ال الكايف الطعام إنتاج أن له يؤسف مما ولكن اآلن، نتوخاها التي االقتصادية غري الوسائل
سنة بعد سنة يستطاع ال التنفيذ وجهة من أنه حني يف النظرية، الوجهة من مانع يمنعه
التعجيل أو النسل إقالل لنا يتيرس لم وما السنة، تلك خالل األنفس عدد يف الزيادة حسب
زمنًا ويظلون سكانها، يجوع أقاليم أن التصنيع أعمال من نتوقع أن فعلينا باإلنتاج
إىل املتخلفة الشعوب قلق أفىض إذا نواجهه آخر خطر وثمة جائعني، املستقبل يف طويًال
االدخار بخطوات التعجيل يف أمًال السوفيتي؛ لالتحاد محاكاة املستبدة الحكومات إقامة
برامج تحقق أن الهند وتحاول الصني، يف فعًال ذلك وقع وقد الزراعة، وتعميم والتصنيع
اشرتاكي، نمط عىل بعضها اقتصادية بيئة يف الديمقراطية النظم أساس عىل التصنيع
وقلت السكان زيادة واستمرت التصنيع استمر فإذا الخاصة، للوالية خاضع وبعضها
مقاومة عىل هنالك الديمقراطية تقوى هل ندري فال والتذمر، القلق واشتد األطعمة
قلب فيها يتأتى التي األيام هذه ففي عليها؟ تقيض أن ويجوز خلقتها، التي الطوارئ
ملا الديمقراطية؛ إىل االستبداد من التحول يتعذر ونهار، ليلة بني الديمقراطي النظام

واإلخضاع. اإلقناع ذرائع من للحكام يتوافر
يف املتخلفة األقاليم وأمكن النووية، الحرب نتجنب أن التالية الحقبة يف أمكن فإذا
تصنيع فيه يتم الذي الزمن من اقرتبنا فقد التصنيع، برامج تحقق أن الحارض الوقت
حتى الصالحة، املواد من فاألردأ األردأ باستخدام أودنا نقيم أن فيه ويستطاع العالم،
تكون ويومئذ البحار، وأمواه الهواء غازات وإىل األرضية القرشة صخور إىل أخريًا نلجأ
الصخر من تتزود األغراض، متشبعة كيمية مصانع وخلفتها زالت قد املناجم صناعة
ومواد الكهربائية، والقوى العذب املاء تشمل موارد منها وتفيض البحار، وأمواه والهواء
إىل بلغ فقد ثقافته، من املرحلة هذه إىل اإلنسان أفىض ومتى واملعادن، السائل الوقود
يف واالنتقاض الخلل وقع إذا للطريق بعدها استئناف فال فيها، رجعة ال التي الطريق
فيه وامليض به، االبتداء سهل إنما التنظيم برامج عىل السري فإن العاملية، التصنيع نظم
وغريها والكربيت، والنفط والنحاس والفحم الحديد موارد من اإلنسان حوزة يف كان بما
أن لنا تتيح النفيسة معارفنا ولكن حني، بعد النفاد إىل صائرة وكلها النافعة، املواد من
صوت واختلف الواقعة وقعت إذا أما قائمة، التصنيع حضارة دامت ما عنها نستغني
الزراعية. املعيشة طبقة النهوضفوق عىل ذلك بعد نقدر أن فيه املشكوك فمن الحضارة،
النظم تركيب وإعادة البحر، وماء بالصخر االنتفاع إلعادة الالزمة املصادر إن
وتصور عليه. السيطرة يستطاع مما ا جدٍّ أعظم تكون قد التصنيع برامج من املتشابكة
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وأن نووية، مصادر من تستمد أن بد ال الصناعية الشبكة إلعادة الالزمة القوة أن مثًال
ففي الصخور، عدا وقود وكل والنفط الفحم وقود غري بوقود تقام أن بد ال املصادر هذه
الصناعية، الحضارة ببقايا االنتفاع يتعذر — الصالحة الطاقة فقدان مع — الحالة هذه
يف حدث وقد االحتجاب، إىل وتجنح الفنية، املعرفة فيه تنسحب قد الذي اليوم وسيأتي
املباني يف الرومانية الرخام وجهات استخدموا العصور تلك أمناء أن الوسطى القرون
وأن البناء، هندسة من الرومان عرفه مما الكثري نسيان بعد الدهر، من حقبة الجديدة

بكثري. قبل من حدث مما ألعظم الحالة هذه مثل يف عدا يحدث الذي
عىل قادرون النظرية الوجهة من وأننا خطرية، كثرية الغد مشكالت أن نرى وكذلك
اتقاؤها يسهل األخطار بعض أن ذلك ومثال الفكرية، القدرة من نملكه بما حلولها تدبري
الهيئات وسائر املتحدة األمم كهيئة الحروب منع بها يراد التي الدولية الهيئات بإقامة
ظروف من اإلقالل يف الجهد ببذل اتقاؤه يسهل قد األخطار هذه وغري عليها، ترشف التي
عىل املصنعة املجتمعات بني باالتفاق اتقاؤه يسهل قد وغريها واالستهداف، التعرض
ويتم املشقة، من يستطاع ما بأقل املتخلفة املجتمعات يف التصنيع إىل االنتقال دور تمهيد
أساليب بابتداع أيًضا يتم كما الفنية، بالخربة واإلعانة املال رأس بإعارة االنتقال هذا
يف تستخدم لم أساليب وهي النسل، وتحديد والتعليم والزراعة الصناعة يف مستحدثة
تزال ال التي البالد يف الجدوى كبري تجدي قد ولكنها إليها، الحاجة لقلة اآلن حتى الغرب

التطور. بربنامج آخذه
أفضل إىل لالهتداء النافعة املعلومات جمع يف سنة وعرشين خمس منذ رشعنا وقد
والعوائق العقد بعض ندرك وأخذنا طعامها، إنتاج عىل املتخلفة البالد ملعونة األساليب
ألنه الزراعة؛ مرشوعات يف بطيء العمل سري أن ورأينا الزراعة، محاصيل من تحد التي
وآرائهم تفكريهم وأساليب طرائقهم وتعديل الزراع، من الكبري العدد تعليم يستدعي
لفي وإننا قريب، وقت يف تغيريه يعرس مما جميًعا وهي التقليدية، ومأثوراتهم الثقافية،
الجديدة، الزراعية األساليب نرش بعوامل واإلحاطة الفهم من مزيد إىل الحاجة مسيس
أمر يف النظر ينبغي وكذلك املستحدثة، املعرفة قبول عىل املتخلفة املجتمعات وتشجيع
النسل تحديد يف الصعوبة ولعل االقتصادية، األحوال ترقية يف البحث عند النسل تحديد
يف يفيد عندها النسل تحديد أن عىل واملعتقدات. اآلراء إىل ترجع الزراعية املجتمعات يف
الواضح ومن والصناعة، الزراعة محصول يف الزيادة بمثابة ويعترب االقتصادي، التطور
بنقص ذلك تقابل أن ينبغي الوفيات نسبة نقص عىل املحافظة تريد التي الشعوب أن
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بمقدار والفاقة الجوع التقاء الحيطة تكون وأن النسل، تحديد قبول ذلك ومؤدى املواليد،
نطاق. أوسع يف قبوله

األطوار من الواسع للعالم نرتقب فيما املدى أقىص إىل وأبعدناه النظر أمعنا أننا بيد
بني العالقات مشاكل من أهون الصناعة قبل من الكربى فاملشاكل املقبل، القرن خالل
تنرصف بحيث أنفسهم ينظموا وأن واالتفاق، التعاون عىل بينهم التفاهم ودواعي الناس،
مواالة يف الكربى مشكلتهم وتتلخص تواجههم، التي املشكالت إىل وتصورهم عبقريتهم،

والتجهيز. والتعبئة والتحسني والتوفري بالتوسيع الفكرية قوانا
السلوك مبادئ بعض عن الغطاء يكشفون أخذوا واألخالقيني السلوكيني العلماء إن
تمكني ويف وأسلم، أهم أطفال تربية يف عليها ويعولون علًما، بها وسيزدادون اإلنساني،
إىل االهتداء نأمل أن ولنا ومواهبهم، بملكاتهم — انتفاع أتم — االنتفاع من الناشئني
وأرسار املنتج، التفكري وأرسار اإلنسان، طبائع إدراك يف الحارضة آرائنا من خري آراء
السلوك وبواطن الجماعات حركات بدوافع علًما ازددنا وكلما الباطنة، والبصرية التخيل
البنائي العمل إىل واألحاسيس العواطف توجيه عىل العلم هذا أعان والسيايس، االجتماعي
عدد من فشيئًا شيئًا واإلكثار والعدوان، الهدم أعمال عن رصفه وعىل الصالحة، واألهداف
اإلصالح إىل املوجهة املساعي تتوافق هل ولكن واإلبداع، االبتكار عىل القادرين الشبان
وهل التفكري؟ وسالمة اإلدراك تنمية إىل املوجهة واملساعي البدنية، والسالمة الحيوي
التي التصنيع مسائل يف الترصف لحسن الالزم الوقت يف الالزمة الخطوة اإلنسان يتخذ
تهلكه أن قبل شعوره دوافع اإلنسان يسوس هل الدوام؟ عىل وترتكب تتشابك تفتأ

جمعاء. املشكالت محور هو ذلك عليه؟ وتقيض
الوفر عيشة يعيش أن أراد إذا — املبدأ حيث من — قادر اإلنسان أن رأينا لقد
األمر ولكن كثرية، واألخطار جمة، الصعوبات أن وظاهر الحرية، نطاق يف واإلنشاء
نرى أن علينا ويبقى العقبات، لتذليل به يقوم أن اإلنسان عىل ينبغي ما هو الواضح
يسمح أو وأعىل، أوفر السالمة من حظ إىل ليبلغ حينها يف املشكالت هذه يدرك هل غًدا
املجتمع ومصري مآب، وال نجاة ال حيث إىل وذهابه الحضارة، من الراهن حظه بضياع

اإلنسان. أخيه مع العيش عىل اإلنسان اقتدار عن السؤال حول يدور الصناعي

بمستقبل أملت قد الترصف، من بقليل بعضها وترجمنا بعضها، لخصنا التي البحوث هذه
والتعاون التفاهم رضورات يواجه وفيما والتصنيع، التموين رضورات يواجه فيما التعليم
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الخرباء ويرى فيه، والرتغيب التعليم هذا تعميم يف تنقيض التي الفرتة خالل األمم بني
عزيمة صحت إذا األسباب ميرس مستطاع أمٌر الرخية الحرة للمعيشة العالم إعداد أن

عليه. اإلنسان
العالم حارض يف أثره عىل الكالم عند وأغراضه التعليم آفاق من أوسع وليس
من غًدا يحدثه وما اآلن، يحدثه فيما التعليم أفق الواسعة اآلفاق هذه ومن ومستقبله،
معيشته شئون تتوىل التي وهيئاته طبقاته وتأليف املجتمع تكوين يف الرسيع األثر
يف األمم لسياسة نتصوره قريب مصري بكل يرتبط الذي التكوين ذلك وهو ومعامالته،
بحث أخريًا عليها اطلعنا التي البحوث أهم ومن بينها. املشرتكة األمم وسياسة داخلها،
االجتماعية الكثرة تكوين عن Druker دراكر بيرت األستاذ األمريكي االقتصادي للخبري
الشعوب وأطوار االجتماع، بمذاهب يتعلق فيما التكوين هذا ونتائج املرتبات، أصحاب من
سنوات منذ املطردة الزيادة إىل مشريًا بحثه األستاذ افتتح وقد الكربى. السياسة وخطط
سكان بني واإلدارية والفنية الصناعية املهن ذوي من املكونة الطبقة أبناء عدد يف ثالث
من الوسطى الطبقة كلمة تجملها التي الطبقة بها يعني «إنه وقال: املتحدة، الواليات

قال: ثم املرتبات.» أصحاب

عمال كان — الثانية العاملية الحرب من خرجنا يوم — سنة عرشة ثالث منذ
إليها ينتمي األمريكي، املجتمع طوائف من طائفة أكرب يزالون ال الصناعة
القرن مطلع منذ بدأت فرتة ختام ذلك وكان املجتمع، يف أربعة كل من واحد
كل من فواحد اآلن أما املصنوعات، معامل عندنا نشأت حني عرش التاسع
ويقرب واإلدارة، بالفن املختصني املرتبات أصحاب طائفة إىل ينتمي خمسة

مليونًا. عرش ثالثة من عددهم

قال: أن إىل

نتاجنا يبلغ أن نرتقب فحسب سنة عرشة سبع بعد أي ١٩٧٥ سنة ويف
بيننا الصناع عدد يزداد وأن الحارض، الوقت يف نتاجنا ضعفي الصناعي
الصناع، نسبة عىل زيادتها نسبة تعلو التي الطائفة ولكن الثلث، بمقدار
ومتى املرتبات، أصحاب من الوسطى الطبقة هي جميًعا السكان ونسبة
عرشة سبع ومضت اآلن، املدارس يدخلون الذين والبنات الصبية دراسة تمت
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نحو نسبتهم تكون أن ووجب ضعفني، الطبقة هذه أبناء عدد تضاعف سنة،
الصناعية. القوى جملة من الخمسني

نمو صاحبت التي املصنوعات أنواع يف الزيادة ظواهر دراكر األستاذ الحظ ثم
الكتب من واملتداول املطبوع زيادة يف الخصوص عىل تتمثل إنها فقال: الطبقة، هذه
وقيمها وسياستها األمة، ثقافة يف فشيئًا شيئًا ينجيل الطبقة هذه أثر وإن الشعبية،
مىض قد «إنه ماركس: كارل نظريات إىل اإلشارة بعد قال أن إىل االجتماعية، وعالقاتها
الصانع، ظهور عن تنبئ جريئة نظرة عىل تقوم كانت وأنها الزمان، من قرن اآلن عليها
كان سنة وسبعون خمس ذلك بعد ومضت املجتمع، يف محركة نامية قوة املكنة وعامل
الكثرة نصاب قط يبلغوا لم وإن نموٍّا، الطوائف أكثر ا حقٍّ فيها املكنات وعمال الصناع
كل يف عدًدا الطوائف أكثر حدة عىل كانوا أنهم غري الصناعية، املجتمعات من مجتمع يف
الرغم عىل وفلسفة عقيدة باعتبارها ونفاذها قوتها املاركسية أكسب مما منها، مجتمع
وترسع جديدة، طبقة تنجم — وغريها املتحدة الواليات يف — واليوم ضعفها، مواطن من
الفنيون هم وهؤالء الطوائف، مختلف بني مستقلة طائفة أكرب يجعلها الذي نموها يف
باملستِغلني هم وال بالصعاليك، وال األموال رءوس بأصحاب هم ال الذين املرتبات أصحاب

باملستَغلني.» وال

عن فينقل الطبقة، هذه إىل بالنسبة التعليم إحصاءات دراكر األستاذ يجمل آخر بحث ويف
١٩٥٧ — املاضية السنة يف أصبحوا العليا الشهادات حملة أن العمل مكتب إحصاءات
بدأت ملا «إنني قال: املتحدة، الواليات يف بالصناعة املشتغلني بني الغالبة الكثرة هم —
يومئذ أنا وكنت املستثناة، الندرة هو الثانوي التعليم كان سنة ثالثني نحو منذ العمل
ولم التصدير، مكاتب من مكتب يف الشبان الكتبة بني التعليم هذا بإتمام وحدي منفرًدا
سبيل يف — صالحة عدة ال — عقبة كان التعليم هذا أن عني يكتمون رؤسائي يكن
النادرة القلة عىل مقصوًرا الحني ذلك يف الجامعة إىل الذهاب وكان التجارية، األعمال

الغربية.» أوروبا بالد يف مثيالتها من يومئذ أكثر كانت ولعلها املتعلمني، بني ا جدٍّ

تصبح أن الرسعة وبهذه السعة، هذه عىل الصناعي التعليم لتعميم الطبيعية والنتيجة
وعالقاته، معامالته وتنظيم املجتمع، لوازم لتدبري املطلوبة الكفاءات أقل البدنية الكفاءة
يف حرصها يتأتى ال وذوقية، ونفسية، فكرية، كثرية: كفاءات بني األعمال تتوزع وأن
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دون عليه مشيئتها لتسليط املجتمع عىل تطغى أن — ثم من — يتأتي وال واحدة، طائفة
فيه تناط الذي اليوم يأتي وقد الطوائف، سائر يلحق الذي الرضر من يشء يلحقها أن
اآلالت تؤديها وال ملكاته، تفاوت عىل اإلنسان فيها يغنى التي باألعمال اإلنسانية الجهود
الوقت يف املكنات به تقوم عمًال الفنيون يتوىل فال يديرها، من بإرشاف أو بها مستقلة
من واملقرتحني املخرتعني بافتنان الدقة من غايتها وتبلغ ترتقى التي واملكنات الحارض
عىل «يفكر» إنه اليوم: عنه يقال املكنات هذه وبعض املستقبل. يف والصناعة الفكر نوابغ
اإلشارة، تلقي يف اإلنساني الدماغ عمل يشبه نسق عىل فيه العمل ويجري املجاز، سبيل
الدماغية، بالكهربية العلماء معارف استدقت وكلما املقرتحات، وتنفيذ التنبيهات، ونقل
بني الفارق تبني األعضاء لحركات وتوجيهاته انفعاالته أثناء الدماغ حركات وروقبت
محاكاته تستطاع الذي الفعل رد قبيل من الجسدي وعمله باإلنسان الخاص العقيل عمله
قبل توكل لم التي األعمال أداء يف املكنات هذه حدود عن الغد وسيكشف املكنات، يف
والتنفيذ، األمر وظائف بني املكنة تجمع أن املنتظر من فليس العاقل، اإلنسان لغري اآلن
الفكرية املساعدات من كثريًا — شك وال — ستؤدي ولكنها والتقليد، االبتكار ووظائف

املتعلمني. حذاق من املاليني جهود اآلن تستنفد التي
نوبل جائزة أصحاب من Dr. Gerorge Thomson تومسون جورج الدكتور يقول
The املكشوف املستقبل كتاب يف والطبيعي الصناعي الفكر بعنوان: فصل من العلوم يف

:Foreseeable Future

هذه محل الدماغ بعمل الحقة املعرفة فيه تحل زمنٍّا نرتقب أن السائغ من
اإلنسانية، الحياة يف املعرفة هذه أثر نقدر أن ذلك من وأصعب املرتددة، املعرفة
عظيًما ارتفاًعا ارتفعت قد السطحية املعرفة من قليًال أن فأرى أعلم عما وأتكلم
— جميًعا نملكها التي املعقدة املكنة هذه فإن لإلنسانية، وتقديري بإعجابي
املاليني، آالف عرشة تبلغ دقائق من احتوته بما — شئت أن نحن هي التي أو
صنعة أية إليه ترتقي حد كل لتفوق العمل يف االشتباك خيوط من بينها وبما
نحن ندرسها التي الكائنات هذه من نعهده ما كل وتخالف عليها، نقدر

الحقيقية. للبلورات الجدران طالء يف الصور مخالفة الطبيعيني

كيف عرفاننا من أعمالنا يف أثًرا أعظم يكون قد نشعر كيف عرفاننا إن قال: ثم
— العلم بعد الجامحة العصبية نوازع نبقي أن يمكن كيف يدهشنا وقد ونتصور، نفكر

تكوينها. عند عليه جرت الذي بمجراها — الكهربية الوجهة من
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مسألة — ظاهر هو كما — النكتة فإنما النظرة، هذه مثل الفكاهة إىل لننظر
تبقى فهل آخر، نسًقا لها لنتخذ املتناقضة الدوافع من مجموعة إفالت أو تيار انطالق
ا، حقٍّ ذلك ألرجو إنني يكون؟ وكيف هو ما اآلخر: النسق بهذا علمنا إذا أعجوبتها فيها
يجب التي األمور ولعل مؤلفة، بأنها علمنا القصة أو باملرسحية متعتنا من ينقص فال
فإن ذلك، جراء من املصاب أشد تصاب التي هي خطرها من يكربوا أن الناس عىل
من ينجم وقد الكهربية، بالدورة يشء أشبه بأنها العلم بعد عليها الثبات ليعرس املبادئ
الرجوع أن إليها يخيل التي — القليلة غري — العقول لتلك الخصوص عىل رضر ثمة
عند املهم ملن وإنه البرشية، كرامة من يغض الدنيا اإلحياء أصول إىل اإلنسان بأصول
يوطنوا أن — عليها يحرص ال من منا وليس — املبادئ استبقاء عىل يحرصون من
اآلن نشعر ما عىل يحافظون كيف يتعلموا وأن الحقيقة، هذه من يكون ما عىل أنفسهم
أن الخطأ ملن وإنه الجوهر، دون الصورة منه تبدلت وإن عليه، باملحافظة جدير أنه
الكون فإن اآلخر، عىل أحدهما يؤثر ال مختلفان شيئان والقيم العلم أن الخاطر عىل يرد
سائر عن االنفصال كل ينفصل جزء فيه وليس واحد، وأحاسيسنا بأفكارنا يحيط الذي

أجزائه.

عىل ولكنها تتفق، وال فتتفق اآلمال وتتعدد والصناعة، التعليم يف األمل يمتد األمد هذا إىل
بالتفكري. الصناعة وانتفاع بالصناعة، الفكر انتفاع يف األمل منها ينتفي ال الحالني
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الفضاء

املمكن من هل العرشين: القرن مطلع يف الطريان بأمر املشغولني بني الشائع السؤال كان
الهواء؟ من أثقل جسم الفضاء يف يطري أن

وخرباء العلماء من معدودة فئة بينهم كثريين، ذلك إمكان يف املرتابون وكان
وهي واحدة، وسيلة بغري يتأتى ال الطريان أن وتفكريهم اعتقادهم عىل غلب الصناعة،
عدا وما الهواء، من أخف الغاز من بأنواع مملوءة القباب تحملها التي املناطيد وسيلة

فهموه. كما الطبيعة لقانون خرق فهو ذلك
السؤال فأصبح بسنوات منتصفه جاوز ثم منتصفه، إىل العرشون القرن وتقدم
تسيري يف الهواء عن نستغني أن املمكن من هل سنة: وخمسني نيف بعد الشائع

الطيارات؟
ويتوىل يرصدها الذي العلم من وال الحركة، قوانني من السنني هذه يف يشء يتغري لم
عن االستغناء إمكان عن يسألون نفسه العلم خرباء فأصبح التطبيق تغري وإنما تطبيقها،
للطريان. يصلح ال «وسطا» يحسبونه سنوات مدى يف لهم السابقون كان أن بعد الهواء
يف تدفعها التي باألجهزة الطائرة تزويد إن نعم! السؤال: هذا عن الثقة وجواب
التي الصعوبة يذلل والكهربية الكيمية الوسائل استخدام وإن ممكن، فيه هواء ال فضاء
من وال املستحيل، من فليس الجوي، الدفع بغري التذليل عىل عصية اآلن قبل كانت
آفاق وبني األرض جو فوق العليا األفالك تجوب التي الطيارة تصنع أن الواقع يف البعيد
استطاعها إذا الكواكب إىل الرحلة دون تحول فنية صعوبة اآلن تعرف وال السيارات،

خالف. اآلن فيها فليس الرحلة لتلك تصمد أن الطائرات استطاعة أما اإلنسان،
الطريقة تكن «ومهما الطبيعيات: يف نوبل جائزة صاحب تومسون جورج سري يقول
مانع، له يعرف ال أمر األرض جو مجاوزته بعد مهل عىل الصاروخ تسارع فإن املتبعة،
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الطرفية، الطاقة بتدبري كفيل النووي الفعل ورد الطبيعية، القواعد من يعارضقاعدة وال
ليست الالزمة املواد أن حني يف مهل، عىل استخدامه مع التسخني يف اإلفراط من خوف وال
املنظومة مدار يف الصاروخ هذا يحوم وقد الرسعة، بهذه الدفع مع تدبريه، يمتنع مما
لنقص األرض إىل عودته عند األجنحة عىل ويعتمد وبالقمر، بالسيارات ويطيف الشمسية

الجو.» من العليا الطبقات بمقاومة الرسعة
إىل االندفاع لتجديد الصناعية األقمار من املراكز اتخاذ أن املحقق العالم هذا ويرى
قال: الحارض، العرص يف للخرباء امليرسة الصناعية املعلومات نطاق يف يدخل العليا اآلفاق
الثاني بالراند املسمى القمر رسم الذي Von Braun برون فون به يهتم مرشوع «وهناك
اتخاذه ويمكن األرضية، الكرة حول دائم قمر إدارة إىل به يرمي املتحدة الواليات يف V.2
بالصواريخ صغرية أجزاء إطالق إىل تركيبه ويحتاج السيارات، إىل للسفر وسطى محطة
مصنوعة بجاذبية القمر هذا تزويد ويستطاع قدمناه، الذي النحو عىل الفضاء يف تتجمع
املركزية بالقوة وسطه يف يشء كل تطرد رسيعة دورة يدور إطار شكل عىل تركيبه تم إذا

جداره.»1 إىل
السفر مصاعب من العالم خاطر عىل يرد ما كل تومسون األستاذ رشح أن وبعد
كثرية الكواكب بني السفر صعوبات أن العجالة هذه من الظاهر «إن قال: الكواكب إىل
يسعنا وال أساسية، صعوبة هناك أن يرى ال ولكن األرض، أفق من اإلفالت صعوبة عدا
السنة املائة أو الخمسني خالل عليها تتغلب املهندسني براعة بأن ثقة عىل نطمنئ أن إال

التالية.»
ألفه القمر» إىل «صاروخ عنوانه: كتاب املوضوع هذا يف عليه اطلعنا ما وأحدث
هل، سربوك األمريكية والقذائف الطريان وخبري برجوست، إريك النرويجي املهندس
املؤلفان فيه عجل — ذكره املتقدم — الصناعية األقمار مهندس برون فون له وقدم
الخطوة «إن منه: األول الفصل يف وقاال سنوات، سبع إىل سنة خمسني من املنتظر باملوعد
وأكرب، أفضل الصناعية األقمار من أجهزة إىل تحتاج — إنساني ركب بغري — التالية
الكرة إىل ساملة بها وتعود الحيوانات تحمل أقمار إىل ثم الحيوانات، تحمل أقمار إىل ثم
الذي العظيم الفتح ولكن الفضاء، إىل يذهب أن اإلنسان استطاع ذلك تم ومتى األرضية،
سطح عىل يهبط أن اإلنسان استطاعة هو إنما األول الصناعي القمر بإطالق يقارن

.The Foreseeable Future by Sir George Thomson تومسون جورج سري تأليف املنظور املستقبل 1
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سبع من أقل يف ١٩٦٥ سنة قبل — فعًال يتم قد بل — ذلك يتم أن ويرجى القمر،
سنوات.»2

املخرتعات تحقيق «إن الكتاب: لهذا مقدمته يف الصناعية األقمار مهندس ويقول
يحتاج ما وكل والصناعية، العلمية املبادئ معرفة من يشء يعوزه ال املطلوبة الصاروخية

ومال.» عزيمة إليه
الحارض العرص أبناء عىل توجب التي األغراض ببيان كتابهما يستهالن واملؤلفان
االستطالع، حب مقدمتها يف فيذكران الفضاء، رحالت تحقيق يف النظر متابعة
أسباب أول من سببًا «إن فيه: يقول برون فون الكبري للمهندس بكالم ويستشهدان
وليس االستطالع، وحب التشوف مجرد يف يتلخص جديد ارتياد أو كشف كل يف البحث
هذا من بحث لكل املسوغات عىل — سلًفا نرص— أن الواقعية الخربة من وال الحكمة من
واملعارف الفنون تاريخ فإن املحتملة، العملية والنتائج العاجلة املنفعة أساس عىل القبيل
تسفر عما باألنباء اإلنسان دراية عىل تقدر ال أنها تثبت التي باألمثلة زاخر الصناعية

واملخرتعات.» الكشوف عنه
يقوم النتيجة معروف سبب واملحاوالت البحوث جميع املفروضيف السبب هذا وييل
الستخدامه صالًحا االخرتاع يكون أن ويكفي الذات، عن والدفاع الحياة، حب غريزة عىل
املؤلفان: ويقول والدفاع، الحيطة التخاذ واجبًا به العلم يكون كي أمة عىل أمة هجوم يف
ولكن االحتمال، قريب بل محتمل، القمر فوق الفضاء الرتياد املشرتكة البعثات تنظيم إن
إليه السابقني يغري الحربية األغراض يف استخدامه ألن بعيد؛ القمر احتالل عىل االتفاق

املستطاع. جهد فيه املشاركة واجتناب باالستئثار
الحقائق وكشف املعلومات، جمع فهو عليه اختالف وال فيه شك ال الذي السبب أما
من إليها وما والجاذبية، املغناطيسية والطاقة الضوء وأرسار املادية، العنارص أرسار عن
وما الكون بحقائق عرفانا وتزيده يعلمها، من أمام الطبيعة مغاليق تتفتح التي األرسار
البرش يشهد وقد اإلنسان، غري عاقلة أحياء فيه كان إن العاقلة، األحياء من فيه ومن فيه
ومسبًحا لألفكار، حرية السنني آالف ظلت الغيب خفايا من أموًرا العيان شهادة يومئذ

والخيال. الظن لشوارد

.Rocket to the Moon by Erick Bergaust and Seabrook Hull 2
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العامل حكم

واحد رأي عىل — واإلنسانية السلم أصدقاء من — االجتماع علوم يف الراسخون يتفق
الدول طغيان يمتنع أن قوامه العرشين، القرن بعد للعالم تصلح التي الحكم أنظمة يف
يضيع ال دولية، هيئة إىل موكوًال مصالحه تدبري يكون وأن العاملية، السياسة عىل القوية

واملستضعفني. املتخلفني مصالح فيها تنىس وال األمم، من أمة صوت فيها
الوحيد املخلص كأنه الرأي هذا عن الصالحة والنية الخربة ذوي من الجلة ويكتب
مرموًقا أمًال جعلوه فإذا الضعفاء، وبني وبينهم األقوياء، بني والصدام النزاع شواجر من
ألنه به يتعلقون وإنما وإمكانه، بلوغه من بينة ثقة عىل ألنهم كذلك؛ يجعلونه ال فهم
ألنه الوحيد؛ األمل يكون أن فينبغي املستقبل، يف الحكم أخطار من الوحيد املخلص

الوحيد. املخلص
الفلسفة إىل أقرب منهج منهجني: عىل يقاربونه الرجاء بهذا املتعلقون الثقات وهؤالء
يتمثلون املنهجني هذين عىل ولعلهم واإلحصاء، السياسة إىل أقرب آخر ومنهج العلمية،
الفيلسوف وهما املوضوعات، هذه يف العرص كتاب أبرز من كاتبني يف الوجوه أحسن عىل
طليعة يف اليوم معدود وكالهما كون، هانس االجتماعي واملؤرخ رسل، برتراند الريايض

العامليني. الكتاب
الكثرية، كتبه يف مبسوطة اإلنسانية ومصري العاملي الحكم يف رسل برتراند آراء
سماه: الذي الكتاب وهو العرشين، القرن منتصف عند منها صدر ما آخر يف ملخصه
فيها: يقول أسطر بضعة يف موضوعاته رءوس وجمع متغرية»،1 لدنيا جديدة «آمال

.New Hopes for a changing world by Bertrand Russell 1



العرشون القرن

ابتيل طاملا التي املشكالت من الثالث العالج بوسائل معنية الذري العرص يف الحياة «إن
اإلنسان بني النزاع ومشكلة والطبيعة اإلنسان بني النزاع مشكلة وهي اإلنسان، نوع بها
والثانية العلم، شأن من األوىل واملشكلة نفسه، وبني بينه النزاع ومشكلة الناس، وسائر

النفسية.» والدراسات الدين شأن من والثالثة السياسة، شأن من
محتومة محنة وال الزمة، رضبة الحديثة الصناعة عرص يف يعد لم الفقر أن وعنده
من رسيس إىل مشكلته عالج يف اإلخفاق يعود وإنما اإلنسان، بني من األكثرين عىل
قد الحديثة الحياة هذه وإن الحديثة، الحياة من لها موضع ال البالية، والعادات العقائد
يتزاحمون كانوا ملن لزوًما يكون ما أقل وجعلتها األرزاق، عىل املزاحمة إىل الحاجة أبطلت
وأن اآلن، لها رضورة ال طويًال دهًرا النفوس خامرت التي الرثة املخاوف وأن عليها،

والقنوط. الخوف وساوس يزيل أن وسعه يف العرصي اإلنسان
الحكم، أنظمة تتواله فيما الغاية هذه تحقيق يتطلبها التي الفريضة إىل واستطرد
يكون وأن والخامات، األغذية تدبري عىل ترشف عاملية هيئة هناك تكون أن «ينبغي فقال:
والواليات الشمالية أفريقيا يف الرتبة استنفدت التي الزراعية األساليب منع وسعها يف
عليها تعول التي الرزق موارد بتبديد الثراء من باالستكثار للزراع يسمح فال املتحدة،

املقبلة.» األجيال
التهديد خطر هو األول الخطر «إن الناس: وسائر اإلنسان بني النزاع عن قال ثم
وال القتال، نشوب من خوف عىل الناس بقاء مع األشياء من ليشء قرار فال بالحرب،
تزويد من أنجع البالء هذا من اإلنسان تعصم وسيلة من وما الحديثة، بآالته القتال سيما
املحلية الجيوش قيام من رضر وال الدول، بني املحاجزة تملك واحدة عاملية بقوة العالم
جميًعا الوبيلة األسلحة ولكن للرشطة، امليرسة بالوسائل بالدها يف األمن تحفظ التي

واحدة.» دولة بها تنفرد ال التي العاملية القوة إىل تعهد أن ينبغي
عاملية، مبادئ عىل تقوم أن ينبغي أنها فيقول التعليم ملسألة الفيلسوف يعرض ثم
الشعوب بني والنقمة البغضاء جذوة يف وينفخ بالعدوان، يغري الذي التعليم يمتنع وأن
الذي النحو عىل السياحة حرية تباح وأن الحرة، التجارة تعميم إىل نتدرج أن «وينبغي
الكثريون يتعرض لكيال طالبها األمم تتبادل وأن األوىل، العاملية الحرب قبل شائًعا كان

والتقاليد.» العادات عىل التحجر آلفة شبابهم يف
طغيان من الفرد يحمى أن الالزم من «إنه فيقول: الفردية للشخصية يعرض ثم
بينهما رضران وهما وجدانه، قرارة يف تساوره التي املخاوف من يحمى كما الجماعة
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وليد يكون أن الجماعة طغيان عىل يغلب إذ للكثريين، يخطر مما أشد االرتباط من
والخوف.» الوساوس

مما الفردية الشخصيات بني والتوحيد التنسيق، يف القرس اجتناب «وينبغي قال:
تدبري، من استطاعت بما تتقيه أن عليها ويجب تخشاه، أن املصنعة للمجتمعات يحق
بالتأييد يظفرون ال الذين والفنانني كالشعراء املوهوبني لألفذاذ املجال فسح من بد وال

التقاليد.» أصحاب من
من األرض إىل هبط منذ الطويلة أدهاره يف اإلنسان «إن قائًال: فصوله واختتم
ممن الهالكني بعظام محفوفة وهي وتركها املرهوبة الفجاج تقحم قد الشجر، أغصان
األعداء، من والرهبة الضواري، من والفزع والضنك، الجوع جنون يداخله قبله، سلكوها
من فيه تغلغل بما وجدانه يف وتتعمق تساوره التي األشباح ومن األحياء من أعداء
كيف نيس أن بعد ولكن الباسمة، األرض إىل الصحراء جاوز ألي وبعد واألوهام، األوجال
الوهم من نحسبه املنري، والنهار البهيج بالصباح نصدق وال نرتاب وأصبحنا يبتسم،
الخوف حياة يف لنا تميل التي الكامنة واألسطورة البالية بالخرافة ونتشبث الكاذب
الخطاة، املذنبني من بقية كأننا أنفسنا إىل والنظر ذواتنا، كراهية سيما وال والكراهية،
ويدع الحياة، لفرح قلبه يفتح أن إال نفسه لخالص اليوم اإلنسان يحتاج فما حماقة، تلك

املهجور.» الغابر ظلمات يف يترسب الخوف

فاستهل السياسية، التاريخية ناحيته من املوضوع بحث كون هانس األستاذ استوىف وقد
وكان قرون، ثالثة منذ سلفت التي األمم أطوار بتفصيل العرشين القرن عن كتابه
املطلق، الحكم ومذاهب االستعمار، وحركات والعنرصية، القومية ظهور يف أثرها لها
األمم، بني حواجز وجوهها بعض من تعد التي األطوار هذه وسائر الطبقات، ومعارك
من األمم بني العالقات لتطور منها بد ال مقدمات نتائجها إىل النظر حيث من وتعد
العاملية الحرب نهاية تلت التي املعقبات تلخيص إىل املطاف به وانتهى العاملية، إىل العزلة
للديمقراطية جددت قد الحرب هذه «إن الكتاب: من عرش الرابع الفصل يف فقال الثانية،
عىل االستبداد مذاهب طغيان من بها تدين التي األمم عىل خطر ال وإنه الحيوية، قوتها
التفكري سالح ألن وحده؛ السالح بإعداد تتم ال الديمقراطية األمم حماية وإن أنواعها،
يحرروا أن األخرية سنة العرشين يف األمريكيون تعلم وقد العسكرية، العدة لزوم لها الزم
ذلك وأن بالدهم، شواطئ عند تنتهي ال حدودهم أن وفهموا املريحة، العزلة من أنفسهم
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خطر أبرزت قد القريب املايض عربة ألن األمم؛ عىل مشيئتها الدولة تفرض أن يعني ال
حريون األمريكيني «إن قال: تحاولها.» التي الدولة وعىل العالم سالم عىل السيادة هذه
ثروة وأن العالم، هذا يف مًعا تعيش املتعددة والتقاليد املنوعة الحضارات أن يعلموا أن
العالم يتطور أن االنتقال دور يف املستحيل ومن والتقدم، التاريخ عنارص أهم التنوع
العالم، أجزاء بني التام االتفاق يتأتى ال التاريخ من املرحلة هذه ويف واحد، نظام عىل
دون الفرتة هذه خالل تعيش أن الغربية األمم وعىل القتال، وقوع حتما ذلك يقتيض وال
وبعد والصرب القوة يتطلب أمر وهو الشيوعية، األمم مع لجنب جنبًا حرب ودون اتفاق
الرسيع.» بالرتياق وال املقتضب، بالطريق وال الرسيعة، بالحلول يعوض ال ولكنه النظر،
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سنة مليون إىل

العرشين، القرن نهاية عند العالم» «حالة بيان عىل قبل من لخصناها التي املباحث توفرت
مع ذهابًا ذلك وراء فيما الخوض عن عمًدا الباحثون وأحجم قريب، زمن من يليه وفيما
رضوب من به أشبه هو وما اإلحصاء، حدود عند للوقوف منهم إيثاًرا املتطاول؛ الزمن
الذي «اإلنساني» املصري تقدير عىل لهم معينًا املحسوبة التقديرات يف يجدوا ولم التقدير،

اإلنسان. طبيعة أو اإلنسان بنفس يتصل
هي تلك والطبيعة، الصناعة موارد ويف املعيشة، شئون يف العالم حالة هي تلك
يكون كيف الحقبة؟ تلك يف نفسه اإلنسان يكون فكيف سنة؟ مائة بعد اإلنسان معيشة

املواعيد؟ جميع صحت إن املوعود؟ العالم ذلك يف وضمريًا وخلًقا روًحا اإلنسان
والعرشين؟ الحادي والقرن العرشين القرن وبعد املائة السنني بعد يكون وكيف
يحسب الذي الطويل الدهر وبعد قرون؟ عرشة وبعد قرون خمسة بعد يكون كيف

السنني. بآالف
جواب لها يرد لم وإن السطور، خالل من يفهم جواب بغري ترتك لم األسئلة هذه إن
اإلحجام قيود من فكره أطلق من العلميني الباحثني ومن مذكور، سؤال عىل مقصود
يكون سوف كما اإلنسان إىل ونظر الدهور، إىل القرون وراء بالنبوءة وجازف العلمي،
القيود يف يتعثر ويكاد السنني، عداد يف إحجامه من ينطلق هو فإذا سنة، مليون بعد
قد سنة مليون أن حسابه يف يكن فلم الطوال، اآلماد تلك يف واحدة زحفة زحف كلما
التغيري من بيشء تسمح أو الغيب، طوارئ من مألوف غري لطارئ األيام من يوًما تنفسح

باملئات. أو باأللوف تعد التي لألعوام به سمح الذي التغيري يخالف
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يف التقدم طريق من «لإلنسان» يرجى أمل صول» «جورج ملؤلفه الغد صورة كتاب يف
الصناعة، لرتقية منه بد ال الذي بالتعليم كله يناط ومعامالته، وأعماله أحواله مجمل

املعيشة. مطالب وتدبري
للحكم فيه وينقاد والخرباء، األذكياء من القلة يحكمه عالم يف أمل لإلنسان ليس
الحكم كهذا حكم أفلس فقد طواعية، عىل أو كره عىل املسخرون الرعايا جماهري املطلق

الرومان. دولة يف القدم منذ
بعض فيه يتسع وال والهم، الكد يف أوقاته تستغرق عالم يف أمل لإلنسان وليس
املعدات مطالب قضاء بعد وشوق اختيار عىل يقيض الفراغ أعمال من لعمل الزمن

الحيوان. مطالب والجلود:
املطالب بأكثر الصناعة فيه تتكفل عالم يف — اإلنسان لروح — لإلنسان األمل إنما
ما فيه ويختار يختاره، فيما اإلنسان يقضيه اليوم من شطر فيه ويبقى األوقات، أقل يف

الكفاف. فوق الكفاية عىل اآلمن املدرك العارف يرتضيه
نعيش الذي العالم حالة من تبدل التصنيع علوم إن فصوله: ختام يف املؤلف يقول
كانت التي األحكام وال اآلمال فليست العقول، وجهات من يبدل أن خليًقا قويٍّا تبديًال فيه
من طائفة هنا ولنجمع العقول، لهذه تصلح بالتي أجيال بضعة قبل للمجتمع مالئمة
كي القريب، الزمن يف تجري أن وشيكة أنها يرى والتي اآلن تجري التي التغيري وجهات

املنظور. التبديل بعد الفكر وجهات «تخمني» عليها نبني
واملسكن والكساء القوت من الكفاية عىل يقدرون ال البالد هذه أبناء بعض إن
يف النهاية إىل قريبة الحالة هذه أن الفردي الدخل نمو من الظاهر ولكن الصالح،
وكلما الفاقة، من الخوف وهو لإلنسان خوف أقدم بانتهائها وينتهي املتحدة، الواليات
وإنها املاديات، غري إىل املطالب هذه تحولت الكفاية مطالب إشباع من الحالة اقرتبت
تخصيص من نتمكن أن املنظور التغيري يتناول وإنما جميًعا، نحسها حارضة ملطالب

عليها. للحصول والسعي الوقت من مزيد
نحو الرسيع التقدم إىل املتحدة الواليات يف املادية املعيشة مستويات ارتفاع أدى وقد
املشرتكني فئات أن ١٩٣٠ سنة منذ اإلحصاءات من ويؤخذ واملورد، الدخل يف املساواة
تعديل بعد حتى هذا ويصح عجل، عىل تنقص الواحدة واملعيشة الواحد الدخل يف
نحو يحصل ١٩٥٠ سنة الدوالر قيمة حسب وعىل األسعار، ارتفاع جراء من اإلحصاءات
١٩٣٥ سنتي بني ما دوالر ألف عن مقداره يقل دخل عىل الفئات تلك من الخمس
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مواردنا تفاوت عىل ومعظمنا ،١٩٥٠ سنة العرش من أقل إىل العدد هذا فهبط و١٩٣٦،
ونسكن الطعام، من متشابهة أصناًفا نأكل كما الكساء، من متشابهة أصناف من نلبس
مظهرها يف تدنو الرخيصة السيارات تزال وال بينها، املقارنة عند تتقارب حجرات يف
سيارة تملك التي العائالت عدد ويرتفع عام، بعد عاًما الغالية األثمان ذوات من ورسعتها
تختلف حالة وهذه البالد، يف العائالت عدد أرباع ثالثة تضارع نسبة إىل األقل عىل واحدة
حيث البالد من كثري يف مشهوًدا يزال وال الوقت، من فرتة قبل مشهوًدا كان عما كثريًا
املزايا من مزية الحسنة باألطعمة واالستمتاع للرياضة والتفرغ السيارة اقتناء يعترب

النادرة. االجتماعية
نمط عىل املشابهة من صورة إىل مفضية التسوية هذه أن من النقاد بعض ويشكو
إال ريب، وال خطر وهذا الجامدة، املماثلة من نمط إىل تفض لم إن فيه، تنوع ال واحد
تنتقل أن من املادية، املزايا بغري األفراد بني التمييز إىل انتقاًال تكون أن أشبه النتيجة أن
ينفقون الذين األفراد عدد فيكثر األذواق، يف التنوع واختفاء الشخصية، فقدان إىل بنا
الثروة مظاهر عىل للمنافسة يفرغون وال ذواتهم، عن وتعبريًا أذواقهم مرضاة يف أوقاتهم
من عنده ما بإنماء يلتمسها أن أحرى كان غالية بغية لديه الوجاهة كانت ومن املادية،
أن ينتظر وال واألعراض، املظاهر يف يلتمسها ولم األدبية، واملزايا والذوق املهارة ملكات
منافسة إىل املايض من وأشمل أوسع نحو عىل تتحول ولكنها الناس، بني املنافسة تزول

االقتصادية. واملغانم املال كسب يف النجاح غري الخصال من خصلة يف السبق عىل
التعدين يف املادية السلع بإنتاج املشتغلني العمال عدد أن عىل العمل اتجاهات وتدل
املشتغلني العمال عدد يف تطرد الزيادة وأن النقصان، يف آخذ واملصنوعات والزراعة
تميل التي املنزلية الخدمة عدا ما الخدمات وسائر املواصالت وإدارة السلع تلك بتوزيع
العناية ترقي من الحاجة إليه دعت قد الخدمات هذه وبعض النقصان، إىل كذلك
قد وبعضها الوقاية، أسباب عىل ويرشفون املرىض، يطببون ملن الطلب وكثرة بالصحة،
وينجيل والكليات، الثانوية املدارس عىل لإلقبال املتعلمني طلب كثرة من الحاجة إليه دعت
يربى الحكوميني املوظفني عدد أن من واملدرسني املعلمني عىل الطلب كثرة يف الواقع
لتوفري تخصص إنما الحكومة وظائف وأن الخصوصية، املرافق يف املستخدمني عدد عىل
إنتاج من التحول ومعنى الصناعية، الحضارة حياة تقتضيها التي الخدمات من أنواع
املعامالت مزاولة إىل الجامدة األشياء مزاولة من تحوًال هناك أن الخدمات أداء إىل السلع
ومنها منها، تتولد التي العاطفية والبواعث بينهم املشرتكة العالقة وتوكيد الناس، مع
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وأحراها التغيريات وأبرز حضارتنا، بها تتميز التي االجتماع بقضايا الشعور بواعث
فيه النقص يقف وال العموم، عىل ينقص الفنيني غري العاملني عدد أن إليه بااللتفات
القدرة تضعف التي املشاق استئصال ذلك ومغزى السكان، مجموعة إىل النسبة قلة عند

للبطالة. التعرض فيها ويكثر أجورها، وتقل األربعني، تجاوز بعد عليها
بد ال كان يوم، كل ساعة عرشة اثنتي إىل ساعات عرش من يعملون الناس كان وملا
من متالحقة سلسلة أعمارهم تكون ال كي للعمل؛ النشاط وتجديد للراحة وقت من لهم
يعم أن يوشك ساعة وأربعني بأربع فيه يكتفي الذي العمل وأسبوع أما واملشقة، الكد
الفراغ لقضاء الناس من كثري أمام متسع فالوقت قريبًا، ذلك من أقل إىل ينقص وأن
األربع الساعات أسبوع اقرتب وكلما واالستجمام، الراحة ملجرد ال الجدية الشواغل يف
أوقاتهم، أسباع ستة بها يشغلون طريقة يف الفطنة ذوو فكر التحقق من والعرشين
بل السوق، بضائع من مزيًدا به يشرتون ماًال ذلك من ينتظرونه الذي الكسب وليس
استيفاء بعد املشرتيات عىل يفضلونه مما يروقهم ما إلشباع وسيلة يكون أن أحرى
بالشعور، الجياش واملرح السائغ، واللهو الصحية، الرياضة ذلك ومن الرضوريات،
النافعة بالخدمات والقيام املعرفة، ولذة الفنون، وتذوق الهوايات، بعض بإتقان واملتعة
التقريب وجه عىل فيه فرد لكل يتاح الذي املجتمع وإن واالجتماعية، السياسية الحياة يف
يجده الذي العمل إىل اضطراًرا يساق وال أوقاته معظم به يشغل أن يشاء ما يختار أن
كل من وأوىف أفضل مثال عىل الحر باملجتمع يوصف أن خليق مجتمع لهو كان، ما كائنًا
كما الحسن االختيار بتبعة الحريات كسائر تقرتن حرية وهذه سلف، فيما عرفناه مجتمع
السيئ االستعمال هذا اجتناب إىل بالحاجة الناس شعر ومتى استعمالها، يساء أن يجوز
االجتماعية النظم من الجديد البتكار هاًما حافًزا هذا شعورهم كان السعادة، لنشدان

والعادة. العرف وأساليب
الحضانة إىل حاجته هي حيوية بصفة األنواع بني ينفرد اإلنساني النوع أن واملعلوم
تستلزم الذي الوقت بطول الثقافات من دونها ما عىل املتطورة الثقافات وتمتاز الطويلة،
القاعدة، لهذه باالستثناء املتطورة الفنية الحضارة وليست واالستعداد، التعليم يف قضاءه
والثالثة السابعة بني املتحدة الواليات أبناء من املائة يف ٨٦ نحو كان ١٩١٠ سنة ففي
١٩٥٠ سنة ويف اآلن، اإللزامي التعليم فيها يفرض سن وهي املدارس، يف منتظمني عرشة
كلما الفرق ويتضح املائة، يف وتسعني ستة نحو السن هذه يف املنتظمني نسبة كانت
فإن العالية، الدراسة تبدأ إذ عرشة والخامسة عرشة الرابعة إىل ذلك بعد السن يف ارتقينا
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املائة يف وتسعني اثنني نحو إىل ١٩١٠ سنة املائة يف وسبعني خمسة من وثبت النسبة
أتموا قد والشابات الشبان عدد أرباع ثالثة نحو أن التقريبية والنتيجة ،١٩٥٠ سنة

يتمموها. أن موشكون هم أو العالية دراستهم
عىل إنجازها وبغري التعليم، مسألة من أهم مسألة املستقبل يف مجتمعنا أمام وليس
يف املرتقي املجتمع دوالب إلدارة الالزمون املختصون الخرباء لدينا يكون لن األمثل الوجه
املطلوب الحر للتعليم عنها، غنى ال التي الظهارة لدينا يكون ولن الصناعي، االقتصاد
يف ويسايره التطور، بذلك يرتبط مما عالجها، حق ومعالجتها املعقدة، املشكالت لفهم

الدولية. وعالقتنا القومية، أحوالنا
يثابرون الكفاة املفكرين فإن وحدها، املدارس عىل بجملته يتوقف ال التعليم أن عىل
اقتدار من بد ال ولكن املدرسية، السنوات نهاية بعد طويًال زمنًا أنفسهم تعليم عىل
هذه يف النجاح وإن كسبها، عىل يعني الذي امليل وتوليد األذواق، تربية عىل املدرسة
بعد الوقت استخدام حسن إىل معه يؤدي كما الصنعة يف العمل إتقان إىل يؤدي املحاولة
حضارتنا يف الناضجة الثقافة إىل نصل وقد الرزق، لكسب املطلوب العمل من الفراغ
ومبادئ أفكار تكوين يف النافعة للفطنة طلبًا نبذلها التي املساعي طريق من الصناعية
يهذب ما وسائر الفنون، ومحاسن لها، حد ال التي الفعل مقاصد يف املساهمة عىل تعيننا
من األمل قصارى يكون وال فيه، تعيش الذي املجتمع معها ويهذب اإلنسانية، الشخصية

املادية. واملظاهر الثروة لنا تجلب أن املبذولة املساعي تلك
عىل السيطرة استخدام يف اإلخفاق من الجائح الخطر يخىش اآلخر الجانب ومن
إما اإلنسانية؛ الغايات إىل يهدف استخداًما الصناعية الخربة لنا أتاحتها التي الطبيعة
مالمحهم محيت اآلدميني من أنصاب عىل املجتمع إقامة من أو الحروب، إىل التطوح من
ملجتمع البقاء طول يضمنوا أن — الرومان حتى — قبل من استطاع فما الشخصية.
بالخبز السكينة عىل تراض الرعية من وجمهرة األذكياء، العلية من نخبة عىل يقوم
أبنائه لجميع بما الرجاء أكرب لينوط الديمقراطي الغني املجتمع وإن األلعاب، وحلقات

واألخالق.1 الكفايات من

The Shape of Tomorrow by صول جورج ملؤلفه الغد صورة كتاب من االختصار ببعض ترجمت 1
.George Soule
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ويتجنب مهل عىل فيخطو اليوم، عواقب إىل بنظرته الغد الكاتب يسبق النمط هذا عىل
ترتيب هو وإنما هنا، الواقع يف نبوءة فال األمل، عثرات مع الزلل مواطن ينىس وال الوثبة،
فالصناعة انتظار، غري عىل بجديد تأتي وال بعًضا، بعضها يتبع الحلقات من لسلسلة
تحصيل يف يشاء من يبذله الذي الوقت لكسب السبيل وتمهد واألرزاق األعمال بني تقارب
توفري يف الصناعي التقدم تحرص وال والنفوس، العقول ثروات توفر التي واألذواق املزايا
والروح. الفكر مقاصد يف يبذلوها أن الوقت سعة يملكون من شاء إن وهذا والعتاد، املال
يخلو ال حذر عىل الوئيدة «النبوءات» هذه به تنبئنا كما «اإلنسان» مصري هو وذلك

حذر. من يخلو ال ورجاء رجاء، من
يف «اإلنسان» مصري إىل آخر علمي كاتب ينظر الوئيدة الخطوات هذه حدود ويف
العلم من اإلنسانية الناحية إىل — كتابه عنوانه يف قال كما — ينظر أو الصناعة، عرص
وشواغل الشخصية تربيته بني ويربط الشخصية» «تربيته عىل كله اإلنسان مصري فيعلق
املاديات، تستغرقه واحًدا شيئًا ذلك مع يراهما وال منفصلني، يراهما فال ومطالبها، املادة

والرخاء. الرغد مطالب كله به وتستأثر
ولكنه تامة، بشخصيته ا تامٍّ إنسانًا يكون أن يمكن اإلنسان أن تقديراته وخالصة
يقرص ولم اإلنسانية»، «الشخصية جوانب من جانب كل إىل التفت إذا إال كذلك يكون ال
وعقل عاطفة اإلنسانية الشخصية ألن منها؛ البدن جانب أو املادة جانب إىل التفاته
من يشء كل اإلنسان عرف ولو وأعصاب، وخاليا ووظائف أعضاء مجرد وليست وضمري
ال فإننا الحياة، رس حقيقة إىل نفذ وملا الشخصية، قواه بأرسار أحاط ملا بدنه تركيب
يف تدخل التي واألوتار واملعادن األخشاب من وجليلة دقيقة كل عرفنا إذا املوسيقى نعرف
ويالحظون الحيوان تغذية يراقبون الحياة علماء وبعض والبيان، والقيثار العود تركيب
يقل التي الفارة أن الحظوا تزيد: أو فتنقص األغذية ببعض تتأثر العواطف أن مثًال
هذا، يالحظوا أن منهم لحسن وأنه عليها، تعطف وال صغارها تهمل غذائها يف املنجنيز
فقالوا: ذلك جاوزوا إذا ولكنهم الغذاء، ذلك من الحيوان حصة زيادة إىل منه ويصلوا
الرأي هذا يف وخطؤهم مخطئون، فهم املنجنيز من معلوم مقدار هي األمومة عاطفة إن
حركة لينقص الغذاء نقص وإن وأوتار، أخشاب املوسيقى نغمات إن القائل: كخطأ
ومن مختلفان، شيئان الحياة وعاطفة الغذاء مادة ولكن الحية، الدوافع وحركة الجسم
الشخصية نعرف لن ولكننا فيه، مادة كل وتركيب الجسم تركيب نعرف أن الواجب
يعجزنا عجيب تكوين اإلنسانية الشخصية هذه ألن الرتكيب؛ هذا معرفة من اإلنسانية
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بني لها نهاية ال التي الفوارق الحظنا إذا ملًحا نلمحها قد ولكننا أغواره، نسرب ألن اآلن
مالمحه، إنسان ولكل صوته، إنسان فلكل وشخصية، شخصية بني أو وإنسان، إنسان
يف تركيبه إنسان ولكل غريه، يكتبها ال كتابة إنسان ولكل أصابعه، خطوط إنسان ولكل
واإلصابة، وللمقاومة واملرض للصحة قابليته إنسان ولكل الربوتني، وخاليا الدم فصيلة
اإلنسان يجهله ما فمنها الخفايا أما نظرة. بأيرس ندركها التي املحسوسات يف كله وهذا
العلمية أدواتنا أن ونعلم للشعور، يتضح ال الذي وعيه يف أو الباطن وعيه يف نفسه
منها يولد التي الخلية يف كلها تكمن أنها علمنا إذا الخفايا هذه كشف من تمكننا ال
فنجان، يف توضع أن يمكن اإلنساني النوع منها يولد التي الناسالت جميع وأن اإلنسان،
وما الشخصية، هذه أعماق عن محجوبًا دام ما نفسه عن محجوبًا اإلنسان وسيبقى
وبني جسمه مادة بني الخلط إىل متجًها دام ما أو منها، الضمري جانب عن منرصًفا دام
تتذوق وال تفهم وال توضع ال املوسيقى ألحان ألن املادة؛ بتلك ترتبط التي الحية العوامل
األلحان بها تضبط التي واإلشارات العالمات بمعرفة وال كال، واألوتار. األخشاب بمعرفة
جميًعا، نعرفها ال أننا والجواب: الضمري؟ حقائق هي ما نسأل: أن ينبغي وهنا والنغمات،
نجهله ما ولكن والضالل، للهوى أو للجهالة الناس بعض عند يختلط قد نعرفه ما وأن
ولو جهله، وننفي خطأه لنصحح طلبه عىل نثابر بل نحتقره، وال نرتكه ال فيه نخطئ أو
بالضمري. وال باملادة معرفة عندنا بقيت ملا فيها وأخطأنا وجهلناها حقيقة كل تركنا أننا
بالهدايا يحلم وهو امليالد عيد ليلة يبيت الذي بالطفل مثًال املؤلف يرضب وهنا
وسادته، جانب إىل — األطفال راعي كلوز سانت أو — نيقوالدس القديس يضعها التي
عن شيئًا يتخيل ال الذي الطفل من خري ولكنه بخيال، يحلم ريب وال الطفل هذا فإن
النفوس جميع يخامر الذي االنتظار شوق عن وال الغيب، هدايا عن وال امليالد، عيد فرحة
صورة عىل يدركه الذي فالطفل موجوًدا، امليالد عيد دام فما األوقات، هذه أمثال يف
ال الذي الطفل من إدراًكا أصح — وفكره خياله يف يستطيع حسبما — الصور من
معرفة أن نعلم أن خاصة العرص هذا يف وعلينا الكبار، إدراك وال الصغار، إدراك يدركه
علمنا ألن املحسوسات؛ وراء ما إنكار وال الغيب، إنكار تستدعي ال الظاهرة املحسوسات
املحسوس وراء الغيب كعالم عالم إىل بنا ينتهي أن كاد أو بنا انتهى قد املحسوسة باملادة

املعقول. وراء أو
يزالون ال أناًسا وإن الغيب، ينكرون ال العلماء كبار «إن بحق: املؤلف ويقول
قانون مكتشف نيوتن كان املحسوس، وراء بما يؤمنون كانوا العلماء أكرب من معدودين
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مكتشف جاليليو وكان انقطاع، بغري مواعيدها يف الدينية فروضه ويؤدي يصيل الجاذبية
غاية تعرف أن أردت إذا إنك يقول: أينشتني وكان والدين، باهلل يؤمن األرض دوران
الحارض العرص يف العلماء هؤالء خلفاء من وكثري متدينًا، تكون أن ذلك فمعنى الحياة

باملحسوسات.» العلم يف أوغلوا كلما الغيب إىل يرجعون
يف اإلنسان شطط من عرصنا يف كبري الخوف إن القائلني: قول املؤلف ويردد
املخيفة الطاقة هذه يف اإلنساني النوع حتف يكون أن الجائز ومن معلوماته، استخدام
يبالغون املتشائمني هؤالء إن فيقول: يعود املؤلف ولكن الحروب، يف استخدامها أساء إذا
عوامل يعطون وال اإلنسان، طبع عليها ينطوي التي والهدم الرش عوامل من الخوف يف
الحديث، العرص كأحوال أحوال املايضيف عىل مقاًسا والثقة، األمل من حقها والبناء الخري
هذا عزز ولكنه زمانه، يف كله اإلنسان عمران عىل للقضاء يكفي النار اخرتاع كان ولقد
وكل الغابرين، أجدادنا عهد يف معروفة تكن لم النار من أنواًعا نخرتع أن وعلمنا العمران
استخدامها حسن قد ولكنها النار، استخدام يف توسع فهو الوقود أنواع من اخرتعناه ما
يكن ولم العمران، إىل أضاف قد النهاية يف وكلها أوقات، يف استخدامها وساء أوقات، يف
باألمان نقنع ال ولكننا االعتبار، هذا عىل الغد يف اإلنسان عىل خطر وال عليه، للقضاء سببًا
بشخصية عشنا إذا إتمامها عىل قادرون ونحن أنفسنا، نتمم أن استطعنا إذا الخطر من

والضمري. والعاطفة العقل عوامل بني متوازنة
أننا ريب ال واألرسار؟ الخفايا من أنفسنا يف ما كل سنعرف أننا ذلك معنى وهل
طوال ننتظر أن يلزمنا ال أننا إال جيل، بعد جيًال واألرسار الخفايا بتلك علًما نزداد
والضمري، والعاطفة العقل مطالب نعرف ألننا يستطاع؛ ما كل منها لنعرف األجيال
كرامة ونعرف والفنون، الطبيعة جمال إىل الشوق ونعرف الحقيقة، إىل التطلع نعرف
العقيدة من الضمري مطالب ونعرف واآلداب، األخالق يف العليا واألمثلة الرفيعة املبادئ
بينها للموازنة حسبنا فهو الشخصية يف املتعددة الجوانب هذه من نعرفه وما الروحية،
منها جانب إىل باالستسالم طبيعتنا مسخ من الحذر يف وحسبنا البدنية، مطالبنا وبني

التمام. طريق يف للتقدم حسبنا وهو الجوانب، سائر دون
العقل وجوانب البدن جوانب بني املوازنة غاية من أعىل غاية هناك أن املؤلف وعند
من ومنهم الجوانب، جميع يف يتوازنون كلهم العالم عباقرة فإن والضمري، والعاطفة
من ويتمكن الناس، سواد عىل يمتاز وبها نزعاته، جميع عىل تغطي نزعة عليه تغلب
يوسعون العبقريني أن إال واألخالق، والفنون العلوم ميادين يف الجديدة بالفتوح خدمتهم
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وهم ينقصون، وال بها يتمون وأنهم يضيقونها، وال الغالبة النزعة بهذه شخصيتهم
استثناء. من قاعدة تخلو وال القاعدة، هذه يف االستثناء

جواب وليس غًدا؟ اإلنسان يكون أن يمكن ماذا املؤلف: عند والختام املبدأ وسؤال
التاسع القرن دعاة بها حلم التي مان السوبر طبقة إىل اإلنسانية عىل سيعلو أنه املؤلف
وأن واحد، بجناح التحليق يحاول فال غًدا نفسه يتمم اإلنسان أن جوابه وإنما عرش،

والضمري. الروح وحق العاطفة حق ينىس وال البدن حق يعرف إلنسان املستقبل

البعيدة وثبته يثب — الكبري داروين حفيد — داروين جالتون شارلز الطبيعي والعالم
ذهب الذي املدى ذلك وثبته يف يجاوز ال ولكنه سنة، مليون بعد ما إىل السنني حساب يف
والعرشين، الحادي القرن أو العرشين القرن مدى إىل بالنظر القانعني من زمالؤه إليه
الذهبي العرص إن يقول: أن ويكاد دونهم، اإلنسانية مصري يف باألمل يقيض أن فيكاد
العنيفة معاركه إىل بالعالم يعود أن خليق البقاء عىل التنازع وإن يقبل، وال يميض
جميًعا، يكفيهم الذي بالكفاف عليهم ويضن بساكنيه، يضيق املعمور العالم كان يوم
فيه تضيق الذي اليوم وسيأتي واالبتعاد، الهجرة إىل بعًضا بعضهم يدفع أو فيتقاتلون
بالسكان، المتالئه بالهجرة يعتصموا أن يومئذ يسعهم وال سكانه، عن العالم موارد
األرزاق أمر من الحسبان يف ليس ما يقع أن إال بقاعه، جميع يف الخالء منادح وضيق

والسكان.
مع ويتطورون يتغريون الناس أن والتطور النشوء صاحب حفيد العالمة ويرى
من جاءه الذي التطور إىل اسرتاح أنه عليه يلوح ال دخيلته يف اإلنسان ولكن الحضارة،
تلك سبقت التي املتطاولة األزمنة بقايا طواياه يف يكن ألنه املتوالية؛ الحضارات قبل
ينكشف وقد للمعاودة، منفًسا يديه بني وجد كلما معاودتها إىل ويسرتيح الحضارات،
السلمية، أعماله تشملها التي واللعب الجد عادات من كثري يف املايض إىل الحنني منه

والنزاع. العراك يف سوابقه عن الحارض البديل كأنها
التعلم عىل العليا الحيوانات أقدر وأنه يتعلم، اإلنسان أن الحفيد داروين ينىس وال
الخصلة هذه يف2 الحيوان أنواع وبني بينه والفرق املتعاقبة، التجارب من واالستفادة

What man may be, by G. هاريسون رسل جورج ملؤلفه اإلنسان» يكون «ماذا كتاب من ملخص 2

.Russell Harison
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يورث الحيوان أن إال آخر، ونوع منها نوع بني املتعددة الفوارق يف له مثيل ال عظيم
علم وليس بالوراثة، لبابها يف تنتقل التي الغريزة يف تتمثل ألنها الطويلة؛ تجاربه أبناءه

للتوريث. القابل أو املوروث بالعلم املكتسب اإلنسان
آبائه ملعارف وراثته النقصيف تعوض باإلنسان خاصة تكون أن تكاد وراثة وهناك
اإلنسان يولد فال فيها، يولد التي الجماعة طريق من العقائد وراثة هي وتلك وأجداده،
أو به يشعر الجماعة من بتلقني عليها ينشأ ولكنه لنفسه، يخلقها وال العامة، بعقيدته
وتخلفها تضعف ثم أجيال، عرشة قرابة العقائد هذه وتدور منه، شعور غري عىل يتقبله
العقائد يف التوارث هذا ومن األحايني، بعض يف لها مناقضة أو منها مشتقة أخرى عقائد
وراثة ألن صالح؛ عىل العقيدة بنيت إذا العاقبة محمود خري الناس عىل يعود العامة
تجديد يف تحتاج فال الجماعة جهود يف القصد إىل تؤديان له الحماسة ووراثة االعتقاد

جيل. كل العمل إىل بواعثها
ويقتبس االعتقاد، أمر يف اإلنسانية الطبائع بني الفرق إىل داروين الدكتور ويشري
الخراف، قسم قسمني: إىل األمر هذا يف الناس يقسم شائًعا اصطالًحا بينهما للتفرقة
استقامة عىل تارة وثم هنا من املفرقني وقسم القطيع، يف املنقادين قسم أو املعز، وقسم
أو واحدة وترية عىل استمرارها يف العقيدة لحياة الزم القسمني وكال انحراف، عىل وتارة

والتنقيح. التنويع لقبول استعدادها يف
العبادة ديانات من ديانة العقيدة تكون أن داروين الدكتور عند الالزم من وليس
كل بالعقيدة يعني هو بل الشعوب، مختلف من املاليني عرشات إليها ينتمي التي الكبرية
أبناء أو قومه ألبناء ومعامالته غاياته يف الهداية منه ويستلهم صاحبه، به يؤمن مبدأ

السنني. آالف بعد وال اآلن العقائد هذه عن غنى وال نوعه،
يتوىل أن ثالث: اآلن املعروفة اإلصالح فوسائل اإلنسان تهذيب املصلحون أراد فإذا
غري إليه يجتذب وال حياته، بانتهاء سعيه ينتهي والتفهيم باإلقناع أتباعه تعليم املصلح
لم فإن املوروثة، والبواعث التقاليد عىل بالفهم ويتغلبون بآرائهم، يعملون ممن القليلني
«البيولوجي» التحسني عىل يعتمد أن فسبيله والتفهيم اإلقناع عىل املهذب املصلح يعتمد
تنقيض وقد والحيوان، النبات تحسني يف تتبع التي الطريقة عىل الطبيعة تحسني أو
يبتدئ فال عليه، واملثابرة فيه امليض إىل تدعو ثمرة التحسني لهذا تظهر أن قبل األجيال
يتعاقب وقلما املرتجاة، غايته إىل فيه السري ويتوقف اإلهمال إليه يدب حتى به العمل
التنفيذ أسباب له تتيرس وقلما واحد، نسق عىل صاحبه عمل أحدهما يتمم اثنان مصلحان

عقباه. إىل وينظر يتوخاه، الذي النمط عىل حياته بعد
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رسيانها عند وهي املوروثة، العقيدة وسيلة غري املجرية التهذيب وسائل من تبق فلم
املألوف. التقدير عىل أجيال عرشة أو قرون، عدة بأثرها تمتد

«إن يقول: إذ كتابه ختام يف ملخص النشوئي املذهب صاحب حفيد يبلغه ما وغاية
يقارب بما الحياة عىل تسيطر التي العلمية القوانني تقرير بإمكان مرهون كله األمل
ممن غريي حق من إن يقول: ثم الطبيعية.» العلوم قوانني عليها تقررت التي الدقة
مع — ولكنني القوانني، تلك لتقرير يمهدوا أن أجهله ما البيولوجية التجارب عن يعرفون
فإما عليها، تقاوم ألن صالحة أحسبها التي األسس بيان عىل أجرتئ — البالغ التواضع
لقانون خاضع — حيوانًا باعتباره — اإلنسان إن القائلني: بقول األسس هذه يف نأخذ أن
سنة، مليون مدى إىل يذكر تبديل بغري بالبقاء اإلنسان عىل يحكم الذي األنواع تنوع
الضمائر ذوي من واملرتقبني املتطلعني وآمال اإلنساني الكمال فكرة عىل قضاء ذلك ويف
حيوان اإلنسان إن القائلني: بقول األسس تلك يف نأخذ أن وإما العالية، واملطامح النبيلة
إن القائلني: بقول فيها نأخذ أن وإما املدجنة، الحيوانات عىل يرسي ما عليه يرسي ال آبد
يف له يؤبه ما قليًال ولكنه الحيوان، شئون يف مقرر قول وهو تورث، ال املكتسبة الصفات
أمكن بها ويستبدل يقابلها، ما عىل األقوال هذه عىل العمل بني فإذا اإلنسانية، الشئون
السيايس يالحظها وأن الشعوب، قيادة يف املتبعة السياسة صالح بها نزن أن أحيانٍّا
التوفيق. جادة عىل يستقيم سواه دون بذلك ألنه عبثًا؛ جهده يضيع فال عمله يف الحكيم
عن الجواب يسفر أن أخىش اإلنساني؟ النوع ملستقبل إذن ندبره الذي التدبري فما
البعيد، املستقبل يف يجري سوف ملا الناس اكرتاث قلة وهو بسيط جد لسبب وذلك قليل،
كأنه ذلك وراء ما له ويلوح وحفدتهم أبناءهم يمس الذي للغد يكرتث إنما ومعظمهم
نفسه الوقت يف ويرون البعيد، املستقبل إىل املفكرون ينظر وقد الواقع، من بعيد يشء
نفاد مثًال: لذلك ولنرضب مقررة، خطة خاللها تتضح أن من أكرب والريب الشكوك أن
أعلم وقد بال، ذات أزمة منه يصادفون ال أبنائي أن أعلم فإنني املقبلة، األزمنة يف الوقود
أكف أتراني اإلطالق، عىل فحوًما عندهم يجدوا لن أبنائي بعد عرش الخامس الجيل أن
الرابع الجيل أبناء فيه يبحث الذي اليوم من خوًفا الباردة الليايل يف الفحم إيقاد عن
الواقع من ابتعادها يف لنا تلوح األمور هذه إن يجدونه؟ فال الفحم عن نسيل من عرش
يف التقلب خطر لعىل الحياة وإن والخطر، الوزن من يجردها الذي باملكان املحسوس
أحًدا نرى ال جرم فال سنوات، عرش إىل ولو البقاء من نتيقن أن العسري ومن حني، كل
يشغل الدنيا خطوب من خطب من وما الزمان، من قرن بعد سيكون ما املباالة جد يبايل

ذاك. من أطول أمًدا اإلنسان
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ذاك ومن اآلن، قبل بعمله العادة تجر لم ما اآلن له يعمل قد البعيد املستقبل أن بيد
كثريًا تعني وال اإلنسان أحوال تحسني يف تنحرص مىض فيما كانت اإلصالح مساعي أن
وإنما ضياع، إىل املساعي تذهب حتى األحوال تتبدل أن إال هو فما طبيعته، بتحسني
األحوال بانقضاء تنقيض ال اإلصالح من خطة عىل املساعي تلك تنصب أن الوحيد األمل
نفع كل عليها يستقر مرساة الحياة علم يف املقررة الوراثة أصول وستكون والظروف،

اإلنسان. لنوع يرجى وثيق
وأود العالم، بمصري االهتمام شديد إنني فأقول: الخاصة ميويل عن الختام يف وأعرب
فليس باملستقبل، العلم نزارة من يكن ومهما فيه، دورهم لذريتي يكون أن الودادة حق
إىل الحياة مصري كان وأيا وبينه، بيني الصلة تنقطع مستقبًال يكون أن يقنعني مما
لتجربة فإنها — حال أية عىل الشقاء من مفر وال — أجيال بعد الشقاء إىل أو السعادة

العناء.3 تستحق

The Next Million Years by داروين جالتون شارلز ملؤلفه التالية السنة املليون كتاب من ملخص 3

.Charles Galton Darwin
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تعقيبومتهيد

الخاصة األشكال من شكل إىل نتعرف وتلخيصها إيجازها أسلفنا التي البحوث نماذج من
فيها ويتطلعون الغيب، مغاليق بها يستفتحون التي علمائه بحوث يف العرشين بالقرن
البحوث هذه يف منفرًدا طابًعا العرشين للقرن فإن والبعيد، القريب املستقبل مجاهل إىل

قرون. بضعة قبل بابها يف العلماء بحوث بني
الفاضلة املدن أو vtopias الطوبيات قبيل من املستقبل إىل الحكماء نظرات هناك
ينظرون حني الطوبيني وطريقة أفالطون، لجمهورية ترجمته يف الفارابي سماها كما
تلك عن يتنزه مجتمًعا للمستقبل يرسموا ثم الحارض، لعيوب يتفطنوا أن املستقبل إىل
سبب وال اإللهية، العناية أعمال أو اإلنسان أعمال من يستطاع بما ويصلحها العيوب
وينبغي الحارض، املجتمع من أفضل أنها إال املوعودة، الطوبى انتظار إىل يدعوهم عندهم
وموجود بعيد؟ أم هو أقريب ذلك بعد يدرون وال الناس، عرف يف عليه مفضًال يكون أن

للوجود؟ قابل غري أم هو حني بعد
وكأنه يرتضيه، ما عىل ويصوغها الحكيم، فكر بها يتعلق التي اليقظة أحالم وهناك

والخيال. الرؤيا من مستعارة بحلية الواقع تجمل التي القصص من رضب
بها يستعان كما الغد، يف املجهول كشف عىل بها يستعان التي الفراسة وهناك
يف يقول إذ العربي شاعرنا عناها كالتي أملعية ظنون الزمن؛ هذا يف املجهول كشف عىل

ممدوحه: وصف

س��م��ع��ا وق��د رأى ق��د ك��أن ـ��ن ال��ظ��ـ ب��ك ي��ظ��ن ال��ذي األل��م��ع��ي

الحدس يف الشطط وتتجنب املمكن، ترتقب حني الفراسة هذه تكون ما وأتم
والرجاء.



العرشون القرن

وأمثلة املايض، وقائع من مًعا والخيال الفكر يلفقها التي الذهبية العصور وهناك
أنها أو نرشها، يعاد مطوية صفحة أنها بعضهم يتوهم وقد املستقبل، وأماني الحارض

السطور. بعد السطور منها وتستطلع الغيب يكتبها صفحة
به الخاص طابعها يف ليست العرشين القرن يف املستقبل عن الباحثني نظرات
فراسة من وال األحالم من وال الطوبيات، من هي ليست النماذج: هذه من نموذج عىل
بحساب تكون ما أشبه ولكنها الذهبية، العصور صور من وال والفطنة، الحدس
الورق، عىل مرسومة أرض يف يميش وطاقته، برسعته املعروف الجهاز لحركات املهندس
لم وإن التفاصيل، يف خلل عن منها العيان يكشف وقد البيد، عىل الخرائط ترسم كما

األبعاد. يف خلل بها يكن
أن يمتنع وال يخطئ، كما وتخطئ الحساب، يصيب كما تصيب فهي حساب: هي

والفراسة. الظن خطأ من أشد الحسبان وراء من خطؤها يكون
ننظر كما العرشين القرن يف الباحثون لنا يبسطها التي «التقديرات» نراجع ونحن
املوج يخوض أنه ونعلم الشاطئ، من مقربة إىل اللجي البحر يف قدميه عىل الخائض إىل
امليش بعد والسباحة العوم يف أخذ إذا ترى يا يحدث ماذا ولكن راسخة، ثابتة أرض عىل
وبني السباحة، عىل هو وقوته املوج قوة بني عليه اللجي البحر يتغري وكيف قدميه؟ عىل

العميق؟ والقرار القريب الساحل
تقديًرا لدينا يظل هذا مع التقدير ولكن محالة، ال التقدير يف الخالف سيحدث
الخائض يلمحه كما نحن نلمحه وقد اإلمكان، حيز يف يكون ما أصدق عىل صحيًحا

عليه. أو علينا لوم وال جميًعا نجهله وقد السابح،
أنه املستقبل إىل العرشين القرن بتقديرات الخاص الطابع هذا به يتسم ومما
خطوة يتقدم أن عىل خطوتني مكانه يف يرتيث أن يؤثر والتحفظ، الحذر مصحوب
نريد ال الدراسات، مختلف يف العلمية البحوث سمات من سمة وتلك يعلمها، ال واحدة
بحق: نقول أن نريد ولكنا العلمية، األمانة إىل وأقرب العلم يف أصدق إنها نقول: أن
صورة للعالم الحت فإذا بالدليل، املطالبة عند الكلفة قليلة الحساب عند مأمونة إنها
أدلة أو اإلقناع بأدلة املطالبة من وخلص املحاسبة، أمن عنها سكت ثم فيها، مشكوك
يناقض ال لعله بل فيه، شكه عن وأبان يراه، ما قرر إذا العلم يناقض ال ولعله الرتجيح،
أو بالربهان القاطع اإلثبات قبل عنها غنى ال التي النظريات تقرره كما قرره إذا العلم

بالعيان.
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أن نرى العرشين، القرن يف املستقبل إىل املتطلعني من والتحفظ الحذر هذا وعىل
عالم يف بنا يدخل ال تفاؤل فإنه مداه، غاية إىل النظر مد لنا يبيحه يشء بالغد التفاؤل
من وال الذهبية، العصور إىل الحنني قبيل من وليس اليقظة، أحالم يف وال الطوبيات

تراه. مما البوادر تلمس أن قبل البعد عىل تتأمل التي الفراسة قبيل
إىل نواحيه بعض يف ينقلب أن كربه من أوشك كبري، وعد فيه العرشين القرن علم

وعيد.
الصحية، املعيشة رشوط واملتأخرة املتقدمة لألمم يهيئ أنه الكبري وعده فمن
األمراض، تدفع التي واملبيدات املطهرات أنواع لها ويوفر والوقاية العالج فنون ويعلمها
األرضية الكرة سكان ويتضاعف الوفيات، وتقل املواليد فتكثر األوبئة، جراثيم وتستأصل
بما — ولكنه أمان، وبشري خري عالمة كله وذلك الغابرة، القرون يف تعهد لم نسبة عىل

أجيال. بعد العاقبة، مأمون غري بالرش نذير عىل ينطوي — واألمان الخري من فيه
فيتناحرون واألرزاق، األقوات من الكفاية عىل السكان بعدد يربى أنه بالرش ونذيره
اإلبادة يف قبل من نظري كذلك لها يعهد لم جائحة أسلحة إىل حروبهم يف ويلجئون

والتدمري.
وعده يسمعنا املحذور: الوعيد هذا بعد اآلخر وعده العرشون القرن ويسمعنا
يف إليه يهدي وما اآلن، يستطيعه بما واألرزاق األقوات يف النقص استدراك عىل بالقدرة
البور، األرض من واألرزاق األقوات استخراج يف والصناعة العلم تسخري من املستقبل،
عجًزا اآلن قبل اإلنسان أهملها التي الطبيعة ذخائر ومن للغذاء، املستصلحة املواد ومن
بتدبري النذير ذلك غوائل املستقبل إنسان يتقي وقد تحتويه، بما وجهًال تسخريها عن

مقدور. قدر عىل ولذريته له بالرزق يضيق فال وأرسته، نسله شئون يف نفسه
وهل الخطر؟ قبل الوقاية تتم هل ترى فيتساءلون: املتشائمون املنذرون ويعود

األوان؟ فوات قبل الوقاية وتعجيل الخطر، لتأجيل ضمان من
والخطر األعظم الخطر إنه بل عظيم، خطر أنه الخطر دفع يف كله األمل ومناط
وسع يف يكن لم فإن ومعقباته، لجرائره استدراك وال بعده، خطر ال الذي األخري
يف فاآلفة بعده، وال قبله مأزق ال الذي املأزق هذا يف رويته ويعمل يتعقل أن اإلنسان
بأسلحة. البلية قبل محتومة واقعة وبليته مصاب، كل من املحذورة اآلفة من رش جهله
درجات وعىل مهل، عىل األيام تنجزها أن يرجى التي العرشين القرن وعود ومن
من لها يمهده بما اإلنسانية الجماعة وصالح نفسه، اإلنسان صالح إىل يتأدى سوف أنه

والصناعة. العلم حسنات
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والطبقات الطوائف وتتقارب األمم تتقارب أن التحقيق إىل الحسنات هذه وأقرب
التعاون إىل يسوقها العالم أمم بني واملعامالت العالقات اشتباك فإن الواحد، املجتمع يف
بني واألرزاق األعمال توزيع إىل يؤدي الصناعة وانتشار منها، كره وعىل باختيارها
يف واحدة طائفة تتحكم فال واملواهب، الكفايات توزيع إىل يؤدي كما واآلحاد، الطوائف
كل الحقوق هذه تنفصل وال حقوقها، صيانة عن الطوائف من طائفة تعجز وال غريها،
الفرد حق يف التقدم هذا ويشفع الواحدة، األمة أبناء من وفريق فريق بني االنفصال
والفطنة الجميل الذوق مطالب — الكمالية للمطالب الفراغ يتسع أن الطائفة وحق
يقف وال وأدبه، خلقه يف اإلنسان فيتقدم — واألذهان لألبدان املقومة والرياضة املتفتحة
القرن طوالع من والوعيد الوعد وبني واملصنوعات، اآلالت تقدم عند الصناعة تقدم به
عىل الوعد جانب رجحنا إذا التفاؤل يف نغلو فال الغيب، عىل املوازنة لنا تسوغ العرشين
تستقر التي ودعائمه الراجحة، ومقدماته امللموسة أسبابه له جانب فإنه الوعيد، جانب

واألحالم. الطوبيات دعائم من السحاب أشباه إىل تطري وال األرض، عىل

يف يخالفه وال التمهيد من تقدم ما إىل يضيف تعقيب الكتاب هذا فصول من ييل فيما
اآلراء، وأصحاب الباحثون تحراها التي العلم قواعد يفارق ال ألنه سياقه؛ يف وال أساسه،
بل — لنا جائز وكالهما والحذر، اإلحصاء يتحرون حيث واألمل، التفسري يتحرى ولكنه

يعطيه. ما كل القرن هذا علم من نأخذ أن أردنا إذ — علينا واجب
فيه. فائدة ال جهًال بعدها ينقلب ثم وحدها، لألخبار مجعوًال العلم ليس

وإنها بالنظريات، املتحرجون العلماء يسميه ملا أو للفروض، كذلك ملجعول إنه
اليقني. مبلغ بعد يبلغ لم وإن يتبعها، علم كل وتسبق اليقني، علوم من علم بكل لتلحق
تمهده لم تفسري أو بفرض نلم أن ألنفسنا نبيح ال التعقيب من ييل فيما ونحن
أن ألنفسنا نبيح ال — األخرى الكفة عىل — ولكننا التاريخ، ومقدمات العلم سوابق لنا
به يقطع وال الحذر، مجرد عىل أو الدعوى، مجرد عىل إهماله يقوم واحًدا فرًضا نهمل

وثيق. خرب أو فصل قول
فيما املعنى هذا نلتمس وأن معناه، عن املايض نسأل أن الغد إىل النظرة يف وقبلتنا

كان. ما عىل قياًسا — يكون سوف وفيما — سيكون
الدوافع عليها تدل كما والعوائق، العقبات عليها تدل وجهة اإلنساني للتاريخ إن
إىل تهدينا قائمة ملعالم الذرة عهد إىل الحجري عهدها من اآللة تاريخ وإن واملمهدات،
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النظر مدار — النظرية هذه أو — الفرض هذا وعىل النهاية، إىل البداية من الوجهة تلك
التعقيب. من ييل فيما
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األول الفصل

التاريخ

سبيل عىل املستقبل إىل تهدي بالحارض رابطة للمايض هل معنى؟ اإلنساني للتاريخ هل
والرتجيح؟ الظن سبيل عىل أو اليقني

ويعود خباياه، ليستطلع املستقبل إىل نظر كلما الذهن عىل السؤال هذا يخطر
دليل. إىل يحتاج كالهما مختلفني بجوابني الجهيد الجهد بعد الذهن

ومستقبله. وحارضة ماضيه بني مطردة خطة عىل يدل معنى للتاريخ نعم،
وترية غري عىل تتناقض أو تتكرر مصادفات ولكنه معنى، للتاريخ ليس كال،

معروفة.
غري وأنهم واملناقشة، السؤال من خلصوا أنهم يحسبون الرأي بهذا يقولون والذين

يدعون. وال ينكرون ألنهم بالدليل؛ مطالبني
فإن والتدبري، بالخطة القائلون بها يطالب كما بأدلتهم مطالبون الواقع يف لكنهم
املدعي وليس القضاء، ساحة يف اختلفا وأن الحقيقة، طلب يف يتساويان والنفي اإلثبات

عنها. ويسأل الحقيقة عن يبحث الذي هو وحده
من ونعلم ومنازلها، بروجها يف وتطلع أفالكها يف تجري والسيارات الكواكب إن
والخسوف، الكسوف لها يعرض ومتى التالية، حركاتها تكون كيف املاضية حركاتها

تغيب. وأين ترشق وأين
الفلك، مدار ينتظم وكيف النسق؟ هذا غري عىل اإلنساني التاريخ حركات تجِر فلم

اإلنسانية؟ الحياة مدار ينتظم وال
وال أجهله ولكنني األفالك، حركات يف كالنظام موجود هنا النظام إن قال: من
الذي القول صاحب — بحق — فهو مصريه عىل يدل ما وحارضه ماضيه من أعرف

الدليل. من قائله يعفي
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وال األمم، وحركات األفالك حركات بني وتوكيًدا جزًما االختالف يقرر الذي أما
دليل، بغري متعسًفا حكًما يقرر الذي فهو سبب عن له يسأل وال غرابة، ذلك يف يرى

دليل. من له بد وال
يدعيه طبيعيٍّا أمًرا االختالف هذا يعترب ولم األمم؟ ونظام الكواكب نظام يختلف لم

يقول؟ ما عىل الربهان يلزمه وال شاء، من
ونتائجه أسبابه يف البحث عند هو بل الجوابني، بأيرس ليس هنا النظام إنكار إن
عىل البحث يستقر أن إىل جديد، من البحث إىل وأحوجهما وأغربهما، الجوابني أصعب

قرار.
الخطة أمامنا يبسط أن الالزم من فليس املقدر والتدبري املتبعة بالخطة قال من
يدحض أن «أوًال» يلزمه ما وكل وخواتيمها، أوائلها عىل أيدينا ويضع بتفاصيلها، املتبعة
يؤيده، الواقع أن يقرر ثم املعقول، الفرض يقرر وأن األعمى، واالرتجال الفوىض حجة
من املقصود الغرض أن املعقول الفرض صحة عىل ذلك من وأدل مجراه، يف ويجري
يجاريها أنه يظهر بما يتحقق كما يناقضها، أنه يظهر بما يتحقق املتبعة الخطة

طريقها. يف ويميض
دعوى من إثباتًا أيرس األقل عىل أنها أو اإلثبات، يسرية الدعوى هذه أن وسنرى

الجزاف. والعمل الفوىض
الذي باملكان اليرس من فليس املحضة، املصادفة وادعاء املتبعة، الخطة نفي أما
عىل باملصادفة ليقولون وإنهم الوجوه، من وجه أي عىل باملصادفة يقولون من يحسبه

اآلخرين. ادعاء به يقوم الذي الدليل غري بعضها دليل كثرية، وجوه
ما اليوم تهدم الظالم، يف والخبط الفوىض ملعنى مرادفة بعضهم عند فاملصادفة
وتترصف الواحدة، الساعة ويف الواحد العمل يف وتتأخر وتتقدم تهدمه، ما وتبني تبنيه،
وال ناحيته، إىل منها كل يجذب األضداد من مئات كأنها وأفعالها حركاتها عموم يف
فال ذلك لك ادعى ومن مرتني، الواحدة الناحية يف يجذب أنه يعلم أن أحد يستطيع
ظواهر فإن والحارض، املايض حوادث وراء الطويل بالبحث قوله تفنيد إىل حاجة
ال الوجه هذه عىل حتى للمصادفة فهمه وإن يدعيه، ما لتفنيد كافية الواحدة اللحظة
يف والخبط الفوىض مصادفات إليه تقاس أن ينبغي الذي النظام وجود بغري يتأتى

الظالم. يف الخبط ذلك يكون كيف لنعلم النور بعض من بد وال الظالم،
وقد وتتممه، تصاحبه قد ولكنها النظام، تنقض ال هؤالء غري عند واملصادفة
الفيلسوف مذهب يف املصادفة تفهم النحو هذا وعىل حاالت، يف وتفارقه حاالت يف تالزمه
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املصادفة يفهم ال فإنه املشهور، الريجمية رائد Charles Peirce بريس شارل الكبري
التكوين، انتظار يف قوانني أنها منها يفهم بل الطبيعية، للقوانني املناقض الضد كأنها
كل يف اآلن نعهدها كما هكذا تكن ولم واحدة، لحظة يف جميًعا تتم لم الكون قوانني وأن
عىل العادة مجرى جريانها يف أخذت الكونية القوانني ولكن طبيعية، ظاهرة وكل زمن
ظواهره من ظاهرة كل الواحد القانون يشمل أن الجائز ومن متعاقبة، وأدوار درجات
عنده ذلك أمثلة ومن بالحياة، يتعلق فيما الظواهر جميع يشمل وال املادية، الكائنات يف
أو النبات يف النمو حركة عىل ينطبق ال وتنعكس تطرد التي املكنية الحركة قانون أن
تطابق أن يلزم ال الجملة يف األجسام حركات من تستخرج التي الحقائق وأن الحيوان،

املطابقة. كل الدقيقة جزئياتها أو أجزائها، حركات
تبطله، أو الطبيعي القانون تناقض أن يتحتم ال بريس الفيلسوف عند فاملصادفة
اصطالح يف الفرعية القرارات حكم أو القوانني مرشوعات كحكم حكمها يكون وقد
الكون. سياسة يف املتبعة الخطة بإلغاء القائلني من يحسب لم بها قال فمن املرشعني،

يف والتدبري القصد بنفي القائلني من فريق عند تقدم ما غري بمعنى املصادفة وتفهم
وال القوانني، تناقض فوىض هي فال اإلجمال، عىل الطبيعة وحركات التاريخ حركات

تدحضها. وال تجاورها عليها زيادة أو للقوانني تتمة هي
ذاتها، الطبيعية القوانني هي املصادفة أن باملصادفة القائلني من الفريق هذا فعند

مقصود. تدبري بغري املصادفة من تولدت إنما الطبيعية القوانني وأن
عىل جزاًفا يرتبها الحروف صناديق أمام فرًدا أن فرضنا لو إننا هؤالء: أحد قال
هومريوس؛ كإلياذة مفهومة كتب األوضاع من وضع يف منها لتكونت محتمل وضع كل
التعديل إليه ينتهي أن بد ال األوضاع من وضع عىل الحروف من مجموعة اإللياذة ألن
الذي الزمن من أطول وليس الزمن، طول عىل الصناديق حروف ترتيب يف والتبديل
تتناسق التي والقوالب األشكال من األلوف ألوف بني متقلبًا مضطربًا الكون عىل مىض
وقت يف األشكال تلك من شكل عىل التناسق من لها بد وال أحيانًا، وتتضارب أحيانًا،

األوقات. من
التعديل؛ أو التبديل ذلك وراء التدبري وجود يستلزم التخمني من رضب القول وهذا
محتمل، وجه كل عىل الحروف وضع يف التعديل أو التبديل يجري أن «أوًال» يستلزم ألنه
ويستلزم غريه، إىل عنه عدل ثم إليه صار إال الذهن يتخيله واحًدا وجًها يدع وال

69



العرشون القرن

بالنسبة معروًفا الخطأ ذلك يكون وأن للخطأ، متعمد اجتناب هناك يكون أن «ثانيًا»
ويعود متعددة أخطاء يف يقع أن يمكن الفرد فإن وإال النهاية، يف املقصود الصواب إىل
هناك أن إذن نقدر فنحن يقع ال ذلك أن قدرنا فإن نهاية، بغري مثلها إىل أو إليها
عىل يخطر وضع كل عىل ترتيب بعد ترتيبًا يختار أن إليه ويوحي يديه يقود تدبريًا
واحدة، عني يف جميًعا الحروف يضع أو الياءات، موضع يف األلفات يضع وقد البال،
املصادفة كهذه مصادفة وإن الكلمات، منه تتألف نسق إىل وضعها تكرار يؤدي فال
من القوانني قيام يقررون الذين قول من طريقها عىل واالستقامة الغاية عىل أدل لهي
ولكنه — ريب وال — غريب قول وهو الوجود، أصل يف مستقرة بطبيعة هكذا البداية،
يدع وال أخرى، مرة الخطأ إىل يعود وال وجه، عىل يتكرر الذي الخطأ من غرابة أقل

إخالل. وال نسيان بغري االحتماالت جميع يحيص كأنه استقصاه إال واحًدا احتماًال
هذا من جزء نحن وإنما لبابها، يف بقوانني ليست القوانني إن يقولون: وآخرون
هذا فنسمى ووجودنا، وجوده بني بالوفاق نشعر أن بد وال ويالئمنا، نالئمه الكون
االستقرار وهذا العوالم، من عالم يف مستقرون نحن إنما بقانون، هو وما قانونًا الوفاق
األحوال، جميع يف بنظام هي وليست نظاًما نسميها عاملنا، وبني بيننا القائمة العالقة هو

التقديرات. جميع وعىل
إذا وأنه يوجد، أن طبيعته من وليس يوجد ال القانون أن هؤالء كالم وفحوى
يلغي الوفاق هذا ألن معه؛ وفاق عىل موجودين نحن نكون أال الواجب فمن وجد،
مرة الكالم هذا وفحوى التقديرات، جميع وعىل األحوال، جميع يف للقانون تصورنا
يوجد وعالم القانون، فيه يوجد وال فيه نستقر عالم يتشابهان: ال عاملني بني أننا أخرى

فيه. لنا قرار وال القانون فيه

نرى أو عقيم، قارص حل أنها نرى املصادفة، فهمنا املعاني هذه من معنى أي وعىل
يف الكاهل عن للعبء إلقاء كأنه موقوف وبحث الحلول، عن إغضاء نهايتها يف أنها
أقرب إذن املصادفة فليست الطريق، من الباقية البقية تجاهل مع الطريق، منتصف
عند تنتهي علمية أمانة أصحابها يحسب كما هي وليست املواقف، أضمن وال الحلول
املجهول، إىل يشري الذي «س» حرف من أقل الباب هذا يف ألنها اإلنسانية؛ املعرفة حدود
الباحث جانب من فيها شك ال علمية أمانة «س» حرف فإن حني، إىل مجهوًال ويرتكه
مخالف لرأي ونفي برأي جزم املصادفة ولكن إياه، بجهله ويعرتف الحل يجهل الذي
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عداه، ما ينفي قاطع دليل بغري الرأي بهذا جزم ومن بالتدبري، القائل الرأي وهو له،
األمناء. العلماء من كان وإن علمية، أمانة ذلك يسمي أن له فليس

تصيب التي الجوية األرصاد من موقفنا منها نقف أن كهذه مسألة يف األمانة إنما
طبيعية ظواهر عن تنبئنا — ذلك مع — وهي تصيب، مما أكثر تخطئ وقد وتخطئ،
وأشعة الرياح إن يقول: عالم من فما باحثان، فيها يمرتي ال التي بقوانينها محكومة
بغري تندفع العليا الجو وطبقات األرضية القرشة وحرارة والجزر املد وعوارض الشمس
الوقوف مع مستحيلة عنها النبوءة أن يزعم عالم من وما سبب، لغري وتسكن ضابط
طبيعية عوامل أنها نفهم أن فيها السليم الرأي أن غري وعواملها، أسبابها جميع عىل
وال جميًعا، بها نحيط ال ولكننا وتقلباتها، تفصيالتها بجميع الدقيق للتقدير قابلة
العوامل تلك هي وهي صحتها، عىل األسباب نحقق ال ألننا صحتها؛ عىل النتائج نحقق

والفضاء. األرض من مواقعها يف والتسجيل للمراقبة الخاضعة املتكررة املحسوسة
ألنفسنا ونسمح الطبيعية، الظواهر هذه أمثال يف بالجهل ألنفسنا نسمح ونحن
ضبطها، عن عاجزون ونحن لها، الضوابط وجود ونقرر عليها، الحكم يف بالرتدد
أن والباطنة الظاهرة الطبيعة ملجهوالت تتسع التي التاريخية العوارض أمام بنا فأحرى
عن نزيد فال النحو، هذا عىل العلمية باألمانة ندين وأن املوقف، كهذا موقًفا منها نقف
والبيان. الوضوح إىل أقرب جوابًا به نستبدل حتى املجهول، إىل يرمز الذي «س» حرف
حني العلمية األمانة به تسمح الذي الحد وراء واحدة خطوة نخطو أن نريد ولسنا
النظريات نضيف أن نريد ولكننا العمياء، باملصادفة القول عىل بالتدبري القول نفضل
من باب كل نطرق بأن علينا تقيض العلمية األمانة ألن املقررة؛ التجارب إىل العلمية

برهان. بغري منها بابًا نغلق وال التفسري، أبواب
السوالب وعن والنويات، الكهارب حركات عن قاطًعا شيئًا لنا تثبت لم األرصاد إن
ولكننا ذاك، إىل وتارة هذا إىل تارة واإليجاب، السلب بني منها واملرتدد واملوجبات، منها

األحوال. من كثري يف التقدير فصح عنها، نعلم فيما التجارب إىل النظريات أضفنا
تواريخ يف املطردة الظواهر لتفسري العلمية النظريات شجاعة إذن عندنا لتكن
يأبى الواجب كان إذ وكفى، العلمية بالشجاعة وليس العلمي الواجب هو بل ال األمم،
فيه. مراجعة ال ثابت سند إلهمالها يكون أن دون النظريات من نظرية ندع أن علينا
الذي جيمس وليام الكبري الفيلسوف مذهب يف يتوسع أن العرصي باملفكر وأحرى
وسماها ،(١٨٩٧) االعتقاد إرادة عن البديع مقاله يف العرشين القرن هذا قبل رشحه
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كثريًا بنا تقدم قد الزمن أن ذلك يف العرصي املفكر وحجة االعتقاد، بشجاعة أحيانًا
مفروضة كانت التي األدبية الشجاعة غري أدبية شجاعة علينا وفرض الوجهة هذه يف
واألوهام للخرافات الذليل واالستسالم األعمى والتقليد الظالم الحجر عصور يف علينا
واجبًا الشك كان الغاشمة العصور تلك ففي الدهماء، إثارة أو الطغاة إغضاب من خوًفا
سيف هذا عرصنا يف الشجاعة هذا ولكن نفسية، أدبية شجاعة الشك إعالن وكان عقليٍّا،
يتقاضانا الذي الجديد الشبح وإنما األعداء، من خلو ميدان يف وحرب الهواء يف يرضب
طرف وهو اآلخر الطرف إىل واالنطالق اإلنكار يف العناد شبح هو األدبية شجاعتنا
فأصبح والجحود، التأخر مظنة من خوًفا إليه امليل أو االعتقاد إظهار عن األحجام

والجمود. الجهالة أيام للعرف مجاراة اإلنكار
االعتقاد: إرادة عن مقاله يف جيمس وليام الكبري الفيلسوف يقول

يجب بل لها، يحق ال الوجدانية طبيعتنا إن هي: عنها أدافع التي القضية إن
بينها االختيار كان كلما اآلراء بني االختيار مسألة يف تفصل أن أيًضا عليها
الحالة: هذه يف قلنا إذا ألننا العقلية؛ بالوسائل الحل تقبل ال صدق داعية
أو بنعم القول عن تختلف ال وجدانية حالة فهذه مفتوًحا، الباب نرتك دعونا

الحقيقة. بفقدان املجازفة نفس وفيها بال،

النظريات: بشجاعة نسميه مما قريب وهو هذا، مقاله يف ويقول

العلمي، اإلثبات يسبق أن بد ال — العميل باملقياس نقيسه حني — االعتقاد إن
عواملها من عامًال االعتقاد يكون الحقائق من طائفة هناك أنه ذلك عىل ونزيد
جائزة تعترب ال الحقائق هذه إىل بالنسبة العقيدة وأن عنها، معربًا يكون كما
وأن عنها، غنى ال ورضورية جوهرية ذلك مع تعترب بل زيادة، وال مناسبة أو
كذلك. جعلتنا التي هي عقيدتنا تكون حتى حقائق تصبح ال الحقائق هذه

النظرية وضعنا إذا وحدها بالفلسفة نقنع وال علميني، نكون السنة هذه وعىل
والغاية، القصد بمعنى التاريخ ظواهر وفرسنا املقرر، العلمي القانون مكان العلمية
والقول الراحة عىل االعتماد من بنا أوىل هنا العقلية الشجاعة عىل االعتماد أن ورأينا

التفسريات. ملئونة وإسقاًطا الدعوى، تكاليف من هربًا باملصادفة
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املجهول، عىل املعلوم تقيس علمية نظرية التاريخ دراسة يف املذهب هذا ليكن
النظر ويحرم يوصدها، أن األمني للعقل يجوز ال املفتوح االحتمال من أبوابًا وتطرق

برهان. بغري فيها
أموًرا لنا تفرس التاريخ، يف الغاية نظرية أو املفهوم، التاريخ نظرية أن ودعوانا
املعنى، تلغي التي املصادفة عن فضًال معنى، بغري البحتة املصادفة تفرسها ال كثرية

عشواء. خبط مستقبلها إىل ماضيها من تخبط فوىض الحوادث وتحسب
هو األساس وهذا عليه، البناء إلقامة صالح أساس عىل دعوانا نبني أن وعلينا
وجهة، إىل يشري تدبري التاريخ أن قررنا إذا نتخيلها أن يمكن التي للغاية الواقع مطابقة
بالنسبة العالم حوادث وراء من البحث ويتطلبها العقل، يتصورها التي الغاية هي فما
والجماعات؟ الطوائف إىل وبالنسبة الفرد، اإلنسان إىل وبالنسبة اإلنساني، النوع إىل

بل لنا، جاز الغاية هذه وبني املتفرقة، الحوادث بني نوفق أن استطعنا إذا إننا
املقارنة يف نتبينه أن ونرجو نتحراه ما وذلك التاريخ، بمعنى نقول أن علينا وجب

املشهود. حارضه وبني املعروفة التاريخ بداية بني املوجزة
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النوع غاية

مقصورة غري كله بالزمن تحيط أبدية وجهة فهي وجهة اإلنساني للتاريخ كانت إذا
التاريخ. ذلك ابتداء قبل وال تاريخه، ابتداء منذ اإلنسان عىل

نستطيع وال الزمن، مجرى يف واحدة بنقطة اإلملام من ندركها ال الوجهة هذا ومثل
نهاية. له كانت إن الزمن، نهاية إىل بها نحيط أن

وال ذاتها يف يشء عىل تدل ال املكان، من واحدة كنقطة الزمن من واحدة نقطة إن
كما تزال، أن تستحق وصمة أو مهملة بقعة كأنها لنا تبدو وقد حولها، ما عىل تدل
من قليًال الغطاء عنها زحزحنا لو — وهي الكبرية، الصورة يف الصغرية النقطة تبدو
وجوده، ندرك حي كائن وجه يف ناظرة عينًا الصورة من ترينا — بعدها ومن قبلها

نراه. ال كنا وإن
تكشفت وأن بها، نحيط ال فنحن — األبدية الغاية سيما وال — كله الزمن غاية أما
محدود، غري أبدي بوجود نحيط ال — املحدودة مداركنا يف — ألننا أرسارها؛ بجميع لنا
عىل نراه ولن وبصائرنا، أبصارنا ووافق منا اقرتب ما إال القصوى الغاية من نرى ولن
مرتجمة رموًزا لنا يتمثل كما نراه أن الجهد من قصارانا بل الوافية، الكاملة حقيقته

واألصداء. باأللوان والهواء األثري هزات نرتجم كما الحقيقة، عن
األبدية. والغاية الحارضة النقطة بني منه بفرتة التاريخ وجهة ندرك إنما

بدايته بني وله منا، علم عىل وينتهي يبتدئ الطويلة أشواطه من بشوط ندركها
واملراحل: املعالم تلك من ونعرف ومراحلها، معاملها منها نعرف مطروقة مسرية ونهايته
فلنفرض اتجاه؟ غري وإىل اتجاه، كل يف الخطى من شتات أو متتابعة وجهة هي هل

ولنقدر.



العرشون القرن

أبناء نحن علينا العزيز العلم من تعلمنا كما ونقدر نفرض أن — علينا بل — ولنا
العرشين. القرن

نتمناها كما اإلنساني، للنوع نتمناها والتي نعقلها التي التاريخ وجهة لنفرض
الناس. من والجماعة الفرد لإلنسان

من وأطيب أفضل غاية اإلنساني للنوع نتمنى أن وعواطفنا بعقولنا نستطيع ال
وتمامه. النوع وصف بها يتحقق التي العاملية الوحدة

من وأطيب أفضل غاية الفرد لإلنسان تتمنى أن وعواطفنا عقولنا تستطيع وال
واملعرفة. الكفاية زيادة

سنة عىل تتقارب أن من وأطيب لها أفضل غاية املتفرقة للجماعات وليست
والخضوع. الظلم فوارق بينها تزول وأن اإلنصاف،

املالحظة نحسن فلعلنا ونعقله، نتمناه الذي الفرض هذا عىل التقدير أحسنا قد كنا فإذا
النوع وأن قائمة، الوجهة هذه أن ففهمنا مطلعه، من التاريخ حوادث إىل رجعنا إذا
إىل والضياع الهوان من الفرد يتجه كما التضامن، إىل التفرق من فعًال يتجه اإلنساني
وقد واإلنصاف، التقارب إىل والتغابن التفاوت من الجماعات وتتجه والكفاية، الكرامة
طويًال نرتدد ال ولكننا تماثلها، أخرى وجهة وبني الوجهة هذه بني االختيار يف ترتدد
أو كله اإلنسان تاريخ يف والفوىض بالعبث القول عىل وأمثالها الوجهة هذه ترجيح يف

األحوال. تلك جميع يف الوجهة تلك بنقيض القول

اإلنساني النوع وجهة (أ)

التضامن إىل واملصلحة املوقع يف التفرق من املعروف تاريخه يف ينتقل اإلنساني فالنوع
العاملية. املصلحة مرافق ويف األرض، جوانب يف

إىل العنرصية، أو الدينية الجامعة إىل الدولة، إىل الشعب، إىل القبيلة، من ينتقل
سياسة يف املتالحم االشتباك هذا إىل الدولية، الفئات من ومجموعة مجموعة بني التوازن
أمام األرضية للكرة وحدة تكون أن أوشكت التي الوحدة إىل وعالقته ومواصالته، العالم

واألفالك. العوالم من غريها
األرضية، الكرة جوانب من جانب بكل يطوف تياًرا العاملي التضامن أصبح وقد
األقوياء أقوى إن بل والشعوب، الدول من أقوى نطاقه من الخروج عىل يقوى وال
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هم من حمله إىل يضطر ليس ما وجرائره التضامن هذا أعباء من يحمل أن مضطر
ومراميه. بمسائله عالقة منه وأضعف قوة منه أقل

إىل منقسمة وهي السنني ألوف التاريخ مستهل من األرضية الكرة عىل مىض وقد
األرضية، الكرة ظهر عىل معه موجود أنه ويجهل اآلخر، أحدهما يجهل منعزلني، عاملني
وقبل لصاحبه، العاملني من كل فانكشف طريقها يف العاملية الوحدة عوامل مضت ثم

قديم. وعالم جديد، عالم أنهما الحني: ذلك منذ عنهما
بأهله االعتزال عىل قادر أنه العاملني أحد إىل فيه خيل الزمن من ردح مىض ثم
واكتفاء للمآزق، واجتنابًا للسالمة إيثاًرا األرضية؛ الكرة من اآلخر الشطر عن وبالده
العالم وهو — العالم هذا ساسة وافرتق قليل، غري وهي وشواغله، مسائله من عنده بما
باالبتعاد ويوىص بالعزلة، ينادي من أتباًعا وأكثرهم صوتًا أعالهم فكان — الجديد
وكانت القديم، العالم يف القارات من وغريها األوروبية، القارة مشاكل من االبتعاد غاية
يذعنون يكادون أو معارضوهم لها يذعن العزلة ألنصار حجة األوىل العاملية الحرب
والبحث الرأي، مجال من املسألة تنقل الثانية العاملية بالحرب فإذا متحريين، مرتددين
واآلراء، البحوث لتعدد فيه متسع وال الرضورة، حكم غري لحكم فيه محل ال مجال إىل
من يحسبها كان التي القارات مشاكل من مشكلة كل يف يشرتك الجديد بالعالم وإذا
أن العاملني كال أراد ولو استطاع ملا عنها يتنحى أن أراد فلو يعنيه، ال فضوًال قبل

االعتزال. سبيل ألعياه صاحبه يعتزل
املطردة الخطوات دليل من هذه التاريخ وجهة عىل أدل النكسات دليل يكون وقد
جزءًا النكسات هذه كانت كيف نعلم أننا نزعم ال فإننا والوحدة، التضامن طريق يف
هذه من نكسة كل إىل ننظر بأن نكتفي ولكننا املتتابعة، الوجهة إىل السعي عوامل من
التحقيق عىل فنرى وبعدها، قبلها اإلنساني العالم حالة إىل ننظر ثم حدة عىل النكسات
كان مما التضامن إىل وأدنى صلة، أقرب منها نكسة كل بعد كان اإلنساني العالم أن

بسنوات. قبلها
أن يشء أبعد والرومانية الفارسية الدولتني عهد عىل والغرب الرشق حروب كانت
وغارات التتار غارات كانت وكذلك وأبنائه، العالم أنحاء بني للتقارب تمهيًدا تكون
كما برشورها ابتيل من وحاربها ونكسات، نكبات كانت املستعمرين وغارات الصليبيني
فنرى منها، نكبة أو نكسة، كل بعد العالم إىل ننظر ولكننا والنكسات، النكبات تحارب
كذلك منها ليخرج منها أكرب جديدة لنكسة بعدها تهيأ وأنه يتباعد، ولم تقارب أنه

الوثيق. والتضامن العامة الوحدة وجهة إىل وأدنى صلة أقرب
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عزلتها من خرجت االستعمار عليها سطا فلما العريقة، عزلتها يف الصني وكانت
من أخرى أمة أخرجت أنها شأنها عجيب من وكان فرقتها، بعد كلمتها واجتمعت
األقىص الرشق مسألة يف لتقيض — املتحدة الواليات أمة وهي — املختارة عزلتها
من بحصة دولة كل استبداد من بدًال العالم، دول لجميع املفتوح الباب بسياسة

عنها. اآلخرين وتذود بها، تستأثر الحصص
باالستعمار ابتليت فلما عصبة، بينها تربط وال اسم يجمعها ال أمما الهند وكانت
االستعمار غاشية من وخرجت واحد، عدو أمام نفسها وجدت ألنها واحدة؛ أمة أصبحت

ميزان. من حسابه يسقط ال وزن والغرب الرشق سياسة يف لهما عامليتان دولتان
عدًدا أكثر العاملية السياسة يف مكانها وأخذت استقلت التي األمم عدد كان وقد
الدولية الهيئات مهمة وكانت قبلها، كان مما العامليتني الحربني من كل بعد شأنًا وأكرب

سبقتها. التي الهيئات جميع من وأعم أهم الثانية الحرب بعد املشرتكة

الفرد اإلنسان (ب)

النوع وجهة من — نرى فيما — أوضح الفرد اإلنسان إىل بالنسبة التاريخ ووجهة
الذي العالم تضامن إىل املنعزلة القبيلة تضامن من املتتابع االنتقال من تبينت كما كله،

يريدها. من عىل العزلة فيه تمتنع
حالة إىل مهملة مبهمة حالة من الفرد باإلنسان يتنقل التاريخ أن شك فال

وحرمتها. بكيانها املتميزة وتبعاتها، بحقوقها املستقلة الشخصية
املعالم محدودة «شخصية» إىل القبيلة أبناء حياة من حياته تتميز ال فرد فمن

غريها. بجريرة تؤخذ وال بعملها تحاسب
الحياة هذه وبقيت أفرادها، من فرد كل بذنب يقتل القبيلة أفراد من الفرد وكان
عهد أدركت طوال بأجيال البدائية القبيلة عرص بعد ما إىل املجموع حياة يف الضائعة
تقيض حمورابي رشيعة فكانت االجتماعية، والسنن الحضارة دول يف املكتوبة الرشائع
لبنته، قصاًصا ليقتلها الرجل ذلك إىل بنته يسلم أن آخر رجل بنت قتل الذي األب عىل
لها خاصة بحياة تستقل ال أبيها إىل أو أرستها إىل مضاًفا شيئًا — ثم من — وتحسبها
حقوق يف الوترية هذه عىل ذلك بعد الرومان رشائع وجاءت لحياتها، واجبة بحقوق أو
األرسة فروع من فرع كل أصبح حتى الزمن تقدم مع تقدمت ثم والفروع، األتباع

عمله. يف للتبعة وأهًال للحق أهًال بكيانه، مستقًال جذوره عىل قائًما أصًال

78



النوع غاية

الذي املقياس من أصدق واحد مقياس واإلنسان اإلنسان بني للتفاضل وليس
تعاقب مع يكون وكما كان كما الفرد لإلنسان بالنسبة التاريخ وجهة من نستمده
أنه التاريخ وجهة من نستمده الذي املقياس يف يقال ما وأوجز األجيال، وتتابع األطوار

وتبعاتها. حقوقها يف اإلنسانية الشخصية تكامل عن ينبئ الذي املقياس
تعطينا واألخالق الجاهل، عىل العالم به نفضل الذي مقياسه يعطينا فالعالم
واالجتماع والرضر، السوء خلق عىل والنفع الصالح خلق به نفضل الذي مقياسها
يعطينا واملال والخمول، الضعة عىل والرشف الوجاهة به نفضل الذي مقياسه يعطينا
والعبقرية غريه، إىل املفتقر العاجز عىل بنفسه املكتفي امليلء به نفضل الذي مقياسه
الكليل. والخاطر العقيم، الذهن عىل املبدعة الفطنة به نفضل الذي مقياسها تعطينا
وموضوعاتها. مواضعها يف الناس بني للتفاضل صادقة مقاييس كلها وهذه

وجهة من املستمد املقياس يبلغه ما الصحة، ويف الدقة، يف تبلغ ال كلها ولكنها
أعمالها، عن تسأل التي الشخصية الكاملة: املسئولة «الشخصية» مقياس وهو التاريخ،

بتبعاتها. وتحاسب
هي واحدة، حالة يف منه أفضل ولكنه حالة، كل يف الجاهل من بأفضل العالم ليس
«بالشخصية» واالستقالل بالتبعة النهوض عىل منه أقدر العالم فيها يكون التي الحالة

واجباتها. ويف حقوقها يف
أفضل ولكنهم حالة، كل يف والوضعاء األغبياء من بأفضل والرساة العباقرة وليس

بالتبعة. النهوض عىل القدرة وهي بعينها، الحالة تلك يف منهم
والرئيس العبد، عىل والسيد الصغري، عىل الكبري فضل يف نشاء ما نقول أن ولنا
املجهول. النكرة عىل املشهور والعلم الالعب، الطفل عىل الرشيد والرجل املرءوس، عىل
أو اإلنسان هذا كان كيفما إنسان عىل إنسان فضل عن نشاء ما نقول أن لنا
التي املزية تلك إىل الفضل مرجع يكن لم ما التفضيل يف نخطئ ولكننا اإلنسان، ذلك
فإنها تبعاتها، عن املسئولة الكاملة الشخصية مزية وهي التاريخ، وجهة من نستمدها
وال العبقرية، فضل وال األخالق، فضل وال العلم فضل عليها يدل ال التي املزية هي
عن تنفصل أفضال جميًعا فإنها الخربة، فضل وال السن، فضل وال الوجاهة، فضل
فضل كل عن سكت فإذا قيمة، لها تتم وال شيئًا، تغني فال بالتبعة النهوض مزية
وجمعت البيان عن غنيت فقد بالتبعة للنهوض أصلح إنه إنسان: عن وقلت صفة وكل

عنوان. فرد يف ودرجاتها بأنواعها الفضائل
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انتقال إنها التاريخ: وجهة إىل النظر متابعة من لنا تربز التي األوىل املزية هي وتلك
والتبعة، بالحق املتميزة «الشخصية» حالة إىل املتكرر والرقم املهمل الكم حالة من
املجاميع من وغريها الناس، من مجموعة بني مفاضلة كل يف تعيننا التي املزية ولعلها
وإنسان، إنسان بني املفاضلة أسباب يف تعيننا أن الصدق من مبلغها وليس اإلنسانية،
بها تناط التي الحرة «الشخصيات» من نصيبًا أوفر إنها األمم من أمة عن قال فمن

والصفات. الفضائل تسمية يف اإلسهاب إىل به حاجة فال التبعات

وثورات الحرية ثورات بني املتطاولة العصور يف نكساتها من الوجهة هذه تخل ولم
قالقل وبني القديم، عىل والجمود الرجعة ودعوات التقدم دعوات وبني الطغيان،
املتأخرة املذاهب تلك النكسات هذه من ويحسبون االستقرار، انتظار يف االضطراب
العتبار الجماعة؛ غمار يف تغرقها أن تبايل وال الفردية، الحرية قداسه من تغض التي

متناقضان. طرفان الجماعة ومصلحة الفردية الحرية أن املذاهب تلك أصحاب
املصطلحات بألفاظ ال املقصودة وبالنتيجة باألقوال، ال باألعمال العربة أن عىل
أن — مقدماتها صحت إن — املذاهب تلك ونتيجة الدعاة. ألسنة عىل تجري التي
وربقة التسخري مهانة من وتتخلص والفاقة، الضنك ذل من اإلنسانية الشخصية تتحرر
حكًرا الغابرة األزمنة يف كانت التي املنزلة تلك الكرامة من املاليني ينال وأن االستعباد،
من بالفرد انتقاله يف التاريخ وجهة يناقض مما النتيجة هذه وليست املعدودين، لآلحاد

والحسبان. الرعاية إىل اإلهمال

والجماعات الطوائف (ج)

اجتماعية ظواهر ألنها األفراد من حسابية مجموعات مجرد تعد ال الصغرية والطوائف
خاصة تاريخية بوجهة تربز ال وأعمها أغلبها عىل ولكنها األمة، بنية برتكيب ترتبط
الغلبة تتنازع التي الطوائف تلك من تكون أن إال تحتويها، التي األمة حياة عن بمعزل
الطبقات، بحرب حديثًا سمي فيما يحصل كما والته، تأييد أو الحكم لوالية املجتمع عىل
مجرى يف تؤثر تاريخية وجهة ذات الطبقات هذه أن الحديث العرص تجارب من ويؤخذ
النظام ارتقى كلما والتضامن التقارب إىل أو والتعاون التوازن إىل تميل وأنها الحوادث،

العاملية. للوحدة مدابرة تميض وال مجارية وتميض األمة، يف االجتماعي
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كل الستئصال االنقالب طالب من فئة تنربي أن املتخلفة األمم يف حدث وربما
ال الطبقة هذه ولكن سلطانها، تقرير يف عليها تعتمد التي الطبقة غري املجتمع يف طبقة
جديد من وتؤكد املستأصلة، الطبقات فراغ تمأل جديدة طبقات عن تتمخض أن تلبث
طوائفها. بني التعاون عن تستغني ال األمم وأن كيانها، تستويف اإلنسانية الشخصية أن

وجهة يف الواقع عن بعيد غري قدرناه الذي الغرض أن نرى املجمل العرض هذا من
لها تربز التي الجماعة إىل أو الفرد اإلنسان إىل أو اإلنساني النوع إىل بالنسبة التاريخ
يتقبلها التي الفروض من كثريًا إن نقول: أن لنا ويسوغ تاريخية، وجهة الزمن مع
الوجهة بني االختالف من أبعد اختالًفا العميل التطبيق عند تختلف العلميون الباحثون
أن التاريخ وجهة عن الفرض لهذا يحق وقد املسألة، هذه يف الواقعية والوجهة املفروضة
ويرسعون قبوله يف يرتددون نخالهم وال ويتلقاه، تلقاه مما أكثر العلماء قبول من يتلقى
التي والرشور بالكوارث مصحوبًا الوجهة تلك تحقيق يكن لم لو عليه االعرتاض إىل
وال الحارض، العرص تاريخ يف بها تمتلئ تزال وال الطويل، تاريخها يف الدنيا بها امتألت

القريب. املستقبل تاريخ من يتوقع فيما تنتهي أن يؤمل
النقائص هذه مع العالم تاريخ يف والقصد بالحكمة نقول أن أيجوز يقولون:
نرتدد أن لنا يجوز أال اإلنسان؟ نوع سيما وال نوع كل من األحياء بها يبتىل التي واآلالم
التقدم بني التخبط هذا يتخبط عالم يف والغاية بالحكمة القول إىل الذهاب قبل ونرتاب

والحرية؟ الثقة وبني والخيبة، الرجاء وبني والتأخر،
هذا غري وجربنا املفارقات، لهذه معقول تفسري كل استنفدنا إذا يجوز بىل، نقول:

وقدرناه. فرضناه مما واألمل الفهم إىل أقرب فوجدناه الغرض
النكسات بعض هي والخيبة الحرية ودواعي واأللم النقص عوارض إن نقول: ال لم

الطريق؟ هذا يف املسددة الخطوات تفعل أنها رأينا التي
غري شتى نقط أو واحدة، نقطة من عليه يحكم ال األبدي الوجود إن نقول: ال لم

العصور. مختلف يف وال الواحد، العرص يف متالحقة وال متصلة
بالنقص يرمى ال «الكل» وأن املخلوق، مرضاة يف ينحرص ال الكون إن نقول: ال لم

األجزاء. يف النقص من محالة ال يقع ملا
هذه أنفسنا نسأل أن تتقاضانا — الدينية األمانة نقول وال — العلمية األمانة إن
املسألة هذه يف الفصل بالقول نجزم أن قبل اليقينية أجوبتها من نفرغ وأن األسئلة،

اإلطالق؟ عىل — اإلنسان بني نحن — مسائلنا أكرب ولعلها الكربى،
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نقائص أجل من املقصودة التاريخية الوجهة فكرة أذهاننا من نلغي أن وقبل
يكون، كيف والرشور النقائص من يخلو الذي الكون نتصور أن ينبغي ورشوره، الكون

وقدرناه. فرضناه مما الحكمة إىل أقرب األخرى الصورة بأن نؤمن أن وينبغي
وال آخر، جزء يستوفيه جزء وال يتم، ناقص وال يكرب، صغري فيه ليس عالم
جانبه من يتسلل موجودين بني فارق وال يبذل، مجهود وال مستقبل، بعده يأتي حارض
حني، إىل حني من وإصالحها دفعها يف والحيلة تداركها، إىل والسعي بالحاجة الشعور

مكان. إىل مكان ومن
اإلنسان؟ لوجود وأكرم أصلح يكون كيف كان وإذا يكون؟ كيف كهذا عالم

وامليالد، السن يف جميًعا ويتساوون والرىض، السعادة يف جميًعا يتساوون أناس
والجمال. واألخالق والقوة والفكر الصحة ويف

توجد كما هكذا يوجدون أنهم فنفرض وجودهم، نفرض املساواة هذه عىل أناس
منه، أصعب آخر فرض بغري متيرس الفرض هذا وليت الصناعة، قوالب يف املصنوعات

واالمتناع. االستحالة إىل وأقرب اإلمكان، من وأبعد
بني املساواة ذلك وراء ومن واألوقات، األماكن بني املساواة هو اآلخر الفرض ذلك
يوجد ال اليشء ألن فيه؛ يشء ال عالم ذلك وراء ومن واألشياء، والعنارص واألفالك األيام

املوجودات. جميع فيه وتتشابه الفروق فيه تمتنع عالم يف
فيه؟ نحن الذي العالم هذا من إذن املفضل البديل ما

توجد كما والسعادة، الخري بطبائع الناس يوجد أن وهو واحد، بديل إال ثمة ليس
وتراكيبها. بخصائصها والجمادات املعادن

املخلوقات، فيه تتكرر ال عالم يف — وجودهم أمكن إن — كذلك يوجدون والناس
يف األثر يحدث كما إال اإلحساس لها يحدث وال يشء، إىل الحاجة تحس وال تتعاقب وال

الصماء. املادة
األشياء ألن األشياء؛ فيه تتميز عالم يف الصورة هذه عىل وجودهم يمكن ال والناس
أجزاء تتساوى كما أجزاؤه، وتتساوى واملكان، الزمن فيه يتشابه عالم يف تتميز ال

الفضاء.
الوجهة ينكر أن فله البديل هذا ارتىض فمن عهدناه، كما العالم من البديل هو هذا
ال ولكنه يشاء، كما والتدبري الحكمة ويفهم يشاء، كما املصادفة يفهم وأن التاريخ، يف

عليه. متفق واختيار مسلمة، قضية هواه أن يزعم أن يستطيع

82



الثالث الفصل

اآللة

يف نبرص أن نستطيع التي القصة ألنها اإلنسان؛ تاريخ يف القصص أعجب اآللة قصة
بعد إليه تنتهي وما أيامنا، يف إليه انتهت ما إىل بداءتها من الحضارة عوامل خاللها
تاريخ وراء من لنا تتجىل التي الخالدة الحكمة قصة ذلك جانب إىل وهي األيام، هذه

التاريخ. ذلك أدوار يف عربتها نلمس أن ونستطيع اإلنسان،
اآللة؟ عمل من اإلنسان أو اإلنسان، عمل من اآللة

نرى ال كذلك ولكننا قوله، يف بغرابة نشعر لم اإلنسان عمل من اآللة إن قال: من
يحتاج ال ما تبيني ومن الحاصل، تحصيل من ألنه ترديده؛ عناء يستحق قوًال قال أنه

بيان. إيل
ترتاءى التي الغرابة ولكنها اآللة، عمل من اإلنسان إن يقال: أن نستغرب ولكننا
بعد جلية األوىل، النظرة عند خفية عنها، والبحث فيها بالنظر جديرة حقيقة كل بها

جالء. أصدق النظر وإعادة التأمل
يقول: من منهم وليكن والتطور، النشوء مذهب يف يكون ما العلماء رأي ليكن
منهم فليكن أو منها، تسلسل أو معها نشأ العليا، الحيوانات من حيوان اإلنسان إن
فكريٍّا أدبيٍّا أو حيويٍّا عضويٍّا اإلنسان كيان عىل التطور ويقرص القول، هذا يرفض من

اختار. كيفما
واحدة حقيقة يف الفريقني بني اختالف فال ذاك، شاء من وليقل هذا شاء من ليقل
بني فارق أكرب أوله من كان اآللة استخدام أن وهي ذاك، أو القول هذا عىل تتوقف ال
استخدام عن عاجًزا — كالحيوان بقي لو — اإلنسان وإن األعجم، والحيوان اإلنسان
حياة عن كثريًا تختلف فردية، أو اجتماعية، حياة له تكن ولم حضارة، له تكن لم اآللة

الحيوان.



العرشون القرن

حالتها يف تكون ما أبسط عىل اآللة استخدام عن عاجزة جملتها يف الحيوانات إن
مواصلة عن وعاجزة متقطعة، فرتات عىل واحدة دفعة استخدامها عن عاجزة البدائية،

أوىل. باب من استخدامها
يحرك أو عًصا يحمل أو حجًرا، يقذف أن — مثًال — الحصان وسع يف فليس

جسده. أعضاء غري الوسائط من بواسطة شيئًا
العصا تحمل أو بالحجر تقذف أن — كالقردة — العليا الحيوانات تستطيع وقد
من أمامها شاهدت إذا عنها بعيًدا شيئًا تحرك أن استطاعت وربما الشجر، فروع من
عندها من تبتدئه وال تدريه، أو تفعل، ما تدري ال وهي محاكاته إىل فعمدت ذلك، يفعل

وتفكري. روية عن
من البسيطة باآللة االنتفاع مواصلة عن عاجزة — تدر لم أو درت سواء — ولكنها
استخدام عىل تقوى وال عليها، لتميش يديها إىل تحتاج ألنها الشجر؛ فروع من أو الحجر

مكانها. من انتقلت هي إذا واحدة خطوة امليش حركة يف بهما واالكتفاء الرجلني
يف اإلنسان واستقامة متالزمان، أمران اإلنسان قامة وانتصاب اآللة فاستخدام
وأطوار اإلنسانية، الحياة أطوار الحياتني: أطوار بني الواضح الفاصل هي ومشيه وقوفه

الحيوانية. الحياة
يف ظاهرة مالزمة املتعدد املتواصل للعمل اليدين وصالح القامة انتصاب وبني
يف الفكرية بالحركة اليدوية الحركة وارتباط دماغه، وتكوين اإلنسان، بنية تكوين

أعماله.
أنه أو اآللة صنع ألنه ارتقى؛ اإلنسان إن السياق: هذا يف يقال أن يهمنا وال
وهي واحدة، نتيجة إىل وينتهي واحًدا، شيئًا يفيد القولني فكال ارتقى، ألنه اآللة صنع
من ميزته التي مزاياه وسائر وتفكريه وحضارته اإلنسان بتاريخ اآللة تاريخ ارتباط
بنيامني قال كما لآلالت صانع حيوان فاإلنسان السواء، عىل وأدناها أعالها األحياء عامة
النطق معنى عليه ينطوي بما الناطق الحيوان لهذا املانع الجامع تعريفه يف فرنكلني
يقول: أن فله الحيوان، أنواع بني اإلنسان ميزت اآللة إن قال: ومن واستعداد، ملكة من

اإلنسان. صنعت اآللة إن
تعريف أصدق الحقيقة يف لإلنسان فرنكلني تعريف «إن فرنكلني: عن كتابنا يف قلنا
والحيوان اإلنسان بني فارق من فما التعريف، يف املانع الجامع بالرشط وأوفاه له
املقصودة هي القدرة وهذه واستخدامها، اآللة صنع عىل اإلنسان قدرة من وأثبت أوضح
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الصالح االعرتاض فليس فيها، الناس بتفاوت عليها لالعرتاض وجه ال فرنكلني بتعريف
وأن يفكرون، وال ينطقون ال الناس بعض أن الناطق بالحيوان اإلنسان تعريف عىل
اإلنسان تعريف عىل الصالح االعرتاض من وليس مجانني، أو بكًما يولدون بعضهم
ولكن االجتماع، من وينفر الخالء يف ويتأبد الناس بعض يشد أن االجتماعي بالحيوان
أن هنا منها وكفى واحد، تعليق بها يحيط أن من وأدق أوسع القصة هذه من العربة
تلك تربز وأن والفوارق، الحدود وإقامة التعريف عىل املطبوع العلمي العقل قدرة تربز

اآلالت.» وصنع اإلنسانية بني فرنكلني طبيعة يف الوثيقة الرابطة
نوع تاريخ أو اإلنسانية، الحضارة وتاريخ اآللة قصة بني الوثيقة الرابطة هذه
ذلك يف اإللهية الحكمة ومظهر الخالدة، العربة مدار هي وارتقائه، تطوره يف اإلنسان
اإلنسان عىل فرضت قد اآللة أن نذكر أن الحكمة هذه إظهار إىل األمور وأدعى التاريخ،
وحديثًا قديًما فيها الناس آراء من نذكر وأن والنكبات، األخطار تفرض كما اضطراًرا
نظرة قط إليها ينظروا لم فإنهم والقديسني، الفالسفة من الهداة إليها نظر كيف
عنها والقديسني الفالسفة أقوال يف يكن ولم نوعه، ألبناء ويتمناها يحمدها الذي املختار
تدبري غري آخر تدبري من هي وإنما لنفسه، اإلنسان نوع تدبري من أنها عىل يدل ما

يريد. ما غري عىل وأحيانًا يريد، ما عىل حينًا إليه يساق اإلنساني، النوع

من االعتبار هذا يف بها ولحق اإلرادة، وفقدان للتسخري رمًزا اآللة جعلت القدم فمنذ
مسخرون، يصنعونها والذين مسخرون، باآلالت فالعاملون يصنعها، ومن باآللة يعمل
األحياء. عامة عىل اإلنسان مزية منشئها يف وهي إنسانيتهم، من اآللة تجردهم وكلهم

دميًما اآلالت يصنع الذي الرب تخيلوا البرش صورة عىل األرباب الناس تخيل وملا
ويهمون مضض، عىل «األوليمب» علياء يف األرباب يتقبله املنظر، شائه أعرج ممسوًخا
إليه. لحاجتهم إال عليه يصربوا ولم جوارهم، إىل جلوسه من أنفة سمائهم من بطرده
أيًضا ويسمى األقدمني، اليونان مالحم يف عرف كما الحداد «هيفستوس» هو ذلك
وقال الحديثة، العصور إىل األوروبية اآلداب يف االسم بهذا قصته عاشت الذي «ملسيرب»
إىل الصباح من يهوي «فظل السماء: من به قذف األرباب رب زيوس إن ملتون: يف
مغرب عند بعده هبط كامل، صيف نهار الندي املساء إىل الظهرية ومن الظهرية، وقت

ملنوس.» إيجه: بحر جزيرة إىل السمت من املنقض كالنجم الشمس
بعد سمائها من به قذفت التي هي أمه إن «هومر»: قصص من أخرى قصة ويف
وقد األرباب، بني به الظهور من خجًال فنبذته منظره وعافت استقبحته ألنها مولده؛
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مدفون مخبأ يف يعمل أنه وزعموا اآللهة، «أوليمب» من املتأخرون الشعراء به هبط
املواقد رب «فلكان» الرب وبني بينه الرومان فخلط الثائرة، الرباكني تحت األرض يف

والنريان.
املغرب شعوب بني متواتر قديم الصورة هذه عىل هيفستوس تمثيل أن ويظهر
اسم امرأتني: لنفسه اتخذ المك «إن التكوين: سفر من الرابع اإلصحاح ففي واملرشق،
نحاس من آلة كل الضارب قني توبال صلة فولدت صلة، األخرى واسم عادة، الواحدة
قديًما اللغتان التقت حيث سامية، وكلمة طورانية كلمة من مركب اسم وهو وحديد.»
عىل أحيانًا العربية يف وتطلق حداد، قني ومعنى أعرج، توبال ومعنى النهرين، وادي يف

الصناعة. يف املسخر العبد
الثامن النشيد عىل تعليقاته يف هومر إلياذة مرتجم البستاني سليمان األستاذ قال

منها: عرش

عند النار وآلهة فتايل، يسمى كان حيث املرصيني عن عبادته اليونان أخذ قيل
عبادتها إليهم تطرقت — فستا — تدعى الرومان، ثم والطرواد، البالسجة
ذكر وأحدهما املعبودين، بني التشابه هذا يكون أن الغريب ومن الفرس، من
الحديدية املصنوعات لجميع صيقل أول أن ذلك من واألغرب أنثى، واألخرى
— الترتية باللغات طوبال أو وتوبال قني، توبال هو التوراة يف والنحاسية
الحداد، — العربية ومنها — السامية باللغات وقني األعرج، — الرتكية ومنها
بحسب هومريوس عهد قبل كان قني توبال أن مع هيفست، لقب وكالهما

عام. ألفي بنحو التوراة نص

فال األسالف، وأوائل األرباب بني ومخرتعيها اآلالت صناع شأن هذا كان وإذا
يف ويعولون بها، يعملون من عنهم يقل أو ويساويهم البرش، بني شأنهم يهون جرم
لوازم أو والعبودية الرق لوازم من يكون أن العمل هذا أوشك فقد عليها، معيشتهم
املهانة يف األقدمني عند فهما لغريه بها عمل أو لنفسه اآللة عمل فمن والهوان، الضعة

سواء.
وطبقة إرادة، ذات حرة طبقة طبقتني: إىل اإلنساني النوع فقسم أرسطو وجاء
لخدمة وسيلة ألنها اآلالت؛ حكم يف الطبقة هذه وجعل إرادة، وال لها حرية ال مستعبدة

اختيارها. بغري لها املسخرين
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من املئات يديرها التي الكربى املكنات وشاعت والكهربا البخار آالت ظهرت وملا
يف عليه كان عما املحدثني نظر يف والصانع العامل شأن يرتفع لم والصناع العمال
الصناع ألن الكربى، الصناعة نشأة من األول القرن يف كثريًا هبط بل األقدمني، نظر
ويحتاجون وأدواتهم، آالتهم بإدارة ويترصفون أحيانًا بأعمالهم ينفردون كانوا األولني
يف الصناعة يحذقون ال ممن غريهم ويفوقون مصنوعاتهم، إتقان يف والحيلة الذكاء إىل
استغنى الصناع أعمال وتشابهت الكربى املكنات نشأت فلما واملالحظة، الفهم حسن
أداء يف بدنه عضالت عىل أو يديه عىل يعتمد أن وكاد واملالحظة، الفهم عن الصانع
التي اآللة حكم يف أصبح أنه فيه وصح تفكري، أو تنويع بغري املتشابهة املتكررة مهمته
محل واألزرار املفاتيح فيها حلت حتى فشيئًا، شيئًا املكنات صناعة تطورت بل يديرها،

والعضالت. األيدي
حتى والكهرباء بالبخار تدار التي الصناعات انتشار عىل قليل غري يمض ولم
املصانع أصحاب معها ويحتوي أطوائها، يف اآلالت يحتوي واحد عنوان يف كلها انطوت
بل بأيديهم، والعاملني بأفكارهم، العاملني من فيها العاملني وجمهرة أموالها، وأصحاب
ودفعتها الحديثة، الصناعة ميادين فيها اتسعت التي الدول سياسة يحتوي حتى يمتد
وحرص املصنوعة، لخامات موارد واحتكار األسواق وفتح البلدان غزو يف التوسع إىل
األسواق بتلك لالستئثار العاملية السيادة عىل بينها والتنازع فيها، تباع التي املناطق
من يقتضيه وما ومكيدة، سالح من يستلزمه بما التنازع لذلك واالستعداد واملناطق،
الكربى» «الصناعة كلمة فأصبحت الحروب، نريان وإشعال الغارات، وشن الفتن إثارة
ومساعي املال، مرافق من بها يتصل ما ولكل واملطامع، الخطط هذه لجميع عنوانًا

والعادات. األخالق وبواعث السياسة،
نظرتني وامتدادها نشأتها إبان يف الكربى» «الصناعة إىل املفكرون ونظر
من حسبها فقد بنظامها واملقيدين ومؤسسيها بناتها من كان فمن متعارضتني:
سبيل يف الكبري الرضر فيها ويحتمل بالنقمة، النعمة فيها تقرتن التي التقدم رضورات
من بعيًدا وأغراضها مطالبها من خلوا املفكرين من كان ومن عنها، غنى ال التي املنفعة
حسناتها عىل سيئاتها تربى األخري الزمن محن من محنة عنده فهي وشباكها قيودها
الجهنمية، بالصناعة بعضهم ووصفها وجرائرها، آثامها غياهب يف منافعها وتغيب
من بدًال املال إله يركبها الساحقة «الجقرنوت» هي إنما الضخمة» «املكنة أن إليه وخيل
بني معبوًدا عليها ليستوي طريقه يف قابله ما كل بها ويجتاح «فشنو»، القديم إلهها

وضحاياه. قرابينه
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عندهم تقابلت أو الطبيعة، وعالم الصناعة عالم املنكرين املفكرين رأي يف وتقابل
وأنها املثىل، الحياة أنها لهم بدا التي السليمة الفطرية والحياة امللفقة، املصطنعة الحياة
من واإلنسان اإلنسان بني ما وتفسد النفوس، تمسخ التي املختلفة الحياة تلك نقيض

والوالء. الرحم ووشائج العطف روابط
دعوة العالم يف رست الحديث «الجقرنوت» هذا هجمات من األوىل الهجمة أثر وعىل
ملتها التي الصاخبة «املكنة» ضجيج عىل فشيئًا شيئًا تغطي كادت رفيعة، أو خفيفة،
رست التي الدعوة تلك وكانت منها، كره عىل صغواتها من أعارته ما وأعارتها األسماع،
هللا مع السالم دعوة أو الطبيعة إىل العودة دعوة هي أخرى، تارة ورفيعة تارة، خفيفة
املكان، يف تقاس كما الزمان، يف الدعوة هذه وتقاس األولني، أقطابها بعض سماها كما
يف الكربى الصناعة تنقلب حيثما لقبوها األذهان ونشاط اتساعها مدى لنا فينكشف
مشاكلها واحتدام وشيوعها، انتشارها حسب عىل مسريها يف تطاردها كأنما خطواتها،

وأخطارها.
التاسع القرن وأوائل عرش الثامن القرن أواخر بني إنجلرتا يف البحرية شعراء فمن
إىل عرش التاسع القرن أوائل من الشمالية أمريكا يف Thoreau ثورو هنري إىل عرش،
رسولها بها فينادي روسيا، يف األوروبية القارة رشق إىل تنتقل ثم منتصفه، بعد ما
فتعود الهند وتبلغ العرشين، القرن وأوائل عرش التاسع القرن أواخر بني تولستوي
أكرب غاندي، مهاتما وزعيمها قديسها عقيدة بها وترتفع الحديث، الجقرنوت مع إليها
آالت إىل بالناس ليعود الضخمة «املكنة» حارب من وآخر الحديث، العالم يف رسلها

أداة. وال معمل إىل حاجة بغري الصانع يصنعها أن يكاد التي البداءة
الطبيعة إىل الدعوة هذه يف االقتصاديون واملصلحون األخالقيون، املصلحون وتالقى
ومنبت خري كل ينبوع األرض إن بمذهبها: املؤمنون وقال «الطبيعيني»، مدرسة فنشأت
التي الصناعة ولكن والعداوة، بالرش عطاءها تعقب وال تعطي األرض وإن عمل، كل
يف الصماء اآللة وبني بينه وتسوي تعطيه، ما أضعاف منه تأخذ األرض من تنفصل

الصماء. لآللة إعفاءها والضغينة األلم من تعفيه ال ولكنها والتقويم، التقدير

العجماوات، عداد من بها خرج منذ اآللة يف قضاءه اإلنسان عقل قىض النمط هذا وعىل
اإلنسان نوع مقدور يف كان فلو املزية، بهذه يدري ال وهو األحياء، عامة بني بها وامتاز
ونتائجه منافعه له يقدر له تدبريًا اآللة ارتىض ملا القرون، مدى عىل لنفسه يدبر أن
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باقرتابه شاعًرا خطاه من مستزيًدا رضاه عىل ويثابر السنني، من األلوف عرشات قبل
نهاية من وراءها بما لعلمه عثراته؛ عىل ويصرب يريده، مرسوم هدف من خطوة كل يف

مبتغاة. وأمنية مطلوبة
مراحل من مرحلة كل يف اآللة عىل يحكم أن خليًقا كان اإلنسان نوع إن كال،
أكره هو ما إليها يلجئه مكروهة رضورة — تكون ما أحسن عىل — كأنها تاريخها
وال استطاع، لو استخدامها قبل يده من يرميها إليها، مسوق ألنه عليها ويعتمد منها،

منها. الفراغ بعد يده من يلقيها أن إىل — معها شأنه هو كما — عليها يصرب

مكروه، أو محتقر يشء تاريخ إىل ينتهي اإلنسان عند اآللة تاريخ إن القول: وجملة
األخرية، السنوات هذه إىل نشأته منذ اإلنساني بالنوع يحيط نظًرا إليها نظرنا إذا ولكننا
الخالف يقل حقيقتني عن النظر هذا يسفر فقد الالحقة، السنوات من سيليها وما

وهما: عليهما،
لدرجات مقياًسا وكانت وجماعة، فرًدا اإلنسان تقدم صاحبت اآللة إن «أوًال»
مقياس الجملة عىل فهي العصور، جميع ويف عرص بعد عًرصا أممه عند الحضارة

إليه. وأقربها أنواعه أعىل يف األعجم الحيوان وبني بينه الفارق
التي املقصودة منافعها عن تقل ال املقصودة غري اآللة منافع أن الثانية والحقيقة
يف منافعها تنحرص حديثة أو قديمة آلة من فما الجماعة، أو الفرد تدبري يف تدخل
أن يمكن إنسانية حكمة من وما أجلها، من وتخرتع لها تستخدم التي الغاية حدود
األوىل. النظرة من ونتائجها مقدماتها تستوعب أن يمكن أو املنافع، تلك فيها تنحرص
اتقاء أو الصيد إلصابة وسيلة الشجر فروع من فرًعا أو صخرة األوىل اآللة كانت
طلبها. عىل ويعمل اإلنسان، حكمة تدركها التي فائدتها هي وهذه الضارية، السباع

من ا جدٍّ أكرب الشجرة فرع أو الصخرة استخدام من املقصودة غري الفائدة ولكن
وتزيد به تتقدم فائدة ألنها األعداء؛ بني النفس وحماية البقاء له تكفل التي الفائدة هذه
التي الخطوة به وتخطو اإلنسانية، إىل الحيوانية من وتنقله ملكاته، وتنمي قدرته، يف
من اليوم بالغه هو ما فيبلغ اإلنسان منها ويبتدئ يتقدم، فال الحيوان عندها يقف

وامتياز. تمييز
وأقدر أتم اإلنسان يف اليدين جعل الذي هو جميًعا العلماء رأي يف اآللة فاستخدام
وسائر الدماغ بني واملادية الفكرية العالقة شحذ الذي وهو األربع، ذوات يف اليدين من
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وإنما ذلك، عىل اإلنسان علم يف الباحثني بني اختالف وال وحواسه، الجسد أعضاء
ارتقاء وبني القامة منتصب قدميه عىل اإلنسان سائر بني والتأخري التقديم يف يختلفون

التفكري. يف وابتدائه دماغه
اآللة استخدام إىل التفكري فهداه فكًرا، ارتقى اإلنسان أن يرى من العلماء فمن
يستخدم التي واملجهودات األغراض، بني توفيقه من والفكرية الجسدية املرونة واكتسب
أن واستطاع قدميه، عىل قائًما استوى أنه آخرون علماء ويرى اآلالت، أجلها من
وترصيفها، حملها يف اليدين واستعمال اآللة، استخدام من فتمكن القامة، معتدل يميش
الدماغ، وهداية الجسم حركات بني يوفق كيف ذلك من وتعلم غاياتها، إىل وتسديدها
يف الجسدية والحركة الفهم عىل قدرته وازدياد تقدمه، واطراد لنموه سببًا هذا فكان

واحد. وقت
جامعة يف «اإلنثروبولوجي» اإلنسان علم أستاذ Washburn واشربن فاألستاذ
الهيكل من األخرى األجزاء عن املعروف «إن :١٩٤١ سنة كتبه فصل يف يقول شيكاغو
ما وكل القامة اعتدال أن اآلن البينة املقرات من نعترب أن يستطاع ولكن قليل، العظمي
إىل وصوله قبل اإلنسان بلغها مرحلة هو الجسم تركيب يف عليه يساعد مما يصاحبه

عليها.»1 استقر التي هيئته
علمية عجالة يف املسألة هذه حول الرأي طريف مونتاجو أشيل الدكتور لخص وقد

اإلنسان: نسب عىل الكالم عند فيها قال سنة»، مليون أول يف «اإلنسان سماها:

كشفت — العرشين السنوات أخريات يف وبخاصة — الجنوبية أفريقيا يف
إىل فيها ما وأدعى الجنوب، قردة سميت القردة متحجرات من عظمية هياكل
والساق الفخذ وعظام الجمجمة، سعة يف إال قردية، يشء كل يف أنها االلتفات
أن والساق الفخذ عظام من ويتحقق البرشية، بالعظام شبيهة فإنها والقدم؛
نشاهد ثم ومن االعتدال، من نحو عىل أو معتدلة تميش كانت الجنوب قردة
هذا حدث وقد اإلنسانية، البنية تطور ترتيب عىل تدل ثابتة عالمات مرة ألول
بعض وكان اإلنسان، دماغ يماثل الذي الحجم إىل الدماغ نمو قبل االعتدال
اإلنسان سلف أن يقينًا نعلم اآلن ولكننا مختلف، الرتتيب أن يحسبون الثقات

اإلنسانية. مبلغ يبلغ أن قبل أوًال قامته اعتدلت

.A treasury of Science الرابعة الطبعة علم» «ذخرية كتاب من ٤٩٣ صفحة 1
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األرض طبقات ألن اليقني علم نعلم ال الجنوبية؟ القردة هذه عاشت كم
إال وافية، دراسة تدرس لم القردة تلك بقايا فيه وجدت الذي اإلقليم يف
األخري املحدث العرص يف عاشت أنها يرجحون املختصني من األكثرين أن
القردة هذه انقرضت وربما نحوها، أو سنة مليون قبل أي Pleistocene

ذلك. من أقل أو سنة مليون ربع قبل

لإلنسان: مبارشة أسالًفا القردة هذه تكون أن استبعاده بعد قائًال استطرد ثم
لديها كانت فهل األوىل، مبادئه لها كانت وربما نعلم، ال الكالم؟ من نوع لها كان «هل
حىص الجنوبية أفريقيا أقاليم بعض يف فإن منها، شيئًا تستخدم كانت أنها يجوز آالت؟
صنع من أنها ويجوز كاآللة، استخدمت أنها املحقق من العدد كثرية مصفحة دقاًقا
تلك أن بعضهم ويزعم الجنوبية، القردة أسنان ومعه بعضها وجد وقد اإلنسان، سلف
هذا إىل ودعا لها، آالت — السعادين أحد — الرباح عظام استخدمت الجنوبية القردة
حالة عىل الجنوبية القردة بقايا مع وجدت قد السعادين هذه من كثري جماجم أن الظن
أفريقيا من Bart بارت رايموند األستاذ فاعتقد رءوسها، عىل رضبت أنها منها يفهم
وأن األدوات، أو اآلالت بعض تستخدم كانت هذه وأن القردة، عمل من أنها الجنوبية

أخرى.»2 أسانيد تؤيده لم ما ذلك اعتقاد يف يرتدد املختصني كثري كان
العلم بوسائل التاريخية التجربة تكرار أن النشوئيني من آحاد إىل خيل وقد
عظام تقويم عىل بالجراحة لالستعانة العدة إعداد يف فرشعوا مستطاعة، الحديث
يف وتثبيتها الحقوين، عظام تعديل بعد معتدلة امليش عىل تقوى التي العليا الحيوانات
حني، إىل حني من أربع عىل امليش إىل يحوجها وال الحركة من يمكنها نحو عىل مفاصلها
عىل اليشء بعض سيعرفون أنهم التجارب هذه يف يرشعون الذين النشوئيون ويظن
وهم املفيد، النطق يف الصوتية واألجهزة الدماغ واستخدام الكالم، نشوء ترتيب عن األقل
مئات يف نوعه أدركه ما القصرية حياته مدى يف يدرك ال الفرد الحيوان أن يجهلون ال
يورث ال عظامه يف جراحية بعملية الفرد يدركه الذي أن كذلك يجهلون وال القرون،
Genes الناسلة الخاليا إىل أثره يترسب لم ما — بعضه أو كله — بالوارثة ينقل وال
اقتداره بعد الحيوان مسلك تغيري من يرتقبون ولكنهم Chromosomes وصبغياتها

.Man, His First Million Years by Dr. Ashley Montagu 2
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للكالم اللسان وتهيئة الصوتية، األجهزة تحسني ابتدأ كيف يفهموا أن املعتدل امليش عىل
ما الفرد الحيوان عمر يف يحدث وقد األعضاء، وحركات الدماغ عمل بني التجاوب مع
يف حدث كما منها لالقرتاب أو الوجهة إلدراك كافيًا يكن لم إن االتجاه لتعيني يكفي

التاريخ. أطوار

غريهم، وبني بينهم يختلفون وقد بينهم، فيما يختلفون قد النشوئيني إن فنقول: ونعود
بتاريخ مرتبط واإلنسان الحيوان بني الفارق أن فيه خالف ال الذي الواقع ولكن
مطالبه عىل بها واالستعانة اآلالت صنع عىل اإلنسان قدرة لوال وأنه لآلالت، استخدامه

العجماوات. وبني بينه تفرق مزية له كانت ملا
األمة. أو الشعب يف االجتماعي اإلنسان إىل الفرد اإلنسان من وننتقل

دور كل يف كانت أنها لنعلم الصناعات بها مرت التي األدوار تتبع عن غنى يف إننا
تميزها التي والخلقية الفكرية املزايا عىل وعنوانًا األمة، لحضارة مقياًسا أدوارها من
فوائدها أن أدوارها من واحد دور يف الصناعة حالة عرض من نعلم وقد غريها، عىل
ال للحرب اإلنسان يتقنها التي الصناعات وإن فوائدها، جميع تستقيص ال املقصورة
ومن العمران، عليها ويقوم السلم عليها يقوم التي الصناعات عداد يف تدخل أن تلبث
املرونة من درجات عىل وتليينه الحديد تطريق تتقن كانت الصناعة أن فيه املشكوك
والحفر الحرث آالت فإن والدروع، والحراب السيوف إتقان عىل تعمل لم لو واملضاء
قد الحديد معالجة ولكن والتليني، التطريق أساليب يف اإلمعان إىل حاجة بغري تصنع

والتدمري. القتال صناعات يف غنائها فوق والعمران السلم صناعات يف أغنت
لرتقية بد منه يكن لم جديد أثر لآلالت ظهر والكهرباء البخار صناعات نشأت وملا
عرص التاريخ إىل بها جاء التي الضخمة» «املكنة بغري وسيلة إليه تكن ولم االجتماع،
وسمها كما الشيطانية» األداة «تلك أو الجهنمية» «األداة تلك وهي والكهرباء، البخار

التاريخ. حكمة عن بمعزل الحكماء
التوازن مظاهر من مظهًرا الضخام املكنات عىل الكربى الصناعة بناء كان لقد
الثروة وأصحاب املعدنية الثروة وأصحاب الزراعية الثروة أصحاب بني املجتمع يف
الضياع أصحاب بني القوى تكافؤ عىل دليًال الكربى الصناعة هذه قيام وكان التجارية،
لم جديدة بقوة الضخمة املكنة جاءت ثم واألسواق، املتاجر وأصحاب املعامل وأصحاب
إىل سبيل من — عرفت لو — لها يكن ولم يعرفها، أحد يكن ولم نفسها، تعرف تكن
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وكان واحد، صعيد يف وألوفهم الصناع مئات الضخمة املكنة جمعت فقد صوتها، سماع
انتظامها يف الصناعات عليها تعتمد حية عدة واحدة رابطة يف العدد بهذا اجتماعهم
كان التي للطوائف القوة هذه اجتمعت حيث االجتماعي التوازن فتم إنتاجها، وتوفري
حدة. عىل املفردة آالتها تدير متفرقة وهي إنصافها، الصعب ومن ظلمها السهل من

الثروة ذوي من كانوا سواء يدفع، ال الذي سلطانهم األموال ألصحاب كان
بينهم تنافسوا ربما وكانوا التجارية، الثروة ذوي أو الصناعية، الثروة ذوي أو الزراعية،
استبدوا إذا كانوا ولكنهم منهم، فريق كل مطالب يف االعتدال إىل املنافسة فاضطرتهم
عىل بمطامعهم يجوروا أن عليهم يعرس ولم رادع، يردعهم لم واحًدا يًدا بسطانهم
قوة — الجديدة القوة قيام فكان السديد، والعرف الرشيعة حدود وعىل غريهم حقوق
اإلنصاف مسألة ويجعل جميًعا، الطوائف مصالح يحقق عميًما خريًا — العاملة األيدي

العميم. الخري طالب من النية حسن عىل تتوقف ال مسألة االجتماعي
الكربى الصناعة كانت إذ الحاالت، جميع يف الرش من يخلص لم خريًا كان أنه بيد
التي البالد يف ظهرت كما املنوعة الثروة قوى بني فيها توازن ال بالد يف ظهرت قد
واألسواق، املتاجر وأصحاب املعامل وأصحاب الضياع أصحاب سلطان فيها توازن
األعىل، إىل األدنى من املجتمع عىل الطغيان أسباب من سببًا الجديدة القوة ظهور فكان
وقدرة وعلًما، ماًال دونهم من عىل العلية طغيان من الخوف كل الخوف كان أن بعد
والتنافر الجهل شيوع مع وتبني الحقوق، وإحقاق الشكاية، وإبالغ الصوت إسماع عىل
خداعهم يحسن من عىل سهلة لعبة املحرومني من الجهالء تسخري أن األمة طوائف بني
عنهم؛ يرفه أو يشبعهم أن دون يسخرهم وقد شكاياتهم، واستغالل ضغائنهم وإثارة
رخاء إىل وأدنى جاًها وأكرب حاًال أحسن هو من عىل النقمة شهوات فيهم يشبع ألنه
يحرصون شيئًا يسلبهم ال الحرية فقدان ألن الحرة؛ الحكومة أمر يعنيهم وقلما املعيشة،

روحية. متعة أو مبدأ أو فكرة من عليه
أو األعىل من كالطغيان العاقبة وخيم بغيض األدنى من الطغيان أن ريب وال
إذا عنها محيد ال رضورة هذا مع ولكنه القريبة، أو البعيدة عقباه يف وأوخم أبغض
وأنه واإلهمال، الضيم مرارة من املاليني إلنقاذ سواها وسيلة ال التي الوسيلة هو كان
بعد جرائره وتلطيف زواله يف أمل ورائه من بدا إذ — فداحته عىل — خطبه ليهون

الضعفاء. عىل األقوياء طغيان كبح يف منه االستفادة
منها كان كما الدواء يكون ومنها جلبتها، التي العلة ترياق الضخمة» «املكنة وعند

الداء.
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ألول منها الناس عهدها التي الصورة عىل طويًال تبقى ال الضخام املكنات إن
نشأتها.

إدارتها، ويحسن تركيبها يفهم واحد مهندس إىل تحتاج نشأتها ألول كانت لقد
عىل يعاونه وقد العلمية، والدراية الذكاء عىل خللها وإصالح عملها تنظيم يف ويعتمد
مثل ويفهمون تعليمه مثل يتعلمون — قليلني جد بل — قليلون مساعدون إدارتها
يتساوى التي اليدوية املعونة غري معونة إىل ومساعديه املهندس بعد حاجة وال فهمه،
تتكرر كما واأللوف املئات أيدي عىل الواحد العمل فيها ويتكرر والغباء، الذكاء فيها

اآلالت. أعمال
التي الضخام املكنات من ونوع نوع بني ذلك يف فرق وال آلة، وألف واحد إنسان
من األوىل العقود إىل عرش، التاسع القرن أواسط منذ الكربى الصناعة عليها قامت

العرشين. القرن
التصنيع سياسة عىل نهجت التي األمم من أمة كل يف ينقيض املكنة هذه عهد إن
ال عتيًقا نمًطا اآلالت» «اآلدميون وسيصبح الكربى، الصناعة تعميم يف تتدرج وذهبت
ولن الواحدة، املكنة يف املختلفة األجهزة وشيوع املكنات، يف التنويع شيوع بعد له نفع
ولن الصناعة، يف العاملني فئات من كبرية فئة يف محصورة آلية سخرة هناك تكون
قرارها. من السخرة هذه زالت متى اآللية السخرة عىل تعتمد طاغية قوة هناك تكون
املكتب يف استخدامها وشاع اآلالت، استخدام يف الذكاء لزم الصناعة انترشت وكلما
الضخمة املكنة عىل مقصوًرا الذكاء عمل يبق ولم والديوان، والبيت واملتجر والنادي
والدراية العقلية الخربة من املجردة اليدوية الصناعة وأصبحت الجماعية، املصانع يف
الطبيعي القصور بذوي أداؤه ويناط ويرتضونه يزاولونه من يقل نادًرا شيئًا الفنية
يف التعليم حالة عن البحوث من تقدم فيما رأينا وقد العقول، وضعفاء األغبياء من
إىل يوكل الذي العمل لتدبري قليل غري جهد إىل سيحتاجون الرتبية علماء أن املقبل القرن
بالحاجة وشعوًرا الذكاء، عن تستغني أعمال يف يبذل أن بالذكاء ضنٍّا القارصين هؤالء
اآلالت. وتسيري اإلنتاج درجات من درجة لكل تصلح الفطنة من درجات إىل املزدادة

فرع كل يف املطلوبني الخرباء ينجب الذي الصناعي التعليم تهيئة أن يخفى وال
بمحو األقل عىل كفيلة األويل التعليم من عامة مرحلة بغري يتأتى ال الصناعة، فروع من
التي اآللية اآلدمية تلك عن به يرتفع املعرفة، من بقسط املتعلم الناشئ وتزويد األمية،

املستبدين. والطغاة املغررين للدعاة األعني مغمضة تنساق
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بني الواسع التفاوت يمنع آخر نظام املتقدم الصناعي املجتمع يف هذا ويصحب
مفتوح باب الكربى الصناعة معامل تملك التي الرشكات يف املساهمة فإن الطبقات،
املوارد أصحاب عنها يعجز ال التي القليلة واألسهم والسهمني السهم ثمن يملك من لكل

واألجور. باملرتبات يعيشون ممن املحدودة
فتعقد تعود طبقاتها بني الصلة وتقطع املجتمعات، تشق التي الضخمة فاملكنة
دونها هم ومن فوقها، هم ممن يليها وما طبقة، كل بني الفجوة وتمأل الصلة، هذه
دواعي بني تقارب أنها كثرية مناح يف آثارها ومن واملعيشة، والذكاء والعمل العلم يف
الدواعي هذه وتتقارب والبغضاء، القطيعة دواعي بني وتباعد والتعاون، االتصال
التوازن امتنع فإذا واألخالق، اآلداب من يناسبها بما اختياًرا تتقارب كما اضطراًرا
األعمال أصحاب عليها يسيطر أو األموال أصحاب عليها يسيطر التي املجتمعات يف
األغنياء كسالح سالًحا األوساط فيها يملك التي املجتمعات يف التوازن من بد فال اليدوية،
أو األعمال تعطيل عىل القادرين اليدويني العمال كسالح سالًحا أو للثروة املحتكرين
أصحاب كسالح سالًحا يجردوا أن األوساط هؤالء يستطيع إذ باإلرضاب، التهديد عىل
يجردوا أن ويستطيعون واالقتصادية، الهندسية اإلدارة مراكز يحتلون ألنهم األموال؛
باإلرضاب، التهديد ويملكون التعطيل يملكون ألنهم اليدويني؛ العمال كسالح سالًحا
قامت متى اليدويون العمال يستبد أو األموال أصحاب يستبد أن اليسري من وليس
صوتها إسماع إىل ووسيلة مسموع صوت لها الطبقتني بني وسطى طبقة املجتمع يف
عن املجتمع يكون ما وأبعد أدناها، ومن أعالها من عنها الضغط ورفع حقها وإثبات
بها يتغلغل امتداًدا الوسطى طبقاته فيه امتدت إذ الجماهري استبداد أو العلية استبداد
هناك أو هنا التفرقة يريد من ويحاول دونها، هم ومن منها، أعىل هم ممن الطبقتني يف
عىل الحاسم الفصل فيعييه الجانبني بني الشبه ينقطع حيث الفاصل الخط يضع أن

الوجوه. من وجه

«اآللة» لتاريخ إذن مالزم الحضارة يف اإلنسان تاريخ أو االجتماعي، اإلنسان فتاريخ
غري أو — املحمودة وللفوارق الحضارات لتواريخ صادق مقياس تطورها املالزمة: كل
الضخمة املكنة إىل البسيطة اآللة وترتقي بعض، من بعضها تمييز التي — املحمودة
طوائفها بني التوازن مظاهر من ا عامٍّ مظهًرا املتقدمة املجتمعات يف ارتقاؤها فيكون
الصناعة ظهرت فإذا حقها، وتقرير صوتها تبليغ عىل واقتدارها نفوذها ووسائل
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فهي واملصالح القوى فيه تتوازن ولم االجتماعي، تكوينه يستوف لم مجتمع يف الكربى
أسباب معه وتخلق الزمن مع التوازن هذا تخلق وأن النقص هذا تتدارك أن خليقة

األخرى. عىل إحداها من طغيان كل عىل التغلب وأسباب الطبقات، بني التعاون

أو الفرد اإلنسان ثقافة يف أثرها عن يقل ال االجتماعي اإلنسان حضارة يف اآللة أثر إن
الحيوان. وبني بينه الفارق قياس يف

اإلنساني النوع حياة العاملية: حياته يف أثرها البارزين األثرين هذين عن يقل وال
وشعوبه. حكوماته بني القوى وتنازع أقوامه، وتفاوت أقطاره، تباعد عىل

والطيارة، والباخرة واإلذاعة املطبعة ولدت يوم املشتبكة بعالقاته العالم ولد فقد
طالت أن بعد الصناعة عصور من العرص هذا يف عمًال العاملي التضامن مبادئ وتقررت
املصطلح بمعناها أو معنى بغري اإلنساني» «النوع كلمة وترددت إليه، املصلحني دعوة
هو فليس الحديث التضامن هذا قيمة يف القائلون يقل ومهما واألوراق، األلسنة يف عليه
اإلنساني العالم إن واألسماع: األلسنة بني الذاهب بالصدى وال الورق، عىل بالحرب اليوم
أصغر فيه تهمل أن من اتصاًال وأوثق دولة أكرب تحكمه أن من نظاًما أوسع اليوم
بينها ما عىل املرتامية، أجزائه يف عاقبتها تؤمن أجزائه من جزء يف كارثة من وما دولة،
تضامن بغري العالم يف هذا يحدث وال واألهواء، املصالح يف وتباين املكان يف تباعد من
األخالق. دساتري يف إليه النظر اختلف وكيفما سببه، كان ما كائنًا أجزائه، بني «واقعي»
ذلك ففي محمودة، غري ألسباب مقصودة، غري رضورة التضامن هذا إن قيل: فإذا
وهو مرحلة، بعد مرحلة تاريخه يف وتسوقه اإلنسان إرادة تفوق التي للحكمة مصداق

إليه. يساق بما جاهل
وعواقبها، فوائدها جميع إىل يقصد وهو اآللة يصنع لم اإلنسان إن فنقول: ونعود
وقد سالم، دعامة منه قصد غري عىل تصري أن تلبث فال حرب سالح يقصدها قد وإنه
من أصح ولكنه االجتماعي، اإلنسان وتاريخ الفرد، اإلنسان تاريخ يف كثريًا هذا صح
منافع كانت فما األخري، الزمن يف العاملي التضامن هذا تاريخ أو العاملي تاريخه يف ذلك
والحروب، الغارات يف فعله لوال اإلتقان هذا الطريان إتقان إىل اإلنسان لتقود املواصالت
وإطالق الصناعية، األقمار وإبداع الذرة، شق يف وحدها لتفلح العلم أمانة كانت وما
واألجسام العنارص وأرسار املادة خصائص كانت وما الفضاء، سفن وتركيب الصواريخ،
أو عدو من وخوف ووقاء سالح منها يكن لم لو للمخرتعني وتنقاد للعلماء لتنكشف
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بغري للمخرتعني وينقاد للعلماء يتاح مما العلمية الروائع هذه فليست اعتداء، عىل عزم
البيع رشكات تتحمله مما املقنطرة القناطري إنفاق وليس الذهب، من املقنطرة القناطري
عنه انكشف إذا والنهي األمر والة به يأذن أو األغنياء، حزائن له تتفتح أو والرشاء

الغطاء.
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«املادية» والنظرة خواصاملادة

واملعارصين، األقدمني اصطالح يف األشياء إىل املجردة النظرة نقيض املادية النظرة
الواقعيني. الحسيني من أو املثاليني الفكريني من كانوا سواء

اختالفها مع والعلم، بالفلسفة اشتغلت التي األمم عند قديم التفرقة هذه وأساس
النظر. ووجهة والعقيدة املزاج يف

نلغي بأن مطالبون وإننا باطل، وهم املادة إن القديم: الهندي الفيلسوف فعند
باألوهام تتلبس ال التي املجردة الحقيقة إىل ننفذ أن أردنا إذا عدمها ونفرض وجودها

واألباطيل.
صاف لبابه يف الفكر وإن غليظة، كثيفة املادة إن اليوناني: الفيلسوف وعند
عمل لها كان الجغرافية الفكرة أن شك وال والتجسيد، التجسيم شوائب من خالص
والكائنات األرضية الكائنات بني فرفت ألنها األول، أساسها من التفرقة هذه يف كبري
ال التي العليا الكائنات وبني الرتابية، الكثيفة املحسوسات هذه بني فرقت أو السماوية،
يعرتيه وال فيه، تركيب ال صاف بسيط وهو منها، ينبعث الذي النور غري منها يحس

والنقاء. الطهارة إىل فيعود عنها ينفصل ثم باألجسام، يختلط ريثما إال
الفساد ويأتيه واالنحالل، للفساد عرضة غليظ مادي فهو القمر تحت ما فكل
يتطرق الدوام فقدانه ومن واحدة، حالة عىل يدوم ال الذي الرتكيب جانب من واالنحالل

والفناء. العطب إليه
والنظرة املجردة النظرة إىل يرجع فيما األقدمني املرصيني فلسفة هنا نذكر وال
اعتباره عىل إال كله الوجود إىل ينظروا ولم النظرتني بني يفصلوا لم فإنهم املادية،
عنرصين ينفصال أن اختالفهما من يلزم وال والجسد، الروح فيه تمتزج واحًدا وجوًدا
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أو لها مالزًما يبقى أن الجسد عىل يمتنع وال بالبقاء، الروح تنفرد فال متناقضني،
حني. إىل عنها منفصًال

املجردة والنظرة املادية النظرة بني التفرقة واتخذت القديمة الفلسفات عرص انقىض ثم
ألصحاب املفرسين والفالسفة املستقلني الفالسفة بني الوسطى العصور يف شتى مناهج
وقسم الواقعيني، قسم متناقضني: قسمني إىل جميًعا هؤالء فانقسم الخالية، اآلراء
وأطلق املحسوسة، األفراد يف الوجود يحرصون الذين عىل «الواقعيون» وأطلق االسميني،
محسوس. غري بكيان الفرد عن مستقًال النوع بوجود يقولون الذين عىل «االسميون»

أو يرونها، شجرة وكل الشجرة وتلك الشجرة هذه بوجود يقولون فالواقعيون
«الشجر» أن يرون ولكنهم الجسداني، اإلحساس من نحو عىل ويحسونها يلمسونها
وجود غري الخارج يف له وجود ال واسم جملتها، يف األشجار جنس عىل لتدل تقال كلمة

املتفرقة. مسمياته
الحقيقي، املوجود هو «النوع» بأن يقولون الذين «االسميون» هؤالء نقيض وعىل
عىل العام الوجود ذلك تمثل أن تحاول ظاهرية محاكاة هي إنما املحسوسة األفراد وإن

الحواس. تدركها التي الخاصة الوجود صور من صورة
املادية النظرة بني التفرقة هذه يف مثلهم أناس واالسميني الواقعيني بعد وجاء
املثاليون يقابلهم العقليون الحسيون هم هؤالء آخر: أسلوب عىل ولكن املجردة، والنظرة
التي الغيبية والحقائق العليا األمثلة لتلك العقليني الحسيني عند وجود فال املنطقيون،
وإنما القياس، وأدلة املنطق برباهني عليها ويستدلون املنطقيون، املثاليون بها يؤمن
حواس من يؤيده وما العيان، ويثبتها والزمان، املكان يحدها التي للمادة الحق الوجود

اإلنسان.
تثبت ولم املجردات، جميع فأنكرت العرشين القرن قبيل الحديثة املادية جاءت ثم
أدوات تكشفها أو الحواس تدركها التي تراكيبها يف كانت كيفما األجسام غري شيئًا

والتحليل. الرصد
عرص أو املادي العرص باسم — الكثرية أسمائه بني — الحديث العرص وسمي
الحس، به ويستمتع الجسد، يطلبه يشء كل عىل املاديات وجعلوا إطالقها، عىل املاديات

األحوال. من حال عىل «الجسدية» عن يتجرد وال
التجريد نظرة عىل تقيض أن خليقة «املادية» هذه أن الكثريون حسب ولقد
بعد — التجريد نظرات من بقي الذي وأن بعده، لها رجعة ال الذي املربم قضاءها
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عرص إبان يف األخري ذهابه يذهب أن وشيك — العقليني وفلسفة الواقعيني فلسفة
عن الرضورة بحكم مبتعد فهو املادية النظرة يف الباحث استغرق فكلما الحديث، املادة

النقيض. من النقيض ابتعاد التجريد، نظرات
وعنارص املادة أرسار عن الكشوف توايل مع ويحدث حدث الذي هو هذا وغري

العرشات. وتبلغ تتعدد أن قبل ونشأتها النهاية يف العنارص هذه ومآل األجسام
ماديته يف الغارق «الزمن» هذا يف عرفوها كما التجريد نظرة الناس يعرف فلم

يقال. كما
عرش التاسع القرن منتصف يف — مًعا املادي والعالم — املادي الفيلسوف كان
برهان، بغري الثابت الوجود هو وجودها أن يحسب ألنه غريها دون باملادة اإليمان يعلن
النظر وراء حقيقتها فهم إىل تحوجه وال وقدميه، يديه وتصدم عيانه، تمأل وأنها

الخيال. يف إمعان وال جدال، بغري املقرر الواقع صدمة ووراء واللمس،
املاديني؟ غري عنها يتحدث التي «املجردات» تلك هي ما ولكن

املحال. ورضوب النقائض، من تربأ ال فروض نعقله، ال خيال نراه، ال وهم
يعيدون هم فإذا فيها، تجريد ال التي املادة هذه وفالسفتها املادة علماء وصف ثم
وهم هو إنما املادة رس عن املاديون يقوله فما املجردات، عن الروحانيون قاله، ما فيها
من غريه عنك ودع الواحد، التفسري يف الفروض من ونقائض يعقل، ال وخيال يرى ال

التفسريات.

من ألنها والتجريد؛ الصفاء ملعنى وضدا والغلظة، للكثافة معدنا األقدمني مادة كانت
كله قوامها فأصبح مكانه، ونزاهة ولطفه بساطته يف السماوي النور يناقض معدن
هذا استمداد يف وأخفها أثقلها يتساوى كما وألطفها، أكثفها يتساوى املحض النور من
من نصيبها لوفرة عنوانًا الثقل هذا كان وزنها ثقل وكلما األصيل، ينبوعه من القوام

جثمان. بال املنطلق الشعاع من أو النورانية
القول غريب من يعدون اليدين، يف مأخوذة واقعة حقيقة املحدثني مادة وكانت
يصل أن من وأثبت أظهر ألنها مفهومة؛ غري أو مفهومة هي هل السائل يسأل إن
وأجرامها وأحجامها بألوانها أمامنا قائمة وهي املجرد بالذهن الفهم إىل فيها األمر
باليدين املأخوذة الواقعة الحقيقة هذه فأصبحت واألقدام، األكف تصدم التي الصلدة
خفائه يف املجرد الروح يبلغ ما غاية الدقة من ويبلغ العقول إدراك عن يدق شيئًا
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يدركها وال العيون، تدركها ال صغار ذرات هي إنما الكثيفة األجسام هذه فكل وصفائه،
أو هزات هي إنما الذرات، هذه عليه انطوت ما وكل والتقدير، بالحساب إال العقل
من بالهزات الواحدة الظاهرة يفرسون وقد تكون، أيهما التحقيق عىل ندري ال جزئيات
رشاح من يستغربونه نحو عىل بتلك هذه ويتممون أخرى، ناحية من والجزئيات ناحية

والخيال. البديهة خالئق من إليها وما واملجردات، «الروحانيات»
أنها قصاراها التفسريين؟ بني الرتدد هذا بعد والجزئيات الهزات قصارى وما
وال عدد وال مس وال طعم وال بلون يعرف ال باألثري، يسمى الظنون من ظن يف حركات

والتقدير. الحساب بغري مقيس عمق وال طول
ولحق والتصوير الحس جاوز ألنه والتقدير؛ الحساب إىل كذلك االمتداد أمر وآل
الواحدة الثانية ففي والخيال، البديهة فروض من شاكلها وما بالغيبيات النهاية يف
خفقة انقسمت إذا يعرب وكم الكيلومرتات، من ألف ثلثمائة من قريبًا النور شعاع يعرب
حساب يف الثانية من جزء ألف من جزء يكون وماذا خفقة؟ ألف إىل الواحدة الثانية

املعهود. الزمن
املعاني وإدراك إدراكه فأصبح املادة باسمه سميت الذي «االمتداد» شأن وتضاءل
من صفة الالنهاية أن املظنون كان أن بعد للصغر نهاية ال سواء، حد عىل الذهنية

واآلباد. اآلفاق من الشاسعة السعة صفات
األجسام عالم يف املحدودات عند ووقفنا الكرب، يف أو الصغر يف الالنهاية تركنا وإذا
يف املتعمقني قرائح عىل عزت روحانية أعجوبة كل من أعجب هنا فالعجب واملعاني،

والتخمني. التفكري
توضع كله اإلنساني النوع منها يتكون التي Genes الجنيات أو الناسالت إن
املميزة والخصائص الكامنة القوى من النوع هذا يف ما كل يحتوي صغري فنجان يف
جراثيم من يحتوي الخفية: والطوايا األذهان ويف األعضاء وظائف يف الباقية واملوروثات
األحياء األمم أبناء من مليون ألفي من أكثر يف واألخالق امللكات من توزع ما كل التكوين
بقي فلماذا القرون، مئات يف املاليني هذه أضعاف من وأخالقهم ملكاتهم يتوارثون
املقاييس هذه يف الزمن مسافات أو الفضاء مسافات وأين القديم؟ االمتداد معنى من
وال باليد تؤخذ ال التي الخفايا هذه وراء املفروض التجريد بنا يذهب وأين واملقادير؟
ثالثة من جزء كان وإذا والقصور، بالعجز النهاية يف واالعرتاف التسليم مع إال بالفكر
واألعضاء واألفكار الطبائع جرثومة يحفظ صغري فنجان يف محتواة جزء مليون آالف
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الطبيعة، وراء عما يتحدثون للذين املعجزات من بقي فماذا صغري، أو عظيم إنسان يف
للمادي يسمح الذي القائم الفاصل هو وأين والعيان؟ العقل وراء وما املادة وراء وما
وراء تطري خيايل وأنت الحقيقة، املس مادي أنا لخصمه: يقول أن بماديته الفخور

املحال؟

أن أو ونغم، عدد من قوامه كله الوجود أن قرنًا وعرشين خمسة قبل فيثاغوراس زعم
املوسيقية. النسب عىل يقوم ونغمه بعدده كله الوجود

يعنيه وال العدد، يذكر فهو املعدودة، املوجودات عن شيئًا فيثاغوراس يذكر ولم
أصًال األعداد بني املوسيقية النسبة ويجعل االعتبار، يف العدد يقدم كأنه املعدودات أمر

الفروع. تتبعه
ويشتغل املاهر، الصيديل معرفة الكيمياء يعرف كاتب الفلسفي الرأي بهذا وسمع
وشعبتها الخاصة شعبتها يف النسبية مذهب سيما وال الحديثة، العلمية بالدراسات
محنًقا: صاح حتى الفسلفي الرأي ذلك إىل يصغي الصيديل الكاتب كاد فما العامة،
للعقل آن أما موسيقية؟ نسب كله الوجود عدد؟ كله الوجود السخيف؟ اللغو هذا ما
فيه وضاعت ورشب الزمان عليه أكل الذي العقيم الهراء هذا من يتحرر أن البرشي

والسفسطة؟ الجدل بني عبثًا الدهور
لم املعنى بهذا مقاًال كتب بل العضب، ثورة يف قال بما الكيمي الكاتب يقنع ولم

والجهالة. بالسخف الكبري الفيلسوف وصف عن فيه يعدل
بالسخف العددية الفلسفة يرمي أن له يحق من آخر إن له: فقلت صاحبنا ولقيت
بحذافريها املادة أصل عن الكيمياء تقول ماذا معرفتك، الكيمياء يعرف الذي الباحث لهو

حسابها. «تعدد» عىل املعدودات وأصل
املعروفة. عنارصها من إنها قال:
عنارصها؟ من نعرف وماذا قلت:

وسالبة موجبة بني وكهاربها النواة لرتكيب املعلومة التعريفات يرسد فمىض
الكيمياء. بسائط يف عنها يقال ما آخر إىل ومحادية،

منها؟ وعنرص عنرص بني االختالف يقوم عالم قلت:
والكهارب. النويات عدد عىل قائم بالطبع إنه قال:

وتئول شعاع من جميًعا هي أليست جاءت؟ أين من والكهارب والنويات قلت:
بني الفرق وما األثري؟ يف هزات هو أليس الشعاع؟ هو فما االنحالل؟ بعد شعاع إىل
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العدد هذا غري معدود يشء األثري يف وهل ونسبة؟ عدد بني فرًقا يكن لم إن األثري هزات
املفروض؟

ونرجع األثري، يف الهزات أعداد من فيها ما باختالف تختلف إذن املادة عنارص إن
بالحجم أو بالوزن تقاس التي باألجسام شبيًها كائنًا وال جسًما هنالك نجد فال األثري إىل
معدودات معها نعرف ال مفروضة أعداد إذن نعرفه ما وكل واألبعاد، باألطوال أو
والهراء؟ بالسخف نصفه أن اليوم لنا يحق مما هذا غري فيثاغوراس قال فماذا موجودة،
أن بها الخبري عىل يعرس وال بعضها، بعضها يتبع األعداد، بني مقررة ونسب عدد،
بينها. النسبة وضوابط أعدادها حسب عىل املتالحقة السلسلة يف الخايل املوضع يتبني

قال ومن مجهولة، ومعدودات مفروضة أعداد أنها املادة تركيب عن نعرفه ما كل
بالسخف الوصف منا يستحق ال قرنًا وعرشين بخمسة الحديث العلم قبل الرأي بهذا
نفكر كيف منه نتعلم أن بنا وجدير وإكبار، إعجاب بكل منا حقيق هو بل والهراء،
نرتدد كيف األقل عىل فلنتعلم ذلك منه نتعلم لم فإن عقولنا، أمام التفكري أبوبا ونفتح
عىل قادرة لعلها ما ترى ال حتى باأليدي العيون حجب ويف الفكر، أبواب إغالق يف

الحجاب. هذا لوال رؤيته،
بقول يسلموا أن املاديني وغري املاديني العلماء اضطر قد الريايض العلم أن عىل
مخرف إنه إقليدس: عن منهم أحد يقل فلم معدود، بال العدد يف فيثاغوراس رأي يشبه
أو عمق وال عرض، وال طول بغري يشء أنها الهندسية النقطة عن يقول ألنه سخيف
معروف عدد بغري النقط هذه من مجموعة املستقيم الخط إن ذلك: مع يقول ثم ارتفاع،

والقصري. منه الطويل بني يميز
علوم عليه وبنوا املجرد، الفر هذا تسليم إىل اضطراًرا املاديني وغري املاديون اضطر
األساس. هذا عىل تقم لم إن أساس، غري عىل قائمة فهي والنظرية، العملية الهندسة

ال الحواس أن الرياضة أو الفلسفة أو الطبيعي العلم يف الفروض هذه وزبدة
يدركها التي املجردة النظرة عن يغنينا — نفسه لالمتداد أو — للمادة وصًفا تعطينا
أن يستطع ولم إدراكها، عن العقل عجز ربما بل واألسماع، باألبصار تدرك وال العقل،

التسليم. وراء مذهبًا فيها يذهب
كل نلغي أن املسلمة الفروض هذه عن الحديث العلم موقف إىل النتائج أقرب ومن
الحقيقة هي الكثافة فليست الوجود، حقائق إىل املجرد النظر عن أخالدنا يف وقر ما
ال واحد يشء إطالقها عىل املحسوسات يف وليس كله، العدم هو الخفاء وليس كلها،

خفاء. إىل بنا ينتهي
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الروحية، املسائل يف األقدمني أوهام يتوارثون أنهم الفكريني عىل املاديون عاب وإذا
هذه من نصيبهم يذكروا أن واجبهم فمن الحديث، العلم ضوء عىل منها يتخلصون وال
أذهانهم يف يزال فما الخالية، القرون بقايا من الخالص عن العجز هذا ومن الوراثة،
والبناء، الجوهر يف وتناقضها السماء تقابل التي األرض صورة من — آثار بل — أثر
الطبيعة، بعد ملا عندهم معنى وال القدمني، يصدم الذي القرار لهذا إال عندهم ثبوت فال

العقول. ووراء الحواس وراء حقيقة نفسها الطبيعة تكون أن عندهم يجوز وال
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اإليامن

الجامدين خصومهم من تفكريًا أفضل عرش السابع القرن يف املفكرون العلماء يكن لم
املقلدين. الجهالء عامة من أو زمانهم يف الدين رجال من

الواحدة. املقدمة من الواحدة النتيجة إىل يصالن املتنافران الخصمان كان
هؤالء عند به اإليمان ويبطل هللا، وجود ينفي الشمس حول األرض دوران إثبات
قضية إىل ويرجعون واحد، نسق عىل يفكرون املتقابلني الجانبني من فهم هؤالء، وعند

واإليمان. الكفر فهم يف واحدة
عن وعجزوا العلم، فهم أساءوا ألنهم الخطأ؛ هذا املفكرون العلماء يخطئ ولم
وخيل الدين، رجال وبني اإليمان بني خلطوا أنهم الخطأ إىل ساقهم وإنما القويم، التفكري
وتفسريها، بفهمها املختصون وهم اإليمان قضية أصحاب هم الدين رجال أن إليهم
يبق ولم أساسها، من اإليمان دعوى بطلت دعواهم بطلت فإذا أرسارها، إىل والهداية

واستئنافها. تجديدها يف حقهم بعد حق ألحد
بقضاء القول لصح اليوم حتى الخطأ هذا يف كلهم املفكرون العلماء تمادى ولو
كلما الدين من يبتعد العالم أن األذهان يف وتقرر قرون، ثالثة منذ الدين عىل العلم

الحديث. العلم معارف من نصيبا ازداد
مما الدين من أبعد العالم إن نقول: أن نستطيع ال قرون ثالثة بعد اليوم ولكننا
من نصيبه إن التحقيق: عىل نقول أن ونستطيع الحديث، العلم طوالع ظهور عند كان
عند نصيبه من بل عرش، السابع القرن يف العالم نصيب من وأوىف أوفر الحديث العلم

العرشين. القرن بداءة
اليوم؟ وعلماء األمس علماء تفكري من تغري الذي ما

القضية. وضع تغري
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والخصوم. فيه املدعون يتلقى واحد، طرف لها فأصبح الدعوى، أصحاب تغري
من املتحررين أو الجامدين قضية وليست الوجود، قضية هي اليوم اإليمان قضية
من مطلوبان فيها والنفي فاإلثبات الوجود، قضية إىل األمر صار وإذا الدين، رجال
من املتحررين أو الجامدين رأي كان أيا وجوده، حقيقة عن ويبحث يعقل موجود كل

األديان. جميع يف الدين رجال
فإنما فيها هجم من الدفاع، وموقف الهجوم موقف فيها فتغري القضية وضع تغري
أن ظن ومن ووجدانه، عقله عن يدافع فإنما فيها دافع ومن ووجدانه، عقله عىل يهجم
حقه وعن وحياته، وجوده يف حقه عن نزل فقد والدفاع بالهجوم أحق الناس من طائفة
حقوق. من العاقل للحي ما أكرب وهو حوله، فيما والحياة الوجود أرسار استطالع يف

منذ الشك أسباب «إن قلنا: العرشين»، القرن يف املفكرين «عقائد عن رسالتنا يف
األوروبيني املفكرين عقول يف فعًال وأعظم منها أقوى ليس خمسة الحديثة العلوم نشأة
مثل األديان عىل بها وحكموا نظرتهم مثل داللتها إىل نظروا ممن غريهم عقول ويف

هي: الخمسة األسباب وهذه حكمهم،
السماوية األجرام ومن الشمسية، املنظومة من األرض ملركز كوبرنيكس كشف أوًال:

العموم. عىل
األولية. أو املادية بالقوانني سميت التي الطبيعية القوانني ظهور ثانيًا:

واالرتقاء. النشوء مذهب ثالثًا:
والعبادات. األديان بني املقارنة علم رابًعا:

ولكنها خاصة، العرشين القرن مشكالت من ليست وهي الرش، مشكلة خامًسا:
الحروب.» من فيه تفاقم ملا العرشين بالقرن تخصص

يحيلوا أن عرش السابع القرن طراز من املنكرين املفكرين عند الشائع التقليد كان
العلم كشوف يرفضون الذين الجامدين الدين رجال أخطاء من خطأ كل الدين عىل

والنظريات. البحوث هذه يف العلماء وآراء
ما ولكن إليه، بنسبته العلم نظلم الذي التقليد ذلك يف الشبهة من وجه لهم وكان
الدين برجال خاصة قضية من القضية تحولت إذا باهلل اإليمان عىل عندهم الشبهة هي

موجود. هو ما ولكل للوجود، عامة قضية إىل الجامدين
ألنها اإللهية؛ الحكمة عىل أدل الشمس حول األرض دوران يكون أن يمنع الذي ما

السيارات. جميع من للحياة أصلح أصبحت قد الشمسية املنظومة من موضعها يف
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الفوىض من اإللهية الحكمة عىل أدل الطبيعة يف النواميس تكون أن يمنع الذي وما
واالختالل؟

ترتقي التي اإللهية الهداية آيات من آية التطور يكون أن يمنع الذي وما
واالرتقاء. التنوع عوامل فيها وتبث باملخلوقات،

إدراكه عىل قادر هو ما اإلنسان فيه يبلغ اجتهاًدا التدين يكون أن يمنع الذي وما
جيل. بعد وجيًال طبقة بعد طبقة

الناس خلق من والحرية الحياة فضل عىل أدل «الرش» يكون أن يمنع الذي وما
واألخشاب. الحدائد وتخرط القوالب تصنع كما

وفهم القضية، وضع أيسء إذا إال الدين صفحة تطوي ال العلمية الكشوف تلك إن
أو برواجها غريهم أحد يحفل وال يروجونها، الناس من فئة بضاعة أنه عىل الدين
ال ما يبيعه ماكر تاجر من املشرتي يحرتس كما منها يحرتسوا أن عليهم بل كسادها،

إليه. يحتاج
ما فكل والحياة، الوجود قضية أنها عىل وفهمت موضعها، يف وضعت إذا أنها إال
كل منها ويفتح جديدة، صفحة يوم كل منها ينرش أن خليق سيكشفه وما العلم كشفه
الصفة هذه عىل الكشوف تلك فهمت وقد للباحثني، بمفتوح ذلك قبل يكن لم بابًا مرة
فيها رأى بل الشمسية، املنظومة وسط يف األرضية الكرة مكان الفكر ينكر فلم حديثًا
مركز يف مستقرة أنها الزاعمني زعم من التصديق إىل أقرب اإللهية الحكمة آيات من آية
األرض يف النظام بحكمة القول يبطلون املركز ذلك عن بانحرافها القائلني وأن الكون،

النظام. ذلك من موضعه يف اإلنسان خلق وحكمة والسماء،
الجامدين املتدينني فزع من فعًال الرتجت أبنائها فزع من ترتج األرض كانت لو
الكرة ولكن الوجود، مركز من مكانها يف تستقر وال تدور وأنها كرة، أنها سمعوا يوم
يف لها فتمت السيارات، بني مدارها يف ودارت املزعوم املركز ذلك من خرجت األرضية
القوي الربهان وإظهار عليها، األحياء لظهور بذلك واستعدت الحياة، رشائط املدار هذا

القديم. مركزها يف إثباتها من للعقل يظهر ال حيث من والقصد، الحكمة عىل
أقىص وبني منها، القرب وأدنى الشمس من البعد أقىص بني بمدارها توسطت ِلَم

الحرارة؟ وأقىص الربد
الجاذبية بوطأة األجسام حركة تشل التي الضخامة بني حجمها يف توسطت ولَِم
بالجو حولها تمسك وال الفضاء إىل عنها املوجودات تطلق التي الخفة وبني الثقيلة

للحياة؟ الصالح
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مع تتيرس ال التي الكيمياء تراكيب فيها فتيرست والظالم النور عليها اختلف ولَِم
الظالم؟ أطباق أو النور أطباق

جوانب من فيها الباحثني عقول ترتضيه الذي الوجه عىل األحوال هذه تعليل ليكن
للبحث مفتوحة صفحة أمام التعليل وجوه من وجه كل عىل نحن فإنما املتباينة، النظر
مدارها إىل املزعوم الكون مركز من األرض بخروج القول يطوها لم الخلق أرسار يف
السادس القرن يف املنكرين إىل خيل التي القضية تبقى وهكذا السيارات، بني املتنقل
ولم قرون عدة مضت وهكذا الخالف، فيها وبطل الدعوى فيها سقطت قضية أنها عرش
بل والكشوف، املعارف من نصيبه بمقدار اإليمان من العرشين القرن يف العقل يبتعد
الحديث، العلم كشوف من جديد كشف عىل اطلع كلما اإلنكار من يبتعد أن أحرى هو
القريبة العصور عن قيل إذا اإلنكار، يف الشك عرص يسمى أن الحارض بالعرص وأحرى

اإليمان. يف الشك عصور إنها املاضية

والبديهة العقل نظر يف واإلنكار اإليمان بمسألة أخرى سنة ثلثمائة تصنع ماذا ندري وال
القرن هذا إىل عرش السابع القرن منذ اإلنسان الفكر خطاها التي الخطوات هذه بعد
من املسألة تحويل من كثريًا استفادت قد املعارصين أفكار أن املشاهد ولكن العرشين،
يضرينا إنسانية، مسألة إىل املحرتفني الدين وأدعياء العلماء بني ومالحاة جدل مسألة

والجهالء. الجامدين سخافة عن بالتفتيش فيها نكتفي أن ينفعنا وال نهملها، أن
تقل ال أخرى مسألة يف فصل أنه العرشين القرن يف اإلنساني الفكر استفاده ومما
هي وتلك القيود، تلك إسار من الخالص نتائج ويف الوبيلة، قيودها يف املسألة هذه عن
أن يوشك فضوًال املادة وراء فيما النظر وحسبان والفلسفة، العلم بني القطيعة مسألة

العلوم. نطاق من بهم ويخرج العلماء بكرامة يخل
أنه يظن كان الذي للعالم فيها اختيار ال اضطرارية نظرة اليوم املجردة فالنظرة
محيص اليوم العلمي للعقل فليس عنها، باالبتعاد مطالب أنه يظن بل تركها، من حل يف
املادية، املوجودات هذه صميم يف قائم وهو املوجودات أصول إىل املجرد النظر من
هو بل والخيال، بالظن فيه يوغل سحيًقا عامًلا العرشين القرن يف املادة» وراء «ما وليس
بعد اضطرار عىل ويتخيله فيه، ويفكر بالتجربة إليه وينتهي بالعني يشاهده الذي عامله
العملية التجربة علماء عند الريايض الفرض كان وقد مداه، غاية إىل بالحس انتهائه
وكانت املأمول، الحل إىل الوصول انتظار يف عنها مغضيا بها يسمح موقوتة حيلة
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التي األلعاب تشبه التي الرياضة ألغاز من علميٍّا لغًزا — مثًال — الهندسية النقطة
الريايض أيها قل العملية: التطبيقات يف املفيد الجد إىل يصل ريثما يقبلها من يقبلها
تمتد وبُعد بيشء، ليس يشء النقطة إن شئت كيفما العزيزة تعريفاته عىل الحريص
ونحسب ونهندس، نبني دمنا فما ارتفاع، وال عمق وال له طول وال األبعاد، جميع منه

األوهام. فراغ يف وألغازك فروضك من علينا بأس فال واملسافات األبعاد عالم يف
والعمل التجربة علماء فيسأل اليوم يعود األولية بتعريفاته املولع الريايض أن غري
النقطة عن والحواس العقول إدراك يف يختلف الفضاء يف يشء إىل بتجاربهم ينتهوا أن
فراغ إىل املادة من شعرة قيد أفلتوا أنهم يحسبون وال جوابًا، يحريون فال الهندسية
نعرفه ما وكل األثري، يف حركة إال هو إن ونعقله ونراه ونحسه نلمسه ما كل األوهام،
أو هنا من فيه الحركة معنى وما فيه، يتحرك الذي ما ندري ال فضاء أنه األثري من

هناك.
هذه إىل — الطبيعة وعالم الريايض يضطر كما — الحياة وعالم الطبيب ويضطر
«املخ» جسم أن فريى الترشيح نتيجة وينتظر اإلنسان مخ يرشح حني املجردة النظرة
قرنوا الذين املاديني من للكثريين خطر كما املحسوسة اآلنية احتواء الفكر يحتوي ال
ما كل للعقل ويبقى قليل أو كثري املخ من جزء يزال فقد التفكري، ومادة املخ مادة بني
تكوين يعاب وقد ولغات، ومعان وكلمات وأخيلة وذكريات ومعارف علوم من فيه كان
عىل وقدرته ووزنًا، حجًما املخ يصغر وقد والنبوغ، العبقرية فلتات من وصاحبه املخ
الفيلسوف كان وقد ووزنه، حجمه يف عليه يزيد الذي املخ قدرة من أكرب التفكري
بني الوصل نقطة هي الدماغ يف الصنوبرية الغدة أن الظن سبيل عىل يرجح ديكارت
الفيلسوف وكان الروح، وعالم املادة، عالم املتقابلني: العاملني وملتقى والفكر الجسد
صلة إىل ويضطر العاملني بني يفرق من يستطيعه الذي التسامح غاية بلغ أنه يعتقد
إىل يسبقونه التجسيم يف املغرقني لرأي عاد لو فاليوم التفريق، هذا مع بينهما يعقدها
ومن صنوبرية غدة من فيه بما كله، الدماغ مادة من التفكري مادة باختالف التسليم

وتالفيف. أغشية
بالتفكري اإلشعاع هذا وعالقة الدماغ إشعاع يف العلم بحوث — بعُد — تتمحض ولم
واإلشعاع اإلنسان دماغ من املنبعث اإلشعاع بني الوافية املقارنة تجر ولم واالنفعال،
يف الباحثني للعلماء يظهر ولم واالنفعال، الشعور أحوال يف الحيوان دماغ من املنبعث
وإشعاع والتأمل التفكري حالة يف اإلنساني املخ إشعاع بني الفارق محور الظواهر هذه
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بعد، تكمل، ولم فيه، تفكري ال الذي الجسداني االضطراب حالة يف الحيواني املخ
من أحد يعرف فلم الشعورية، أو الفكرية الظواهر هذه يف العكسية التجربة محاوالت
يف ينشأ كالذي أثًرا الدماغ إىل يرسله الذي باإلشعاع يحدث أن يستطيع كيف الباحثني
أولئك وكل والعلمية، الفنية باألعمال أو بالروية أو بالتأمل اشتغاله أثناء الدماغ داخل
نوعها من سابقة لها تسبق لم التي الطريفة الدراسة هذه يف الالزمة التجارب من
يف املهم العالم أن لنعلم الطويل االنتظار إىل نحتاج ال أننا بيد العرشين. القرن قبل
بنقصان ومحفوظاته معلوماته تنقص ال املخ وأن واملقدار، الحجم غري يشء التفكري
عن فضًال السنوات نسبق أن نريد ولسنا لحظات، بضع يف الجراح يستأصله منه جزء
املخ تكييف فيه يستطاع الذي اليوم يجيء أن اآلن منذ نستبعد ولكننا والقرون، األجيال
الفلسفة قضايا من قضية أو اللغات من لغة ليعرف الخارج من إليه املرسلة باألشعة
النظم ملكات من ملكة ليكسب أو والرياضة، والجغرافية الكيمياء دروس من درًسا أو
أن — نعتقد ما عىل — املستطاع وغاية الفنون، من نحوها نحا وما والتمثيل والتصوير
نشاط عىل داللتها وإدراك الكهربية، بالرسوم املخ إشعاع تسجيل يف الباحثون ينجح
قدرته، وتنبيه تنشيطه يف كذلك نجحوا وربما نقصه، أو رجحانه وعىل كسله أو املخ
املخ إىل األشعة تنقل أن أما أدائه، عىل يحض الذي العلم ذلك وتمييز عمله، عىل وحضه
مما هو وال باملستطاع، ذلك فليس وتربيته بتكوينه لها يستعد ولم يبتدعها لم فكرة

اآلن. حتى لنا بدرت كما البحث أوائل عنه تنبئنا
نرجع أن املمكن من فليس بعيد أو قريب زمن بعد البحوث هذه مآل كان ما وأيٍّا
بني امللتقى تنزيه يف شوط وذلك األثر، يف الشعاع مادة من أكثف حركة إىل املخ بعمل
يف بينهما ملتقى الصنوبرية بالغدة قنع الذي الفيلسوف به يحلم لم والفكر الجسد
اإلله. ووجود اإلنسان وجود صدق عىل الرباهني أساس التفكري وجعل الدماغ، تكوين

وحب الحياة بحب متصل شوق اإلنسانية، النفس أشواق أقوى من اإليمان إىل الشوق إن
ويمنحنا اليأس عىل يعيننا شوق أنه منه وحسبنا الكمال، وحب الجمال وحب املعرفة

بالدوام. يتصل معنى للحياة ويجعل األمل،
النفس أعماق يف املتأصل الشوق هذا من حظٍّا الناس أضعف املتشككون وليس
الذي الخيل حظ من أعمق الحب من حظه املسرتيب القلق كالعاشق فإنه البرشية،
قلق من يسرتيح أن وال يشك، أن وال يثق، أن يعينه فال حسابه، من الحب يسقط

يرتضيه. وال به يشعر وخواء يساوره
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محتبس وشوق بضمائرهم يحيك شك بني يحارون العرص هذا يف املتشككون هؤالء
فتح أنه املتشككني هؤالء أمر يف العرشين القرن وفضيلة االنطالق، إىل سبيًال يجد ال
وراء من الوجود وحقائق الغيبيات، يف النظر مجال لهم وفسح السبيل هذا أمامهم
التي األوهام من يخجلهم كما الغيبيات هذه من يخجلهم العلم كان والعقول: الحواس
تقع ال ظنون يف تخوض التي الفلسفة بانقضاء بل الخرافات، بانقضاء زمانها انقىض
املخرفني من الغيبيات هذه إىل أقرب العلم فأصبح العقول، تقبلها وال الحس تحت
ملك إذا عنها الرجوع يملك ال التي مقدماته من الكلمة عليه وحقت واملتفلسفني،

واألظانني. الفروض من يشاء عما يرجع أن الظن صاحب أو الفيلسوف
اإليمان إىل فيه اشتاق إذا البرشي العقل أن أخرى بعبارة العرشين القرن وفضيلة
واملتصوف والفيلسوف العالم من يطلبه وأنه طلبه، من يخجل ولم يطلبه أن استطاع
من جانبًا ويسرت عالنيته، من رسه يداري متنابذًا متخاذًال يطلبه وال بدينه، واملؤمن

يزدريه. أو يعارضه آخر جانب عليه يطلع لكيال تفكريه؛
وصناعة علًما املجهول عالم يف املعجزات تصنع الرسعة عرص يف سنة ثلثمائة إن
الواحدة، األمة يف الناس آحاد وبني الواسعة، الدنيا يف األمم بني وعالقات واعتقاًدا وإيمانًا
النظر قرصنا إذا أمان عىل نتقدم ولكننا السنني، تلك بعد سيكون عما البرص يضل وقد
هذا يف الخطى مواقع نبرص ألننا األربعني؛ سنيه من العرشين القرن يف بقي ما عىل
النظرة يهاب ال وهو عنها يبحث ملن تتهيأ التي العقيدة طبيعة ونلمس القريب، األمد
الوحدة به أمعنت وكلما والقيود، بالزواجر ترهبه لسلطة يخضع وال الغيب، إىل املجردة
التي العصبية قيود من ثقيل قيد من خلص والخلقية الفكرية مناهجها يف العاملية
اإليمان من بدًال والبغضاء، الفرقة سدود من ا سدٍّ الدين وتجعل اإلنسانية، روابط تفكك

السماء. وتحت األرض فوق واحد بوجود

بقضية الزمن انتهى كيف تذكرنا إذا القريب للغيب استطالعنا يف أمان عىل نتقدم نحن
خصومة من نقلها إنه العرشين: القرن إىل عرش السابع القرن من واإلنكار اإليمان
الحياة حقيقة عن صادق بحث إىل املحرتفني، املتدينني ودعاوى والشعائر املراسم عىل
وقوم الدعوى يف أصالء قوم بني لجاجة وال خصومة بغري والشهادة الغيب وحقيقة
جوهر غري قبلة من الحقيقة هذه هدى عىل يتقدم الذي للباحث وليس اإلنكار، يف أصالء
عصبية، ذات غري عاملية والتقاليد، والشعائر املراسم حوايش من مربأة الخالصة العقيدة

خفية. أو ظاهرة سلطة وال موروثة لبقية منقادة غري وبصرية
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الوحدة إىل يتقدم الذي اإلنساني النوع وجهة مع تتالقى املستقبل يف اإليمان قبلة
متدين عىل حرج وال والكرامة، الحرية إىل يتقدم الذي الفرد اإلنسان ووجهة العاملية
ونفايات الخرافة غوايش من املربأ جوهره منه ويستصفي املوروث دينه عىل يبقى أن
مباالة وال والنفايات، الغوايش بتلك وتتفرق بالجوهر تتوحد األديان فإن التقليد،
منها، التخلص عىل الحر الفرد ضمري يقوى حيث الدين بلباب تعلق التي بالقشور
تنفيها أو متسامحة فتبقيها عليها التغلب من اإلنسانية الوحدة عوامل تتمكن وحيث

قبلتها. عن تعوقها أن الحالني عىل لها تسمح وال متجافية،

الذي عقاله من الفكر أطلق أنه الفكرية الحرية من حصة العرشين القرن وحسب
هنالك يجد فلم املحسوسة املادة وراء ما إىل بالعلم وصل فإنه بيديه، لنفسه حاكه
األصيل األصل وجد بل األولني، أساطري من أسطورة وال العجائز خرافات من خرافة
األبواب ويطرق ويتطلع يبحث أن لنفسه فاستباح مشهود، غري أو مشهود موجود لكل
العقيدة، وأبواب الفلسفة أبواب ومنها والفضاء، املادة وراء ما إىل لإلفضاء تطرق التي
عىل ثورته من استفادها حرية كل من له أنفع نفسه قيود من هذه حريته وكانت
تحميه ال غريه عىل ثورته من املستفادة حريته كانت إذ الدين، رجال أو الدولة رجال
أنه ويحسب خطواته، أمام بيديه العراقيل يضع وهو الحقيقة إىل سعيه يف يتعثر أن
ذلك قبل به استأثر فيما املادية، التجربة ووراء املادة وراء عما باألحجام كرامته يصون

املثالية. الفلسفة وأصحاب العقيدة دعاة
تزل ولم ظهرت، قد «الذاتية» الحرية هذه ثمرات من األوىل الثمرة أن ونحسب
طوالعها من وبدا الحارض، القرن منتصف إىل املايض القرن أواخر يف الظهور يف تمعن
اليوم بينها فليس تسلكها، التي امليادين تعدد عىل واحد طريق يف العقول تتمىش أن
كل الفيلسوف، وقبلة املتصوف وقبلة العالم قبلة بني البداءة منذ املقرر التقاطع ذلك

لقاء. غري إىل صاحبه، شطر غري شطًرا يويل منهم
نشأت التي الفلسفة مذاهب إىل نظرة أيرس من الغاية يف االتفاق هذا ندرك وقد
أو واقعية من — الجديدة املذاهب فإن الحارض، القرن وأوائل املايض القرن أواخر بني
ما وكل والفكرة، باملادة االعرتاف يف واحد خط عىل أو واحد نهج عىل تميض — مثالية
يسمي من مثل ذلك يف ومثلهم االنتهاء، وموضع االبتداء موضع تذكر أن فيه تختلف
إنه يقول: أو الهادي، املحيط إىل األطليس املحيط من يمتد خط إنه فيقول: السفر خط
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خطني عن ال واحد خط عن يتكلم وكالهما األطليس، املحيط إىل الهادي املحيط من يمتد
اثنني.

بواجب أو االعتقاد بإرادة — جيمس وليام — األكرب إمامه ينادي مذهب فالربجمية
نفسه يناقض أن دون الواقع بتقرير صوتًا الفالسفة أجهر — هذا عىل — وهو االعتقاد،
املثالية، لآلراء وال للفكرة نقيًضا يعتربه وال الواقع بتقرير ينادي هو غذ الحالتني، يف
معايريها، وضبط إثباتها ويتوىل ويرشحها يفرسها الذي الحقيقة ترجمان هو وإنما
ال الواقع إن يقول: ومن عداه، ما وينفي املحسوس بالواقع يقول من بني بعيد وفرق

عداه. ما عىل للداللة عنه غنى
براديل الفيلسوف آراء يف يتمثالن كما الواقعي واملذهب املثايل املذهب إىل وننظر
فحواه املثايل براديل مذهب فإن ،Alexander ألكسندر صمويل والفيلسوف Bradley
ويقابله تدركها، وملا إليها املادية املوجودات ترتقى منها بد ال حقيقة اإللهي الوجود أن
ولكنها أيًضا، منها بد ال حقيقة اإللهي الوجود أن فحواه بما الواقعي ألكسندر مذهب

واملكان. الزمان تفاعيل من شأو بعد شأوا املادة ارتقاء من تنتج
فيما يختلفان وال اإللهية، الحقيقة ينكران وال الواقع، ينكران ال رأيان إذن فهما

االبتداء. نقطة يف ذلك بعد يختلفان ولكنهما األدنى، هو وما منهما األعىل هو
تعنى العرشين القرن يف جميًعا واملثالية الواقعية املذاهب أن هنا بالتنويه وجدير
األكثرين عرف يف كان الذي الزمان هذا فإن الفضاء، يف الزمان بحركة العناية أشد
بعد للموجودات أصيًال جوهًرا اآلن أصبح قد الحوادث ترتيب يقتضيه رياضيٍّا فرًضا
عندهم مرادف وهو األثري، يف حركة إىل تئول كافة املادية املوجودات أن العلماء تبني أن
مذهب أن شك «ال ألكسندر: مذهب عىل التعليق يف قلنا حني عنيناه الذي وهذا للفضاء،
الفيلسوف، روع يف الخاطر هذا وقوع يف كبري أثر له كان واملكان الزمان عن أينشتني
وال والكهرباء، الحرارة يف الطبيعية العلوم مباحث إىل يرجع شك وال األكرب األثر ولكن
أصل هو اإلشعاع كان فإذا إشعاع، إىل تتحول املادة ذرات أن قررت التي املباحث سيما
يف الحركة حدوث أن للفيلسوف يخطر جرم فال حركة، مجرد اإلشعاع وكان املادة،

األوىل.»1 صورتها يف املادة أصل هو الفضاء

للمؤلف. «هللا» كتاب 1
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تلميذًا الواقعي ألكسندر يكون أن الفلسفية املناحي هذه يف االتفاق عجائب ومن
القرن أواخر يف الفلسفة أعالم من املثاليني أكرب برجسون لهنري الزمان عن مذهبه يف
الذي برجسون بمذهب شبيه الزمان يف فمذهبه العرشين، القرن وأوائل عرش التاسع
ينشئ الزمان قوام هو الذي «التغري» وأن املادة، خلق يف أصيل الزمان بأن يقول
النهر يتسع كما الحارض مع يتسع بل بانقضائه، ماضيه يفنى وال وينميها الكائنات
يتجمع أن إىل كائن هو وبما كان بما محتفًظا املستقبل إىل طريقه ويشق مجراه يف
املحدثني الفالسفة بال عىل لتخطر تكن لم للزمان الصورة هذه ومثل يكون. فيما كله
خالل الضوء شعاع رسيان يف ترتاءى كما األثر يف الحركة بفكرة أذهانهم تمتلئ لم لو
تجسم قبل الزمانية الحركة بأصالة يقول حني حدوده يعدو ال الفيلسوف فإن الفضاء،
من «مستمدة» املادة بأن يقول — الحسية بالتجارب املوكل — العالم كان إذا املادة،
هو وما فيها املتحرك هو ما العلم يعرف ال مجردة حركة وأنها فضاء، يف يرسي شعاع

الكهرباء. صورة عىل أو الحرارة صورة عىل أو الضوء صورة عىل الحراك مصدر
الفلسفية. البحوث نطاق يف هذا

خطوة املحسوسات وراء فيما البحث أصبح فقد العلمية البحوث نطاق يف أما
علم القرن أوائل يف فنشأ املحسوسة، صبغتها من األثري يف املادة تجريد بعد طبيعية
انتقال عىل فيه البحث يدور Parapsychology املقارنة بالسيكولوجية يسمى حديث
الجريئة الخطوات من معدوًدا العلم هذا يزال وال الحواس، وساطة بغري املشاهدات
الذين العلماء ولكن الكثريين، عادات يف أوانها بعد أمدها يطول التي التقاليد بحكم
التفسري تقبل ال راقبوها التي الظواهر أن يرون الحديث العلم هذا يف التجربة بارشوا
األمانة إىل وأقرب أجدى التجربة يف امليض وأن عليها، املصطلح الفروض من بفرض

النجاح. بواكري من الحديث حسب وذلك عنها، العدول من العلمية
بعض «إن املتحدة: بالواليات Duke ديوك جامعة من Rhine راين األستاذ يقول
أوليفر كالسري النابهني، الطبيعة علماء من كانوا املباحث هذه يف السابقني الرواد
كان أن وحني حني بني حدث ثم باريت، ويليام والسري كروكس، ويليام والسري لودج،
علماء من املتخصصني بعض ظل وأن املمتازين، العلماء بعض املباحث تلك يف يسهم
جيمس، ويليام األساتذة الرواد أولئك بني كان وقد عنها، بمعزل النفسية الدراسات
صالح أساس يقام أن مباحثهم ثمرة من وكان مكدوجال، وويليام هيمانز، وجورج
أجريت التي املباح أن وصحيح ،Telepathy البعد عىل النجوى يف النظر الستمرار
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من األوىل والعرشين الخمس السنني خالل وستانفورد وجروننجن هارفارد معامل يف
النتائج أن إال املتخصصني، جانب من املشجعات لقلة طويًال تعمر لم العرشين القرن
عىل تقبل لم وأن فيها، امليض عىل مشجعة كانت الرواد مباحث عنها أسفرت التي
علم مباحث بدئت فقد قليل، بعد لها خاص معمل إقامة عىل ساعدت ألنها عالتها،
استمرار وأدى مكدوجال، األستاذ برعاية ١٩٣٠ سنة ديوك جامعة يف املقارب النفس
للدراسات ديوك جامعة بمعمل ذلك بعد سمي لها مركز تأسيس إىل فيها البحث
تلخص املوضوع هذا عىل مقصورة رسالة ١٩٣٤ سنة يف وظهرت املقاربة، النفسية
الحس» وراء ما «مدركات بعنوان: الثالث السنوات خالل أجريت التي التجارب نتائج
األستاذ تحريرها فيه يشارك ١٩٣٧ سنة املقارب النفس علم مجلة إصدار وتالها

مكدوجال.»

قبل ما إىل املجلة إنشاء منذ تمت التي التحقيقات إجمال إىل راين األستاذ واستطرد
وضمان البحث أسلوب لتوحيد اتبعت التي الرشوط إىل وأشار العرشين، القرن منتصف
البعد عىل النجوى إىل ينسب أيها بها املوثوق النتائج وامتحان التجربة يف االتفاق
فإذا املصادفة، إىل ينسب وأيها Clairvoyance الكشف إىل ينسب وأيها Telepathy
املحسوسة غري الوساطة وجود يثبت مما إنها يقال: أن أمكن أخرى نتائج بعدها بقيت
قليل، املصادفة جانب أن اإلحصاءات من ويؤخذ األشياء، من يدركه وما اإلنسان بني
كل عن خصائصه يف ويبتعد يزداد معهود غري تفسري إىل تحتاج التي التجارب وأن
وهذه املغناطييس، بالتنويم االشتباه عن يبتعد كما الكشف وعن البعد، عىل النجوى من

سائرها. عىل تدل شتى تجارب من تجربة
واقتنع املصادفة، مجرد غري عامل وجود عىل التجارب «ودلت األستاذ: قال

املعهودة.» األسباب من بسبب تأويلها يمكن ال النتائج بأن أنفسهم املجربون
هيوبرت وحاول ياردة، مائة بعد عىل آخر منزل يف البطاقات «ووضعت قال: أن إىل
عن التجربة فأسفرت البطاقات، يميز أن الالهوت لعلم طالبًا يومئذ كان الذي بريس
١١٩ وعن املائة، يف عرشين أي ثلثمائة، من — املصادفة إىل ينسب أن يمكن — ستني
أن يمكن ال نسبة وهي املائة، يف أربعني من يقرب ما أي بريس، فيها أصاب مرة
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ترليون، كل يف مرة من أكثر تتفق ال املصادفات هذه مثل كانت إذ املصادفة، إىل تعزى
مني.»2 مشهد عىل ذلك بعد التجارب إجراء يدحضه الرجلني بني التواطؤ واحتمال

فاملنتظر هذا، من األربعني السنني بقية الوترية هذه عىل التحقيقات استمرت فإذا
االمتحان يتقرر وأن التجارب، هذه يف املصادفة وغري املصادفة من التأكد وسائل تتم أن
وجود املختارة الوسائل تثبت وقد الجديد، العلم هذا مباحث عليه تعرض الذي العلمي
وسائل بني نفرق أن الواجب من كان إذ تنفيها، وال تثبتها ال أو املحسوسة غري العوامل
الفضاء ملء كانت واملسموعات املنظورات فإن كشفها. املطلوب الحقيقة وبني الكشف
أن العلم وسع يف وليس اإلذاعة، وأجهزة الشمسية املصورة تمسكها أن قبل والهواء
من بذلك واقرتابه املادة، صفات جميع من مجرًدا األثري وجود مع «املجردات» ينفي

والنفسية. الفكرية املجردات حدود

الظواهر مباحث يف الرواد قيام إىل التنبيه عىل كلمته يف حرص راين األستاذ أن ويرى
يف الباحثني عن املشهور ألن الطبيعية؛ بالعلوم املشتغلني األقطاب بني من النفسية
املسائل من عليه يشتمل وما الطبيعة، وراء ملا إنكاًرا الباحثني أشد أنهم الطبيعة علوم
الروحية املسائل إىل العلماء أقرب فإنهم النفس علم مسائل يف للباحثني خالًفا الغيبية،

الفكرية. والسماحة الرتخص من بيشء الغيب شئون إىل ينظروا أن وأحراهم
من تتحول الغيب شئون يف الرتدد كفة أن األخرية السنوات يف املشاهد أن عىل
من بينهم بالنادر فليس الطبيعية، العلوم أقطاب بني اإلنكار جانب إىل اإليمان جانب
ينقسمون اليوم العلماء هؤالء لعل بل اإلنكار، عىل اإليمان ترجيح يف علمه إىل يستند
عىل بينهم اإلجماع ينعقد إذ الغيبية، العقيدة مسألة يف بينهما تناقض ال فريقني إىل
اإلحصاء يتعدى وال ويرتبها الوقائع يجمع كشاف، غري وصاف التجريبي العلم أن
يف يرى مؤمن بني فهم واالثبات، بالنفي له والتعرض املجهول، كشف إىل والتقرير
العلمية الدعوى يرتك الحيدة موقف واقف وبني عليه، ويشجعه إيمانه يعزز ما علمه

والعقيدة. الغيب لشئون عرض كلما جانبًا
املعزز اإليمان ألصحاب مثًال يعتربهم أن للقارئ يحق الذين الطبيعة علماء ومن
العلوم ملجمع رئيًسا كان ألنه Cressy Morrison موريسون كرييس األستاذ بالعلم

.The New Outline of Modern Knowledge العرصية للمعرفة الجديد املجمل 2
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التاريخ متحف يف وزميًال الربيطانية، العلوم مجمع أعضاء من دائًما وعضًوا بنيويورك
ليس «اإلنسان سماه الذي وكتابه العلمية، البحوث مجلس أركان من وركنًا الطبيعي
وجود تقرير بغري التفسري تقبل ال الوجود حقائق أن كلمات بضع يف فحواه وحيًدا»3

الحكيم. الخالق
عىل الحياة تعليل يف البالغ الضعف ببيان النفيس كتابه كرييس العالمة ويبدأ

األول: الفصل مفتتح يف فيقول املصادفة بمحض األرض

واحد من مسلسلة أرقاًما عليها وضع حدة عىل منها كال بنسات عرشة خذ
من تسحبها أن حاول ثم شديًدا هًزا وهزها جيبك يف ضعها ثم عرشة، إىل
واحد رقم البنس سحب فرصة إن عرشة، إىل واحد من ترتيبها حسب جيبك
متتابعني اثنني ورقم واحد رقم سحب وفرصة عرشة، إىل واحد بنسبة هي
و٢ ١ أرقام عليها التي البنسات سحب وفرصة مائة، إىل واحد بنسبة هي
متوالية و٤ و٣ و٢ ١ سحب وفرصة ألف، إىل واحد بنسبة هي متتالية و٣
البنسات سحب فرصة تصبح حتى وهكذا آالف، عرشة إىل واحد بنسبة هي
والغرض باليني، عرشة إىل واحد بنسبة هي عرشة إىل واحد من األول برتتيبها
ضد هائل بشكل األعداد تتكاثر كيف لك نبني أن هو البسيط املثل هذا من
بحيث عديدة، جوهرية رشوط من هذه أرضنا فوق للحياة بد وال املصادفة،
بمجرد الواجبة بالروابط كلها تتوافر أن — حسابيٍّا — املحال من يصبح
من نوع الطبيعة يف يكون أن بد ال لذلك وقت، أي يف أرض أي عىل املصادفة

هدف. هناك يكون أن بد فال صحيًحا هذه كان وإذا السديد، التوجيه
متقاربني نجمني مرور مصادفة إن لنا: يقولون الفلك علماء وبعض
مصادفة وإن املاليني، نطاق يف هي هدام خفاق مد ألحداث تكفي لدرجة
الفلك: نظريات إحدى تقول ذلك ومع الحسبان، وراء لدرجة نادرة التصادم
بالفعل نجم مر قد — مضت سنة بليوني منذ ولنقل — ما وقت يف إنه
تقذف وألن مروعة، أمداًدا تحدث ألن كافية كانت لدرجة شمسنا من قريبًا

«العلم بعنوان: الفلكي صالح محمود األستاذ العربية إىل ترجمه وقد ،Man does not stand alone 3
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األهمية ضئيلة ولكنها هائلة لنا تبدو التي السيارة الكواكب تلك الفضاء يف
الكون من الحزمة تلك اقتلعت التي الكتل تلك بني ومن الفلكية، الوجهة من
ومع الفلك، نظر يف له أهمية ال جسم إنها األرضية، بالكرة نسميها التي
أن نفرض أن ويجب اآلن، حتى نعرفه جسم أهم بأنها القول يمكن ذلك
أي يف ال الشمس يف توجد التي العنارص بعض من مكونة األرضية الكرة
معينة، مئوية بنسب األرضية الكرة عىل مقسمة العنارص هذه آخر، كوكب
جملة حولت وقد بالسطح، يتعلق فيما مقبولة لدرجة منها التحقق أمكن قد
حول مدارها يف ورسعتها حجمها وحدد دائمة، أقسام إىل األرضية الكرة
لدرجة بالضبط حدد قد محورها عىل ودورانها للغاية، ثابتة هي الشمس
التقديرات يقلب أن يمكن الزمان من قرن مدى يف واحدة ثانية اختالف أن
محددة، وحركاته بالقمر، نسميه كوكب األرضية الكرة ويصحب الفلكية،
األرضية الكرة حجم أن ولو سنة، عرشة ثماني كل يتكرر تغرياته وسياق
عليه هي عما مختلفة كانت رسعتها أن لو أو أصغر، أو هو مما أكرب كان
هائل أثر ذات الحالة هذه ولكانت هي، مما الشمس من أقرب أو أبعد لكانت
القوة من يبلغ األثر هذا وكان اإلنسان، حياة فيها بما نوع كل من الحياة يف
درجة إىل تلك أو الناحية هذه من اختلفت كانت لو األرضية الكرة إن بحيث
أن نجد السيارة الكواكب كل بني ومن فوقها، الحياة وجود أمكن ملا ملحوظة
بالشمس صلته كانت الذي الوحيد الكوكب هي اآلن نعلم فيما األرضية الكرة

ممكنا. حياتنا نوع جعل يف سببًا
منه واحدة وجهة إال يدير ال الفلكية القوانني عىل بناء فإنه عطارد، أما
الكاملة الدورة خالل يف واحدة مرة إال محوره حول يدور وال الشمس نحو
والجانب صحراوا أتون هو عطارد من جانبًا أن بد ال ذلك عىل وبناء للشمس،
فيه للهواء آثار كل إن بحيث القلة من هما وجاذبيته وكثافته متجمد، اآلخر
يف يكون أن بد فال هواء أي فيه بقي قد كان وإذا تسللت، قد تكون أن بد ال

آخر. إىل جانب من الكوكب هذا تجتاح هوجاء رياح شكل
محل يحل سميك بخار به األلغاز من لغز فهو الزهرة، كوكب أما
فهو املريخ، وأما حي. كائن أي فيه يعيش أن يمكن ال أنه ثبت وقد الهواء،
عىل تكون أو بدايتها يف سواء كحياتنا حياة فيه تقوم وقد الوحيد، االستثناء
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غري أخرى غازات عىل تعتمد أن بد ال املريخ يف الحياة ولكن االنتهاء، شفا
وال منه أفلتا قد هذين أن يبدو إذ الهيدروجني، الخصوص وعىل األكسجني،
أن من كثريًا أقل فيه الحرارة درجة ومعدل املريخ، يف مياه توجد أن يمكن

… نعرفه كما النبات بنمو تسمح
أو ساعة، وعرشين أربع كل يف مرة محورها حول األرضية الكرة وتدور
ميل مائة بمعدل تدور أنها افرض واآلن الساعة، يف ميل ألف نحو بمعدل
عرش اآلن هما مما أطول وليلنا نهارنا يكون عندئذ ال؟ ولم الساعة، يف فقط
نهار كل يف نباتاتنا الحارة الصيف شمس تحرق قد الحالة هذه ويف مرات،
كل مصدر هي التي الشمس إن األرض، يف نبات كل يتجمد قد الليل يف أو
وكرتنا «فارنهيت» درجة ألف عرش اثني مسطحها حرارة درجة تبلغ حياة
الكايف بالدفء الهائلة النار هذه تمدنا ألن يكفي حد إىل عنها بعيدة األرضية
ماليني خالل يف تغريها وكان عجيب بشكل ثابتة املسافة وتلك منه، بأكثر ال
درجة أن ولو عرفناها، كما الحياة استمرار أمكن بحيث القلة من السنني
واحدة سنة يف درجة خمسني بمعدل زادت قد األرضية الكرة عىل الحرارة
حول تدور األرضية والكرة تجمًدا. أو حرًقا اإلنسان معه ومات نبت، كل ملات
مثًال كان دورانها معدل أن ولو الثانية، يف ميًال عرش ثمانية بمعدل الشمس
منها قربنا أو الشمس عن بعدنا لكان الثانية يف ميًال أربعني أو أميال ستة

إلخ.4 … حياتنا نوع معه يمتنع بحيث

الطبيعية العلوم سائر من مستمدة أخرى ملشاهدات كرييس العالمة عرض ثم
اإليمان صدق الذهن إىل وتوحي املقصودة غري املصادفة بمحض تفسريها يتعرس
وزن ال بقوة تنبعث التي الحية الجرثومة تلك الحياة علم يف وأولها والتدبري، بالخلق
أن العنارص عىل وتفرض الصخر وتشق الطبيعة فتغالب امتداد وال كثافة وال لها
الخلية وتجعل وخشب ماء إىل الكربوني والحمض املاء وتحول تركيبها، لتعيد تنحل
جسم كل يف الحياة بث عىل قادرة ضباب من بنطفة أشبه وهي «الربوتبالسمية»، الحية

عن الفلكي صالح محمود لألستاذ اإليمان» إىل يدعو «العلم باسم سميت التي العربية الرتجمة من 4

.Man does not stand alone املسمى: اإلنجليزي الكتاب
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ألن الطبيعة؛ تخلقها لم والحيوان النبات قدرة من أكرب قدرة ذات بذلك وهي يتقبلها،
املاء وال النار صهرته الذي الصخر وسع يف يكن ولم غريها، من تنبت ال هذه قدرتها

األسباب؟ هذه لها هيأ الذي فما أسبابها لها يهيئ أن فيه ملح ال الذي
كلمة تكفي وال املصادفة، تفرسها ال الحيوان علم من أمثلة األستاذ ويرضب
غريزة ذلك ومن الواقعة، الصورة إىل ترمز كلمة من أكثر ليست ألنها لتفسريها؛ الغريزة
منه خرج الذي النهر من مكانه إىل يرجع ثم زمنٍّا البحر يف يعيش الذي السلمون سمك
املاء ثعبان ومثله فيه، ولد الذي الجدول غري إليه ينقل املاء من جدول كل من وينفلت
يضع معلومة جزائر عند املحيط البحر إىل ويتجه نضجه، عند األنهار من يخرج الذي
منها نزح التي العذب املاء مواضع إىل الذرية هذه فتعود يموت ثم شواطئها، يف ذريته
األمواه يف األول موطنه كان إذا أوروبة يف يصاد منها ثعبانًا أن قط يحدث ولم آباؤها،

األوروبية. القارة أمواه يف األول موطنه كان إذا أمريكا يف يصاد أو األمريكية
فإن والصبغيات، الناسالت يف الوراثة عوامل املشاهدات تلك من األستاذ ويذكر
صغرية، جوزة يف توضع كله اإلنسان نوع منها يتولد التي والصبغيات الناسالت هذه
فكيف اإلنسان، بني جميع من واإلناث الذكور يف املوزعة الخصائص جميع تنبت ومنها
ما أخفى الناس من فرد لكل لتحفظ الصغري الحيز ذلك يف كلها الوراثة عوامل تكمن
ال ودائع من فيها ما عىل وخالياه أعضائه وتركيب حياته ووظائف صفاته من استدق

اإلحصاء؟ يدركها
ال بكلمة املنكرون يفرسها التي العلمية األمثلة من ذلك لغري املؤلف عرض وقد
يف والحكمة القصد تفسري املؤمنون عليها ويفضل املصادفة أو كالغريزة لها معنى
من أقوى رفضه عىل دليًال التفسري هذا يرفض ممن ويطلبون الوجود، أحوال تدبري

دليل. منهم يسمع فال قبوله، عىل الدليل
وال يعززه، الديني لإليمان سند هي إنما والفالسفة العلماء آراء أن يخفى وال
وتتلمس سعيها تسعى البديهة فهذه اإلنسان، بديهة يف قرار له يكن لم ما يخلقه
تستطيعه ما وستعمل التاريخ، عصور من غرب فيما تلمسته كما العرص هذا يف طريقها
وال التدين، بديهة تعقم ولم تسيغه، زاد من لها يصلح بما والفلسفة العلم من وتتزود
النفوس أن وال الخالية، األزمنة من زمن يف كان مما إيمانًا أقل اليوم العالم أن يبدو
العلم عرص قبل وتحريها تقلقها كانت التي التعطيل شكوك إىل زماننا يف تطمنئ
يف ليدخلوا دينا يهجرون كانوا األقدمني من املرتابني أن النظر موضع وإنما الحديث،
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عقائدهم، واستلهام شكوكهم لجالء النبوءات وينتظرون يرتابون وكانوا يتلوه، دين
بدين تأتيهم جديدة نبوءة ينتظرون هل الحديث؟ العلم عرص يف املرتابون ينتظر فماذا

جديد؟
مرد يف فهو الفكرة، هذه تخامره من العرص أبناء من املرتابني يف يكون قد
أن مشكلته يف املهم ألن وعقله، بصريته هدى عىل عقيدته عن يبحث ومن سواء أمره
وال الصحيح العلم يمنعها ال رشيفة معرفة أنها يعلم وأن العقيدة، إىل بالحاجة يشعر
معتقده من قريب فهو النية هذه عىل طويته صدقت ومن السليم، التفكري يعارضها
إذا اإللهية العقائد بني امللقى من أقرب وليس وتفكريه، ببديهته إليه يهتدي الذي

التقاليد. وقشور الوثنية أخالط من وصفيت جوهرها إىل خلصت
معنى تظل العقيدة فإن الروحية، الهداية يف اإلنسانية» «الشخصية عمل ننىس وال
يف تتمثل لم ما والحكمة الرياضة حقائق عىل يحوم كما الذهن عليه يحوم املعاني من
القداسة من وتوحيه الثقة من تبعثه بما الحياة إىل تنقلها موقرة محبوبة «شخصية»
وبني لها حدود ال التي األبدية الحياة بني الصلة وتعقد األرض، من السماء تقرب التي

املحدود. العالم هذا
الذين املصلحني الهداة من الرسالة تكون وكذلك األنبياء، رسالة كانت كذلك
يكون الذي القريب اليوم وسيأتي والكمال، الخري إىل دعواتهم يف األنبياء آثار يرتسمون
خوارق عن يغنيهم إنه املصلحني، الدعاة من الرساالت لذوي ميًرسا معوانًا العلم فيه
ويلمسوا الغيب عالم من ليستيقنوا الدهر من طويًال ردًحا األولون تطلبها التي العادات
الحديث اإلنسان يتعلم العلم هذا فمن الشهادة، عالم يف يلمسوها لم التي القدرة دالئل
ال الذي املحجوب الغيب يف مغروسة جميًعا املحسوسات وأن خوارق، كلها العادات أن
املستقبل أن القرن هذا من الباقية الفرتة لنا تكشف وقد العقول، وال األبصار تدركه
أن وظن الدين، أوان أنه كونت أوجست ظن الذي السحيق املايض من للدين أصلح
أن اآلن من نرى فنحن بانتهائه، انتهت قد وأنها وضعفه، جهله ثمرات من ثمرة الدين
تبلغ املعرفة أن أمامنا ذلك من أوضح بل والدراية، التعقل ابتداء عند ينتهي ال التدين

اإليمان. أبواب له فتطرق مداه، غاية اإلنساني بالعقل

123





السادس الفصل

األخرى العوامل

ومضت الهواء، من أثقل بجسم الطريان إمكان يف يشكون القرن هذا أول يف العلماء كان
بما تكتفي وال الصوت، تسبق — وزن كل من — والطيارة القرن منتصف عىل سنوات

إليه. وصلت
أصبح هوائها، من أثقل بجسم األرض جو يف نرتفع هي السؤال، كان أن وبعد
وهل السماء؟ أجواء إىل بالطائرة نصل هي واملستطلعني، العلماء ألسنة عىل السؤال
يوًما الطائرة تقلنا وهل ورائه؟ من الشمسية السيارات وأجواء القمر جو إىل بها نصعد

الفضاء؟ أجواز يف وسياراتنا شمسنا وراء ما إىل ما
األمور إمكان من ثبت ما بعد املستحيل كلمة يخافون واملخرتعني العلماء إن
من ويلوح السنوات، من بقليل ذلك بعد تحققت ثم باستحالتها جزموا التي الكثرية
يف التعجل عىل باإلمكان الجزم يف التعجل يفضلون املتنبئني أن والظنون اآلراء جملة
واالخرتاع العلم قادة أفواه إىل تعود أن مستحيل» «ال كلمة وتكاد باالستحالة، الجزم
يشء اليوم خيف فإن الكبري، نابليون مذهب عىل والحكم الحرب، قادة بها لهج أن بعد
التي «املستحيل» كلمة من حذًرا األمل، يف التورط من الخوف فإنما النبوءات، هذه يف

سنوات. بضع يف مرة غري الظنون أخلفت
الكواكب إىل الصعود أن الطريان فن مراحل من املرحلة هذه يف الغالب واألمل
من املرة هذه يف الصعوبات وأن الصعوبات، من بكثري محفوًفا يزال ال ولكنه ممكن
تصعد التي اآللة إتقان العسري من فليس الطائرة، اآلالت جانب من ال الطائرين جانب
جو يف اإلنسان حياة نضمن أن العسري ولكن السماء، كواكب بني العلوية األجواء إىل
نزود وأن بيئتها، غري الطبيعية األحوال من وبيئة جرمها غري جرم وعىل األرض جو غري
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للمخرتعني تيرس إذا عليها، الطارئ التغري أعراض تحتمل التي بالقوة اإلنسانية البنية
حني. إىل األرض يف الحياة رضورات عن يعوضها بما الطائرة يجهزوا أن

«الطاقة مشكلة أو الفضاء طب مشكلة هي الطريان أمر يف الحارضة واملشكلة
ويدري له االحتياط يتعذر ما ومنها العلوية، اآلفاق من املجهولة البيئات يف اإلنسانية»

مجهول. وهو له، االحتياط يكون كيف أحد
الصعوبات من اآلن تعد ال العليا اآلفاق إىل ركابها تحمل التي الطائرة فمشكلة
أو الصواريخ، تسري كما املتعددة بالدفعات سارت سواء املخرتعني، أمام األساسية
مجتمعتني بالقوتني سارت أو املعهودة، الطيارات تسري كما املستمرة باملحركات سارت
ألن الذرية، الطاقة من املستمد الوقود ومنه الوقود أنواع الحاالت جميع يف واستخدمت
تنفيذها ووسائل مقررة، معروفة جميًعا الحاالت هذه يف تطبق التي العلمية النظريات
فليست الصحية الصعوبات أما العلمية، واملراجعة التجربة استمرار مع للتحسني قابلة
صعوبة الحارض الوقت يف منها يحصونه ومما جالئها، عىل باملفهومة وال بالهينة
الشهب، من الفضاء وقذائف املختلفة، األشعة وأنواع الكونية، واألشعة والجاذبية الجو

واملذنبات. والنيازك،
خف فإذا األرضية، الكرة سطح فوق األميال من مئات بعد ينتهي األريض فالجو
وإال استطاع، إذا الحالة لتغيري الطيارة راكب يحتاط أن الواجب فمن الضغط هذا
األوعية وانفجرت جسمه يف التي الغازات وتمددت جسمه يف التي السوائل ترسبت
الجوية، أحوالها يف األرض تشبه واحدة سيارة الشمسية السيارات يف وليس والرشايني،
فيه، التنفس يسهل ال خانق كثيف جو له ما ومنها اإلطالق، عىل جو له ليس ما فمنها
درجات يف كبري اختالف مع واحدة، بصفحة الدوام عىل الشمس إىل يتجه ما ومنها
أكثر يف معدوم وهو املاء، يوجد حيث الرطوبة درجات يف منه أكرب واختالف الحرارة

الهواء. جو ينقطع حيث — بالبداهة — الكالم يسمع وال السيارات،
كان فإذا اإلنسان، عليه يهبط الذي الكوكب بحجم مرتبطة الجاذبية وصعوبة
األعضاء، تحريك وتعذر الجسم، ثقل وازداد الجاذبية، اشتدت كبريًا الكوكب حجم
التوازن اختل الكوكب حجم صغر وإذا األرضية، الكرة عىل سهلة حركة كل وامتنعت
جو ينقطع حيث عنًفا االختالل ويزداد األرضية الجاذبية حسب عىل املركب جسم يف

الهواء.
صعوبة من أهون املختلفة األشعة وأنواع الكونية األشعة صعوبة أن يبدو وقد
رحلة يف الصعوبات أصعب هذه تكون أن يخىش العلماء بعض ولكن والجاذبية، الجو
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يحمي منيع عازل الغالف هذا ألن األرضية؛ بالكرة املحيط الجوي الغالف وراء الفضاء
تكمن التي املغناطيسية أو الكهربائية الشحنة وتأثريات األشعة تلك تأثريات من األحياء
ركابها تمنع ال املعدنية جدرانها فإن األرض غالف الطائرة جاوزت فإذا بعضها. يف
يف أثرها يؤمن فال طبقة، بعض طبقة الرصاص يف تنفذ ألنها بأرضارها؛ يصابوا أن

خطوة. كل يف ذراتها أو أمواجها وتتابع كثرتها مع إليها، نفذت إذا الحية األنسجة
تحديد يف العلماء نجح إذا املانعة الوقاية حيل من بحيلة األشعة عىل احتيل وربما
اتقاؤه يسهل ال الذي الخطر ولكن منها، الصحية الوقاية سبل إىل واهتدوا خصائصها
فيها، يطرأ التي الساعة تعرف وال قوته تعرف وال موضعه يعرف ال الذي الخطر هو
عىل وتندفع الفضاء أنحاء يف تتفرق فإنها واملذنبات، والنيازك الشهب خطر به ونعني
تختلف وقوتها كبري، بجسم وتارة صغري، بجسم تارة الطائرة وتصدم انتظار غري
جدار من أصلب تكون وقد منها، تتكون التي املادة حسب وعىل الحالتني حسب عىل

االصطدام. حالة يف وخطًرا اندفاًعا وأشد الطائرة من وأرسع الطائرة
إنه اآلن: يقال وال الفضاء، طب يف الباحثون يواجهها التي املصاعب بعض تلك
من أحد يدعيه فال عالجها وتدبري عليها التغلب فأما أرضارها، وحرص تحقيقها يف أفلح

قليلني. جد الحارض الوقت يف وهم العلم، هذا ثقات
تحمل التي الصواريخ تجارب من كثرية معلومات استفاد قد الفضاء طب إن نعم
نطاق تتجاوز ال الصواريخ أن «أوًال» نذكر أننا إال الجو، من بعيدة مسافة إىل الحيوانات
الذي بالجو الوجوه جميع من شبيه الصاروخ جو أن «ثانيًا» ونذكر األرضية، الجاذبية
قصري وقت يف ويهبط يصعد الصاروخ أن «ثالثًا» ونذكر األرض، سطح عىل فيه نعيش
بالعوامل تتأثر ال الحيوانات أن أخريًا ونذكر الكواكب، بني الرحلة إىل بالقياس ا جدٍّ

اإلنسان. بها يتأثر كما والفكرية النفسية
العليا اآلفاق يف املكروبات أو الجراثيم حالة الفضاء طب علماء عنه يبحث ومما
تفعل وهل اآلفاق؟ تلك إىل وصلت إذا الجراثيم تعيش فهل األرضية، الكرة جو من
كانوا الفراغ طب علماء إن قيل: لهذا امليتة؟ واألجسام الحية األجسام يف املعهود فعلها
عىل الجو إىل صعدت إنها قيل: التي الكلبة جثة عىل بالكشف نادرة فرصة يرتقبون
يف الفساد رسيان يكون كيف منها يعرفوا أن ترقبوا ألنهم الصناعية؛ األقمار بعض
يعرفوا وأن األرضية، الكرة سطح من مسافة عىل الحياة مفارقة بعد الحيوان جسم
وربما فيه، الحياة عمل توقف بعد خارجه ومن الجسم داخل من الفساد يدب كيف
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بعض من للشفاء كاف العليا اآلفاق يف الوقت من فرتة اإلنسان وجود أن لهم ظهر
من طبقة يف لها املقاومة عوامل من عامًال أو املكروبات من مناعة هناك وأن األمراض،
وهو يحاكيها جوٍّا حوله يصنع أن يستطيع أو اإلنسان إليها يصل األريض الجو طبقات

مستشفاه. أو داره يف مقيم
والتسجيل، والجمع املراقبة دور يف ماض الفضاء طب إن اآلن: يقال الجملة وعىل
منها ينتظم أن قبل واملقابلة املراجعة تنتظر جمعها التي املتفرقة املعلومات وإن
ذلك بعد يأتي ثم والتفكري، النظر نتائج عليها تبنى التي القواعد إلقامة كاف محصول
يتم ما منه بل األطباء، عمل من كله وليس يعمل، أن يلزم وما يعمل أن يمكن ما
يحتاج وقد واألطباء، الطبيعة علماء من املختصني بتوجيه والصناع املخرتعني أيدي عىل
الضغط وفعل الجاذبية فعل ملوازنة وأجهزة للتنفس بأجهزة مزودة كسوة إىل األمر
الذي النحو عىل الطيارة جو تكوين من هذا مع بد وال والطبقات، األبعاد اختالف عىل
منهم واحد كل ألن انفراد؛ عىل منهم راكب كل ويناسب مًعا، ركابها جميع يناسب
أوىل باب من — فيها يشاركونه وال الطيارة، يف زمالؤه فيها يشاركه ال بحركات يستقل

عليه. يهبطون مكان إىل وصلوا متى —
الحارض، الوقت يف نتخيلها التي بالسهولة إذن ليست الكواكب بني السفر فمسألة
فاملتفق واألفالك، الفضاء تركيب من أو اإلنسان بنية تركيب من الصعوبة جاءت وسواء
ولو التذليل قريبة أنها يرى وال تذلل، لم عقباتها وأن العقبات كثرية صعوبة أنها عليه

اآلن. حتى إليه انتهى ما أضعاف االنتقال وأدوات املكنات اخرتاع تقدم
هذه من تذليله يمكن فيما مقنعة نتيجة عىل املحاوالت هذه تستقر أن وقبل
يجد وماذا تذليلها؟ وراء من يرجى ماذا واملتطلعون: املطلعون يتساءل العقبات،
عىل عاقلة أحياء أثمة حياة؟ أثمة إليها؟ وصل إذا العليا الكواكب يف السماوي السائح

سماوية؟ مخلوقات أثمة آخر؟ عالم أثمة النجوم؟ تلك من نجم
واسرتسال الخيال، ولعب اللفظ إيحاء من تسلم ال أنها األسئلة هذه من والظاهر

واملشابهات. الخواطر تداعي مع الذهن
اآلخر» «العالم إىل الكلمة هذه من أذهانهم تثب اآلخر» «العالم عن يسألون فالذين
ألنه الكون آخر يف أنه إليهم ويخيل الحياة، هذه بعد حياة يف املؤمنون يرتقبه الذي
الكون آخر أن يدريهم فما السماوات، أعىل يف «اآلخرة» تشبه آفاق يف األرض من بعيد
أين وإىل االبتداء يكون أين ومن منها؟ مقربة عىل يكون ال أو األرض هذه يف يكون ال

فضاء؟ وكله الفضاء، هذا يف االنتهاء يصري
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استخدمها التي العبارات يستخدمون السماء كأنها الكواكب عن يتكلمون والذين
شارق نجم من طلع ما وكل الكون، قرار يف األرض أن يحسبون كانوا يوم األقدمون

عليها. يعلو مكان يف فوقها فهو
يف عنها نسائل التي فالحياة اإليحاءات، هذه من األلفاظ استخلصنا إذا ولكننا
تركيبها، يف منها وأكمل أعىل تكون كما األرض يف الحياة دون تكون قد األخرى الكواكب
لم منها شاسع مدى عىل قصيٍّا ومكانًا إليها بالنسبة عليا سماء األرض تكون وقد
التي برشوطها منفردة للحياة، منها أصلح األرض تكون وقد وبينها، األرض بني يفصل

تالئمها.
ويعتقد األخري، الرأي هذا يرى من الطبيعة وعلماء املفكرين بني بالقليل وليس
يف توافرت كما الشمسية، املنظومة سيارات من سيارة يف تتوافر لم الحياة رشوط أن
ما فغاية وراءها، ما إىل الشمسية املنظومة تجاوزوا فإذا عليها، نعيش التي سيارتنا
مستحيل، الواسعة الكون آفاق يف تشابهها التي املنظومات وجود أن عنها يعلمونه

اليقني. لزوم الزم غري كذلك ولكنه
كرييس العالمة الحياة برشوط األرض انفراد يرجحون الذين املفكرين ومن
هذا عىل ويوافقه اإليمان، عىل الكالم يف الحياة حكمة عن رأيه أجملنا الذي موريسون
أمثلة برسد ونكتفي متدينني، وغري متدينون الطبيعة وعلماء املفكرين من نخبة الرأي
كما فهي آخر، كوكب عىل توافرها يثبت ولم الحياة ظهور تالئم التي الخصائص من
وانحالل الغزير، املاء «وجود كالرك: روبرت عن املفكرين عقائد كتاب يف لخصناها
عىل لألحياء الطعام يمثل الذي النبات ووجود السامة، األمالح دون فيه الصالح امللح
بالكوكب، املحيط الجو يمحوها ال حالة عىل الثاني وأكسيده الكربون ووجود اليابسة،
تحته ما يكظم ال بحيث الكوكب إىل واالنجذاب الكثافة من حالة عىل الجو هذا وقيام
كاملشرتى عظًما الكوكب كان إذا ذلك يتحقق وليس الفضاء، يف شعاًعا يرسله وال
يصلح فال Methane امليثان غاز شكل عىل يوجد الحالة هذه يف الكربون فإن وزحل،
صغريًا الكوكب كان إذا كذلك يتحقق وليس الحية، املادة يالئم الذي للكربون مصدًرا
الجو ينعدم وقد الحالة، هذه يف يوجد ال الكربون أكسيد ثاني فإن والقمر، كعطارد

اإلطالق.»1 عىل

.The Universe, Plan or Accident by Robert Clark 1
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تدخل التي الخلية تتكون حيث األوىل األدوار من للحياة املالءمة تبدأ أن وينبغي
Jamow جامو جورج ملؤلفة األرض سرية كتاب يف جاء كما أو العليا، األحياء بنية يف
يف بحث كل عند الحساب يف تدخل أن ينبغي التي الهامة النقط «من يقول: إذ
Colloidal الغروي باملحلول يسمى مما تتألف األوىل الخلية أن والنبات الحياة طبيعة
غري أو عضوية — الغروية املحلوالت وهذه املاء، يف عضوية مواد من أي Solution
بفعل بعد عىل تتماسك بالكهرباء مشحونة ذريرات من ا جدٍّ دقيق مستحلب — عضوية
محلوًال أخذنا فإذا رديء، موصل الرصف املاء ألن طويًال؛ املاء يف وتبقى الشحنة تلك
للتوصيل املاء قابلية تزيد حتى امللح بعض إليه وأضفنا — مثًال — الذهب من غرويٍّا
هذا نحدث أن ويمكننا واالنضمام. التالصق إىل وأرشعت شحنتها، الذريرات فقدت
املحلول أما اآلخر، لشحنة مضادة شحنة له منهما كل محلولني بضم أيًضا التالصق
كيماوية ألفة عىل املركب الكربون خاليا أن خاصته فمن العضوية، املواد من الغروي
الشحنة فقدان دون تحول املطلوبة األبعاد عىل املاء يف قيامه نتيجة وإن املاء، مع

الكهربية.»2
انفردت األرضية الكرة إن قيل: كلما الذهن عىل يرد الذي املعقول واالستدراك
الشاسعة، صحاراها يف رمل ذرة من أقل والكواكب النجوم بني الكرة هذه أن بالحياة
تتكرر أن يجوز أال فيها؟ الحياة لظهور هيأتها التي بالرشوط وحدها تنفرد فكيف
عىل نراها ال أو الرصد بآالت بالعني نراها التي النجوم ماليني من نجم يف الرشوط هذه
للحياة تكون أن يجوز أال األرضية؟ رشوطها بغري الحياة توجد أن يجوز أال اإلطالق؟
حياة؟ لكل نتخيلها التي األحوال عىل تتوقف وال الصغري، كوكبنا يف تتصورها ال صور
الذي تركيبها غري آخر تركيبًا الحياة تتقبل أن العقل يف يمتنع وال جائز. ذلك بىل،
محل يحل أن يمكن السليكون عنرص إن كثريًا: قيل وقد الصغري، كوكبنا يف عهدناه
يف األكسدة عىل تعمل قد Fluorination الفلورة عملية وأن الحية، الكائنات يف الكربون
تكون يستبعد من منهم يزال وال املختصون، عليه يجمع لم رأي وهو الطاقة،3 توليد
أبواب من واسًعا بابًا لنا يفتح الفرض هذا ولكن الرتكيب، هذا من الكبري الحيوان
تركيب تتقبل التي املادية الرشوط تتوافر أن املهم فليس الحياة، نشأة رشوط يف التأمل

.Biography of the Earth. By George Jamow 2

.Our Neighbour Worlds by Firsoff فريسوف: بقلم جاراتنا الدنياوات 3
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الكربون، عنرص يوجد كما األرض عىل موجود السليكون عنرص ألن الحية؛ األجسام
يف ولو الفلورة بعملية الحية الطاقة منه تولدت السليكون عنرص أن قط يحدث ولم
الحياة قبول حيث من العنارص تشابه كان وإذا البدائية، الخاليا أو الصغرية الحيوانات
يؤدي أن عقًال الرضوري من فليس الواحد، الكوكب يف ظهورها تكرار إىل يؤدي ال
أخرى. صورة عىل الحياة ظهور تكرار إىل الكثرية الكواكب يف املادية الرشوط تشابه

عززته إذا العارض الظن من أكرب هو وملا للظن، مفتوًحا الباب يبقى هذا ومع
ورصد الضوء وتركيب الكيمي، للتحليل املتخصصني من أناس به وقال العلم، مسوغات
هذه يف التخصص أصحاب ومن والرتكيب، التحليل ذلك من املستفادة بالخربة األجواء
يستبعدون وال املادية، العنارص من أجسام يف األحياء وجود يحتملون أناس الدراسات
نطلع لم علمي خرب اآلراء هذه من إلينا انتهى ما وآخر األجسام، هذه غري يف وجودها
الصحف ملحقات عىل وقفا قبل من كانت التي اآلراء «إن كاتبه: يقول تفاصيله عىل
العالم Melvin Calvin كلفن ملفني الدكتور املايض األسبوع يف أبداها قد اآلحاد أيام
الدكتور ويؤيد الضوء، تركيب بأرصاد املختص كليفورنيا جامعة من املشهور الكيمي
املعامل تجارب من تجمعت املعلومات من وافرة ثروة تدعمه الهادئ باملنطق قوله كلفن
Harlow شابيل هارلو الدكتور هارفارد جامعة أستاذ ويقدر معمله، ومنها الكيمية
أحواله يف األرضية بالكرة شبيه سيار مليون مائة نحو املعروف الكون يف أن Shapley
وتصل الكربون يتخلله األكسجني من جو وعليها سنة، باليني خمسة عن عمرها يقل ال
حيث من كلفن ويبتدئ شبيهة، مسافة الطاقة منها تصدر التي النجوم أحد وبني بينه
قائمة أخرى نظًما — الكربونية السيارات عدا فيما — هناك إن فيقول: شابيل انتهى
املادية العنارص هذه غري عىل تقوم وقد والنيرتوجني، كالسليكون األخرى العنارص عىل
يستغرق لم األرض عىل اإلنسان فظهور الكربون، سيارات اعتربنا فإذا ،Anti-matter
السنني؛ من باليني بخمسة تقدر التي السيارات تلك أعمار إىل بالقياس قصري وقت غري
الحية، الخاليا ظهور نقدر أن لنا يحق أننا إذن الواضح ومن سنة، مليون زهاء يبلغ ألنه
فيما عليها الحياة ظهور نقدر أن لنا يحق كما السيارات، تلك يف الحية الخاليا قبل وما
رأينا السيارات من ماليني عىل تعمل شتى كيانات أن ذكرنا فإذا اإلنساني، الطور بعد

النافذة.»4 عواملها إحدى اإلنسان حياة وأن نافذة، كونية ظاهرة الحياة أن

.Newsweek نيوزويك مجلة من ١٩٥٨ نوفمرب ١٧ يوم الصادر العدد يف العلم أخبار 4
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نشعر أن معه لنا يحق ولكن نراه، أن لنا يحق مرشوع، سائغ رأي هذا نعم،
توجد أن نستغرب ألننا واحد، وقت يف الكونية الحياة مواطن من ونقرتب نبتعد بأننا
يدل أن بعضهم يحاول فال أبنائها، بني الصلة وتنقطع الفضاء هذا سيارات يف الحياة
إخوانهم مواطن يجهلون تراهم فهل غريه، مكان عن الكشف يف يفلح وال مكانه عىل
تباعد من بينهم ما عىل والشعور بالوعي فيه ينفردون الذي الوجود هذا يف ورشكائهم

واالتصال؟ التفاهم وسائل يملكون وال يعلمون هم أو اآلفاق؟
نقدر أن رأيه يرون ومن كلفن األستاذ نظرة اآلفاق تلك إىل نظرنا كلما لنا يحق
لم ال؟ ولم األرضية، سيارتنا عىل وجودهم قبل سياراتها من طائفة يف األحياء وجود
حيثما الحياة توجد لم الكرة؟ هذه عىل املحدود زمانها قبل زمان يف الحياة وجود يمتنع
األعمار بمئات األريض عمرها قبل وجد قد بعضها يكون وال واحد، زمان يف وجدت
نحن قدرتنا من أكرب بنا االتصال عىل قدرة لها تكون ال ولم السنني؟ بماليني املحسوبة
لم ما العلم من وأدركت واملعرفة، الوعي إىل سبقتنا قد كانت إذا بها االتصال عىل
نشأت حيث تنشأ ال الحياة هذه بال فما عمرها يف لنا ندا كانت وإذا زماننا؟ يف ندركه
حدود وراء وهي والنجوم والكواكب السيارات يف املنشأ اختالف مع واحدة آونة يف إال

اإلحصاء؟
وأنها وتقرتب، تبتعد أنها رأينا الكونية الحياة هذه أمر يف النظر أنعمنا كلما
الباقية البقية أن نتخيل أن األمل يف الشطط فمن هناك، من لتغمض هنا من تنجيل
أن قبل الكونيني مواطنينا إىل السفر معدات إلعداد أمد من حسبنا العرشين القرن من
هناك كانت إن واملراسلة، التفاهم بلغة بيننا فيما نتقارب أن وقبل ويعرفونا، نعرفهم
العرشين، القرن نختم أن املرشوع األمل إىل ذلك من وأدنى األحياء، لجميع كونية لغة
أو الحياة رشوط وعن العالم، هذا يف الحياة مواطن عن اليقني الخرب إىل وصلنا وقد
إىل ذلك مع ونطمح األمل هذا نستبعد نكاد بل الفساح، أرجائه بني املتعددة الحيوانات
من تحتويه وما باملادة ودراية األرض، وجه عىل بحياتنا علًما يزيدنا ألنه كبري؛ أمل

األحياء. أجسام
القرن بقية يف ومعنى ا حسٍّ الرصد أدوات ترتقى أن نلمسها نكاد التي اآلمال فمن
الفضاء يف املبثوثة الذرات وعالقة واإلشعاع، الضياء أرسار إىل بها فنهتدي العرشين
الجائز ومن األرضية، وغري األرضية الجاذبية وحقيقة واملغناطيسية الكهرباء بظواهر
والقوة، الطاقة لظواهر الجامع الينبوع ذلك إىل األرصاد تلك هدى عىل ننفذ أن ا جدٍّ
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فوائدها عىل تربى مجهدة كلفة غري يف الصناعة بوسائل بعض إىل بعضها نحول وأن
وكهرباء مغناطيسية إىل الجاذبية نحول أن فيه نستطيع الذي اليوم وإن وثمراتها.
القوة هذه تغنينا وقد نهاية، له تعرف وال ينفد ال القوة من ينبوع عىل أيدينا ليضع
الذرات، كوامن أو املاء تيارات أو النفط أو الحجارة أو الفحم من الطاقة استخراج عن
الطاقة مصدر هي ولعلها مكان، كل يف شائعة والسماء األرض بني الجذب قوة فإن
من لتوليدها صالح هو ومما املعروفة، العنارص من عليها وما األرض يف تتولد التي

اآلن. نجهلها التي الكامنة القوى
الحياة بعوالم تربطنا التي الصلة لنا يهيئ األكوان بني «الجاذبية» برس العلم ولعل
األجسام. بمادة اآلن بها نرتبط كما وشعور وعي عىل بها فنرتبط سياراتها، يف املجهولة
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عامًلا هي تتالقى أن قبل األخرى العوالم لقاء األرضية الكرة هذه تتعجل أال الخري ومن
علماء رشعة يف ال والخلق، الرأي رشعة يف واحد إنساني نوع واحد: نوع يقطنه واحًدا،

الحيوان. فصائل تقسيم عند األجناس
العالم بني كم ولكن مراء، ذلك يف ما الواقع حكم يف متضامن عالم اليوم وهي
واختالف؟ مسافة من والرش الخري يف املتعاون العالم وبني والرش، الخري يف املتضامن
ففي املتشائمني، من لكثري منه أوسع ومجال التشاؤم، من لكثري واسع مجال هنا
العيش شئون من وغوامض تهدأ، ال وعداوات تغلب، ال ومخاوف تحل ال مشكالت الدنيا
سؤال الشئون بهذه يتحدث لسان كل وعىل جالء، عىل اليوم تنكشف ال الرأي وشئون
بقية بعدها من تبقى وهل املرتقبة؟ املحذورة الحرب تقع هل شاف: جواب له يسمع ال

اإلنسانية؟ الحضارة من بقية أو اإلنسان نوع من
أقرص العرشين القرن من بقيت التي األربعني السنني أن الغد إىل للناظرين ويلوح
انتهت فربما لكذلك، الحق يف وأنها الشئون، هذه غوامض عن الستار ترفع أن من
وربما وقضاياه، عالقاته يف الوثيق التعاون إىل وينتقل تضامنًا، يزداد اإلنساني والعالم
يعدو فال الواقع التضامن هذا أوصال بني العرى يقطع نضال يف مشتبك وهو انتهت

يعود. أن له قدر إن حني، بعد إىل مجراه إىل
والعرشين، الحادي القرن أوائل يف كائن العاقبتني هاتني أي التحقيق عىل ندري ال
هذه، أيامنا يف وأقوى أرجح العاقبتني لكلتا تعمل التي العوامل أي ندري ال ترانا فهل

األيام؟ مدى عىل وقوة رجحانا يزداد أن يرجى وأيها
املوازنة عن نحجم أن والحذر الشك يف اإلفراط فمن السؤال مدار هو هذا كان إذا
يف وظاهرة واملقارنة، للموازنة قابلة العوامل هذه ألن القنوط؛ وعوامل األمل عوامل بني
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ومن الوراء، إىل وتصده التيار بذلك تدبر أو املأمول التيار مع تميض التي طبيعتها
عىل بأنه يوقن أن املتشائم يستطيع ال املدبرة والعوامل املقبلة العوامل بني املوازنة هذه
ودواعي التضامن دواعي بني الرصاع مآل إىل يطمنئ أن املتفائل يستطيع وقد صواب،

واالنحالل. التصدع
الداهم بالخطر لتنذر وال لتظهر تكن لم مشكالت اليوم تروعنا التي املشكالت فمن
املباالة إىل يضطرها والعالقات، املصالح يف التضامن من رباط األمم بني يكن لم لو

والضعفاء. األقوياء مشكالت من والبعيد بالقريب
من زاوية يف مشكلة أو األوسط، الرشق يف مشكلة أو الجنوبية، أفريقيا يف مشكلة
محافل يف واالستعداد والرتبص القلق فتبعث اليوم تحدث وكلها اآلسيوية، القارة زوايا

أيام. بعد األمم
أحد، بها يعلم وال وتنقيض تحدث املواقع هذه من موقع يف املشكلة كانت وقديًما

قريب. أو بعيد بها علم إذا القلق منها ينبعث وال
لنا حق املشكالت هذه يف التشاؤم وعوامل التفاؤل عوامل بني املوازنة أقمنا فإذا
بني يوحد الذي الواقع التضامن عالمات من ألنها منها؛ نتشاءم وال بها نتفاءل أن
التفاقم قبل وقوعها واتقاء األخطار، تلك لدفع العزائم توحيد إىل األمم ويضطر األخطار

واالستفحال.
البشائر من لتحسب وإنها الرش، كفة من أرجح املشكالت هذه يف الخري كفة إن

للتذليل. تنقاد ال التي العقبات من تحسب وال املصاعب، بتذليل
املشكالت. تلك غري بالخطر املنذرة املشكالت من كثري فيه اإلنساني العالم أن عىل
وفيه واملغرب، املرشق بني النزاع مشكالت وفيه األوطان، بني النزاع مشكالت فيه
األمم بني تتشعب التي املشكالت من وكلها واملحرومني، امليسورين بني النزاع مشكالت
ويتوحد، يتعاون أن هذا عرصنا يف للعالم وتأبى الواحدة، األمة طوائف بني وتتغلغل

واالتحاد. التعاون يف يرغب أن أحيانًا عليه تأبى وقد
األخطار؟ هذه مشتبك يف القنوط وعوامل األمل عوامل هي فأين

التضامن عوامل وبني بينها املوازنة عند ندري ال ترانا فهل مصريها؟ ما ندري ال
التي األمس بقايا من يحسب وأيها الزمن، اتجاه يف يميض وأيها أقوى أيها العاملي

الزوال. إىل تبطئ أو ترسع
وأدنى األقل، عىل أسبابه يف منها وأحدث جميًعا منها أقوى العاملي التضامن إن
الزوال. يف أخذت التي األمس ببقايا يلحق وال املرجو، الغد له يكون أن — ثم من —
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مىض فيما العالم تضامن عىل املشكالت أخطر ملن األوطان بني النزاع مشكلة إن
فيه. نحن الذي العهد ويف

الطامعني، األقوياء جانب من فيه التغري ويأتي التغري، يف ويرسع يتغري خطر ولكنه
عالقات بهم تقف الذين املحايدين جانب ومن فيهم، املطموع الضعفاء جانب ومن

هؤالء. إىل وال هؤالء إىل ال الطريق وسط يف أحيانًا السياسة
يمنعها يكن لم ضعيف وطن يف تطمع عام مائة قبل كانت التي القوية فالدولة
البقاء تريد دامت ما لحكمها الخضوع إىل وتضطره تقهره وأن عليه، تنقض أن مانع
التقاسم عىل تتفاهم أن نظائرها من األقوياء تنافس إذا عليها العسري من يكن ولم فيه،

واإلغضاء. السكوت وتبادل
ومما داخلها، من املوانع تجد الطمع هذا تطمع التي القوية فالدولة اليوم أما

األقوياء. غري من حالته يف يشبهه ومن الضعيف ومن نظرائها، ومن حولها،
ال ألنه الضعيف؛ الوطن عىل العدوان يف يزهد أبنائها من فريق داخلها يف يمنعها

واإلنصاف. بالحق إيمانًا فيه يزهد لم إن منه، يستفيد
وطنها غري يف الحكم باحتكارها يخرسون أنهم نظرائها ومن حولها مما ويمنعها
بمشيئتها، عنهم تمنعه أن وتملك اياه، تمنحهم شيئًا الخسارة هذه من يتعوضون وال
األبواب فتح يف رغبتها واشتدت مصالحها، تشعبت ثروتها وعظمت الدولة عظمت وكلما
البلد يف مصالحها تحقق أن — الغري ذلك نافست ولو — تستطيع ألنها ولغريها، لها
وبني بينها املنافع تبادل وعىل واالحتمال، الصرب عىل والقدرة الوفر من لها بما املفتوح
يف الطامع القوي ذلك إليها تحتاج التي األمم من كان وربما والجهات، األمم مختلف

ذا. أو الوطن هذا عىل السيطرة احتكار

والوحدة العاملي السالم عىل الخطر قضايا بني األول الصف يف األوطان قضايا وتأتي
بني النزاع وقضايا أجنبية، أمم تحكمها التي األمم يف االستقالل قضايا ومنها اإلنسانية،
التي القوية الدول بني النزاع وقضايا املشرتكة، واملرافق النفوذ عىل املتنافسة األوطان
من وكلها جملتها، يف الدولية العالقات وعىل املحكومني سياسة عىل بينها فيما تختلف
األمل عىل ثم ومن األمم، بني التضامن عالقات عىل غائلتها تؤمن ال التي الخطر ينابيع

اإلنسانية. الوحدة عهد اقرتاب يف
الوحدة لتحقيق عنها محيد ال التي التمهيد أسباب من أيًضا القضايا هذه أن غري
واملتخلف منها املتقدم وبني وضعفائها، األمم أقوياء بني التعاون تحقيق أو اإلنسانية
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خطوة قبل الزمة خطوة بها املعرتف األوطان فقيام املعيشة، وأحوال الحضارة يف
وبني غاصبة، وأوطان مغصوبة أوطان بني تتأتى ال الوحدة كانت إذ العاملية، الوحدة
باالعتداء وال بها تعرتف وال الحقوق تلك عىل تعتدي وأمم الحقوق من مجردة أمم
أعضاء من األرسة هذه تتألف أن واحدة أرسة للعالم قامت إذا الطبيعي فمن عليها،
إال األوطان قضايا وليست والكرامة، الحركة يف واملشاركة القرابة، رعاية بينهم تربط
ينابيع من ينبوع اليوم وهي إليها، تفيض التي النتيجة لتلك منها بد ال التي املقدمة
يف واملشاركة والتعاون السالم ضمانات من ضمان الغد يف ولكنها والخطر، النزاع
من مجتمع كل يف أصبحت التي الشخصية الحقوق مثل ذلك يف مثلها العاملية، األعباء
بني النزاع كان أن بعد املجتمع، ذلك يف والرشيعة للنظام ضمانًا الحضارة مجتمعات

القومية. أساس عىل الجماعة يف الوحدة قيام دون حائًال األشخاص
البشارة عىل تنطوي التي العاملية الوحدة طالئع من أيًضا هي األوطان قضايا إن
مبلغ بعد تبلغ لم وإن الرأي يف اعرتاف محل اليوم وهي النذير، عىل تنطوي حني
ومحافلها الدول معامالت يف مسلًما مبدأ املصري تقرير كان إذ الواقع، يف االعرتاف
الحاكيمن من نرى بل العملية، سياسته يف له املعارضني من أحد ينكره فال املجتمعة،
رشكاء الرعايا واعتبار املحكوم، والوطن الحاكم الوطن بتوحيد عليه يحتال من األجانب
تبخس ال العرص ظواهر من ظاهرة وهي الدولة، ووظائف الوطنية الحقوق يف للرعاة
األمم بإجماع املنكرة الدعوى يف امليض ألن النظرية؛ قيمتها عن فضًال العملية قيمتها

فيه. املغالطة تطول ال أمر
ألن والسالالت؛ العنارص قضايا العاملية الوحدة عىل األوطان قضايا من وأخطر
من باسم للدعوى ذريعة تزال وال الواقع، يف وال الرأي يف بعد ينحسم لم عليها الخالف

وااللتواء. الرياء ويف واالستقامة، الرصاحة يف تتفاوت األسماء
لم النظرية ناحيتها من واألجناس العنارص دعوى تاريخ إىل نظرنا إذا أننا عىل
بالفواصل التشبث عن مطرًدا وابتعاًدا التقارب، إىل مطرًدا جنوًحا فيها نلمس أن نخطئ

القديم. الزمن يف البرش عنارص بني املزعومة
بني املسافة توسيع إىل عرش التاسع القرن يف يتجه البرشية األجناس علم كان
األخرى، األجناس وسائر منها جنس كل بني البعيدة الفوارق وإثبات البرش أجناس
األمة ألن مختلفان شيئان وهما العنرص، وفكرة األمة فكرة بني كثريًا يخلط وكان
الدم روابط من رابطة العنرص أن حني يف تاريخية، اجتماعية رابطة األرجح عىل
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الدولية للعوامل وكان واحدة، بقعة تجمعها فال مواقعها تتفرق وقد العصبية، والساللة
الباعث هما التسلط وحب االستعمار فكان االتجاهني، من كل يف حكمها والسياسية
تسويًغا سائرها، عىل منها جنس تفضيل وعىل األجناس، بني الفوارق توسيع عىل األكرب
للسيادة تسويًغا أو املستعمرة، البالد يف األجنبي الحكم وإقامة واالستغالل للسيطرة

املسخرة. والجهود باملرافق واالنتفاع
تم أن بعد األقىص الرشق يف لها مستعمرات عن تبحث الجرمانية الدولة كانت
به وأرادوا األصفر، بالخطر فيها الساسة فنادى وآسيا، أفريقيا يف املستعمرات تقسيم
— سموه كما — األصفر» «التنني انطلق إذا والصني اليابان جانب من املتوقع الخطر
من ملوقفها تبًعا دولة كل يف األصفر الخطر صيحة وترددت والتقدم، الحرية طريق يف
يف الطامع موقف أو البالد ضم يف الطامع موقف منها وقفت سواء الرشقية، البالد

واالقتصادية. التجارية االمتيازات
واشتدت والساميني، اآلريني بني التفرقة دعوة األصفر الخطر صيحة بعد وشاعت
اليهود وأصبح اليهود، لكلمة مرادفة أوروبا يف الساميني كلمة أصبحت حني الدعوة هذه
إىل األوروبيني بتقسيم اآلرية الدعوة واقرتنت السامية، الساللة بعداوة املقصودين هم
األوروبية القارة يف الشمال أبناء أن الدعوة هذه أصحاب الدعاء وجنوبيني شماليني
يف الشمال أبناء دون أنها يزعمون التي األخرى باألجناس يختلطوا لم خالصون، آريون
— السود حقوق أو — الزنوج حقوق عىل ذلك أثناء يف الخالف وتجدد واألخالق، الذكاء
الحقوق هذه عدا — فاعتمدوا البيضاء، باألجناس فيها يختلطون التي البالد أبناء بني
والشكل، اللون فوارق وراء الفوارق هذه توسيع يف وبالغوا العنرصية، الفوارق عىل —
وال السياسية، الحقوق يف املساواة تمحوها ال التكوين يف العميقة الفوارق من كأنها

والتعليم. الرتبية توحيد فيها يجدي
األجناس بني الفوارق توسيع إىل دعت التي العوامل أهم الدولية العوامل هذه كانت

العرشين. القرن منتصف إىل قوية شائعة تزل ولم عرش، التاسع القرن يف البرشية
يقظة منها: كثرية، ألسباب الدعوة اتجاه تغري فقد الثانية العاملية الحرب بعد أما
الكربى، الدول تنافس ومنها مودتها. كسب يف الكربى الدول ورغبة الرشقية، الشعوب
تربئة يف اليهود اجتهاد ومنها لها، املنافسة الدول حجج إبطال يف منها كل وسعي
العلم تقدم ومنها السامية، الشعوب بني تخصهم التي والعيوب النقائص من أنفسهم
الفوارق، بعض بطالن عىل األدلة وكثرة املجهولة، األجناس بني البحث نطاق واتساع

واألوطان. األلوان مختلف من الناس بني الشبه وجوه واقرتاب
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منها، وجنس جنس بني الفوارق وجود ينفون ال األجناس علم يف اليوم فالباحثون
الجسدية الصفات بني فيه تمييز ال واحد جنس كله اإلنساني النوع إن يقولون: وال
أحيانًا تتغري إنه ويقولون: الفوارق، هذه أصالة يف املبالغة من يقللون ولكنهم والعقلية،
اآلخر الجنس إىل تنتقل قد منها جنس لكل املميزة الصفات وإن والبيئة، املعيشة بتغري
منها انتقل وقد وظروفه، أحواله مثل يف واملعاملة املعيشة وتعود والقدوة، بالرتبية
ظروف يف والتطور التبدل لكثرة وإما األمم، بني االختالط لطول إما اآلن، حتى الكثري
كما الواحد والجنس الواحدة األمة أفراد بني الطبيعي االختالف لوقوع وإما املعيشة،

واإلقليم. البلد عن فضًال الواحدة األرسة يف يحدث
خاصة أنها واملقارنة البحث بعد ثبت والرتكيب البنية صفات من صفة من وما
ومالبساته، لظروفه تعرض إذا آخر جنس بها يتصف ال واحد جنس عىل مقصورة
األجناس، بني الفاصلة العالمات من معدوًدا كان واالستطالة االستدارة بني الرأس فشكل
بتغري تتغري عالمة أنها Franz Boas بواس فرانز األمريكي العالم بحوث من فظهر
تشبه وال جماجمهم أشكال تختلف أخرى بالد من املهاجرين األطفال وأن البيئة،
— معلوم هو كما — السويد وأبناء واملعيشة، املوطن تبدل مع الشبه كل آبائهم جماجم
Retziusريتزيوس العاملني ولكن النوردية، أو الشمالية األجناس خالصة من معدودون
املطلوبني من شاب ألف وأربعني خمسة عىل الكشف نتيجة سجًال Furst وفورست
من ألكثر تجتمع ال الخالص الشمايل للجنس املخصصة الصفات أن لهما فتبني للتجنيد
عىل الشمال أقاليم من إقليم يف الصفات هذه لهم تجتمع الذين وإن منهم، آالف خمسة
صفات وسجلت سنة، ثالثني بعد البحوث هذه إجراء أعيد وقد املائة، يف أربعني نحو
العيون رق كانوا منهم املائة يف وثمانني واحًدا أن فتبني املجندين من ألًفا وأربعني سبعة
املائة يف خمسة وأن اللون، مشوبة عيون لهم منهم املائة يف ثمانية وأن خفيفة، زرقة
ثالثة ويف كتانيا، منهم املائة يف سبعة يف كان فقد الشعر لون أما بنية، عيون لهم منهم
املائة يف ثالثة ويف ا، مسودٍّ بنيٍّا املائة يف وعرشين خمسة ويف خفيًفا، بنيٍّا املائة يف وستني
عالمات من — األوىل العالمة أو — الكربى العالمة وسجلت احمرار. إىل أدنى أو أحمر
ال املستطيلة الجماجم أصحاب أن فظهر الجمجمة، شكل وهي األجناس، بني الفوارق
االستطالة بني متوسطون منهم املائة يف وخمسني ستة وأن املائة، يف ثالثني عىل يزيدون
العني ولون الشعر لون أن وظهر الرءوس، عراض املائة يف عرش أربعة وأن واالستدارة،

الدماغ. وتركيب القامة بطول ذاك أو اللون لهذا صلة ال ولكن يقرتبان،
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أقىص وهي السويد، بالد يف العنرصية املزايا صفاء إليه انتهى ما غاية هذا
كهذه نتيجة عن اإلحصاءات وتسفر الجنوب، بأمم االختالط عن وأبعدها شماًال، البالد
املستطيلة، والجماجم الزرق، العيون أصحاب ففيها الجرمانية، البالد سكان يف النتيجة
األلبية، بالساللة ويسمونهم الجنوب أهل يشبهون ممن املاليني وفيها الطوال، والقامات
الرشقية األقاليم بني موزعني وهؤالء هؤالء بني وسط وفيها األلب، جبال إىل نسبة

والجنوب.1 الشمال وبني والغربية
جدال ال الذي فالواقع والخلق، العقل صفات إىل الجسدية الصفات تجاوزنا وإذا
هذه أعظم وأن الشمال، أقطار من قطر يف تنشأ لم جميًعا العاملية الحضارات أن فيه
نشأ قد وبعضها املتوسط، األبيض البحر شواطئ عىل الجنوب يف نشأ قد الحضارات
وهي والهندية، والفارسية البابلية البالد يف أو الصفراء الشعوب بني األقىص الرشق يف
يف ترجع ال أنها والتقاليد العادات اختالف من ظهر وقد واألجناس. العنارص متعددة
وال األمور بعض من يخجلون قد الناس وأن التكوين، يف أصيل اختالف إىل أساسها
بينهم موجود الخجل شعور ولكن زمن، كل يف وال أمة كل يف األمور تلك عىل يتفقون
ضري ال التي املألوفات من يحسبه وبعضهم يشء من يخجل بعضهم كان وإن جميًعا،
تلك وإن وتحرتمها، األخالق تعرف األمة هذه إن هذا: أجل من يقال أن يمكن فال فيها،
املواقع حسب عىل األطعمة اختالف يف يحدث هذا فمثل لها، تكثرت وال تجهلها األمة
واملاشية، الصيد لحوم عىل الناس من جماعة فتعيش الزراعية، واملحاصيل الجغرافية
أكل يحرم وقد النبات، عىل غريها ويعيش األسماك، لحوم عىل أخرى جماعة وتعيش
من يقال وال لديهم، منها يتيرس حسبما األطعمة هذه جميع غريهم ويتناول الحيوان،
من يقال وال تعرفه، ال األمة وتلك الهضمي الجهاز تعرف األمة هذه إن ذلك: أجل
وربما والتطور، التغري يقبل ال مختلف أساسه يف واألجسام املعدات تكوين إن أجله:
لجماعة حدث ربما بل األثر، محسوسة جسدية قابليات الغذاء مواد تنوع من حدثت
بها، وتنتفع أخرى جماعة تسيغها أكله من باملرض تصاب أن املتعددة الجماعات من
ويف الرتكيب أصول يف الجماعات هذه بني التفرقة إىل يعدوه وال ذلك عند األمر يقف ثم
العلم تجارب بعد لنا يحق الجملة وعىل واألعضاء، الجوارح ووظائف الجسم أجهزة
واألم آدم «أبوهم واحدة أرسة جميًعا أنهم شاعرنا قول نردد أن السنني هذه يف الحديث

بترصف. Firth فريث رايموند ملؤلفه Human Types برشية نماذج كتاب من 1
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من ثبت ما وكل األمومة، وتلك األبوة تلك ملعنى الحديث العلم تفسري يكن مهما حواء»
مكتسبة أسباب إىل بعيد أو قريب وقت يف يعود — الوراثية الفروق حتى — الفروق
ثابتة صفات للسيادة فليس والقبائل، األمم بني االختالط وطول والزمن البيئة مع تتغري
املغول من أمم األوروبية القارة يف سادت وقد أمة، دون أمة يف وال جنس، دون جنس يف
من دواليك الحضارة ودارت البيض، من أناس بني السود من أناس وساد والساميني،
اإلنساني فالنوع اإلنسان، أجناس تتعدد ومهما شمال، إىل جنوب ومن غرب إىل رشق
عىل الزمن مدى مقصورة وال محتكرة غري مشاعة عامة اإلنسانية والخصائص واحد

ساللة. دون ساللة عىل وال بقعة، دون بقعة
بعد األجناس علم إليه يتجه الذي الصالح االتجاه هذا يف العربة موطن ننىس وال
ولكنه تقرص، أو تطول حقبة السياسة عليه تطغى قد العلم فإن الثانية، العاملية الحرب

مجراه. يف ليجري طغيانها من يتخلص

غري عرش التاسع القرن يف يقابلها يكن لم العرشين، القرن والئد من علمية آراء هذه
من املحكومة الشعوب إنصاف أو األرقاء بتحرير املناداة يف تتمثل إنسانية دعوات
البحث إىل تستند دعوة منها تكن ولم جنسه، غري من أو عليها املتسلط الحاكم جنس
النوع أبناء بني تقارب التي العلم شواهد أو الساللة تكوين أو الجنس خصائص يف
واملروءة العاطفة إنصاف — اإلنصاف من وقصاراها والتكوين، الخصائص يف اإلنساني
يف ويشرتوا يباعوا أن يجوز فال الحيوان، من أكرم العبيد بأن تنادي كانت أنها —
اإلنسان بتفضيل املنادي يكون أن هذا يمنع وال العجماء، املاشية تباع كما األسواق
بجنسه املنوطة وأمانته األبيض الرجل برسالة وثقة يقني عن مناديًا الحيوان عىل األسود

األجناس. تلك جميع عىل السيادة أمانة وهي البرشية، األجناس سائر دون
النوع أبناء بني والفروع األصول يف التسوية عن يسفر الذي العلمي البحث أما
القرون، من مىض فيما إليه يسبق لم العرشين والئد من — تقدم كما — فهو اإلنساني
البحث لحداثة العرشين القرن يف بلغه ما بلغ إنه قيل: ولو الزمن، عالمات إحدى وهو
من كربى عالمة نفسه هو البحث بهذا االهتمام فإن األجناس، وعلم اإلنسان علم يف
أو طوًعا باألمم تجنح التي البحوث سائر مع قدر عىل أوانها يف جاءت الزمن عالمات

اإلنسانية. والوحدة التضامن إىل كرًها
فنجعلها بها نغلو ال ولكننا داللتها، ولها شأنها لها الزمن عالمات من عالمة وكل
— األرسة يف باألخوة الناس يؤمن فقد واالتباع، بالطاعة للناس امللزم الحكم قوة يف
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داللة ولكن باإلنصاف، أو باملساواة يؤمنون وال — بأرسه النوع يف األخوة عن فضًال
واالتباع، بالطاعة للناس امللزم الحكم قوة هي كانت الواقع بنتائج اقرتنت إذا الزمن
العنرصية، العصبية باسم العدوان دعاة يخفق أن العرشين القرن يف الواقع نتائج ومن
قرنًا التاريخ يف نعرف وال بالحلية، أو بالقوة للعصبيات العصبيات تسخري يتعذر وأن
العرشين، القرن يف الحكم هذا يتعذر كما له املغاير للجنس الجنس حكم فيه تعذر
األصفر الجنس دعوة وجربت اآلريني، غري عىل للغلبة اآلري الجنس دعوة جربت وقد
أصحاب يجد فلم لآلسيويني» «آسيا مبدأ عىل اآلسيوية القارة عىل األمم من أمة لسيادة
وال — قبل من لنا يظهر ولم والتكرار، باملعاودة يغريهم ما ثمراتها من التجارب هذه
اإلنسان بني ويشطر العالم يجتاح خطر بساللة ساللة اصطدام أن — اآلن لنا يظهر

معسكرات. عدة أو معسكرين
يشطره أن ويوشك العالم باجتياح ينذر الذي الخطر أن اليوم لنا يظهر بل كال،
برنامج يف والطوائف األجناس يطوي واسع خطر هو إنما متناحرين، معسكرين إىل
األجناس جميع من الشعوب جميع عىل لتطبيقه املتقابلني الطرفني من كل يعده شامل

واأللوان.
والجنس الواحد الوطن أبناء ينقسم وقد العاملية، بالوحدة يبرش طريقته عىل كل
الطريقة، هذه عىل اإلنساني العالم يوحد أن أحدهما يريد متقابلني، فريقني الواحد

األخرى. الطريقة عىل الوحدة هذه يحققوا أن ومناقضوه مخالفوه ويريد
يعرتضه تيار كل عىل الغالب هو العاملية الوحدة تيار أن لنا يرتاءى أيًضا هنا
تسري التي الدفة يف التناقض وإنما الوجهة، يف تناقض فال مجراه، عن به وينثني

إليها. بالسفينة
الديمقراطية معسكر — ظاهر هو كما — «وهما املعسكرين أن اآلن حتى يرى وال
دعواه، من األقىص الطرف إىل كالهما ويويل التطبيق يف يتباعدان الشيوعية» ومعسكر
والشيوعية الديمقراطية بني بالتقريب كفيل املستقبل أن ذلك خالف عىل يرى بل
يقل الديمقراطية معسكر ألن الطبقات؛ مسألة وهي املذهبني بني املسائل مسألة يف
أصحاب بني فيه الكبرية الثروات وتتوزع الفقراء وأفقر األغنياء أغنى بني فيه التفاوت
االستئثار من أو يديه يف الثراء حرص من أحد فيها يتمكن فال والسهوم، الحصص
تتعدد الطبقات أن الشيوعي املعسكر يف هذا ويقابل والجاه، الحكم ونفوذ املال، بنفوذ
أيدي من ينتقل االحتكار وأن األعمال، تتفاوت كما يتفاوتون العمال وأن تتوحد، وال
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النزول إىل ويضطرها رعاياها عليها يثري أن ويوشك الدولة، أيدي إىل والرشكات األفراد
هنالك وليس والصناعة، املال احتكار منه يمكنها الذي املطلق السلطان من كثري عن
العمل، وتوزع السلطة، توزيع إليه يؤدي الذي املعيشة أسلوب بني أسايس تضارب من
وجهتها عىل الشيوعية وطريقة الديمقراطية، طريقة الطريقتني: كلتا عىل الثروة وتوزع

إليها. تتجه التي

يقع أن — والغرب الرشق مذاهب بني للتوفيق الكثرية املمهدات مع — بعيد وغري
يف الربامج أو املذاهب تباين من يطرأ ال الخطر فإن املنظور، األمد بلوغ قبل املحظور
خوًفا لتنفيذها؛ واملتولني عليها القائمني تنازع من يطرأ ما كثريًا بل األحوال، جميع
الداخل يف أعدائهم وبني بينهم التفاهم عن عجًزا أو تسندهم التي الحكم أنظمة عىل
تزل خطوة إال هي وما والشكاية، القلق أسباب عن الشعوب ألنظار رصًفا أو والخارج،
وقد أوانها، فوات قبل عواقبها يأمنوا أن كله العالم حكمة عىل فيستعيص القدم بها
رضورة لغري الحروب فوقعت البعيد، التاريخ يف حدث كما القريب التاريخ يف ذلك حدث
من أحد يحسب فما العارضة، ألسبابها وقوعها الحتم من يكن ولم تستلزمها، عامة
كانتا دانزج حادثة أو سرياجيفو حادثة أن يعتقد العامليتني الحربني لحوادث املؤرخني
قد هذا ومثل األمور، ووالة الحاكمني من التقدير سوء لوال الزمة رضبة الحرب توجبان
له نجاة ال التي الهاوية إىل اإلنساني بالعالم وتدفع الثالثة، الحرب فتتبعه غًدا يحدث
املوجهة، والصواريخ النووية القذائف اخرتاع قبل الغابرة، الحروب من نجا كما منها

والدمار. الفناء أسلحة من إليها وما
قد العالم يف السلم ضوابط أن نذكر أن حريون أننا إال مستحيل، غري كله ذلك
يف وإننا البعيدة، أو القريبة التاريخ عصور يف قط تبلغه لم ما هذا عرصنا يف بلغت
عىل الهجوم فيه يسهل وال واملنترصين، املنهزمني عىل الحروب غوائل فيه تؤمن ال عرص

واإلمهال. التأجيل حيل أو التوفيق حيل من حيلة كل استنفاد قبل الحرب
فارق فهو بينها، الفارق من يكن مهما متوازنة متكافئة املعسكرين بني فالقوى

املجهولة. ونكساتها الحرب عوارض من ثقة عىل الغلبة يف بالطمع يغري ال
ملن املضمونة الغنيمة وتتلوها بنهايتها، تنتهي مىض فيما الحرب رشور كانت وقد
من يبوء لعله بل املتغلب، للظافر مضمونة اليوم الغنيمة وليست فيها، بالغلبة يفوز
فداحة قدر وعىل الفادحة، الهزيمة أصابتها التي لألمم والتعويض بالخسارة الغلبة

144



عاملنا

عىل الثقيل العبء ويكون بجرائرها، تبتىل التي الشعوب بني الحالة سوء يكون الهزيمة
وأولها عقابيلها، من أنفسهم عىل الخائفني الجرائر، تلك عن املسئولني الظافرين كواهل
الديمقراطية عىل قام ما منها سواء عندهم املجتمع بناء عليها يقوم التي القواعد انهدام

الشيوعية. عىل أو
األمم يف األمر والة عىل عسري الحرب عىل الهجوم أن عرصنا يف السلم ضوابط ومن
صورة عىل املطلق للحكم تخضع التي األمم يف األمر والة عىل يسري وغري الدستورية،
يعلن أن يملك واحد رئيس تلك أو األمم هذه يف فليس املقنعة. أو السافرة صوره من
وال النهاية، إىل يديه يف الزمام ذلك بقاء عىل آمن وهو زمامها عىل يقض وأن الحرب
األزمنة حروب يف خطري شأن له يكن لم العرص هذا يف جديد عامل إىل النظر من بد
أو الحيدة بالتزام الكفتني إحدى يرجحون الذين املحايدين شأن به ونعني الغابرة،
واملعلومات، األخبار ونقل املواصالت، وتيسري التموين بمعونة الفريقني ألحد بالسماح
يف املستطاع من وليس الغابرة، األزمنة حروب يف الشأن هذا مثل للمحايدين يكن فلم
من وليس األرضية، الكرة بقاع من بقعة يف وصغاًرا كباًرا شأنهم إغفال عاملية حرب
دولة يف األمر لوالة تيرس فإذا منهم، الرغم عىل معونتهم انتزاع وال إقناعهم اليسري
بالدهم خارج يف لهم املعارضني إقناع فليس بالدهم، يف لهم املعارضني يقنعوا أن كبرية

اليسري. باألمر
اجتناب يف األمل ومفتاح األمان صمام هي الجديدة األسلحة وبال أن غًدا نرى وقد
األسلحة اجتناب عىل الرأي اتفق فربما الحرب اجتناب تعذر فإن العاملية، الحرب
األمل هذا يف القياس ويصح إليها، وما املوجهة والصواريخ الذرة قذائف من الجائحة
الجميع متناول إىل وأقرب أفتك وهي اجتنابها من املقاتلون تمكن معروفة أسلحة عىل

املكروبية. األسلحة هي وتلك والصواريخ، الذرة أسلحة من
التي األمم من أكثر والجراثيم املكروبات أسلحة صناعة عىل تقدر التي فاألمم
الطواعني عدوى تنرش التي األسلحة ونفقات والصاروخية، الذرية األسلحة تخرتع
باألعداء تلحقها التي والكوارث الصاروخ، وتوجيه الذرة شق نفقات من أقل واألوبئة
األسلحة صناعة أصبحت وقد جديد، سالح كل من املرهوبة القذائف كوارث من أشد
املرمى إصابة من التمكن وقبل الطريان، إتقان قبل األمم من عرشات طاقة يف املكروبية
البالد يف — األجواء تلويث بل — واألمواه األنهار تلويث فإن والبندقية، باملدفع البعيد
لديها تكن لم وإن والرتكيب، التحليل معامل لديها أمة عىل عسريًا يكن لم املعادية
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املقصود البلد أطراف يف تندس أن الجواسيس من رشذمة وسع ويف التسليح، مصانع
من وسيلة وكل واالستعداد القتال وسائل من وسيلة كل فيه وتعطل الوباء فيه فتنرش
الهزيمة مآزق من مأزق يف أحًدا أن اليوم حتى يحدث ولم والعالج، التموين وسائل
فال السالح، هذا باستخدام اليأس أغراه قد املستميت اليائس عىل يشء كل تهون التي
كما الذرة، خطر تتجنب أن اإلنسانية الشعوب بحكمة الرجاء علقنا إذا التفاؤل يف نغلو

الجراثيم. خطر تجنبت
اإلشعاع بأرسار املخرتعني علم يف األخرية بالكلمة ليست — بعد — املنشقة والذرة
األثريية األمواج حركات من اآلن يجهلونه ما حني بعد يعلمون فقد األثري، وحركات
شق من املندفعة املوجات يقابلوا أن عليهم يستعيص فال وبطئًا ورسعة وطرًدا، دفًعا
لتعديل الجو من منطقة يهيئوا أن عليهم يعرس وال وتلغيها، تصدرها بموجات الذرة
بها تتحول التي الوجهة إىل أو األسفل إىل أو األعىل إىل وتوجيهها الشعاعية، املوجات
يف لكان تحقق لو العلم أحالم من لحلم وإنه السليمة، الحركة إىل الضارة الحركة من
عصمة إىل كله الناس رجاء يوكل ولم الجائحة، بوائقها من عصمة الصناعة مخرتعات

واألخالق. الضمائر
العلم أحالل من يظل أو العرشين القرن هذا بقية يف الحلم هذا وسيتحقق
عليه، يتوقف ال التعاون إىل التضامن من العالم مسري ولكن هللا، يعلمه زمنًا واإلنسانية
كائن العاملية الشعوب بني فالتعاون اشتباكها، غاية التضامن عالقات اشتبكت فإذا
القرن نهاية بعد تطول ال القريب املستقبل من حقبة يف واختياًرا رضورة محالة ال

العرشين.
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وآسيا أفريقيا

القارتني قضايا يف األعاجيب صنعت قد األوىل العاملية الحرب منذ مضت سنة أربعني إن
القرن نهاية إىل اآلن من تميض التي األربعون السنون تصنع فماذا واآلسيوية، األفريقية

العرشين؟
عىل الثانية العاملية الحرب بعد فأصبحتا وترشى، تباع سلعة القارتان كانت لقد
مشاركتها. يف األسهم موفورتي تكونا لم وإن العالم، سياسة يف رشيكتني الخصوص

مقدماته بغري مفاجأة حدوثه كان وال ومطاوعة، هوادة يف التحول هذا يحدث ولم
التي املتشعبة قضاياه يف فصل أن بعد القضية هذه يف العالم فصل وإنما الطوال،
االحتكار، وقضية والعنرص، اللون وقضية املصري، تقرير قضية وهي عليها، تتوقف
دور يف القضايا هذه مجموعة هي القارتني قضية فكانت السياسية، العزلة وقضية

واالتفاق. التفاهم
مطلع يف القارتني حالة إىل — والروية بالتدبري مملوءة نظرة بل — رسيعة ونظرة
وأن القضايا، هذه يف واقف غري العالم أن ترينا منتصفه يف وحالتهما العرشين القرن
يرددوا أن املتحذلقني لبعض يحلو كما والتمويه الخداع قبيل من كلها ليست لها حلوله
يف الغفلة وليست االنتقال، مراحل من كبرية مرحلة كل عىل الحكم يف ويبدئوا ويعيدوا
أضل األعمى االتهام كان ربما بل والتصديق، الثقة يف الغفلة من بأقل واالتهام الظن

العمياء. الثقة من وللمصلحة للفكر وأضيع
األوىل العاملية الحرب منذ القارتني يف حدث فيما والروية بالتدبر مملوءة نظرة إن
منتصف قبيل القارتني يف املطردة القاعدة هو كان األجنبي للحكم الخضوع أن ترينا
ومن الذاتية، الحكومة أو املستقل الحكم هو فيهما الشذوذ وكان العرشين، القرن
الخاضعة األمم عدد اآلن نحىص أن — السياسة مسائل من ال — الحساب مسائل



العرشون القرن

قد األمر أن فنعلم حكومتها، يف واملشرتكة بحكمها املستقلة األمم وعدد األجنبي، للحكم
عىل االستقالل وأصبح شذوذًا، لألجنبي الخضوع فأصبح نقيض، إىل نقيض من تحول

املتنازعني. وغري عليه املتنازعون بها يعرتف قاعدة درجاته
الفرق فإن الواقع، يثبته ولم العمل يحققه لم استقالل إنه يقال: أن الحذلقة ومن
الترصف حق وإنكار لقصوره الترصف يملك ال الذي الناشئ الحدث بني كالفرق فيه
ما يفعل أن يملك وهو يشاء ما يفعل أن عليه يشق الذي الرشيد الرجل وبني عليه،
الذي الواقع أمام صاحبه يشبه قد كالهما الظروف، ومالءمة الفرص، مؤاتاة عند يشاء
به، يستهان ال الواقع يف صحيح فرق والرشيد القارص بني الفرق ولكن عليه، يقدر ال

فيه. يزهد وال
العرص يف أحد يقوى ال مطوية صفحة واالحتكار السالم عىل القائم االستعمار إن
كما الغبن فيها يقع مشاركة عالقة اليوم األمم بني العالقة وإن نرشها، عىل الحارض
تباع التي السلعة عالقة غري عالقة — الحال كان كيفما — ولكنها اإلنصاف فيها يقع

األسواق. يف تبذل أو وتحتكر وترشى
من يستطيع محالة، ال املصري تقرير من موعدها سيأتي قليلة شعوبًا عدا وفيما
القارات، جميع يف واحد أساس عىل قائمة االستقالل حدود أن يعلم أن النظر يحقق
والصناعة الحضارة من الشعوب حظوظ تفاوتت كلما تتفاوت التي القدرة حدوده وإنما
ألنها الدائم؛ بالخضوع عليها محكوم أمة العالم يف فليس السياسية، والرتبية والثروة
معنى كان إذا االستقالل تمام مستقلة أمة كذلك العالم يف وليس لالستقالل، أهل غري
االستقالل من تملك ولكنها تبتغيه، ما كل يف بالرأي وتستبد تريد ما تفعل أنها ذلك
الراشدون اآلحاد يستقل وكذلك السياسية، والكفاية والثروة العلم من تملك ما بمقدار
أو الحجر يصيبه وإنما الرشيعة، بحكم عليه حجر فال واملعاملة الترصف حقوق يف
سواه. وعمل بعمله القدرة نقص من عويف أو قدرته، يف النقص أصابه إذا عنه يرتفع
أقوى هو ومن منهم، أقوى هو من إىل يحتاجون هذا عرصنا يف األقوياء إن
رضورة يرى وال وامليادين، األسواق يحتكروا أن منهم يقبل وال لهم، يسمح ال منهم
وهذا احتكار، بغري واملناظرة املنافسة عىل قادر ألنه لنفسه؛ وامليادين األسواق الحتكار
بقوة االحتكار عىل القائم االستعمار دستور بعد الجديد الدولية العالقات دستور هو
اختالف كان كيفما املشاركة عالقة من الجديد الدستور هذا مع مناص فال السالح.
والغنيمة. الربح من أو والخسارة الغبن من الرشيك قسمة كانت وكيفما فيها، األنصباء
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بني املشاركة صفحة بعدها ونرشت وترشى، تباع التي السلعة صفحة طويت
وهي املطوية، الصفحة من األحوال جميع يف وأربح أرشف وهي األكفاء، وغري األكفاء
التعاون أو اضطرار عىل التعاون إىل العاملي التضامن بمصري مرهونة — حني بعد —

اختيار. عىل
وقد الخرباء، ودراية الحوادث رضورات توحيه الذي مجراه يف التعاون وسيجري
مستقبله يف الواسع العالم تاريخ إىل املعلوم ماضيها يف الصغرية القرية تاريخ يهدينا
أطوار الجنني يمثل كما مستقبله، يف العالم أطوار لنا تمثل قد القرية فإن املجهول،

النشوئيني. قول عىل ماضيه يف نوعه
الحاجة، وأصحاب املال أصحاب بني املبادالت تنظيم من فرغت قد والقرية
الرهن، أو املقايضة، أو العملة، وهي: املختلفة بعالجاتها الصغري سوقها يف فعالجتها
لجأت ثم واإلحسان، واملفقود الضائع حساب أو للدين، سداًدا الخدمة أو الضمان، أو
يعترب التي التعاون جماعات وهو واملشرتين، الباعة مصالح بني يجمع عالج إىل أخريًا
عالج ابتداع إىل الواسع العالم يحتاج وال املشرتين، ومن البائعني من فيها املشرتكون
تمكنه التي األساليب إىل يحتاج ولكنه القدم، عليها طال التي العالجات هذه غري جديد
حينًا، ويضل حينًا، فيهتدي املحاوالت شتى اآلن ويحاول الواسع، نطاقه يف تطبيقها من

والضالل. الهدى بني طويًال ردًحا يزال ولن
حيلة العملية فالتجارب املحاوالت، بتلك توحي التي اآلراء صواب من يكن ومهما

اآلراء. هذه أصحاب يختارها محاولة عنها تغني ال رضورية
يف الضائعة الجهود اجتناب إىل أمة كل تهدي التي هي العملية التجارب فهذه
واستمرار منها، العالم يحتاجه وما العالم، من تحتاجه ما بني واملوازنة لوازمها تقدير
يوقظ أن خليق أخرى، تارة هناك ومن تارة هنا من والتعويض بالنقص اإلحساس

الباطل. يف لجاجة وعن منه جهالة عن املخطئ ويصحح الضال، ويرشد الغافل،
الذي فاألمر العملية، التجارب عن تغني ال الرأي أهل من املحاوالت كانت وإذا
وعن الرأي، أهل محاوالت عن وحدها تغني ال العملية التجارب أن كذلك فيه شك ال
وقد اعوجاجها، وتقوم خطاها فتعجل الرضورة حلول مع تتمىش التي الحلول اختيار
يتكرر طبيعيٍّا ديدنًا واملتدبرين املدبرين ومحاوالت الواقع رضورات بني التساند كان
عىل يصدق كما األفراد، أعمال عىل ويصدق الكربى، التاريخ حركات من حركة كل يف

الجماعات. أعمال
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اإلحصاءات تجمع أن تستطيع — عامة سلطة لها تكن لم ولو — الدولية فالهيئات
يالحظونه نافًعا تقديًرا أمة كل يف املسئولني أمام تضع وأن الوافية، والبيانات الدقيقة
ال صنف زيادة يف عبثًا الجهود تضيع فال ومصنوعاتهم، محصوالتهم استخراج يف

مطلوب. صنف نزارة أو يطلب،
أمام طويًال تثبت ال املتقابلني املعسكرين بني تقام التي املصطنعة والحواجز
التي امللفقة واألخطار األرضية، الكرة أرجاء يف الناس يحسها التي الحقيقية الرضورات
إىل جميًعا وتدفعها طاقتها، فوق األمم من تتطلب أنفسهم لحماية الحاكمون يخلقها

إخفائها. عن الحاكمون يعجز حقيقية أخطار
غًدا يزول مما هي وال اليوم، وليدة األمم بني التعاون طريق يف العقبات وليست
تزال وال وقومه، ألهله وعمله نفسه لذات عمله يف اإلنسان صحبت ولكنها الزوال، كل
من اجتماعي رضر كل يخفف ما إال رضرها يخفف وال يصلحها ال كان، حيث تصحبه
بالرضر للمصاب وتكفل املعتدي، عدوان تكف التي الضمانات وتطور األخالق، تطور
الواحد، املصاب يف املشرتكني بني االتحاد قوة أو والقانون العرف بقوة عنه يدفعه أن
من مناص ال كثرية عقبات غًدا وتزول باألمس كثرية عقبات زالت الوترية هذه وعىل

األحوال. تبدل مع زوالها
والرهن واملقايضة العملة مشكالت يف شئونها عالجت التي القرية مثل إىل ولنرجع
القرية يف يملك الذي فالتاجر املشكالت، هذه أشباه من هنالك ما وسائر والضمان
بهذا يكسب واملاشية، الزرع يف آخرين أناًسا به ويشارك أهلها من ألناس يقرضه ماًال
ابتزاز يف يستغله وقد ولباناته، مآربه من املرشوع وغري املرشوع يف يستغله جاًها املال
هو وال يعلنها، قاعدة العمل هذا يجعل ال ولكنه األبرياء، وإيذاء األعراض وهتك الحقوق
باختالف الجاه هذا من التاجر نصيب ويختلف ضحاياه، أحد به اتهمه إذا به يعرتف
غريها، يف عنه يعجز ما قرية يف فيستطيع أهلها، بني والعالقات اآلداب واختالف القرى
عشريته، بني مكانته ويقبل جاهه يحرتم ملن يؤديها عنقه يف رضيبة الجاه يصبح وقد
يتبادلون وكيف تجارته، عن يستغنون كيف عرفوا إذا بينهم له جاه وال يصبح وقد
األحوال هذه وإن والصفقات، املنافع وتكافؤ التعاون، سنة عىل بينهم والرشاء البيع
هي ولعلها رحبت، بما العريضة الدنيا يف العامة األحوال معدن من لهي القرية يف العامة
العظيمة الدولة كانت وقد واألعوام. واألقوام، املسافات وامتداد األحجام تكبري بعد هي
وعتادها بعدتها وتكسب الدنيا أسواق عىل — القرية كتاجر — تسيطر سنة مائة قبل

150



وآسيا أفريقيا

ما إليها حاجاتهم من تستفيد وأن األرقاء، تسخري شعوبها تسخر أن لها يتيح جاًها
عما عاجزة اليوم وهي العظيمة الدولة فأصبحت العمالء، حاجات من التاجر يستفيده
قبل الدنيا يف كثرية أمور وتغريت سنة، عرشين وقبل سنة، مائة قبل عليه تقدر كانت
عظاًما دوًال أصبحت العظيمة الدولة أن الكثرية األمور هذه بعض التغيري؛ هذا يتم أن
وبعض قدرتها، من غريها يحد كما غريها إرادة من منها كل وتحد بينها، فيما تتنافس
مصالحهم وتغريت تغريوا داخلها يف الدولة أزمة عىل القابضني أن الكثرية األمور هذه
أن الكثرية األمور هذه وبعض حوزتهم، يف دخلت التي الشعوب وحكم أنفسهم حكم يف
كلفتها تزيد التي الخارسة الصفقات من أصبحت والقسوة بالقوة الشعوب عىل السيادة
حاجة وعرفوا حقوقهم عرفوا املغلوبني أن الكثرية األمور هذه وبعض غنيمتها، عىل
تكن لم املشرتكة واملقاومة املشرتكة، الشكاية من روابط بينهم وعرفوا إليهم، الغالبني
العاملي، التضامن عوامل بني نوازن أن لنا تجيز األمور هذه وجملة ألسالفهم، معروفة
عوامل ألن الثانية؛ عىل راجحة األوىل إن قلنا: إذا نبالغ فال والشقاق، الفرقة وعوامل

عقبيها.1 عىل تنكس مرتددة مدبرة والشقاق الفرقة وعوامل متقدمة مقبلة التضامن
خريطة عىل مجهولة بقيت ألنها املظلمة؛ بالقارة تسمى األفريقية القارة كانت
الظالم من سواد بها ويحيط أطرافها، يف عرف فيما السود يسكنها األرضية الكرة

والخفاء.
تاريخه يف يسري اإلنسانية ركب تركت كأنها املتنحية بالقارة أحيانًا تسمى وكانت

التاريخ. ذلك مجاهل يف كانت كما مكانها يف ولبثت الطويل،
أنوار عليها وتسلطت دخائلها، عن تكشفت ألنها املظلمة؛ بالقارة اليوم هي وليست
مطروقة. غري بقعة أو مجهولة زاوية منها تبق فلم حولها، ومن جوفها يف االستطالع
أن ويرجى شوطه نهاية يف العالم ركب أدركت ألنها املتنحية؛ بالقارة هي وليست

حضارته. مراحل من يستقبله فيما وتمده تماشيه
مصريها تبدأ الغد يف ألنها الغد؛ بقارة األخرية السنوات يف سماها من صدق وقد
املصري. تقرير يف جميًعا الشعوب حق عىل اإلنساني العالم تفاهم أن بعد تختاره الذي
العالم، بتضامن يخل لألفريقيني مرضيٍّا مصريًا يكون ال ألفريقيا مصري وكل
مطية أفريقيا من يتخذ عالم يف األمم بني تعاون فال واملؤاخاة، التعاون إىل سريه ويعوق

وودز. ج. ب. بقلم االقتصادي»، التعاون «رسالة عىل للمؤلف مقدمة من 1
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املستغلني للمتغلبني ضيعة يتخذها أو ترضاه الذي مصريها غري مصري إىل يسوقها
املغبون. األجري فضلة غري الثمرات تلك من ألبنائها يرتكون وال ثمراتها، يبتزون

الذين األصالء أفريقيا أبناء الحال بطبيعة أولها طوائف: ثالث أفريقيا سكان إن
هم الثانية والطائفة مجهولة، أزمنة إىل أسالفهم قبلهم من فيها وولد فيها ولدوا
املالوية، الجزر وأبناء والهنود العرب من وأكثرهم اآلسيوية القارة من املهاجرون
الحل؛ عسرية مشكلة الثانية للطائفة وليس مستعمرون، أوروبيون الثالثة والطائفة
تحل ال التي املشكلة أما باختيارها. أوطانها إىل تعود أو القارة يف وتندمج تبقى ألنها
هذه انتهاء يف أمل بغري أهلها عىل سيادته يبسط الذي املستعمر مشكلة فهي بالحسنى
فيطردوه، عليه يثوروا أو خدمته يف مسخرين له تابعني األفريقيون يظل أن إال السيادة،
والنية إليها يطمحون التي الغاية من أضعف فهو القارة عىل سلطانهم من يبلغ ومهما
خالص يف لهم أمل بغري املاليني مئات استعباد عىل اإلرصار نية وهي يبيتونها، التي
بها، املصابون املاليني أولئك يعارضها كما الطبيعة تعارضها نية وتلك بعيد، أو قريب
يف عليه كلمتهم تجتمع فال األيام، من يوًما املستعمرين سلطان دونها يتخاذل وقد
بوسيلة إال للمستعمرين وطنًا أفريقيا تصبح ولن إليه، يحتاجون حيث الحسم موقف
فيه يقفون الذي اليوم يجيء وأن األفريقيني، كسائر أفريقيني يصبحوا أن وهي واحدة،

واألسبان. الربيطان مع نضاله يف األمريكي فعل كما أفريقيا عن مناضلني
تقرير فائدة من أكرب بفائدة العرشين القرن من األصيل األفريقي وسيخرج
يف عاملة يًدا تجعله التي الدراية يلتمس أن منه الباقية السنني يف تعود إذا املصري،
هذه بغري املصري لتقرير معنى ال إذ الغنية، وينابيعها بالده بخريات النفع تعميم
وتقاليد الخرافات، بقايا من به ينوء وما وسقمه، جهله اليوم عنها يقعده التي الدراية
أن الدراية هذه اللتماس نهضة يف األمل يبعث ومما االجتماعية. النظم يف السذاجة
وهم بمعونته، واالنتفاع تعليمه، إىل محتاجون الحضارة أمم من العاملية املصالح طالب
االستغناء أو منه، الرغم عىل تسخريه من أيرس ورىض فهم عىل معه التعاون أن يجدون

بالده. مرافق تدبري يف عنه
قلب وإن يستيقظ، النائم املارد «إن راندال: كالرانس االقتصادي الخبري يقول
جديدة، ومطامح جديدة بآمال يخفق والجنوب الشمال ويف والغرب الرشق يف أفريقيا
بأيديهم. مصريهم يقرروا وأن بأنفسهم أنفسهم يحكموا أن مستعدون األفريقيني وإن
هذه يف منترشة اآلن أصبحت ١٧٧٦ عام يف بيننا سائدة كانت التي االستقاللية الروح إن
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اللذين والجرأة التصميم نفس لها جديدة أمم الرباري من تكونت حيث الشاسعة البالد
يوم القدم يف عريقة قارة كانت التي وأفريقيا أسالفنا، من األوائل الرواد بهما امتاز
ميزان يف وهي العرشين، القرن حضارة إىل قدًما تندفع أن اليوم قررت متوشالح ولد
يوم، ذات الصناعي العالم إليها سيحتاج التي الطبيعية املوارد يف الثراء موفورة القوى
الذهب مناجم من أساس عىل القائم الرخاء من عال مستوى الجنوبية أفريقية والتحاد
والكروم النحاس مستودعات أعظم ونياساالند روديسيا والتحاد واألورانيوم، واملاس
الكوبالت معدن البلجيكية الكونغو ويف أراضيها، يف النفط أنجوال واكتشفت العالم، يف
ضخم مرشوع إلقامة الفرنسية االستوائية أفريقيا وتستعد املاس، وصناعة واألورانيوم
الفرنسية الغربية وأفريقية ليبرييا يف والكوبلت، الصفيح نياجرا ويف املنجنيز، لخامة
الخفيفة، املرشوبات سالل منها لتصنع حتى املوجنة أشجار تكثر غانة ويف الحديد، خام
حال كل عىل الكامنة القوى موارد أعظم وإن العادية، الشئون يف أخشابها وتستعمل

املاء. مساقط من الكهرباء توليد قوة لها؛ حدود ال التي الرائعة القوة لهي
من هائل منحدر ألفي األفريقية القارة تكونت عندما الجيولوجية العصور ففي
يشمل الذي املنحدر هذا وعىل الغربية، لسواحلها مواز القارة داخل إىل األطليس املحيط
قبل شالالت فوق الجريان إىل الكربى األنهار تنساق أفريقيا من األدنى الجانب معظم
السفن وجه يف منيعة حواجز الشالالت هذه كانت ولقد األطليس، املحيط يف تنصب أن
بالنظر اآلن تعترب واملساقط الشالالت هذه ولكن وراءها، ما اكتشاف فتأخر البحرية،
تنتظر وهي نياجرا، شالل أمثال من عرشات للطائرات بأرسارها أفضت التي أفريقيا إىل
يف املياه مساقط من الكهرباء لتوليد كبريان مستودعان وهناك واالستغالل، الرتويض
البنك شارك الذي كاريبي خزان عليه يقوم زامبيزي فنهر اآلن، الظهور إىل طريقهما
ولسوف الوافرة، املحركة بالقوى روديسيا يف واملصانع املناجم وسيمد تمويله يف الدويل
مرشوع وهناك ساجانا، نهر عىل إيديا إقليم يف خزان قريبًا الفرنيس للكامريون يكون
الضخامة من يبلغ مرشوع وهو البلجيكية، الكونغو يف الكونغو نهر عىل انجا خزان
املتحدة، الواليات يف تتولد التي القوى خمس تمامه بعد منه املولدة القوى تساوي أن
التقريب وجه عىل الكهرباء لتوليد منطقة كل جانب إىل الطبيعة وضعت هذا وعدا
بمعدن كله العالم لتزويد يكفي الذي البوكسيت من لها مثيل ال منجمية مستودعات
خطوط فإن املواصالت، وسائل يف به بأس ال تطور حدث وقد أجيال، عدة األملنيوم
القارة سماء تعرب الخدمات أحسن وتقدم الحديثة الطائرات تستخدم التي الطريان
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داخل إىل طريقها الحديدية السكة رشيط ويقتحم االتجاهات، من كثري يف وجيئة ذهابًا
موزنبيق عند الرشقي الشاطئ يف رحلتها تبدأ أن نقل سيارة مقدور يف وأصبح القارة،
روديسيا خالل ببعض بعضها يتصل ممهدة طرق فوق الغربي الساحل إىل وتميض
زيادة األجور وتزداد جديدة، موانئ الشاطئني كال عىل مكان كل يف وأنشئت وأنجوال،
البضائع من الواردات تزداد كما املناجم مناطق ويف الشاطئ طول عىل سيما ال مطردة

املستنفدة.» والسلع
وال املعروفة، املوارد جميع تستوعب ال املطلع الخبري ذكرها التي املوارد وهذه
للتثمري مهيأة موجودة موارد كلها وهي قبيلها، من تعرف أن يمكن التي املوارد جميع
واالستغالل للتثمري املدخرة املوارد غري ولكنها العرصية، املصانع بأدوات واالستغالل
الثروة موارد بها ونريد العرصية، الصناعة يف مطروقة وال معهودة، غري ينابيع من
وشواطئها أجوائها واستخدام الكربى الصحارى إصالح من تستخرج أن يمكن التي
مستوفية قارة إذن فهذه والصناعية، الزراعية بثمراتها الغنية والرتبة املالئم املناخ لخلق
ورضوراته، بمطالبه العالم تزويد يف وأرقاها القارات أغنى ملجاراة أهبة عىل لعتادها
يمر فهل والدراية، الحرية من عدتهم أهلها يملك أن إال أهبتها تتم كيما تعوزها ال
ودرايتهم، أهلها حرية من عتادها لها يستوىف الذي اليوم ذلك يقرتب أن دون الزمن
أو املظلم أمسها إىل ترجع وهل والزراعة؟ الصناعة موارد من عتادها استوفت كما
ستعلم العرشون القرن ينتهي أن قبل معها؟ العالم ومستقبل مستقبلها إىل تتقدم
تذليل أن وسرتى مصريها، إىل الغد قارة بها تتقدم التي الخطوات مدى املتطلعة الدنيا
عىل ناكصة يتخيلها حني العقل تواجه التي الصعوبة من ا جدٍّ أهون التقدم مصاعب
من مكانها عن متنحية فرقة أو مغلًقا كهًفا كانت يوم عليه كانت ما إىل مدبرة عقبيها
األفريقية القارة وصف أن — هذا عىل — ونحسب الحضارة، ركب يف األمم صفوف
خطاها خطوة أول يتتبعون إذ النشوئيني دعوى تقره ال ظلم الركب عن «بالتنحي»
عهودها، أقدم يف أفريقيا مجاهل إىل بها فريجعون األعجم الحيوان حظرية من البرش
أعظم حركتها وكانت الصفوف، سبق من أول القارة هذه كانت لقد ظنهم صدق فإذا
والطائرة الذرة عرص يف اليوم منتهاها إىل مبدئها من الحضارة مسري بها يقاس أن من
األوىل. خطواتها الزمن نسبة يف تضارع جديدة خطوة الغد يف لها تكون ولقد الفلكية،
بأفريقيا تقرن كانت القارات، وسائر أفريقيا بني كالربزخ فهي اآلسيوية، القارة أما
السياسية التسمية باب من أو التجوز سبيل عىل الرشق عليه يطلق مقاًما فتشمالن
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تارة، األجنبي لحكم2 يخضع كان الرشق هذا ألن الجغرافية، بالحدود تتقيد ال التي
واألندونسيني، الهنود من مليون خمسمائة نحو فكان أخرى، تارة األجنبية ولالمتيازات
خمسمائة نحو وكان أوروبية، لحكومات يخضعون آسيا يف الرشقي الجنوب وأبناء
سيطرة فيها تمتزج دولية المتيازات يخضعون حولها وما الصني يف آخرين مليون
بالدول الرشق عالقة يف أفريقيا شأن لها اليوم آسيا ولكن االقتصاد، بسيطرة السياسة
من حكامها وبني بينها والسيادة الحرية قضية من فرغت قد تكون أن وتكاد الكربى،
االجتماعية، النظم قضايا من بأشتات املعقدة القضايا هذه فارتبطت أبنائها، صميم
هي وهذه الحاكمني، الرعاة وسلطات املحكومني الرعايا وحقوق املعيشة، ومسائل
وسائر أفريقيا بني بزرًخا جعلتها كما والغد، األمس بني برزًخا تجعلها التي القضايا
أضواء عىل والحكم املعيشة مشكالت لتعالج الغد إىل تنظر ناحية من فهي القارات،
الذي ماضيها إىل تنظر الناحية هذه غري من وهي الصناعية، والحضارة الحديث العلم
كما وكنفشيوس، بوذا رشائع له وقدم وأديانه عقائده القارات جميع يف للعالم أخرج
من أهم آسيا عن سؤال من فما السالم، عليهم ومحمد وعيىس موىس رشائع له قدم
ليسمع الطريق مفرتق عىل اليوم السؤال هذا ويعاد تدين، وبماذا تعتقده عما السؤال
إىل أو السماوية، الروحية الحياة وإىل اإلنكار، نحو أو اإليمان نحو جديًدا جوابًا العالم
من بقية — األمس قارة — آلسيا تكون أن اإلنسان بني وأمل الحيوانية، املادية الحياة
يف الخالد نورها من آسيا تملك فماذا الهداية، نور عن بحثهم يف به تمدهم الروح مرياث
نورها من تملك ماذا قاراته؟ جميع يف العالم يتطلع كما إليه، تتطلع الذي النور عرص
والتنزيه؟ التجريد ومعاني الحس ملعاني رمًزا والدين العلم لغة يف النور أصبح أن بعد
بقيت التي األربعني السنني هذه يف يشء غري إىل تنتهي ال مضت قرنًا أربعني إن

العرشين. القرن من

.١٩٥٨ ديسمرب عدد يف املختار مجلة نرشته بوست إيفننج سرتداي عن ملخص مقال من 2
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املجتمع

وسائلها من محرومة األمة يف الوسطى الطبقة تكون أن االجتماع بنظام اآلفات أرض من
مشيئتها. وتقرير حقها، وإثبات صوتها إلبالغ

والقيام الثروة اقتناء بني املتوسطة أعماله معظم للمجتمع تؤدي التي الطبقة فهذه
اإلرضاب سالح تملك وال العلية، يملكها كما والجاه املال تملك ال اليدوية، بالصناعات
من لها ينبغي ما بعض معها ملكت ولو األجور، أصحاب يملكه كما املشرتك والعمل
والجاه املال أصحاب من بسند املطلق الحكم قيام الستحال والنفوذ الرأي يف املشاركة

اليدوية. والصناعات األجور أصحاب من بسند أو
بنصيبها تأخذ أن فيه طبقة كل تستطيع الذي املجتمع هو املثايل املجتمع إن
يوجد ولكنه تمامه، عىل بعد يوجد لم املجتمع هذا ومثل بوسائلها، حقها عن وتذود
االقتصادية، املعامالت مرافق وتعددت الكربى الصناعة نطاق اتسع كلما فشيئًا شيئًا
االرتقاء من املجتمع درجة بها تقاس التي املقاييس أصدق هي الوسطى الطبقة وحالة
طبقاته تتكافأ مجتمع يف بغريها فئة استبداد إىل سبيل فال والحرية، والعدل واالنتظام
الفئات، سائر عىل فئة تتغلب حني االستبداد ينجم وإنما والوسيلة، القدرة يف وتتوازن
والكفاية. املصلحة أسلحة من بسالح عاديتها ورد مقاومتها، عن املغلوبة الفئات وتعجز
األعمال وأصحاب والنفوذ، الجاه بوفرة العدد قلة تعوض قلة الثروة فأصحاب
وكلتاهما املطالبة، يف واالشرتاك االتحاد عىل بالقدرة الثروة تعوض كثرة اليدوية
محرومة الحركة مشلولة الوسطى طبقته فيه تقف الذي املجتمع يف تتحكم أن تستطيع
يف تتحكما أن منفردتني تستطيعان ال ولكنهما عنها، واإلعراب الكلمة جمع وسائل من
الوسطى كالطبقة االتحاد، وسائل من محرومة وال العدد، قليلة غري طبقة تتوسطها أمة
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ورضوب الفنية، األعمال وتعددت الصناعة، مجال اتسع كلما الفريقني بني تظهر التي
االقتصادية. املرافق وجملة والزراعة، التجارة يف الترصف

املثالية، الغاية هذه إىل يتمىش الحديث املجتمع أن املستقبل يف األمل بوادر ومن
مشكالت استحكمت كلما النجاة أدوات من أداة التاريخ يف فتظهر تعود «اآللة» وأن

والبغضاء. الفتنة زعازع جرائها من وتفاقمت االجتماع،
ألنها النفوذ؛ زمام عىل للقبض وحدها تكفي ال الصناعية املجتمعات يف فالثروة
أن الثروة صاحب وسع يف وليس واالقتصاد، واإلدارة الصناعة خرباء إىل أبًدا تحتاج
— املال يملك وهو — ألنه قومه؛ عىل مشيئته به يميل سالًحا الكبري املصنع من يتخذ
وربما واإلعالن، الرتويج ومتعهد االقتصاد، وخبري واملدير املهندس معونة إىل يضطر

فيه. الترصف عىل ويقدرون هؤالء يعلمه ما ثروته شئون من جهل
املعاملة نظام يستدعي قليلة أيد أو واحدة يد يف تنحرص كانت التي الثروة وهذه
الحصص حسب عىل واملساهمني الرشكاء بني تتفرق أن الكربى الصناعة مجتمعات يف
ويصعب واأللوف، باملئات مالكوه ويحسب باملاليني املال رأس فيحسب والسهوم،
املغالبة موقف بعض من بعضها يقف وفئات طبقات إىل الحالة هذه يف املالكني تقسيم
سنة عىل والرشاة البائعني بني التعاون نظام املساهمة نظام مع ويرسي والرصاع،
حيث الطبقات بني املسافة تتباعد وقلما والخسارة، الكسب يف والتضامن املشاركة

والرشكاء. املتعاونني بني والسهوم بالحصص الثروة تحسب
التاسع القرن مصانع يف الفنية والخربة الفطنة من خلًوا اليدوي العمل كان وقد
عىل عددهم يزيد الصناعة إجراء بني الغالبة الكثرة هم اليدويون العمال وكان عرش،
تتطور تزال وال الصناعة فتطورت الفنيني، ومساعديهم الخرباء من الحذاق أمثال عرشة
املصانع يف األعمال أقل اليدوي العمل وأصبح اختالف، أبعد بينهم النسبة اختلفت حتى
وأندية واملكاتب البيوت يف الصناعة وأجهزة الصغرى املصانع من يصاحبها وما الكربى،
الهندسة وظائف أعىل من الدرجات وتالحقت الزراعة، وحقوق التجارة ومعاهد الفن،
والفصل بينها التمييز يصعب األطراف مشتبكة طبقات عىل فاشتملت أدناها، إىل والفن

القديم. النحو عىل الطبقات تمييز عند مصالحها بني
والحقوق املصالح يف والتشابك الطبقات يف التقارب نحو باملجتمع ينمو تطور وكل
أن املجتمع هذا مثل يف يتأتى فال والحرية، االستقرار نحو به تنمو ثابتة خطوة فهو
عىل فتحرضها عليها تلح ذلك إىل بحاجة هي وال األخرى، الفئات عىل منه فئة تسطو
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الفاصلة الهوة من ينجم إنما والتمرد السخط أسباب معظم كان إذ والثورة، السطو
الطغيان إىل داع من وما واألرزاق، األقدار تقسيم يف الواضح الظلم من أو وفئة فئة بني
األقدار تفاوت فيه ويرجع الروابط وتكثر الفواصل تقل مجتمع يف باألمر واالستبداد
والحواجز املربمة التقاليد إىل يرجع وال للجميع، النافع بالعمل الدراية إىل واألرزاق

معقول. فارق بغري املفروضة
بلوغ قبل استقرار وال الكربى، للصناعة املالزم التطور هو الطبقات بني فالتعاون
من مفر وال بغريها، تستبد أن الطبقات من طبقة عىل فيه يستعيص الذي الطور ذلك

سواها. عىل وتجور الفئات، إحدى فيه تتغلب مجتمع يف االستبداد
األخري بالطور هي وليست الكربى، الصناعة لوازم من فليست املحرومني ثورة أما
الصناعة عهد يف الثورة هذه تحدث وإنما الصناعة، هذه إليه تنتهي الذي املحتوم
بد وال الغابرة، التواريخ يف الصناعة عصور قبل حدثت كما واستقرارها، اتساعها قبل
يف بل — ومنها ومشجعاتها، بواعثها لها تهيأت كلما والتفاوت الظلم مع تحدث أن
يتألبوا أن للمحرومني يتيرس وأن القائم، الحكم هيبة تضعف أن — الدوام عىل مقدمتها
والزراع العمال كحالة حالة يف وإما املنهزمني، الجند كحالة حالة يف إما واحد، مكان يف

والحقول. املناجم بني واحد جوار يف املحشودين
سنة، آالف أربعة قبل مرص يف القديمة الدولة زوال بعد الثورات هذه أشباه حدثت
العرشين، القرن بصناعة بعضهم يربطها التي الثورات أعراض جميع فيها فشوهدت
محفوظات يف فجاء الزمان، نهاية إىل اإلنسان تاريخ أطوار من األخري الطور ويحسبها
يف شكُّوا العامة أن السادسة بعد املالكة األرسات عهود من لنا تخلفت التي الربدي
املعبود اإلله إىل تقرب له: يقال كان أحدهم وأن والقرابني، الشعائر عن وأرضبوا الدين
األخ فاستباح انحلت، قد األرسة أوارص وأن قربانه، إليه لحملت مكانه عرفت لو فيقول:
واستبيحت قداسته بطلت الزواج وأن وأبيه، أمه حرمات عىل الولد واجرتأ أخيه، قتل
أصبحت املاء يف وجهها تنظر كانت التي وأن البيوتات، كرائم من املصونات أعراض
ووقارهم سمتهم خلعوا والوقار السمت أصحاب وأن املنتقاة، والحلية املرآة تقتني
من واستوىل دمرت، والقصور هجرت الضياع وأن اآلفاق، وشذاذ الخدم إىل وتزلفوا
حقبة بعد كله هذا وحدث واألطماع، املآرب له سولت كما استطاع ما عىل استطاع
ورسواتهم، أمرائهم بني الثروة فيها وانحرصت ِسفلتهم، عىل القوم ِعلية فيها جارت
الزراع من األلوف فيها وسيق وداخلها، البالد خارج من والقالقل الغارات فيها وتوالت
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سخرة إىل سخرة من والتنقل الهياكل وتشييد األهرام لبناء حشد بعد حشًدا والعمال
الخبز غري األحيان من كثري يف قوت بغري بل أجر، بغري األمر ووالة الرؤساء خدمة يف

القفار.
املعروفون األرقاء وهم قرون، بأربعة امليالد قبل إسربطة يف األرقاء حركة وحدثت
من وكلهم Perioeci الضاحية إىل نسبة الضواحيني باسم أو Helots الهيلوت باسم
مقربة عىل باأللوف تجمعوا وقد الثمرات، يف واملقاسمة بالحصة األرض زراع الفالحني
النجدة طلب إىل الصارمة الحربية املدينة هذه وألجئوا إسربطة، قادة وهزموا املدينة من

سنوات. عرش حوايل بعد إال الثائرين األرقاء صد عىل تقدر فلم جريانها، من
٧٢ق.م) (سنة سبارتاكوس بقيادة الرومانية الدولة يف األرقاء حركة وحدثت
سبعني قرابة منهم فحشد الرق، يف زمالئه جمع من وتمكن املصارعة تعلم الذي الرقيق
أن وكلفها الدولة جهود استنفد حتى القوية، بحمالته الرومانية الجيوش ودوخ ألًفا
يخمدوا فلم Pompey وبومبي Crassus كراسوس طراز من قوادها أكرب له ترصد

شديد. عناء بعد إال ثورته
للهجرة الثالث القرن منتصف بعد اإلسالمي العرص يف األرقاء حركة وحدثت
بن محمد بن عيل بقيادة البرصة زنج ثار حني للميالد» التاسع القرن منتصف «وبعد
إىل الواثق بن املهدي الخليفة أيام من وتخبو تحتدم ثورتهم برحت وما الرحيم، عبد
يعملون كانوا ألنهم التجمع؛ من الزنج هؤالء وتمكن املتوكل، بن املعتمد الخليفة أيام
يكن ولم البضاعة، ونقل الزراعة يف يعملون كانوا كما الشواطئ وسكنى املوانئ يف
مسخرين عماًال والضواحيني الهيلوت أرقاء أو «سبارتاكوس» أرقاء وال األرقاء هؤالء
عىل حمالني أو املناجم يف حفارين أو فالحني كانوا بل صغرى، أو كربى صناعة يف
يف فخرجوا بينهم، املصلحة ووحدت الشكاية، ووحدت عملهم أماكن جمعتهم الشواطئ
الزمن يف قرنًا عرشين من بأكثر الكربى الصناعة عرص قبل االجتماعية الحركات تلك

اإلسالم. زمن يف قرون عرشة ونحو القديم
بد ال التي املشرتكة عواملها االجتماعية الحركات هذه من حركة كل يف وعملت
وظهور الهيبة سقوط أو والهزيمة والقيادة الدعاية عوامل وهي العهود، جميع يف منها

الحاكمة. الهيئة قبل من األمور تدبري عن العجز
ولكن األهرامات، عهد بعد املرصية الثورة دعاية كانت كيف التحقيق عىل نعلم وال
الفالحني بني الشكوى شيوع مع الخصوص، عىل القبيل الوجه يف واألرس الدعاة تفرق
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األرس زعماء من زعيم إىل الثائرين من فريق كل جذبت التي الدعوة دخيلة عىل يدل قد
العروش. وطالب

رزقت أنها عنها عرف الذي هذا ومن كثري، عنها فاملعروف الهيلوت ثورة أما
وجاءتها Aristodemusوأرستديمس Aristomene أرستومني يدي عىل الحسنة القيادة
امللك إىل الطامحني من أناًسا لها مسخرين الفرس جانب من الخارجية الفتنة دسائس
عىل كانوا العصابات رؤساء من وأناًسا Pausanius بوزانيوس القائد رأسهم عىل
صفوف بني البارزين األرقاء بتعقب املختصة الخفية الرشطة فتك من دائم خطر
وتشبه Krypteia الكربتية يسمونها ترتصدهم خاصة خفية لهم وكانت جلدتهم، أبناء
واالستطالع. اإليقاع وحبائل التجسس، نظام يف الشيوعية الثورة قبل القيرصية الخفية
عىل األرقاء ثورة عن املعروف من أكثر روما عىل األرقاء ثورة عن واملعروف
ينظر فال بها، املحيطة باألمم واشتباكها الرومانية األنظمة اشتهار عىل قياًسا إسربطة،
جميع فيها وجد إال سبارتاكوس ثورة بنشوب انتهت التي الحوادث تفصيالت يف املؤرخ
الحروب، هزائم إىل واالقتصادية السياسية األزمات من الثورات هذه تخلف التي العوامل

واحد. صعيد يف الثائرين حشد وإمكان الدعاية، تحريض إىل الهيبة وسقوط
وانقسم امليالد، قبل األول القرن يف الشمال برابرة من روما عىل الغارات تعاقبت
أو القنصلية الحكومات وتضعضعت واملغرب، املرشق بني الرومانية الجيوش والء
الحاكمني وظهور االستبداد، سلطان لقيام الطريق ومهدت بالجمهورية الشبيهة
ومنها اإلصالح، برامج يف املصلحني آمال وخابت العشائر، وزعماء القادة من بأمرهم
الكبار املالك بني والثروة األرض لتوزيع الواسعة الخطط ورسم الزراعية، امللكية تقييد

بالتدريج. والصغار
إقناع يف الحيل استنفدا قد Gracchi جرايش وجايوس طيربيوس األخوان وكان
الصغار، املالك عدد لزيادة العامة األرض توزيع بإعادة الشيوخ مجلس وأعضاء العلية
العامة، الزراعية لألرض األقىص بالحد قراًرا الشيوخ مجلس من أولهما واستصدر
الحقوق تعميم يف يتوسع أن فأراد أخوه جاء ثم ١٣٣ق.م) (سنة فدان ثلثمائة فجعله
محاسبة يف الحق إليها وكل الشيوخ طائفة دون املشرتعني من طائفة وأنشأ السياسية
السياسية الحقوق عىل املنازعات هذه وكانت الدولة، رجال من إليهم ومن السابقني الوالة
القديم، الروماني املجتمع سادة من العلية طوائف بني االنقسام بداءة املدنية والحقوق
فكان الدولة، تخوم عىل الشماليني الربابرة غارات فيه تتابعت الذي الوقت يف هذا واتفق
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ماريوس جايوس للقائد سوغت مقنعة حجة املغريين صد عن العسكرية الحاميات عجز
يف بالسلطة لالستئثار األفريقية الحروب يف سمعته ويستغل بقيادته الجيش ينظم أن
الوطن جيش بني الدولة انقسام إىل االستئثار هذا وجر الشمال، تخوم عن الدفاع حروب
معارك الفريقني بني ووقعت سوال، كرنيلوس بقيادة املتحدة الواليات وجيش بقيادته،
«سوال» منها خرج واألزمات، والفتن القالقل يف سنوات انقضاء قبل تنحسم لم عنيفة
بالطاعة الدولة له فدانت امليالد قبل وثمانني احدى سنة حوايل ماريوس عىل منتًرصا
املساعي تجددت حتى ٧٨ق.م) (سنة سوال موت عىل شهور تنقض ولم سنتني، حوايل
املطلق السلطان وإقامة الجمهورية، النظم هدم إىل جانب كل من تتجه التي الحثيثة
سبارتاكوس، ثورة نشبت الفرتة هذه ويف املتنافسني، القادة من ذاك أو هذا بزعامة
تراقية يف الرومان حروب بهم جاءت الذين األرسى أشتات من أشياًعا لها فوجدت
أناس منهم وكان الواسعة، الدولة أرجاء وسائر الغال وبالد — سبارتاكوس وطن —
يف الجنوب رعاة من آخرون وأناس الحربية، األعمال عىل فيه وتدربوا بالجيش لحقوا
حروب يف ويشتبكون Latifundia قطعانهم لحماية السالح يحملون كانوا ممن إيطاليا
— لسبارتاكوس — فانقاد القائمة، الحكومة سلطان ضعف كلما العصابات كحروب
النافرين، الشذاذ من وبعضهم األرقاء، من بعضهم واملصارعني املقاتلة من كبري جيش
الجيوش هزم ثم (٧٣ق.م) العناء من بقليل الدولة جيش عىل االنتصار من وتمكن
كاد حتى خطبه واسترشى الغال، بالد يف والوالة القناصل بقيادة لقتاله جردت التي
التي بجيوشها الحكومة عليه تقدر ولم العاصمة، وراء فيما اإليطالية البالد يحكم أن
رجال من رجل لألمر تصدى حتى القادة، بني الوالء وانقسام النزاع، أيام من تخلفت
عىل وتنظيمه تدريبه توىل جديًدا جيًشا لقتاله فجند كراسوس، القائد هو الكفاة «سوال»
أن كاد وقد (٧١ق.م) Apulia أبوليا معركة يف سبارتاكوس عىل الدائرة ودارت يديه،
الثائرين أن تبني ثم مسينا. عند الصغرية السفن من أسطول عىل جيشه بفلول يفلت
لم آالف ستة نحو منهم وأحيص معروفني، لسادة اململوكني األرقاء من جميعا يكونوا لم
طائفة مع كانوا وإنما الرق، يف سابقة ألكثرهم تكن ولم يملكونهم، سادة لهم يعرف

اإلنسانية. والحقوق للحرية وطالبًا والخلل، الظلم عىل ثواًرا الهاربني الفلول من
ثورة عن عرف مما أكثر العباسية الدولة يف الزنج صاحب ثورة عن واملعروف
قريب واملآخذ املراجع وافر تاريخي عهد يف حدثت ألنها الرومانية؛ الدولة يف األرقاء
والدعوى الدعوة كانت وقد ودعواه، دعوته ومصادر وأوقاته، أحواله يف إلينا بالنسبة
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فعلهما فعلتا ولكنهما والتضليل، السخف من والدعاوى الدعوات تكون ما كأوهن مًعا
التي الحجة انتحال وسهولة واحد مكان يف الثوار واحتشاد الدولة ضعف مع املعهود
أصحاب العباسيني بني النزاع أوقات أعنف يف القائمة الدولة عىل الثائر إليها يستند
من جاوره وما اإلقليم أبناء من األكثرين عقيدة يف الحق أصحاب والعلويني السلطان،
أخبار مع التناسق إىل أدنى غربية نظر وجهة من الثورة هذه أخبار ورواية اإلقليم،
«سري لخصها كما هنا نرويها ولهذا والرومان، اليونان تاريخ يف قبيلها من الثورات
سنة أخبار من يقول إذ الخالفة اضمحالل تاريخ عن كتابه يف Muir موير» وليان

ييل: ما (٨٦٩م) للهجرة ومائتني وخمسني خمس

وكان سنة، عرشة خمس حولها من والفتك الذعر أشاعت الزنج فتنة إن
األمر أول يدعو فكان طالب، أبي بن عيل إىل النسب انتحل فارسيٍّا زعيمها
فإذا خبيئته عن كشف أن عتم ما ثم الروحية، اآلداب بعض إىل الصفة بهذه
الجزيرة شبه يف يحوم وكان الخبيث، لقب عليه يرسي منتفض متمرد هو
لجميع بالحرية ونادى العصيان، راية رفع ثم طائل، غري عىل ذلك قبل العربية
برايته، التفوا إذا والغنائم األسالب من له حد ال بما ووعدهم املستعبدين
هللاَ ﴿إِنَّ وتلغيه الرق تبطل الراية عىل كتبها القرآن من آية شعاًرا له واتخذ
ِهللا َسِبيِل ِيف يَُقاِتلُوَن ۚ اْلَجنََّة َلُهُم ِبأَنَّ َوأَْمَواَلُهم أَنُفَسُهْم اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْشَرتَٰى
اآلية وفرس َواْلُقْرآِن﴾ َواْإلِنِجيِل التَّْوَراِة ِيف ا َحقٍّ َعَليِْه وَْعًدا ۖ َويُْقتَلُوَن َفيَْقتُلُوَن
من باملستغرب يكن ولم أحد، يملكها فال واألموال الرءوس اشرتى هللا بأن
أهل ومعهم باأللوف، إليه يهرعوا أن سادتهم يهينوا أن علمهم الذين العبيد،
من األثيوبيون فمعناه الزنج، اسم أما والغنائم. األسالب طالب من البادية
الزنج، بفتنة فسميت الفتنة، إليهم نسبت هنا ومن األفريقية، القارة أوشاب
بالقتال، ومجاهرتهم عصاينهم بداءة ومائتني وخمسني خمس سنة وكانت
إىل قزوين وشواطئ النهرين وادي جوانب بني فيهما انترشوا سنتان وتلتها
فأغاروا النجاح وشجعهم األنهر، هذه عىل ثم من أيديهم فبسطوا األهواز،
يف وأعملوا واقتحموها، البرصة عىل (٨٧١م) ومائتني وخمسني سبع سنة يف
بأمنهم اغرت من كل فقتلوا غدًرا، باألمان نادوا ثم وفظيعة، منكر كل اآلهلني
يف النريان وأشعلوا الكبري، املسجد وهدموا املخدوعني، السكان جمهرة من
عىل املوفق فأنفذ الخالفة، عاصمة من مقرتبهم الخليفة راع وقد كلها، املدينة
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إال بهم يظفر لم ولكنه قويٍّا، نشاًطا للقتال فنشط لقتالهم، الجيش رأس
واشتغاله حني بعد حينًا القتال وقف إىل الضطراره األوىل املعارك يف قليًال
مثل القادة من وغريه موىس ولقي الدولة، من أخرى مواقع يف املخاطر بدرء
يمنون كانوا ما مع الغارة عىل خاللها الزنج ثابر سنة بعد سنة الفشل هذا
وخوزستان العراق عىل يغريون وجعلوا املعارك، بعض يف الهزيمة من به
واتخذوا األهواز فنهبوا مصفوفة، جموًعا أو متفرقة عصابات والبحرين
البالد عىل وانقضت والتقتيل، التخريب حروب منه يشنون معسكًرا «واسط»
من الخالص بعد املوفق لهم فرغ ثم والفزع، الشقاء من سنة عرشة تسع
ودارت املعتضد، ابنه وقيادة قيادته تحت الجيوش فوحد الخارجيني، األعداء
ودفعوا خوزستان، من أوًال فطردوا األرقاء، جموع عىل الحني ذلك من الدائرة
واحتموا الحصينة باملواقع استعصموا حيث النهر من السفيل الجانب إىل
نحو ذلك تلت التي املعارك أخبار تزال وال بها، املحيطة والجداول باألقنية
من العدو وأجىل اململة، املسهبة بتفصيالتها تروى محفوظة سنوات خمس
مستعصًما سنوات ثالث املواقع تلك عن جالئه بعد لبث ولكنه كثرية، مواقع
املوفق إصابة جراء من متوالية فرتات الحصار النقطاع الحصون ببعض
إىل زرافات زرافات يتسللون الثوار وأخذ الرسيع، العمل عن أقعدته بجراح
أعلن أنه وسماحته رفقه من وبلغ وسماحة، برفق التوبة منهم فيتقبل املوفق،
القلعة سقطت ثم وقحة، بصلف هذا عنه فأعرض األكرب، امليسء عن العفو
يمعن وهو األرس، يف الخبيث ووقع ديارهن، إىل السبايا النساء من كثري وعاد
املتخوفة؛ الجموع من مشهد عىل رفع حيث رأسه وحمل فقتل الهرب، يف

رشه. من النجاة عىل هللا يشكرون سجوًدا فخروا

الداعية بني الحيدة عىل تاريخية نظرة عن يصدر الزنج لفتنة هذا موير وتلخيص
وهو املسلم املؤرخ به يشعر الذي الديني بالغضب يمتزج فال عليها، يثور التي والدولة
يف — وهي النبوية، الحرضة عىل واالفرتاء واإلباحة املروق فتن من فتنة عن يتكلم
التفاوت أبعد تفاوتت وإن قبيلها، من التي الثورات مع تام نسق عىل — موير رواية
ينتقضون أو بها يأخذون التي وعقائدهم ومطالبهم الثوار وأجناس واألمكنة األزمنة يف

عليها.
من أناس ثورات ألنها أمكنت؛ ثورات وكلها أمكنت، ألنها حصلت ثورات فكلها
يف تجمعوا كانت، حيث والفوىض بالقالقل املنتفعني أو االجتماعية الشكايات أصحاب
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بأمر فاستخفوا والعجز، الهزيمة من به مني ملا السلطان واستضعفوا واحد صعيد
العاطلني، أو الصناع أو الفالحني من يكونوا أن هذه ثوراتهم من يلزم وال عليه، الخروج
للتاريخ.1 املاديون املفرسون يرتبها التي األطوار حسب تتأخر أو ثوراتهم تتقدم أن وال

سلف، ما قبيل من اجتماعية ظواهر الكربى الصناعة عرص أوائل يف تكررت وقد
العهود، من عهد بها يختص ولم الزمن أنحاء يف تفرقت التي الثورات فيها فتكررت
الكربى، الصناعة أطوار أول يف تأتي أنها حديثًا تكررت منها ظاهرة كل يف ولوحظ
الصناعة مجال لتوسيع تتهيأ لم التي املجتمعات تعرتي مألوفة غري مفاجأة كأنها
وليست املفاجأة، أعراض من عرض فهي ثروتها، ومصادر مرافقها وبني بينها والتوفيق
املعلقة الطوارئ من هي وال أطوارها، آخر يف الكربى للصناعة مدخرة خاصة نتيجة

أدوارها. بها وتدور حينها يحني أن إىل الزمن حجاب وراء
أطوارها، استوفت التي الكربى الصناعة تمكن بعد الحوادث مراقبة من الثابت أما
الثروة زيادة ألن وتوقعها؛ انتظارها فيه ويقل املفاجآت، فيه تقل الذي االستقرار فهو
وكثرة األعمال، أنواع وكثرة املالكني، كثرة تصاحبه الكربى الصناعة مجال اتساع من

واألرضار. املنافع يف الواحد املجتمع أعضاء بني بالتضامن تقيض التي الروابط
القرن من الوسطى السنوات هذه يف اتساعه فوق الصناعة مجال يتسع وسوف
العالم، أرجاء يف املجال هذا استقامة دون نهايته قبل املدى يقرص وقد العرشين،
التطور عالقة عن اآلراء لتصحيح كافية نهايته قبل التطور يبلغها التي األوضاع ولكن
املجتمع طبقات بني للتعاون العاقبة أن الناس بتعليم جديرة الطبقات، بنهاية الصناعي
فئاته، سائر عىل املجتمع من فئة تسطو حيث مفقودان والحرية االستقرار وأن الواحد،
يخلق التعدد هذا ومن األعمال، أنواع وتعدد الكفايات، وتعدد الطبقات، بتعدد رهينان
وال يستطاع ال العامة، الحياة لنظام خرق فإنهما والطغيان، األثرة من الواقي الرتياق

والعالقات. املصالح وتتداخل والحقوق، األقدار تتقارب حيث إليه يحتاج

املذهب». «أتباع فصل من للمؤلف واإلنسانية الشيوعية كتاب من 1
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املشوب الحق عىل البدء من بد لها يكن ولم الغلط، يشوبه حق عىل املرأة قضية بدأت
الوجوه. من وجه عىل تبدأ فلم جمدت، أو تأخرت، وإال بالغلط

وعبيد ملوكهم، من حقوقهم يطلبون رعايا بالحقوق: املطالبة معمعة يف بدأت
وشعوب األموال، أصحاب من حقوقهم يطلبون وأجراء سادتهم، من حقوقهم يطلبون
وعباد اآلباء، من حقوقهم يطلبون أبناء بل غالبة، شعوب من حقوقها تطلب مغلوبة

املعبود. من حقوقهم يطلبون
يف جديدة خصومة بحقوقها مطالبتها كانت املعمعة هذه يف املرأة دور جاء فلما
هو وهذا الجنسني، بني خصومة أو الرجل مع خصومة الكثرية، الخصومات معرتك
االنتباه بعد نكرانه يجدي وال ينكره، ال حق عىل بدأت التي قضيتها يف الغلط موضع

النساء. قبل الرجال من إليه االنتباه يبتدئ ما وكثريًا إليه،
ولكن والحرية، املعرفة عصور قبل مسخرة مظلومة كانت املرأة أن الحق فمن
خصومة أو الرجل، وبني بينها خصومة الظلم هذا يكون أن قضيتها وضع يف الغلط
وبعد مهل عىل إال يعرفاه لم واحد لعدو ضحية كانا مًعا الجنسني فإن الجنسني، بني

منه. الخالص منافذ وعن عنه، بعيد ضالل
وجهله. جهلها ضحية املرأة كانت يوم جهله ضحية الرجل كان

الظلم هذا عن مثله مسئولة وكانت مظلومة، املرأة كانت يوم مظلوًما الرجل وكان
مستويان. الحالني عىل فهما — مسئولة غري أو —

يف اختالف مع الرجل يشكوه االجتماع مساوئ من املرأة تشكوه ما كل وكان
عليه متفق باختيار الشكاية صمتت وربما الشكاية، عىل القدرة يف واختالف الدرجة،
ضحية أمام االتهام حظرية يف مًعا والنساء الرجال يقف وقد والنساء، الرجال بني
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وتلك الخصومة، مواقف من موقف يف املعقول بالطرف هي وال بالخصم، هي ال أخرى
ونساء رجاًال الزمن مع يصبحوا أن قبل والبنات، البنني من املظلومة الطفولة ضجة هي

وأمهات. وآباء
وما مظلومات، والنساء مظلومني الرجال كان يوم الطفولة ظلم يف شك من فما

واملظلومني. الظاملني، مصاب الظلم؛ هذا بجرائر الجميع مصاب يف كذلك شك من
هذا ضاع وكم تحبها؟ ووليدة تحبه وليد من الغابرة العصور يف األم ظلمت كم

وضاللة؟ جهل عىل تعرف وتبعة تعرف ال تبعة بني الظلم
كما والبنات، البنون إنهم سواء: حد عىل قل والضاللة؟ الجهل عن املسؤول ومن

والنساء. الرجال إنهم تقول: أو واألمهات، اآلباء إنهم تقول:
جدال ال صدق فذلك نشأتها، يف حق قضية املرأة» «تحرير قضية إن قيل: فإذا
الرجل، وبني بينها خصومة قضية إنها يقال: حني الغلط موضع توضع ولكنها فيه،
يكسب ضدين بني صلح أو مطلوب، عىل طالب انتصار هو إنما فيها الفصل وإن

املقاضاة. هذه يف غريمه يخرس ما بمقدار أحدهما
بني عالقة أنها عىل فيها يقىض يوم الصحيح موضعها يف املرأة قضية توضع إنما
خارس وكالهما واالستعداد، الوظيفة اختالف حسب عىل العمل بينهما يتوزع رشيكني
أين عرف إذا رابح وكالهما وكفايته، عمله يف ونازعه رشيكه بحق أخل إذا مغبون

الجنسني. بني الخلق قسمة من يأخذ وأين يعطي،
هذه فيها وتتمثل العمل، توزيع فيها يتجىل محسوسة ظاهرة الطبيعة يف ليس
شاهد هو إنما إنساني مخلوق فكل الجنسني، وظائف بني املقابلة يف نراها كما الرشكة
ضحالة ومن األنثى، وبينة الذكر بنية تركيب يف املتقابلة الوظائف هذه عىل تكوينه يف
الجسد، أعضاء عند ينتهي الجنسني تركيب يف التقابل هذا أن الظن إىل يسبق أن الفهم
نحسها التي الخفية والبديهة والفكر العاطفة استعداد يف تقابًال معه يستدعي وال
رجاًال — نحن ندركه مما وأقوى أعمق لعلها أخرى، أحيانًا الحس عن وتحتجب أحيانًا،

املحسوسات. هذه من — ونساء
إىل والكفايات الحقوق عىل التنازع أفق من تخرج أن ينبغي — بعد — واملسألة

القرار. كان كيفما مستقرها، إىل فيه تدور الذي أفقها
ولكننا العرشين، القرن من الباقية البقية يف حلها نرتقب أن األمل يف الغلو ومن
أن رجونا إذا — اليوم نراه فيما محقًقا أمًال لكن لم إن — قريب أمل عن نتحدث
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بدأ الذي الدور فينقيض جيلني، أو جيل بعد الصحيح موضعها املرأة قضية توضع
يتقاسمان اللذين الرشيكني عمل فيه يعمالن دور ويتبعه والرجل، املرأة بني بالخصومة

الحصتني. يف خسارة ألنها الخسارة؛ ويحذران الحق، يتقاسمان كما الواجب

السالمة من املجتمع نصيب عىل الطبقة حالة من أدل األرسة حالة أن شك وال
قلما واقتصادية اجتماعية أوضاع عىل الطبقة حالة من نطلع كنا إذ واالستقامة؛
األرسة حالة من نستلهم أننا حني يف االستطراد، سبيل عىل إال وراءها ما إىل نتخطاها
ونستشف والجماعة، الفرد أخالق إىل منها ونهتدي الجنسني تقسيم يف الطبيعة حكمة
عىل نطلع حني يفوتنا وال ونموه، بقائه عىل للمحافظة احتياله يف النوع بداهة منها

والسياسية. االقتصادية عالقاته يف املجتمع بأحوال نلم أن األرسة تكوين
واالستقامة السالمة من يبتعد املجتمع أن فنعلم الطبيعة حكمة نستلهم ونحن
املقبل، الجيل وتربية األمومة وظيفة وبني بينها ونحى األرسة، عن باملرأة ابتعد كلما
السعي تكاليف من والراحة للعطف موئال األرسة إليه وتسكن إليه لتسكن البيت وتدبري

واملعيشة.
أمتها، يف املرأة تنالها التي السياسية الحقوق مدى نعلم أن هنا البحث مدار وليس
العامة األعمال ومراكز تتلقاها التي العلمية والدراسات تشغلها التي الوظائف عدد وال
يئود وال األعمال، هذه عن املرأة استغنت إذا مقبًال خطًرا نواجه ال فإننا تتوالها؛ التي
األرسة وسياسة األم، بوظيفة تكتفي يوم املرأة عنه تتخىل ما كل الرجل يويل أن املجتمع

البيتية. الحياة يف
ونبتعد ولوازمها، األرسة حياة عن املرأة تخلت إذا املحقق الخطر نواجه ولكننا
السالمة من بعيد مجتمع يف يعمالن كليهما والرجل املرأة أن فنفهم الطبيعة، حكمة عن
وتثبيط إليهما، املجتمع رد االجتماعي اإلصالح يف نتوخى أن وينبغي واالستقامة،
توزيع يف الطبع سواء عن الشطط إىل — ورجاًال نساء — الناس تحفز التي الدوافع

الجنسني. بني األعمال
يف الجنسني كفاءة عىل منازعة إىل الحيوية املسألة هذه تنقلب أن اللجاجة ومن
لرتبية وصلحت لألمومة، خلقت املرأة أن فيه منازعة ال الذي فاألمر والعمل، العلم شئون
وأن األرسة، يف مكانها عن التخيل إىل يضطرها أن باملجتمع يحسن فال األرسة، عواطف
عنها. الرجل فيها يغني بأعمال اشتغاًال أو الرزق، إىل سعيًا بالبيت التضحية إىل يلجئها
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الحضارة يف تضطر املرأة أن وننىس الواقعة، الحقيقة نتجاهل أن لنا وليس
إال املعيشة، لوازم سبيل يف األرسة بلوازم والتضحية البيت هجر إىل اضطراًرا الحديثة
املستقبل قواعد ونقيم بها نغتبط أن علينا يوجب ال الحقيقة هذه تجاهل من الحذر أن
إصالحها إىل ونسعى واعتباراتها، معاذيرها من حقها لنعطيها بها نعرتف وإنما عليها،

إليها. والرجال النساء تضطر التي الدوافع وتثبيط
تعليمهم وإهمال القارصين، تسخري إىل — الفقراء وغري — الفقراء اضطر وقديًما
لالنتفاع إيثاًرا وعقولهم؛ بأجسامهم ويرض عليهم يشق فيما الباكرة الطفولة سن يف
تربيتهم عليها تقام قاعدة الرضورة هذه نجعل فلم نفقتهم، احتمال عىل بأجورهم
إىل املضطرين ونغني لنصلحها الحقيقة بهذه واعرتافنا ذويهم، عن الضائقة وتفريج
منها وأنفوا منهم الكثريون عنها فاستغنى الشائنة، السخرة هذه عن أبنائهم تسخري
وطاعة العقوبة من خوًفا يتجنبوها أن الزمن مع تعودوا أن بعد وقلوبهم بضمائرهم

للرشيعة.
تعالج أن يمكن األرسة حياة عن املرأة ترصف التي الرضورات أن اآلن يبدو وال
الجيل يف العالج عىل تستعيص أنها الظن وأكرب فيه، نحن الذي الجيل يف السهولة بهذه
قبل العرشون القرن يتكفل أن األمل يف نغلو فال نأمل ولكننا يليه، الذي أو املقبل
عليها الخالف صفحة فيختتم األمني، موضعها يف الجىل القضية هذه بوضع انتهائه
الجنسان فيها يتعاون رشكة املقبلة لألجيال ويرتكها واملرأة، الرجل بني خصومة كأنها

الزميالن. يتعاون كما
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وال ظن إىل به حاجة ال املستقبل أخبار من بخرب والنبوءات الظنون هذه نختم ولعلنا
الرواية. فيه تتضارب الذي املايض أخبار من أوثق يكون وقد نبوءة،

فيه، نشأت التي الفنية البدع حساب نهايته قبل يصفي سوف العرشين القرن إن
نبوءة طياتها يف البدعة تحمل إذ والنبوءة، الظن إىل يحتاج ال الذي الخرب هو وهذا
تميض ثم زي، بعد زيٍّا والحىل الثياب أزياء تأتي كما تميض ثم البدعة وتأتي مصريها،
ابتداعها. يف أحد فكر ملا الرسيع التقلب هذا ولوال بها، ويولعون يبدعونها من باختيار
سلفه ذخرية من وأعجب أوفر الفنون بدع من العرشين القرن ذخرية كانت وقد
الناس فيها أولع التي الحديثة العصور يف أسالفه ذخائر ومن عرش، التاسع القرن
هذه يف األخري شأوها بلغت أن إىل به والتربم تغيريه يف رسعتهم ازدادت ثم بالجديد،

األخرية. السنوات
به، تغري التي أسبابه جميع إىل العرشين القرن يف البدع عىل اإلقبال ويرجع
التي العلمية الطرافات شيوع وإىل املرعية، التقاليد عىل الجرأة إىل عليه؛ وتحرض
من النرش ميادين اتساع وإىل والفنون، بالعلوم املتحدثني وجمهرة الفنانون، يتداولها

وتمثيل. عرض ومسارح متحركة وصور وإذاعة طباعة
وما االستنارة، وعرص النهضة عرص منذ قديمة املرعية التقاليد عىل والجرأة
تصدر كانت التقاليد عىل الجرأة أن إال والسياسية، العلمية الثورات عصور من تالهما
اليسار باسم أو املحافظني، عىل الثائرين املجددين باسم واحد جانب من مىض فيما
ذات شعواء التقاليد عىل الغارة جاءت العرشون القرن تقدم فلما اليمني، عىل املنتقض
املاضية التقاليد يحطمون املاديني من االجتماعية الدعوة فأنصار اليمني، وذات اليسار
األجراء، طبقة غري من الطبقات قواعد عىل املايض يف قام بناء كل يهدمون ألنهم
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الدعوات فيعارضون الفرد حرية عىل الجماعة طغيان ينكرون الفردية الدعوة وأنصار
الوجوديني بعض مذهب عىل — ولكنهم الجماعة، أجل من الفرد تلغي التي االجتماعية
واقتحام العرف، عىل بالخروج وجوده ويثبت وهواه، برأيه يستقل أن للفرد يبيحون —
الخصوص عىل الذوق مسائل يف والعادات باألصول اكرتاث غري عىل يروقه الذي الطريق

الفنون. ومنها
العلمية املباحث شيوع غري يشء هنا نعنيه فيما فهو العلمية الطرافات شيوع أما
املباحث فهذه األمني، والتطبيق التجربة أصول عىل ويمتحنونها العلماء يمحصها التي
العلم تاريخ يف تثبت التي الفنية املدارس قيام إىل وتؤدي والفنان الفن تفيد العلمية

واألزياء. البدع تغيب كما تغيب ثم تظهر وال والثقافة،
القشور تعدو ال فإنها والدراسات، املباحث هذه غري يشء العلمية الطرافات إن
تجري غرابة من فيها ملا األندية يف املتندرون ويتخطفها العاجل، النظر تستهوي التي
تطبيقه ويساء فهمه يحسن ما ومنها والبدوات، األقاصيص غرابة مع واحد نسق يف
الشعور ومسائل التفكري مسائل وبني الفن، وموضوع العلم موضوع بني التمييز لسوء
يف الطبيعية املدرسة دعوة الفنون بدع يف الخاطئة التطبيقات هذه وأشهر والخيال،
وأرسعها نظرتها، يف األدبية املدارس أصح من وهي Naturalism عرش التاسع القرن

اآلداب. وأساليب العلم أساليب بني التمييز لسوء تطبيقاتها يف الخطأ إىل
من غريهم عىل أنفسهم يميزوا أن أرادوا أصحابها أن الدعوة هذه مبعث كان
عواطفهم عن والتعبري الناس أحوال وصف يف العلمية األمانة بالتزام والشعراء الكتاب
الكتابة عند وآرائه أهوائه من يتجرد أن ينبغي الكاتب إن وقالوا: االجتماعية، وعالقاتهم
االجتماعية الحقائق عن تعبريه وأن الطبيعية، الظواهر دراسة عند العالم يفعل كما
الرياضية. املسائل قالب أو العلمي التعبري كقالب قالب يف يصاغ أن ينبغي والنفسية

األمانة بهذه املقصود كان إذا العلم أمانة الكاتب يلتزم أن شك وال الحسن ومن
األمانة بمعنى أمينًا يكون ال ولكنه الخرافية، واألباطيل الكاذب الزخرف يتجنب أن
الفن ألن الشخصية؛ املالمح من يتجرد آليًا تعبريًا نفسه عن عرب إذا الفنية وال العلمية
وكاتب، كاتب بني تتشابه ال التي الشخصية وملكاته الفنان نظر وجهة عىل قائم كله
كما أبًدا متشابهة مقرراتها تأتي وال ومصور، مصور بني وال وشاعر، شاعر بني وال
الشمسية الصورة عىل مفضلة اليدوية الصورة كانت ولهذا العلماء، مقررات تتشابه
مطابقة العلمية باألمانة املقصود كان ولو واإلتقان، الصدق من هذه بلغت ما بالغة
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تبدعها صورة كل من شأنٍّا أرفع الشمسية الصورة لكانت املحسوسة ألصولها الصورة
العلم ألن اآللية؛ األمانة غري يشء الفنون يف العلمية األمانة ولكن الصناع، الفنان ريشة
تصويًرا — العلم باسم — ننتظر أن لنا يجوز فال اإلنسان، غري اآللة إن لنا: يقول
االختالف، هذا بغري مًعا الفن وأمانة العلم أمانة تتحقق وال اآلالت، صناعة يشبه إنسانٍّا
املجردة الشمسية والصورة املمتازة الشمسية الصورة بني الفرق عىل هذا يصدق بل
الذي املصور براعة األثر عىل ملسنا بارعة شمسية صورة أعجبتنا إذا فإننا املزية، من
اللمحات واختيار والظالل، األلوان واختيار الوجهة، واختيار املوقع، اختيار يف التقطها

األشياء. صفحات وعىل الوجوه، عىل البادية
فهي الفنون، بدائع عىل نطبقها حني العلمية األمانة معنى نفهم أن الواجب ومن
اإلنسان. وعمل اآللة عمل بني للفارق حسابًا حسبت إذا إال األمانة بوصف توصف ال

التطبيقات إىل قيس إذا الطبيعية املدرسة إىل الدعوة يف التطبيق سوء ويهون
الفنون إىل فترسبت العامليتني، الحربني بني النفس علم دراسات بها ابتليت التي السيئة
من شابهها وما النفسية والعقد النقص ومركبات الباطن الوعي كلمات من واآلداب
األوهام أفانني من وخلقت مواضعها، غري يف استعمالها لكثرة معناها فقدت مصطلحات

العرشين. القرن تبلغ أن قبل ماتت التي الخرافات من خرافة تخلقه لم ما
لم الباطن الوعي هذا أن الباطن الوعي كلمة من نبتت التي البدع دعاة نيس وقد
أنه مرة غري قرر بل وأهملوه، جهلوه قبله من الفنانني أن يزعم ولم فرويد، يخرتعه
وما ومصورين، وشعراء كتاب من وأقوالهم الفنانني أولئك أعمال عىل تفسريه يف يعتمد
النهضة عرص يف تالهم ومن األقدمني صور من صورة إىل ينظر برص ذي أحد من
الوعي أحسوا أنهم وهلة ألول أدرك إال الحديثة العصور أبناء من املربزين وتالميذهم
عىل ودلوا األعضاء، وحركات الوجه قسمات عىل لنا وعرضوه الظواهر، وراء من الباطن
الريشة ملسات من بلمسة الظواهر يرينا كما الخفايا يرينا الذي العرض بهذا قدرتهم
النفس أرسار من رس كل يفرس كما نفرسه لنا وتركوه واللون، النور خفقات من وخفقة
باطنًا وعيًا كان ولذلك إليه، الناظرين عن ينطوي كما صاحبه عن ينطوي قد البرشية
والحس الخفي واإلدراك امللهمة األمانة نقل جالئه أو غموضه عىل القدير الفنان ينقله

والغموض. الوضوح بني املشرتك
به ليلغوا الباطن الوعي يكشفوا لم النفس علماء أن العلمية الطرائف هواة وينىس
ننظر أن تمنعنا ال الخفية بعقولنا معرفتنا ألن الحواس؛ عمل به ويبطلوا الظاهر الوعي
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املنظور حقائق من والتثبيت الضاللة محو عىل تساعدنا بل بآذاننا، ونسمع بأعيننا،
واملسموع.

الرسم فن تعلموا أنهم ينسون الباطن الوعي تصوير يدعون ممن واملصورون
الظنون تخمني عىل قائًما كله فنهم كان ولو والتنجيم، الكهانة يتعلموا ولم والشكل،
وغري الشعراء كذلك وتساوى املصورين، وغري املصورون لتساوى الباطن العقل عىل
التخمني كان إذ والتعبري، الوصف من يتعاطونه فيما الفنانني وغري والفنانون الشعراء،
يصح وال الخياالت، مع واالسرتسال الحدس غري يتقاضانا وال جميًعا نستطيعه عمًال
والفنانني، الناظرين من الوعي أصحاب دون يتوهمه بما وعي صاحب فيه يستأثر أن
كانا ولو الباطنة الخفايا يف اثنان يتفق وال والسمع، البرص يف األلوف عرشات يتفق فقد
وال مشهود غري مرتبًكا مختلًطا الباطن الوعي دام وما الحياة، مدى عرشين أو أخوين
األنحاء. من نحو عىل واالرتباك االختالط، محاكاة عن يعجز من الدنيا يف فليس مفهوم،
ثم عجل، عىل أطرافها يتخطفون لها املنتحلني أن الدعوات هذه فكاهات ومن
املبتكرين، وروادها األولني أصحابها مباحث يف عليها طرأ ما يعرفون وال عنها ينقطعون
الباطن، العقل أو الباطن الوعي بدعوى مغاالته عن األخرية أيامه يف فرويد عدل فقد

التفكري. يف تستقيم ال متناقضة تركيبها يف العبارة أن ورأى
عىل للداللة التعبري هذا من أصح تعبري من بد وال نعقله ال يشء بالعقل فليس
املكشوفة، ظواهرها إىل املستورة أعماقها من اإلنسانية الرسيرة طبقات بني الفوارق
أيامه أخريات يف إليها وما والالوعي الباطن الوعي مصطلحات فرويد أهمل ولهذا
إيجو «سوبر وال الذات، أو «Ego «إيجو وال الطوية، أو «Id «ايد ال بها واستبدل
حاالت يف إال الثالث القوى هذه دوافع بني يفصل ولم العليا، الذات أو «Super-Ego
فال والشدة الكرب حاالت يف األصحاب تعرتي التي االرتباك حاالت أو واالختالل املرض

تزول. أن إىل قرار لهم يستقر
وملا األخرية، مباحثه يف التالية الصفوف إىل األوىل فرويد مصطلحات تراجعت وقد
منها يفهموا ولم بالسماع تلقفوها الذين الفنانني أعمال يف األوىل الصفوف تشغل تزل

األسمار. ثراثرة فهمه ما غري وآخًرا أوًال

قلق إىل العامليتني الحربني بني النفسانيات يف الخوض كثرة تعزى أن املألوف ومن
أبناء تنتاب التي والشكوك األزمات جراء من الفرتة، هذه يف األعصاب وتوتر األفكار
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العلماء تلجئ كما األحاديث، بهذه صدورهم عن التنفيس إىل وتلجئهم فرتهقهم العرص
الواقع هو هذا يكون أن ويشبه عالجها، ووسائل أعراضها يف البحث إىل واملفكرين
املتكررة أخطائنا من نعهده ما لوال النفسية، العوارض يف الخوض كثرة تعليل يف
عندنا أشد حرض فما والعاطفة، الشعور مسائل يف واملايض الحارض بني املقارنة عند
وال واملرض، العافية ومسائل واأللم، الرسور ومسائل والربد، الحر مسائل يف غرب مما
املحدثني أزمات من أبنائه عىل وقًعا أشد عرش التاسع القرن أزمات تكون أن يبعد
ومفاجآته، وحروبه، وثوراته، وشكوكه، قالقله، من يخل لم ألنه العامليتني؛ الحربني بني
العقد أحاديث كانت فإذا أبنائه، من والخاصة العامة اآلمال ألصحاب الخيبة وصدمات
العرشين، القرن فنون يف ترددت كما عرس، التاسع القرن فنون يف ترتدد لم النفسية
فيما وكثرتها مىض فيما النفسية األزمات ندرة إىل ذلك يرجع أن املحتم من فليس
تبًعا النفسية العلوم ظهور مع ظهرت إنما عنها الحديث كثرة أن يجوز بل حرض،
باآلراء الترصيح وحرية النرش، ميادين من متسًعا وجدت وأنها جملتها، يف العلوم لتقدم

أجيال. بضعة قبل بالظهور عهدها أول يف تجده لم األخري الزمن يف
فيه وضحت كامل جيل من أكثر النفسية بالعلل اللهج ابتداء عىل اآلن مىض وقد
عىل يعرس فلم الفنون، أدعياء وأعمال الفنانني أعمال من الطارئ اللهج هذا مصادر
بني فهم وأقوالهم، أعمالهم يف والهزل الجد وبني وغثهم، سمينهم بني يميزوا أن نقادهم
ملعرفتهم؛ يكفي ما ثمراتهم من لنا عرضت التي السنني هذا بعد ا جدٍّ تتميزان طائفتني
الفنان يصورها كما وعللها النفوس دخائل لنا تصور وتعبريها شعورها يف جادة طائفة
نفسه هو متكلًفا مصطنعا فنا لنا تعرض متكلفة مصطنعة وطائفة آونة، كل يف امللهم
عن املعرب بني الفرق هو الطائفتني بني والفرق النفسية، األمراض أعراض من عرض
مبتكراته من نفهمه وال حالته من مرضه نفهم الذي باملرض املصاب وبني املرض
الطائفتني من كال تميز التي اآلية عىل يدلونا أن الفن نقاد عىل يشق وال وأقاويله،
فهو الفوىض مع وينطلق القواعد يلغي فني نتاج فكل واالشتباه، اللبس يدفع تمييًزا
نتاج وكل قبيلها، من بدعة تنسخها ريثما إال تدوم ال موقوتة وبدعة مرضية ظاهرة
نسق عىل القاعدة هذه جاءت وإن صحيح، تعبري فهو مفهومة قاعدة عىل يقوم فني
والقيود القواعد بني التفرقة من بد وال األقدمني، فنون عليه اطردت ما يخالف جديد
وال عنه، ينفصل ال الذي الفن قوام هي القواعد فإن اختالفها، عىل الفنية األعمال يف
فضًال — والصغار الكبار لعب من لعبة الناس عرف وما بحال، منه يخلو أن يمكن
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أن لالعب ويجوز الطرفني عند مرعية قاعدة بغري تلعب أن يمكن — العليا الفنون عن
ولكنه القاعدة، بغري للفن قوام فال مقررة، خطة وال معلوم ضابط بغري فيها يتحرك
والتبديل التغيري ويتناولها العرف، بها يحده التي القيود زوال مع أحسنه عىل يقوم قد

جيل. كل يف
بعد سنوات بضع — واإلباحة الفوىض بدع — الفنية البدع ظهور عىل يمض ولم
والبداهة اإللهام بوحي املعربة الفنون وبني بينها التمييز أمكن حتى الحربني بني الفرتة

الصادقة.
أعراضه عليه تنم كما النفساني، املرض عن تنم دعوة كل الزائلة البدع فمن
وينفس مريض، غري وهو املرض عن يعرب فن كل الصادقة الفنون ومن وأماراته،
عالقة غري النفسية بالدراسات عالقة منها ولكل ضحاياه، من بضحية هو وليس عنه
يف ومثلها منها، شيئًا تتعلم وال النفسية الدراسات من تستفيد ال البدع فإن بها، اآلخر
خالف وعىل يعرفه، ال الذي بالطب عالقته يف املريض مثل النفس علم بحقائق عالقتها
بها، العلم من يستفيد فإنه النفسية، بالدراسات عالقته يف الصادق الفن يكون ذلك
وتوجيه األقدمني أعمال نقد يف ويعتمدها والشعور، والرأي الحس أخطاء بها ويصحح

املحدثني. أعمال

فنون: سيما وال الفنون، تاريخ نقد يف العلم مشاركة بدأت املايض القرن أواخر منذ
تحقيق من والكيمياء التاريخ علماء فتمكن الكتابية، واملخطوطات والنحت، التصوير،
التاريخية باملقابلة إما وعهودها، أصحابها إىل نسبتها وتصحيح الفنية، التحف أوقات
بني التفاعل عن الكيمي بالفحص أو واملداد، الورق وأنواع والتوقيعات األساليب بني
قيمتها العلمية املساهمة لهذه وكانت والرتبة، الجو عوارض وبني واألنسجة، األصباغ
النسبة تصحيح عند تنتهي التي التاريخية الوجهة من والتمحيص التحقيق يف النفسية
ومدرسة. مدرسة وأنماط وعرص، عرص أساليب بني الفرق وتبيني ذاك أو الفنان هذا إىل
السقيم، والفن السليم، الفن بني التمييز يف املشاركة من يتمكن لم العلمي النقد ولكن
يف الحثيث التقدم بعد إال فيه، واالنحراف الخطأ وأسباب األداء، يف الدقة أسباب وبني
وأطباء البرصيات علماء فإن واألعصاب، العيون طب من به يرتبط وما البرصيات، علم
املدارس عداد يف تحسب كانت التي الخصائص بني يميزوا أن أمكنهم قد العيون
الفنان إليها ويضطر البرص أمراض من تنشأ التي الخصائص وبني الفنية، واألساليب
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أو قرصه، أو البرص لطول يعرضه أو األلوان، بعض عنه يحجب عينه تركيب يف لخلل
يف الفنان يبالغ الحاالت هذه ففي أمامه، من يواجهه ما إىل املستقيم النظر عن للزيغ
أقرب أو استطالة إىل أقرب صورة وترتاءى عداه، ما وتخفيف األلوان، من لون توكيد
حسب عىل آخر، جانب من اإلقحام وبعض جانب، من امليل بعض وفيها االستدارة، إىل
النقاد وكان السليم، النظر صاحب عند العيون تركيب وبني عينيه، تركيب بني االختالف
ومن واالبتكار، االختيار بدع من فيحسبونها الخصائص هذه يف ينظرون األسبقون
واألذواق، اآلراء تعدد عىل فيها البحث يدور التي واملدارس املقصودة األساليب فوارق
إىل يرجع ال األمر أن له ينجيل حتى البرصيات عالم من فاحصة نظرة إال هي وما
البرص يف عيب إىل كله مرجعه وأن واالختيار، الرغبة إىل وال واملذاهب، اآلراء اختالف
حيلة ال الذي الخطأ ذلك يف ويوقعه سوية غري صورة عىل لصاحبه األشياء يمثل
انبساط عىل ينم بعضها أن الواحد الفنان صور بني املقابلة من يظهر وقد فيه، له
أسلوب يحاكي أنه التاريخي النقد من فيتبني سليم، برص عىل ينم وبعضها الحدقة،
بمثابة زمانه يف أصبح قد األسلوب ذلك ألن املقدسة؛ الصور أو املثالية الصور يف غريه
املثالية، والرعاية القداسة من بهالة املحوطة «الشخوص» لتمثيل عليه املصطلح الزي
التي والشخوص اليومية املناظر من يرسمه فيما عليه فيعتمد برصه إىل يثوب ولكنه
بني التمييز وسائل من وسيلة وهذه والتبجيل، القداسة من الهالة بتلك يحيطها ال
ارتقاء قبل معروفة تكن لم واالضطرار فيها االختيار أسباب وبني واألساليب، األنماط
والنظر املنحرف النظر يف واملرئيات املسافات وقع عن الفحص وأدوات البرصيات علم

السليم.
طالب يف الحرس نسبة أن العيون أطباء من جراح لطبيب بحث من ويؤخذ
يف واألساتذة للتالميذ إحصاء «ففي املصورين: غري بني العامة النسبة من أكرب التصوير
بالحرس املصابني أن ظهر العرشين القرن أوائل عند بباريس الجميلة الفنون مدرسة
كلها املدرسة يف البرص طول نسبة وأن وعرشين، وثمانية مائة من ستني من أكثر
املصابني أمثال ثالثة الناس عموم يف نسبتهم أن حني عىل املائة، يف وعرشون سبعة

باالنحسار.»
املدرسة أساتذة بني بالحرس املصابني كثرة الدهشة إىل يدعو «ومما الطبيب: قال
محسوًرا، كان Monet مونيه أن املرجح فمن Impressionists اإلحساسية أو التأثرية
أن يكاد وجه عىل ومفهوم Degas وديجاس Cezanne سيزان عند محقق الحرس ولكن
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والستني الرابعة يف كان أنه Vollard فوالر يحكي الذي Renoir رينوار عند أكيًدا يكون
أن املحسورين غري يستطيع ال التي السن وهي منها، ليثبت برصه من األشياء يقرب
محسوًرا Pissaro بيسارو كان وقد محدبة. نظارة بغري قريبة رؤية من فيها يتثبتوا
ديران كان وكذلك القروح، أثر من طفولته يف به أصيب القرنية يف اضطراب مع أيًضا
ال ممن اآلخرين عنك ودع Dufy ودويف Matisse وماتيس Braque وبراك Derain
حفظت الذي Matejko البولوني ماتيجكو أمثال من الشهرة يف هؤالء مبلغ يبلغون

1«.Cracow كراكاو متحف يف نظارته
الفنون أخطاء يرد — الطبي بالكشف فلنسمه شئنا وإن — العلمي النقد هذا مثل
حول النقاد بني لها طائل ال مناقشات يف املهدرة األفكار شعث ويلم األصلية، عللها إىل
حيلة ال التي والخلل النقص رضورات من وهي مقصودة مذاهب يحسبونها أمور
اللون، هذا تفضيل معنى عن خاوية فلسفة الهباء من يستنبط من ومنهم فيها، للفنان
قصائد يف التشبيهات أرسار يبحثون وقد املصورين، بعض لوحات يف اللون ذلك وإهمال
املقاصد من وينحلونها الطبيعة وراء ما إىل بها فيذهبون الوترية هذه عىل الشعراء
يف الفني والنقد العلمي النقد اشرتك فإذا بال، عىل لناظميها يخطر لم ما والتأويالت
من وأذواقهم الناس أوقات تصان أن ذلك من يجنى ما فأول التشبيهات تلك تعليل
الفنية األخطاء علل تنكشف إذ واألضاليل، األوهام من تيه يف جدوى غري عىل التخبط
يف فينظر رفضها ألسباب ويتنبه يرفضها أو عالتها، عىل وافقته من فيتقبلها واألدبية

ويشفيها. يصلحها بما مداواتها
البرصيات علوم تقررت كما والعالج العلة تحقيق يف بعد تتقرر لم النفسية والعلوم
اليقني من املبلغ هذا األيام من يوم يف ستبلغ نخالها وال والطبيعة، الكيمياء ومباحث
السقيمة البدع بني بالتمييز كفيلة — اآلن عليه هو ما عىل — ولكنها والوضوح،
بغري واختالط قاعدة، بغري انطالق ما فكل واألدب، الفن مدارس يف الجدية واملذاهب
يقام ما وكل — والسقم العلة من فهو — العلمية املبادئ تفسري يف للفهم وإساءة بنية،
مذاهب من مذهب فهو — قبل من مهدومة قاعدة عىل أقيم ولو — مفهومة قاعدة عىل

حني. إىل للبقاء ويصلح واألدب، الفن ثروة إىل يضيف التحديد

.١٩٥٦ نوفمرب ٦ بتاريخ ،Listener ليسنر مجلة يف البحث هذا نرش 1
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اآلداب يف السقم أعراض بني الصادق الفيصل هذا من كثريًا اإلنسانية وستغنم
أرض يشء من فما الجدية، واملدارس املطبوعة املذاهب من فيها ينشأ وما والفنون،
التقدم فتوح من فتح كأنها املرض، أعراض إليهم تساق أن من والعقول باألذواق
مريض به يبتىل ما ورش محاكاته، عىل وعقولهم أذواقهم ويروضون عليه، يتهافتون
أن خليق — ذلك لوال — وهو تمكينه، يف ويتمادى بدائه يغتبط أن والذوق النفس
تنهزم السقيمة البدع غواية أن نحس اليوم منذ ونحن دوائه، عن ويبحث له، يأسف
القرن كشوف انتهت فإذا واألخالق، الطبائع ودراسات العلم حقائق أمام سنة بعد سنة
تنقيض ال ختام من به فأنعم وقواعده، الفن فوىض بني بالتمييز الباب هذا يف العرشين

ومزاياه. حسناته
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يفسطور خامتة

يؤخذ أن جديرة وهي — وآرائهم إحصاءاتهم يف الثقات رتبها التي باملقدمات أخذنا إذا
العرشين القرن نهاية عند السنني وراء من نلمحها منتظرة نتيجة أمام فنحن — بها
إىل هنا األمر فإن وحسب، مرشوع أمل أمام إننا نقول وال العرشين، القرن وبعد

الرجاء. إىل منه أقرب الحساب
بني التكافؤ وإن لسكانه، كافية العالم موارد إن سطور: يف النتيجة هذه وزبدة
وأحوال والصناعة العلم يف التقدم بفضل مستطاع واألزواد املؤن ومقادير السكان، عدد
يخىش التي العاملية الحرب عقبة تكون أن إال للتذليل قابلة عقبات تعرتضه االجتماع،
بجميع تطيح أن يؤمن فال والكفاية، التقدم من مطالبه استيفاء قبل العالم تعاجل أن
عصمة وال املرجوة، أو القائمة الصناعية حضاراته ومن املاضية، حضاراته من وعاه ما
يخشاها، التي األحوال أخطر — يعلم كما — أنها إال املحظورة الحرب تلك من لإلنسان

يخىش. من بعده يبقى وال هول، بعده يخىش ال الذي الهول وأنها
أممه تتعاون واألمان: الصالح طريق يف ماض فالعالم العصمة بهذه انتفع فإذا
اإلنسانية» «الشخصية وتئول الواحدة، األمة يف الطبقات بني النزاع ويبطل وأجناسه،
متفتحة املنافسة، وضغائن العداء سموم من منزهة حياة إىل والطبقات األمم تعاون مع
كماله، غاية إىل جملته يف اإلنساني النوع فيميض العليا، وأمثلتها الرفيعة النفس ألشواق
فكره لزمام مالًكا بيئته، وتيسري باجتهاده يبلغه أن وسعه يف ما الفرد اإلنسان ويبلغ

عليه. الجماعة طغيان من بنجوة وعاطفته
من أو املرشوع األمل فمن املرشوع، األمل إىل املرتقبة النتيجة هذه من انتقلنا وإذا
فيه ويلتقي العلم، يعززه بالحق إيمان إىل اإلنسانية بمصري نؤمن أن الحسن التفاؤل
شطرين، اإلنساني الضمري بينهما ينشطر وال يتنازعان، فال الغيب بعالم املادة عالم
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اإليمان، أن إليه يخيل دخيل، بفصام وجدانه قرارة يف ويبتليانه النفس، مرض يورثانه
اإليمان. نقيض وهو

أال خلقاء إننا فنقول: املرشوع، األمل آفاق به نجاوز أن دون األمل، يف ونرتخص
لنا سمحت وقد املاضية، األزمات عواقب من شهدناه بعدما التالية األزمات من نيأس
إىل أيًضا سينتهي اليوم نشهده الذي األكرب الرصاع «إن مرة: نقول أن عامليتان حربان
الحديد قوة العمياء؛ القوة تناقض ألنها االطمئنان؛ كل أو االطمئنان بعض فيها عاقبة

والحرية.» العدل قوة البصرية، القوة وتشايع والنار،
حقائق فثم تدرك أن تحسن نفس وجدت «أينما ذلك: قبل نقول أن لنا وسمحت
باقية، — الحقائق تلك من — ومواردها النفس حاجات من حاجة تظمأ ولن تدركها،
الحاجة وهي رويت: إن تموت والتي األبدي، بالظمأ عليها املحكوم الحاجة تلك إال اللهم
وهذه القدير، الغيب زمام يجذبنا قبلها ومن جميًعا الحاجات تتم وبها الكمال، إىل
خزانة وكأنها جديًدا، أمًال له أخرجت أمًال أضاع كلما عليها، يعول التي اإلنسان ينابيع
أزماتهم، فتفرج ذرًعا، ويضيقوا يقنطوا حتى املرسفني باألبناء ترتبص العجوز الجدة
بأمل لك تبض ال العجوز الجدة وهذه لهم، املوفقة بالنصائح وتزودهم عنهم وترسي
تحرز بأنك مرة كل وتقنعك سواه، باب وأمامك بابها لك تفتح وال خالفه، أمل وعندك
يفتأ أوان، ذو وكنز تنفد، ال خزانة أنها لك يتبني حتى تصدقها تكاد فال األخري، األمل

يتبدد.»1 وال يتجدد
هو بما عظائمه يلقى أن الغد يئوده وال ألزماته، كفئًا األمس إنسان كان ولقد

مصري. وراء ومصريًا قمة، فوق وقمة أفق، بعد أفًقا منها، أعظم
العقاد محمود عباس

الحرب أثناء يف وتمت األوىل، العاملية الحرب أثناء يف كتبت األحياء» «مجمع باسم للمؤلف رسالة من 1

الثانية. العاملية
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