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الكتبأسلحة

البرشي. للجنس املسجل التاريخ الرشطوال أجل ومن الخري أجل من هائلًة قوًة الكتب أبَدت
عىل تأثريٌ لها كان العصور، جميع مؤلَّفات أهم من كتابًا عرش لستة فاحصة مناقشة هاك

هذا. يومنا إىل النهضة عرص من العلمي، والفكر واملدنية والثقافة واالقتصاد التاريخ
الكتاب ذلك ،Hitler لهتلر «Mein Kampf «نضايل مثل: القوة، بالغة كتب إنها
Harvey هاريف وكتاب الثانية، العاملية الحرب أحدثتهما اللَّذَيْن والدمار باملوت تنبَّأ الذي
Einstein أينشتني ونظرية والعالج، الطبية النظرية غريَّ الذي الدموية، الدورة عن الشهري
هذا يف واضًحا دقيًقا وصًفا الكتب هذه وصفت الذري. العرص بدأت التي النسبية عن
السابق الرئيس Dr. Downs داونز الدكتور هو ومؤلِّفه القراءة، السهل املثري الكتاب
الحاسم النفوذ ذلك بوضوٍح يُبني ،Illinois إلينويز جامعة ورئيسمكتبة األمريكية للمكتبة
قوانني الكتشاف Newton نيوتن عرض منها أخرى، وكتب الكتب لهذه االنتشار والواسع
Darwin داروين وكتاب اليوم. العلمية النظرية يف الزاوية حجر صارت التي الجاذبية
التوراة تعاليم مع يتعارض أنه الكنيسة رجال من الكثريون ظنَّ الذي األجناس»، «أصل
يف الرئيسية األسباب أحد يعترب الذي توم» العم «كابينة بعنوان بيترشستو هاربت ومؤلف
انقالبًا أحدث لرجٍل العظيم املؤلَّف ذلك لألحالم، فرويد وتفسري األمريكية. األهلية الحرب

نفسه. عن العرصي الرجل أفكار يف
للكلمة الهائلة القوة تُبني عصوٍر عدة من لكتٍب مثريًا عرًضا هنا نقدِّم ذا نحن وها

البرشي. التقدُّم عىل وأثرها املطبوعة





املقدمة

إنها تأثريٌ، لها ليس خاملة هادئة جماداٌت الكتب إن واسع نطاٍق عىل شائع وهٌم يقول
الهروب أماكن من وغريها والجامعات لألديرة النظري والهدوء الحبيسة باألماكن خاصة
غري بالنظريات الكتب تزخر الخطأ، الغريبة الفكرة لهذه وتبًعا الرشير. املادي العالم من

الصلب. الرأس ذي األعمال لرجل تافهة وأهميتها العملية،
لقوتها املطبوعة، الصفحة أمام ينحني وهو واقعية أكثر بفهٍم الغابة متوحش حظي
بريئٌة الكتب أن عىل التاريخ، طوال األدلة، فوق األدلة وترتاكم الرسائل. نقل عىل الخارقة
عىل قادرة الحيوية وافرة الحركة عظيمة تكون ما غالبًا فهي تافهة؛ وغري الرضر وعديمة

أخرى. أحيانًا وللرش أحيانًا للخري — كليٍّا تغيريًا األحداث مجرى تغيري
وأَيْنَما فكلما للكتب. الهائلة القوة إىل حكيمة داخلية نظرٌة عرص كل دكتاتوري لدى
دون تفكريها، اتجه اآلراء وقتل املعارضات إيقاف السلطان وذوي الطغاة حكوماُت أرادت
غري مؤلفيها. إهالك إىل األحيان، أغلب ويف املضادة، اآلراء كتب إتالف إىل تقريبًا، استثناء
أولئك عىل سيطرتهم ففرضوا صالحهم، إىل الطغاة هؤالء التفت ذلك، نقيض عىل أنه،
«Das Capital املال «رأس وكتاب «نضايل» هتلر كتاب مثل بعينها، كتب وعىل الناس،
.Stalin وستالني Lenin لينني كتبها التي الضخمة والكتابات Karl Marx ماركس لكارل

الكتب. يف الكامنة الناسفة القوة ضخامة نفسه، الطاغية من خريًا يُدرك، أحد من وما
اإلحساس ذلك، مثال الديمقراطية، األمم يف الفكرة هذه تطبق املناسبات، بعض ويف
الخارج يف وأصدقائهم األمريكي الشعب أفراد بني التصديق وعدم بالصدمة واسًعا املنترش
االستعالمات مكتبات يف شغلت املتحدة الواليات حكومة إدارة بأن خَلْت سنوات بضع منذ
للكتب. فعيلٍّ بإحراق أخرى أماكن عدة ويف الكتب، عىل للرقابة ضخم برنامج يف بالخارج،



العالم غريت كتب

محاوًال األمر يف تدخل نفسه Eisenhower الرئيسأيزنهاور أن لدرجة عنيًفا الفعل رد فكان
رأى الكتب». حارقي إىل تنضم «ال املشهور خطابه فألقى األمريكية، الحكومة ُسمعة تربئة
الحديثتني، والحضارة للثقافة وأساسية الكتبرضوريٌة أن مكان، كل يف بغريزتهم، الناس

املاضية. القرون يف كانت كما
أمثلٍة مناقشة طريق عن للكتب، العاتية القوة توضيح هو املؤلَّف هذا من الغرض
«أعظم أو الكتب» «بأحسن قائمة تقديم نيتنا يف ليس أنه عىل الرتكيز يجب فأوًال معينة.
واملؤلفني األدب لنقاد الوقت لتمضية محبوبة هوايٌة القوائم هذه مثل عمل فإن الكتب»،
أما األدبية. العلوم يف توصياتهم تنحرص الذين املكتبات، وأمناء التعليم ورجال والنارشين
واالقتصاد التاريخ عىل عميق أثر أعظم لها كان التي الكتب اكتشاف فهو منه الهدف
العرشين. القرن منتصف إىل تقريبًا، النهضة، عرص منذ العلمي والفكر واملدنية والثقافة
من حفنٌة تلقائيٍّا الذاكرة إىل تأتي االختيار؛ يف بالطبع هي األمر، هذا مثل يف املشكلة
الواقع العدد استعمال عند معظمها ويُحذف كبريًا، تنوًعا منها االختيار فيتنوع العناوين،
والعمل الفكر عىل مستمر عظيم وقٍع ذا الكتاب هذا يكون أن بد ال إذ األول؛ الصف يف
املرء يتعرَّض وعندما العالم. من جزءٍ ألعظم وإنما فحسب، واحدٍة ألمٍة ليس البرشيني،

آخر. بعد عنواٍن حذف يف يأخذ القايس، االختبار لهذا
وحذف االجتماعية، واملواد العلوم كتب يف النقاش حرص عرفيٍّا تقرر عمليٍة ألسباٍب
الدينية الروائع تأثري يكون أن يحدث وقد واألدب. والفلسفة كالدين الواسعة املجاالت تلك
يعرف أن للمرء يتسنَّى كيف ولكن مجتمعة، األنواع بقية تأثري من بكثري أقوى واألدبية
مستوى عىل هدٍف أي استخدام إن للتوراة؟ James جيمس امللك ترجمة مثل كتاب تأثري
وملتون Shakespeare شكسبري أدب أو العجيب، املؤلف هذا ومثل يتفق ال موضوعيٍّ غري
واألدب اللغة عىل تماًما؛ شامل املجتمع عىل فوقعها َكأَْداء، عقبات يخلق الذي Milton

االتساع. بالغة لتكون الحياة، وجوه من وجٍه وكل واألخالق، التفكري وطرق والفلسفة
لصار إذن وحديثهما، قديمهما والفلسفة الدين كتابنا: نضمن أننا هب هذا، رغم
والتلمود (Douay ودواي جيمس امللك (ترجمة التوراة الكتب: من ضخم عدٌد لدينا
والفالسفة Cofucius وكونفشيوس الهندوكية، والكتابات املقدسة والبوذية والقرآن
St. Thomas أكوينوس ثوماس والقديس St. Augustine أوغسطني والقديس اإلغريق
ا جدٍّ وكثري Immanuel Kant كانت وعمانوئيل Martin Luther لوثر ومارتني Aquinus
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املقدمة

هما: أمريكيني مؤلفني هناك وجدنا تأثريها ناحية من الكتب إىل نظرنا وإذا الكتب. هذه غري
«Mormno «املورمون Maryوكتاب Baker Eddyإدي بيكر ماري تأليف والصحة» «العلم

1.Joseph Smith سميث لجوزيف
والدراما الخيال األدبي؛ الرتاث يف ما أعظم اختيار هو هذا من األصعب كان وربما
هذه مثل مبارشة البال عىل تخطر وإيحاءه. العالم مشاعر حرك الذي والنثر، والشعر
ورابليه Chaucerوتشورس Dante ودانتي الكالسيكيني، والرومان اإلغريق لكتاب األسماء
وميلتون Shakespeare وشكسبري Molière وموليري Cervantes وسريفانت Rabelais
هؤالء غري وعرشات ،Dostoevsky ودستوفسكي Heine وهني Goethe وجوتيه Milton

مرتبة. أقل كانوا ربما ممن
عرص منذ اإلنسان أفق عت وسَّ التي الرحالت، كتب البالغ، التأثري ذات الكتب ومن
املنقطع الوسطى العصور رحالة فتح عامله. رحابة عىل وعملت Marko Polo بولو ماركو
عنها تعرف أوروبا تكن لم التي الرشق بالد عرش الثالث القرن يف بولو، ماركو النظري،
كولومبوس كريستوفر خطاب كذلك واكتشافاته. مغامراته من مثريًا سجالٍّ وترك شيئًا،
والذي أمريكا إىل رحالته أوىل فيه يصف الذي ١٤٩٣م لسنة Christopher Columbus
خلق الحال وبطبيعة أوروبا. دول شتَّى يف وُطبع مختلفة، لغاٍت عدة إىل الحال يف تُرجم
Amerigo Vespucci فيسيوتيش أمريجو قصريٍة بفرتٍة هذين وتال بالغتنَْي. ومتعة إثارة
Martin والسيمونر مارتني بمعرفة ١٥٠٧ سنة يف وطبعت أكثر، تساؤًال أوجبت التي
فأدَّى الكون». أنظمة «مقدمة Cosmographiae Introductis مؤلَّفه Waldseemüllerيف
أشهر ذلك تال الذي القرن وكان «أمريكا». باسم الجديدة الدنيا تسمية إىل املؤلف هذا
املطبوع الرحالت أدب من فيًضا رأت املسجل، التاريخ يف واالكتشافات للرحالت حقبة
يف عرش السادس القرن أواخر يف Richard Hakluyt هاكلويت ريتشارد معظمه جمع
Principal Navigations, Traffics and Discoveries of the English الشهري مؤلَّفه

.Nation
.Pilgrims مؤلَّفه يف Samuel Purchasبوركاس صموئيل بعضه جمع كما

يف العالم «حول كتاب مثل البحتة، الخيالية الكتب نغفل أالَّ يجب الرتحال، مجال ويف
املخيلة أثار الذي الكتاب ذلك (١٨٧٢م)، Jules Verne فرين جول تأليف يوًما» ثمانني

الزوجات. د بتعدُّ ينادي األمريكية، املتحدة بالواليات أوتاه والية يف نشأ مذهب املورمون 1

11



العالم غريت كتب

Wendell ويلكي وندل ألف (١٩٤٣م) ا جدٍّ وحديثًا خيايلٍّ. غري كتاب أي مثله يثرها لم بما
ولعب دولية، خارجية نظرة مواطنيه منح يف كثريًا فأسهم واحد» «عالم كتاب Willkie

املتحدة». «األمم تنظيم فكرة يف دوًرا
أعظم لها التي الكتب لحرصأسماء السابقة املحاوالت بني ونقارن نالحظ أن املمتع من
وتشارلز Johen Dewey ديوي وجوهني Edward Weeks ويكس إدوارد أعدَّ وقد تأثري.
فاختار .Publisher’s Weekly النارشين ملجلة ١٩٣٥م عام يف Charles A. Beard بريد أ.
القائمة تضم تأثري. أعظم رأيه يف لها كان ١٨٨٥م عام منذ صدرت كتابًا ٢٥ هؤالء من كلٌّ
ملاركس، املال» («رأس فقط منها أربعة كان عنوانًا، خمسني هذه من املختارة األخرية
،Frazer فريزر تأليف الذهبي» و«الغصن ،Bellany بيالني تأليف الوراء» إىل و«نظرة
صوتًا عنوانًا ٢٩ نال بينما باإلجماع، اختريَت (Spengel سبنجلر تأليف الغرب» و«تدهور
ماكندر اختاروها، التي للمدة املؤلف هذا يف نناقشها التي الكتب بني ومن فحسب. واحًدا
بريد، سوى هتلر كتاب يخرت لم بينما وبريد، وديوي ويكس من كلٌّ يذكره لم ،Mackinder
تقوم سنة، عرشين فرتة يف أنه يف شك وال الجميع. اختاره الذي هو وحده ماركس وكتاب
سبق ما تراجع، أن اليوم استطاعت، إذا كبرية، تغيريات بإحداث الحكام من ممتازة هيئة

اختارته. أن
وبرنارد Malcolm Cowley كاويل مالكولم قام (١٩٣٩م) سنني ببضع ذلك بعد
وبمعاونة عقولنا، غريت التي الكتب الختيار هذه، تشبه بمحاولة Bernard Smith سميث
األمريكيني، اإلعالن ورجال واملحارضين والنقاد واملؤرخني التعليم رجال من مختارة فئة
العقل تشكيل يف أهمها الفئة، هذه حكم يف أنها، عىل القائمة رأس يف عنوانًا ١٢ جاء

النهائي: االختيار فكان أخرى، كتابًا ١٣٤ ب أوصوا ولكنهم املعارص، األمريكي

األحالم». «تفسري فرويد: •
آدمز». هنري «تعليم آدمز: •

األمريكي». التاريخ يف «الطليعة ترينر: •
.«Folkways الشعب «طرق :«Sumner «سمنر •

العمل». «مرشوع :Veblen فبلني •
املنطقية». النظرية يف «دراسة :Dewey ديوي •

البدائي». الرجل «عقل :Boasبواس •
للدستور». االقتصادي «التفسري بريد: •
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املقدمة

األدبي». النقد «مبادئ ريتشاردز: •
األمريكي». الفكر يف الرئيسية «التيارات :Parrington بارنجتون •

والثورة». «الدولة :Lenin لينني •
الغرب». «تدهور سبنجلر: •

وآدم فرويد مؤلفات اختيار وبريد وديوي ويكس رأى كتابًا عرش االثني هذه ومن
وسبنجلر. وترينر

أعظم الختيار أخرى بمحاولة Horace Shipp شيب هوراس اإلنجليزي الكاتب وقام
أو للزمان تحديد دون (١٩٤٥م) العالم» حركت «كتب كتابه يف ليستعملها تأثريًا الكتب

هي: كتب عرشة اختيار عىل شيب رأي فاستقر املوضوعات. أو املكان

التوراة. •
«الجمهورية». :Plato أفالطون •
هللا». «مدينة أوجستني: القديس •

«القرآن». •
اإللهية». «الكوميديا دانتي: •

شكسبري». «مرسحيات •
الحج». «تقدم :Bunyan بنيان •

أثينا». جنايات محكمة «عضوية ميلتون: •
األجناس». «أصل داروين: •

املال». «رأس ماركس: •

الثالثة عدا ما الكتب هذه كل نحذف هذه دراستنا يف املفروض للتحديد وبالنسبة
األخريين. الكتابني غري مؤلفنا يضم لم وفعًال، العرشة، هذه من األخرية

شخيصٌّ أمٌر واالختيار بعينه. كتاب عىل اإلجماع ا جدٍّ الصعب من أنه سبق مما يتضح
ومع محتمل، غري املختارة الكتب معظم عىل التام واالتفاق ا. جدٍّ وموضوعي كبرية درجة إىل
وكذلك الدقيَقنْي. والتمحيص الدراسة من ه حقَّ كتاب كل ينا وفَّ قد نكون أن يف نأمل ذلك
حذفت ثم ودقة، بعناية درست التي املؤلفات بعض نذكر أن بنا ويجدر مؤلفيها. يف فعلنا

غريه. أو ما لسبب
De Corporis اإلنسان جسم «مصنع كتاب للعلوم الكالسيكية الكتب بني يوجد فمثًال
جدير ،Andreas Vesalius فياليوس أندرياس للمؤلف (١٥٤٣م) «Humani Fabrica
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وتقف De Motu Cordis هاريف مؤلف مع املساواة قدم عىل الطب، تاريخ يف بمكان
الرياضيات «مبادئ مع واحد صف يف والطبيعة الرياضيات يف Leibniz ليبنز مؤلفات
يف «الطليعة كتاب االجتماعية: العلوم ويف نيوتن. إلسحاق «Principia Mathematica
وهو Frederick Jackson Turner ترنر جاكسون فردريك تأليف األمريكي» التاريخ
للتاريخ» الجغرايف «املحور من مجاله، يف أقل بأهمية العالم يف يحظى مستحدث المع مؤلٌف
Marx وإنجلز ماركس تأليف البني» «الشيوعي كتاب وكان Mackinder ماكندر تأليف
وأقل نضًجا أقل ولكنه القرن، عىل تزيد ملدٍة االجتماعي للتغري محركًة قوًة and Engels
املال» «رأس كتاب من الطويلة املدة تلك يف نفوذًا أقل كان وربما مستنداته، يف عناية
Thoreau ثورو تأليف 2«Walden الوالدين «جماعة كتاب النقاد بعض ل ويفضِّ ملاركس.
األخرى: املؤثرة الكتب ومن تأثريه. يف قوة أقل فاألول ذلك؛ ومع املدني» «العصيان كتاب عىل
Parson Mason Lockeويمس لوك ماسون بارسون تأليف (١٨٠٠م) واشنطون» «حياة
سيما (وال األمريكيَّنْي والرتاث الفكر توجيه يف يساعد أجيال ستة مدة ظل الذي Weems
(١٨٤٠م) الصاري» أمام «سنتان وكتاب (Abraham Lincoln لنكولن أبراهام حالة يف
ارة البحَّ أحوال تحسني يف الكثري فعل شعًرا منظوٌم وهو دانا، هنري ريتشارد تأليف
Upton Sinclair سنكلري أبتون تأليف (١٩٠٦م) «األدغال» وكتاب البحر، يف األمريكيني
إحداث إىل وأدى Chicago شيكاغو بمدينة العقود بورصة يف مؤسفًة أموًرا كشف الذي
فال محدود تأثريها نطاق بأن عليها حكم األخرية الثالثة الكتب هذه أن بيد جذري. إصالح

دراستنا. تشملها أن يصحُّ
تستحق أهمية ذات الكتب أن رغم قصد سوء عن ذلك كان وربما البعض، علينا أشار
بوسطون بمدينة الطهو ملدرسة الطهو «كتاب مؤلَّفنا ن نُضمِّ بأن علينا أشاروا الدرس،
Emilyبوست إمييل تأليف «اإلتيكيت» وكتاب Fanni Farmer فارمر فاني تأليف «Boston
ألفريد الدكتور تأليف البرش» من واألنثى الذكر من لكلٍّ الجنيس «السلوك وكتاب ،Post

.Alfred Kinseyكنيس
باب يف تدخل مؤلَّفات ستة النهائية القائمة تضمها التي كتابًا عرش الستة بني من
من املدة يف االجتماعية املواد يف كتب وعرشة ١٩١٥م، إىل ١٥٤٣ من املدة إبَّان العلوم
االجتماعي الوقع كان إذ قصٍد غري عن التصنيف هذا أن يف شكَّ وال ١٥٢٣–١٩٢٧م.

اإلنجيل. بتعاليم ك التمسُّ شديدة مسيحية جماعة 2
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وكتاب نفسها. االجتماعية املواد كتب يف املذكورة كاملؤلفات وعميًقا ا تامٍّ العلمية للمؤلفات
حجًة يكون بأن ناحية كل يف جدير الخيالية، صورته رغم ستو، ملسز توم» العم «كابينة

اجتماعية.
دائًما بالنا عىل يطرأ بالحركة، املحملة كتابًا، عرش الستة هذه املرء يستعرض عندما
ذا معني كتاب كان هل أي صحيح؟ العكس أن أم الكتاب العصور عملت هل السؤال: هذا
يف األهمية نفس الكتاب لهذا تكون أن يمكن هل له؟ ا مستعدٍّ كان الزمن أن بسبب نفوذ
أن استنتاج من الهروب ليتعذَّر وإنه آخر؟ تاريخ أي يف يكتب أن يمكن هل أو آخر، عرص
يف الكتاب هذا يؤلف أن باإلمكان كان ما أنه إال تقريبًا ناحيٍة كل يف الكتاب، أنتجت األزمنة

االهتمام. هذا بمثل ليحظى كان فما ظهر إذا أنه أو آخر تاريخي عٍرص أي
لتحرير «األمري» كتاب Machiavelli ماكيافييل وضع فقد األمثلة؛ من كثريٌ أيدينا بني
اقتصادها لتوسيع استعداٍد عىل إنجلرتا كانت األجنبي. االعتداء من إيطاليا الحبيب وطنه
«ثروات كتاب يؤلف سميث آدم كان عندما تستطيعها، أقىصحدوٍد إىل والصناعي التجاري
األمريكية الثورة نار أشعل قد بني، ثوماس ملؤلِّفه العام» «اإلدراك كتاب أن كما األمم».
هاريت تأليف توم» العم «كابينة كتاب فعل كذلك وقت. أي يف لالنفجار ناضجًة كانت التي
سيما وال األوروبية الصناعة يف السائدة القاسية األحوال ولوال األهلية. للحرب ستو بيترش
ماركس كارل ذخرية لنقصت عرش، التاسع القرن منتصف يف اإلنجليزية املصانع نظام

املال». «رأس كتابه لتأليف
Mahan ماهان البحر أمري تأليف التاريخ» عىل البحرية القوة «أثر كتاب أوحى
التوسع مغامرة ضغط أن غري ١٨٩٠م. عام بعد العاملية القوى بني بحري تجانس بتكوين
العاملية الحرب أعقاب يف أملانيا سادت الفوىضالتي ولوال قبل. من موجوًدا كان واالستعمار،

معروف. غري نمساوي بيوت مبيض هتلر لبقي األوىل،
لم كتب هناك املفعول، البطيئة الكبسوالت يف الحال هي وكما أخرى، ناحية ومن
يف ماركس وكارل سميث آدم كان فمثًال نرشها. من سنوات بعد إال الكامل تأثريها تحدث
عندما ثورو موت عىل قرٍن ومىضنصف كتابيهما. أهمية العالم أدرك عندما األموات عداد
ولوال املدني. العصيان إىل الداعي مذهبه أفريقيا، وجنوب الهند يف غاندي املهاتما طبق
قبل صاغها التي ماكندر نظريات لقيَت ما الجغرايف، التوسع لسياسة األملانية املدرسة قيام
املفكرين ُروَّاد بعض أسماء وهذه تستحقه. الذي االهتمام لقيَت ما السنني، بعرشات ذلك

القراء. باستجداء املؤلَّفات تلك وقيام مؤلَّفاتهم، أوائل يف الفشل عرفوا الذين
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أال املختارة، الكتب قائمة املرء يتأمل عندما سؤال الذهن من الخلفي القطاع يف يرتدد
التي الكتب اختيار هو الهدف كان قلنا، أن سبق وكما التأثري؟ قياس يمكن كيف وهو:
تكون أن يجب إنها أي األفعال. أو الثابتة النتائج بمصطلحات آثارها عىل الحكم يمكن
حل إيجاد ما كتاٌب حاول ما وكثريًا معينة. أحداث بتيارات مبارشة عالقة مارست قد
أموًرا تتناول الكتب هذه أمثال كانت وملا معينة. فرتة يف محدد مجال يف املشاكل لبعض
الكتب عىل يجري مما أكثر برسعة القدم عليها يجري أن إىل تميل فإنها وموضوعية، زمنية

األدب. أو الفلسفة كتب أو الدينية
الكتب تلك إىل امليَّالة املعارصة العاطفة قوة هو التأثري ملدى الصحيح القريب واملقياس
نظره، لوجهة التأييد من مماثًال وشعوًرا عنيفة معارضة ما كتاٌب أثار فإذا لها. املعارضة أو
والجهود الرسمية الرقابة أن كما الناس. تفكري عىل عميًقا تأثريًا أثر قد أنه فاالحتماالت
بها تمدنا االنفعاالت هذه مثل إىل الداخلية والنظرة مفعولها. يف إيجابية املناوئة، األخرى
والدراسات املؤرخني ومذكرات الجديل األدب ونرشات املعارصة الصحف مثل بعضاملصادر
واملدافعون األفكار أو الربامج أو النظريات كانت إذا ما هو القايس واالختبار البيوجرافية.
اللغات إىل وترتجم الدولية الحدود تعرب وهل به، تحظى ال أو نهائيٍّا بالقبول تحظى عنها،
حياة يف تدريجيٍّا وتندمج واملنافسني، واملحاكني واألنصار التالميذ خلق عىل وتعمل األخرى

أفكارهم. ويف واألمم الناس
لوصف األعالم من صناعية ومصادر صفات تكوين الغريبة الشهرة مظاهر من
إىل واملصطلحات الكلمات هذه تضاف وهكذا بعينه رأي أو معني نموذج أو معينة فكرة
،Copernician والكوبرنيكية Machiavillian املاكيافيلية مثل: اليومية، األلفاظ مجموعة
والداروينية ،Freudian والفرويدية ،Newtonian والنينوتونية Malthusian واملالثوزية
مجموعٍة عىل منها كلٌّ ليدل ،Hitlerism والهتلرية ،Marxism واملاركسية ،Darwinian
وجهة عىل يتوقَّف وهذا األصيل، نموذجه يف الفضائح بعض شهرة ويقرِّر األفكار من معينٍة

النظر.
يمكن االختيار قائمة عناوين معظم قراءة إمكان يف القصوى الصعوبة إىل وبالنظر
تأثريًا تُحدث أن املؤلَّفات لهذه يمكن كيف منطقية: معقولة بطريقة األمر هذا عن السؤال
أن العوام من قليل نفٌر يستطيع وبالطبع، األخصائيني؟ من محدوًدا عدًدا عدا فرٍد أي عىل
أو نيوتن، أو هاريف أو كوبرنيكوس ملؤلف الالتينية النصوص أصول بسهولٍة ويتابع يفهم
يستوعب أن يستطيع املدرب، االجتماعي العالم غري أحد ال بينما لغة. بأية أينشتني نظريات
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أما ماركس. أو مالثوس أو سميث آدم ملؤلفات األحوال، أغلب يف امللتوية، الرباهني تماًما
بقولنا السؤال ذلك عىل ونجيب فرويد. أو داروين أو لهايف مؤلف فهم فيقوى األحياء علم
طريق عن تمحيص عملية بواسطة هضمها سبق أفكاٍر عىل يحصلون الناس سواد إن
مدرسية دروس أو صحف أو مجالت أو كتٍب صورة يف الشعبية الثقافة مثل ما وسيلة
العام اإلدراك ولوال والسينما. والتليفزيون الراديو طريق عن وحديثًا عامة، محارضات أو
العم «كابينة من أكثر عرصه يف إقباًال املختارة كتابًا عرش الستة من كتاب أي لقَي ما
التطبيق يحدث ما وكثريًا الخرباء. تفسري من تأثريها نتج ذلك عىل وبناءً و«نضايل». توم»
نيوتن اكتشافات ذلك، مثال عموًما، الناس من واعيٍة معرفٍة دون اليومية الحياة يف العميل

الذرية. والطاقة الذرة بتفتيت يختصُّ فيما أينشتني، نظريات أو امليكانيكية،
الستمرار يدهش التاريخي، ترتيبها بحسب كتابًا عرش الستة املرء يستعرض عندما
هتشنز هذا من عرب لقد حقيقًة، مًعا. تربطها التي االتصال حلقة — واملعارف العلوم
اإليحاء كوبرنيكوس أخذ وقد العظمى». «املحادثة تقدم هنا يوجد بقوله: Hutchins
كوبرنيكوس — العمالقة» أكتاف عىل «وقف بدوره، ونيوتن اإلغريق، فالسفة قدامى من
إطالًقا. يوجد أن ألينشتني كان ما وبدونهم وغريهم. Kepler وكبلر Galileo وجاليليو
والجغرافيا األحياء علماء من كبرٍي عدٍد إىل مديٌن أنه رصاحٍة يف أعلن فقد داروين أما
معمل استخدام وإن هذا، األجناس أصل عن نظريته مؤلَّفاتهم عىل بنى والجيولوجيا،
بدأ إنه يُقال أن يمكن البحتة، الفلسفية الربهنة نقيض عىل العلوم، يف التجارب
وداروين ونيوتن هاريف ومنهم بعده، جاءوا من عظماء جميع ومارسه بكوبرنيكوس،

وفرويد.
االحتماالت يف ليتمثَّل حياته، طول اإلنسان الزَمت طبيعٌة هو الذي بالحرية، الولع إن
عىل بشدٍة ماركس كارل ونسج وستو. وثورو وبني سميث وآدم ماكيافييل من لكلٍّ املثرية
وريكاردو ومالثوس سميث آدم وخصوًصا الكالسيكيني، اإلنجليز االقتصاد علماء منوال
عنوانه الذي ماهان مؤلف وكان داروين. مؤلف غرار عىل مؤلفه تكوين وحاول Ricardo
قدامى كتبه مما مصادره اتخذ ثانويٍّا مؤلًفا األصل، يف التاريخ»، عىل البحرية القوة «أثر

والعموميني. والحربيني البحريني املؤرخني
عىل يوافقوا لم الجغرايف، التوسع ساسة بعده ومن ماكندر، أن من الرغم وعىل
«نضايل» كتابه يف هتلر اقتبس وقد ومؤثرة. مثريًة أفكاره وجدوا فإنهم ماهان، استنتاجات
االقتباس هذا كان سواءٌ وفرويد، وماكندر وماهان وماركس وداروين ماكيافييل من كثريًا

قصٍد. غري عن أو منه بوعي
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تحاىش هل مؤلفيها. وعىل املختارة الكتب عىل معينة تعليقات بعض إضافة يمكن
أن املحتمل من مثًال؟ لغته، أو وطنه منهم كلٌّ يؤثر بأن القاضية الطبيعية امليول هؤالء
وستة وماهان، وستو وثورو بني هم: أمريكيني أربعة القائمة تضمُّ بالنفي. الجواب يكون
ثالثًة هناك أن كما وماكندر. وداروين ومالثوس وسميث ونيوتن هاريف هم: بريطانيني
هو بولنديٍّا وآخر ماكيافييل هو إيطاليٍّا وواحًدا وهتلر، وأينشتني ماركس هم: األملانيني من
القارة (من األوروبيني الستة املؤلِّفني بني ومن فرويد. هو نمساويٍّا وثالثًا كوبرنيكوس
أو الصينيني أحد القائمة هذه واضع كان وإذا يهود. ثالثة الربيطانيني) غري نفسها

أخرى. اتجاهاٍت يف ما تحيز حدوث يف شك فال الروس، أو الفرنسيني
يمكن وهل الكتاب؟ هو ما الكتاب: تعريف وهي بالنقد، جديرة أخرى نقطة هناك
التعريف يف الدقة راعينا فلو ذلك ومع خيالية، فكرة هذه وحده؟ بحجمه عليه الحكم
ملاكندر للتاريخ» الجغرايف و«املحور لثورو املدني» و«العصيان لبني العام» «اإلدراك فإن
والواقع نرشات. من أكثَر ليَست النسبية، عن الخاصة أينشتني لنظرية األصلية والحقيقة
بني تناقٍض من له فيا دورية. كمقاالٍت ظهَرت ما أول ظهَرت األخرية، الكتب الثالثة أن
األخرية والطبعات األمم» و«ثروة الرياضيات» «مبادئ أمثال الضخمة، املجلدات وبني هذه
قال Voltaire فولتري أن ذكر وقد ونضايل. املال، ورأس السكان، عن مالثوس كتب من
املحشوة دائًما، الصغرية الكتب «إن أمة. حماس الكبرية الكتب ألهبت أن قط حدث ما إنه
عىل العبارة هذه تنطبق وفعًال، بالعمل.» تقوم التي هي حماًسا تتأجج والتي بالعواطف
هذه ألجل باٍل بذي ليس الحجم أن والواقع أينشتني. وال ماكندر عىل تنطبق وال وثورو بني

الحالية. القائمة
أن الجيل ومن باالعتبار. جدير أمر الكتاب تأليف يف املؤلف يقضيه الذي والزمن
يف عاًما ثالثني من أكثر استغرق إذ املضمار هذا يف القيايس الرقم رضب قد كوبرنيكوس
منا ومن تأليفه. يف باستمرار نفسه يشغل لم أنه ولو De Revolutionibus كتابه تأليف
لنيوتن»، الرياضيات «مبادئ من عمًقا أكثر مؤلفات الكوبرنيكية الرساالت إن يقول أن يودُّ
آلدم األمم» «ثروة من كلٍّ تأليف استغرق غريبة وبمصادفة شهًرا؟ ١٨ مدة يف أتمها التي
ناحيٍة ومن عاًما. عرش سبعة ملاركس املال» و«رأس لداروين، األجناس» و«أصل سميث،
ثالثة حوايل يف لبني العام» و«اإلدراك شهور، ستة يف ملاكيافييل «األمري» كتاب خرج أخرى،

أشهر. أربعة أو
فاختالفشخصية عوامل؛ عدة إىل التأليف مدد بني السابق االختالف نعزو أن يمكننا
علماء بعض رفض وقد االختالفات. هذه بعض عن مسئولة اآلخر شخصية عن مؤلف كل
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حتى مؤلَّفاتهم طباعة يف اإلرساع وداروين وهاريف ونيوتن كوبرنيكوس أمثال الطبيعة
االختبارات أدق بعد وحتى قاسيًا. اختباًرا واختبارها اكتشافاتهم صحة من تماًما يتحققوا
ومقتهم العلماء، لزمالئهم القوية والرقابة املجادالت من خوًفا نرشها يف ترددوا القاسية
وماركس سميث مقاالت تضمنت وقد األسباب. من ذلك شابه ما أو الجماهري، عىل عرضها
ومن الضخمة، واملراجعة املعلومات، من كبرية كميات وتجميع الوقت ضياع االقتصادية
وملورو وبني الشاب ومالثوس ماكيافييل أمثال رين، املتهوِّ املؤلفني لدى كان أخرى جهة

تأخري. دون إصدارها يجب عاجلة رساالت
وضع منهم كالٍّ أن عنهم معروف املختارين مؤلًفا عرش الستة من العظمى الغالبية
إهمال مع واحد عنواٍن عىل الباقني شهرة ترتكز قليلة، قلة وباستثناء فحسب. واحًدا كتابًا
أخرى كتبًا وأينشتني وماهان مالثوسوماركسوستو وسميث ونيوتن هاريف كتب عداه. ما
أسماءها يذكر أن يمكنه من ولكن التصانيف، كثري بعضهم كان األحوال، بعض ويف —
القاعدة هذه من فيستثنون وفرويد وداروين وثورو بني أما األخصائيني؟ من قلة سوى
قائمتنا. يف هنا اشتهرت كما ما بطريقٍة اشتهرت أخرى كتبًا أنتجت الخصبة أقالمهم ألن
املؤلفني ألخالق أخرى مظاهر إبداء البيوجرافية املذكرات بعض تستطيع قد
عداه؟ ما كل يَبُذُّ رائع مؤلف خلق يف هامٌّ أثٌر مثًال الزواجي للمركز فهل وشخصياتهم.

وتزوج وهتلر. وثورو وسميث نيوتن من كلٌّ يتزوج لم كما راهبًا، كوبرنيكوس كان
مرتني بني زواج وباء أطفاًال. ينجبوا لم ولكنهم وبني وماكندر وماهان هاريف من كلٌّ
مالثوس تزوج طفالن. ألينشتني كان كما أوالد، ثالثة ملالثوس وكان مرة. كل يف بكارثة
وفرويد وماركس وستو وداروين ماكيافييل من كلٌّ يكن ولم مرتني. وأينشتني واحدة مرة
استخالص يف أخريًا يرتدد املرء أن بيد كبرية. أرسات وأنجبوا بل فحسب، مخلصني أزواًجا

األمور. هذه من حقائق أية
هذين صلة وما عظيم. كتاب ملؤلف رضوريان الرشد وبلوغ السن أن البعض يظن قد
هؤالء، من لكلٍّ األوىل الطبعة خرجت عندما املختارين؟ مؤلًفا عرش بالستة ا، حقٍّ األمرين،
أينشتني وأصغرهم السبعني، يف كان إذ كوبرنيكوس؛ هو سنٍّا أكربهم كان املطبعة، من
أما الثالثينيات. أوليات يف وثورو مالثوس وكان والعرشين. السادسة حوايل يف كان الذي
هي ٤٤–٥٤ بني ما العرش السنوات فرتة كانت الثالثينيات. أواخر يف فكانا وهتلر بني
وفرويد ماكيافييل املؤلفني، من كلٌّ املرحلة هذه يف كان إذ إنتاًجا؛ العمر فرتات أخصب
إىل األصغر من أي تصاعدي ترتيب (يف وسميث وهاريف وداروين وماهان وماركس ونيوتن

األربعينيات. أوائل يف وماكندر ستو من كلٌّ وكان األكرب).
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واضحًة. تبدو املؤلفني، معظم فيها يشرتك معينة خصائص هناك هذا، وخالصة

لهم. مناسبة أقل التعليق يكون والذين القائمة. تضمهم الذين الطبيعة علماء وباستثناء
متطرفون وأشخاص للكنيسة، تابعني غري أشخاص كتبها القائمة، تضمها التي فالكتب
رديئة هؤالء كتب تكون ما وغالبًا لالضطرابات. ومثريون وثوريون لدينهم، ومتعصبون
كان الزمن أن هو نجاحهم رسَّ بأن قولنا فنكرر ونعود األدبية. املسحة تعوزها التأليف
العاطفية، كثرية األحوال أغلب يف كانت رساالت، كتبهم حملت لهم. استعداٍد وعىل مالئًما
أخرى أحيانًا كان كما للخري، النفوذ كان بعضاألحيان ويف البرش. ماليني إىل فيها لون يتوسَّ
ليس حال، أية وعىل والرش. الخري من لكل قوى تكون أن يمكن الكتب أن الجيل ومن للرش.
وقوية. حركية أسلحة أو أدوات الكتب أن لتوضيح بل األخالقية؛ القيم قياس هنا الغرض
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األول الفصل

القوي سياسة ترشيح

األمري – ماكيافييل نيقولو

ليشء مرادفٌة أنها عىل العالم ذهن يف عالقًة قرون األربعة عىل تزيد ملدة املاكيافيلية ظلت
شهريًا رمًزا ماكيافييل، نيقولو املصطلح، هذا أبو كان وخبيث. وقاٍس ونذل وخائن شيطانيٍّ
الذي واملستهرت، تماًما املبدأ والعديم األخالق من املجرد واملنافق واملكَّار املتآمر للسيايس
قانون أرقى أن أجمع العالم اعتقد وقد الوسيلة». تخلق «النهاية أن يف فلسفته تنحرصكل
Old نيك» «أولد كان عرش، السابع القرن إنجلرتا ويف السياسية. املالءمة هو ملاكيافييل
هناك أن أم املتهم لهذا دفاع من أما والشيطان. ماكيافييل من كلٍّ بني متبادلة كنية Nick

مخففة؟ ظروًفا
الذي «األمري» هو واحد كتاب عىل تقريبًا، كليٍّا اعتماًدا السيئة، ماكيافييل شهرة تعتمد
أعوام. بخمسة مؤلفه وفاة بعد ١٥٣٢م سنة يف إال ينرش لم ولكنه ١٥١٣م، سنة يف كتبه
توضيحها يمكن ال حقيقة هذه فيه، كتب الذي العرص عن ينفصل أن يمكن كتاٍب من ما
يضم عظيم، كتاب ككل فهو ذلك، ومع «األمري». كتاب يوضحها مما بأكثر مناسبًا توضيًحا

العصور. لجميع دروًسا
التاسعة يف كان عندما ١٤٩٨م عام قبل ماكيافييل حياة عن القليل سوى نعرف ال
ملدة املدينة هذه حكومة خدم Florence فلورنسة لجمهورية وزيًرا عمره من والعرشين
أبنني جبال عرب ثم Tuscany توسكاني إىل الدبلوماسية املهام به وذهبت سنة، ١٨
كاترينا الكونتيسة األلبAlpsوتعرَّفعىل جبال وراء ما إىل ذلك وبعد روما، Apennineإىل
Siena سينا طاغية Pandolfo Petrucci برتوتيش وباندولفو Caterina Sforza سفورز
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فرنسا، ملك عرش الثاني Louis ولويس Ferdinand of Aragon األرجوني وفرديناند
بورجيا وسيزار الثاني، Julius يوليوس والبابا Maximilian ماكسيميليان واإلمرباطور
Pisa بيزا األخرى املدن ودويالت فلورنسة السيايسبني التشاحن يكِف لم Cesare Borgia
العرص ذلك يف السياسة وكانت ينقطع. ال قائًما ظل بل ،Naples ونابويل Milan وميالن
البرشية، الطبيعة دراسة يف الداهية الطالب ماكيافييل، وكان تصدَّق. ال بطريقٍة فاسدًة
املفاوضات إنجاز يف ومهارًة مقدرًة أبدى مناسباٍت عدة ويف بالسياسة، عهده حداثة يف
املران؛ عىل شك، ما دون السياسية، األمور من وسخريته واقعيته بنى ذلك وبعد الصعبة.

واألنانية. الجشع غري باعٍث ألي يكرتَث أالَّ تعلَّم ألنه
Medicis امليديكليون أطاح فقد إسبانيا؛ يد عىل الحظ عجلة يف دورة ماكيافييل أصاب
نُفي وأخريًا وُعذب، وُسجن ماكيافييل ففصل فلورنسة. يف حكمهم واستعادوا بالجمهورية
محدد بقي حيث San Casciano كاسيانو سان من بالقرب الصغرية الريفية ضيعته إىل
تلك خالل وقته يقيض فكان قصار. فرتاٍت باستثناء ١٥٢٧م، سنة يف موته حتى اإلقامة
الحرب» و«فن و«املحادثات» «األمري» كتب تأليف يف الخاملة، نظره) (يف الطويلة السنني

واملعارصة. القديمة السياسة مبدئية، بصفٍة كلها، وتتناول فلورنسة» و«تاريخ
العامة، بالشئون يختصُّ فيما ماكيافييل طبيعة يف عاطفة أية اكتشاف الصعب من
يرى ألن حمايسٍّ شوٍق مع أصيًال وطنيٍّا كان واحد. أمٍر تجاه عميٍق بتأثٍُّر يحسُّ كان ولكنه
العقل، صايف ماجنًا ورجًال وموسوًسا، بارًدا مالحًظا كان وربما متحدة. قوية دولة إيطاليا
وقد والحيوية. والحرارة والفصاحة بالحماس إليه أوحى ثم اإليطالية، الوحدة ناقش حتى
شخص أي أشجان يثري شديد بؤس يف عرش السادس القرن أوائل يف إيطاليا حال كانت

البكاء. درجة إىل وطني
ماكيافييل. أيام إيطاليا إىل طريقه يف والهوتي سيايسواقتصادي هائل؛ تغري هناك كان
القومية. الوحدة حدثت طويل مرير نضال بعد وإسبانيا، وفرنسا بإنجلرتا مكان كل ويف
تلك حكمت معروفة. تكن لم الفيدرايل، أو القومي التنظيم فكرة فإن إيطاليا، يف أما
ودولة Venice والبندقية وفلورنسة ميالن هي: عظمى سياسية وحدات خمس الدولة
مصدر السياسية األقسام تعدد فكان وأقواها. أكربها البندقية وكانت ونابويل. الكنيسة
األجنبي. والتدخل األجنبية الدسائس إىل أدى العملية، الناحية ومن إليطاليا، مستمر ضعف
سنوات بضع وبعد ١٨٩٤م، عام يف فرنسا ملك الثامن شارل بواسطة الغزوات بدأت
فيما نابويل مملكة اقتسام عىل أراجون ملك وفرديناند، السابع لويس اتفق تقهقره، من

24



القوي سياسة ترشيح

أملانيا من جيوش كانت كما البندقية. لغزو قواته ماكسيميليان اإلمرباطور وأرسل بينهما.
عليها. وتحارب اإليطالية األرايض يف تسري وإسبانيا وفرنسا وسويرسا

متفشية والقتل والرسقات الشعبية والضغائن الخاصة املعارك كانت األثناء تلك ويف
وعجزت األخرى، من تغار منهما كل أخرى، جمهورية جمهورية وحاربت البالد يف
الكنيسة كانت وملا األجانب. األعداء مواجهة يف عامة جبهة تكوين عن تماًما الجمهوريات
عىل التفرق فضلت فإنها الدنيوية، لقوتها منافس قيام وتخىش تاريخها، يف فرتة أسوأ يف

إليطاليا. االتحاد
أي أدركه مما أكثر بوضوح أدركه إيطاليا، د يهدِّ الذي الخطر ماكيافييل أدرك ربما
بوطنه نزلت التي الرشور ويف اإلجباري، تقاعده مقر يف يفكر كان عرصه. يف آخر رجل
القوة بالغ قائد — عظيم قائٍد وجود يف الخالصيكمن يف الوحيد األمل بأن فاقتنع الحبيب،
الدفاع عىل قادرة واحدة أمة يف ويدمجها اإليطالية الدويالت عىل سيطرته يفرض والجرأة
كان القائد؟ هذا مثل عىل العثور يمكن أين البالد. من املمقوتني األجانب وطرد نفسها عن
يجب الذي للطريق تفصيلية وصورة املطلوب، القائد نوع عن ماكيافييل فكرة هو «األمري»

النجاح. لتحقيق يتبعه أن عليه
فلورنسة حاكم Lorenzo de Mcedici ميديكي لورنزودي مكرسإىل «األمري» أن رغم
السادس، ألكسندر البابا ابن Cesare Borgia بورجيا سيزار هو الكتاب بطل فإن الجديد،
يعرف ال قاٍس ودكتاتور رومانيا وهازم قدير، حربي وقائد عرشة، السابعة يف وكاردينال
«رأى :Nevins نيفنز علَّق وكما ١٥٠٢م، سنة يف بالطه إىل رسوًال ماكيافييل أرسل الرحمة.
املعسولة األلفاظ وكذلك مهارة، يف والدهاء، الحذر استخدام بورجيا تبادل كيف بإعجاٍب
وحشيٍة يف اإلرهاب استعمل وكيف والنفاق. الغدر بربوٍد استخدم وكيف الدموية. واألعمال

يحتلها.» التي البالد عىل بطغيان يقبض وكيف دحرهم، من إخضاع الستمرار
ولكنه الباهر، النجاح نال الثقة، وعدم والقسوة الشخصية ازدواج سيزار مارس وإذا
اخترب ملا ولكنه الجمهوري، النظام إىل يميل غيوًرا وطنيٍّا ماكيافييل كان مؤقتًا. نجاًحا كان
إلنهاء املثايل القائد هو بورجيا سيزار مثل رجًال بأن اقتنع واملؤسفة الثائرة إيطاليا حال

تلك. الفوىض حالة
باحتياجات عامًلا كان وإذ الوطني. بالحماس موحدة، أمٍة إىل نظرته إليه أوَحت وهكذا
نشاطه كل وجه الجديد، الحاكم أمام املاثلة الذهبية للفرصة وواعيًا الحرجة الساعة
ذلك وبعد ١٥١٣م، عام من األخرية الستة الشهور يف فكتبه «األمري» تأليف إىل وحماسه
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هديٍة تقديُم املقدور يف ليس أنه رأيت «ملا املؤلف: إهداء مع لورنزو بالط إىل قدَّمه ما، بوقٍت
السنني تلك يف تعلمته ما كل أقدِّم فإنني وقت، أقرص يف الفهم فرصة إسداء من أفضل

واألخطار.» املتاعب من الكثري وسط العديدة
مستويات عدة وهناك كليشء. يحقق الدولة صالح أن هو «األمري» الهدفاألسايسمن
تبًعا بالسيايس، الالئق فمن إذن الخاصة، والحياة العامة الحياة يف األخالق من مختلفة
اللوم تستحق التي والخداع العنف بأعمال الشعب صالح أجل من يقوم أن املذهب، لهذا

السياسة. عن األخالق ماكيافييل فصل ولذلك الخاصة؛ املعامالت يف باإلجرام وتوصف
ليعلمهم للطغاة) كتابرضوري إنه البعض قال كما (أو لألمراء مرشد كتاب «األمري»
هي وإنما الحاكم لصالح ليست سلطة — بها ويحتفظون السلطة عىل يحصلون كيف
يمكن وسائل فبأية والغزو. الثورة من آمنة مستقرٍة بحكومة يزودهم كي الشعب لخري

واألمان؟ االستقرار عىل الحصول
وذكاء رأي سداد للحاكم أن الفرتاض الوراثية امللكيات عن قليًال، النظر، وبغض
امللكية مشكلة فإن أخرى، جهة ومن الحكومة، عىل بالسيطرة االحتفاظ فيمكنه عاديني،
الدولة ولغة جنسية نفس من حديثًا املهزومة األرايض كانت فإذا معقدة. مشكلة الجديدة
سلسلة دم استئصال «أحدهما مبدآن: اتُّبع إذا وخصوًصا نسبيٍّا، سهل فالحكم الغالبة

الرضائب». يف أو القوانني يف تغيري أي إحداث عدم والثاني السابقني، األمراء نسب
وقوانني وعادات لغة عن وقوانينها وعاداتها لغتها تختلف دولًة األمم احتلَّت إذا «أما
عظيمني.» وإدارة حظٍّا عليها التغلُّب ويقتيض تتضاعف فالصعوبات املضمومة، األمم
ويسكن الحاكم يذهب أن عليها، للسيطرة املمكنة الوسائل من إن قائًال ماكيافييل ويستطرد
بجيوش االحتفاظ من نفقات (أقل استعمار مراكز إليها ويُرسل املحتلة، املنطقة يف شخصيٍّا
أهمل وعندما األقوى. الجريان إضعاف ويحاول األضعف، الجريان يصادق وأن االحتالل)،

غزواته. يف والخسائر بالهزيمة ُمني األساسية القواعد هذه عرش الثاني لويس
بها يمكن طرق ثالث ماكيافييل يقدم اإلدارية»، األقسام حكم «بكيفية يختص وفيما
والثانية تدمريها، األوىل حرية؛ ويف قوانينها بحسب تعيش «أن اعتاَدت دويلٍة عىل السيطرة
عىل وإرغامها لقوانينها تبًعا تعيش أن قبول والثالثة شخصيٍّا، فيها واإلقامة إليها الذهاب
صداقة عىل املحافظة يمكنهم سكانها من قليلة فئة إىل بحكومتها يعهد وأن الجزية، دفع

األوليان. الطريقتان هي أمنًا االختبارات هذه وأكثر لك.» الباقني
أمري حكم تحت تعيش أن حديثًا احتلَّت محافظة أو مدينة اعتادت فإذا هذا، ورغم
جردوا وثانيًا يطيعوا، أن أوًال تعوَّدوا الذين املواطنني عىل املستحيل فمن ذريته، استؤصلت
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كيف يعرفون ال أنهم وبما بينهم. من حاكم اختيار عىل يوافقوا أن القديم، حاكمهم من
يطويهم أن أجنبي شخص عىل السهل فمن وهكذا التسلح، يف يبطئون أحراًرا، يعيشون

صالحه. إىل ويضمهم سلطانه تحت
يوضع أن «يجب يقول: حذر فإنه الجديدة»، «اإلمارات ذلك بعد ماكيافييل، ناقش وإذا
يشء، قبول عىل إغراؤهم السهل من يكون وبينما متقلبة، الجماهري طباع أن العني نصب
يؤمن لم إذا هكذا. األمور تنظيم يجب لذلك اإلغراء؛ ذلك عىل يثبتون جعلهم يصعب فإنه

بالقوة.» اإليمان عىل إجبارهم وجب طوًعا، الناس
القوي القائد أنه عىل بورجيا سيزار حياة وتمجيد تقريظ يف املؤلف يرشع ذلك بعد

واالغتيال. الغدر عن معتذًرا البأس، الفذ
يل يبدو ذلك، من بدًال ولكن، ألومه، كيف أعرف ال الدوق، أعمال جميع أتذكر «عندما
أهداف بهم تسمو أو الحظ يرفعهم من جميع يحاكيه نموذًجا أقدمه أن عيلَّ يجب أنه …
لينظم كان ما املدى، بعيد وطموح عالية روٍح ذا كان إذا ألنه، الحكم؛ منصب إىل غريهم
نفسه يثبت أن له الرضوري من أنه يعترب من عىل يجب ولذلك … أخرى بطريقة سلوكه
وأن بالغش، وإما بالقوة إما يتغلَّب وأن األصدقاء، كسب عىل يعمل أن الجديدة، دويلته يف
ويحرتمونه، وراءه يسريون الجنود يجعل وأن الناس، من ومرهوبًا محبوبًا نفسه يجعل
النظام يغري وأن به، األذى إلحاق من يمكِّنانه عقٍل أو قوٍة ذا كان من كل شأفة ويستأصل
العسكرية ويحطم وحرٍّا، العقل وسامي ًا وخريِّ قاسيًا يكون وأن جديدة، بأنظمٍة القديم
تحتم بطريقٍة واألمراء امللوك صداقة عىل ويحافظ جديدة، عسكرية ويخلق الوفية، غري
حيويًة أكثر مثاًال يجدوا أن يمكنهم وال الحذر، مع واإلساءة حماس، يف مساعدته عليهم

الرجل.» هذا أعمال من
إنزالها عليه يجب التي األرضار بإنزال اإلرساع عليه «فيجب دويلة، اغتصب من أما
طمأنة من استمرارها بعدم يتمكَّن وإنما يوميٍّا، تجديِدها إىل يضطر لئال واحدة، برضبٍة
حتى قليًال قليًال املنافع منُح يجب … باملنافع جانبه إىل يكسبهم ذلك وبعد الناس، عقول

كاملة.» بها التمتع يمكن
رعاياه. حكم يف الحكيم امللك يستعملها التي الوسائل إحدى إال العقاب خوف ليس

مصدٍر أي وجد ملا وإال بشعبه، صداقٍة صلة عىل يكوَن أن لألمري الرضوري من
عىل يبن الشعب عىل يبن «من القديم: املثل أحٌد يل يذكرن وال … الشدة وقت يف للمساعدة
الشعب مع مصالحه عىل يعتمد الذي الخاص املواطن عىل ينطبق املثل هذا ألن الرمال.»
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عىل القادر الجريء األمري أما الحكام. أو أعداؤه هزمه إذا ينرصوه أن عىل حسابه ويعمل
أمنه تأسيسه عىل قط يندم فلن دويلته، يف النظام عىل يحافظ كيف يعرف والذي األمر،

الشعب. محبة عىل
ببعض خصها مبارشة، الكنيسة حكم تحت التي أي الكنسية، لإلمارات تناوله ويف

وتهكًما. إيذاءً مالحظاته أكثر من
منهما، واحٍد أي بدون بها ويحتفظ الحظ بحسن أو باألحقية اإلمارات هذه تنال
أمرائهما سلطة يضمنان اللذَيْن واألثر النوع من كلها محرتمة، دينية بأوامر عليها ويُسيطر
يُدافعون ال دويالت لهم وحدهم األمراء هؤالء إن بها. يعيشون أو يعملون طريقٍة بأية

يحكمونهم. ال ورعايا عنها
عرش؛ السادس القرن بداية يف كتبه مما موضٍع كل ويف هنا الكنيسة ماكيافييل يتهم

الحكومة. عن تماًما الكنيسة فصل يريد كان األجنبي ضد إيطاليا توحد لم بأنها
الحربية الشئون ماكيافييل اعترب فقد عظيم جيٍش إىل تحتاج القوية الحكومة كانت وملا
معظم اعتاَدت وقد املوضوع. لهذا واسعة صمساحًة وخصَّ األهمية، من يكون أقىصما عىل
للدفاع األجانب، من ومعظمهم املرتزقة، الجنود تستخدم أن عرصه يف اإليطالية الدويالت
القومي الجيش وأن وخطرة» النفع «عديمة القوات هذه مثل أن ماكيافييل فقرر عنها.
القومي البقاء كان وملا املرتزقة. من أكثر عليه ويعتمد فاعلية أكثر املواطنني من املكون
األوىل املادة العسكرية األمور يعترب أن الحاكم األمري عىل وجب الجيش، قوة عىل يتوقَّف

الشاغل. وشغله لسياسته
مختلف يف الخاص سلوكهم — األمراء لسلوك مؤلَّفه من أبواب عدة ماكيافييل كرس

الظروف.
أن يجب التي والطريقة الناس بها يعيش التي الطريقة بني كبريٌ اختالٌف هناك
يتَّصف كيف يتعلَّم أن مركزه عىل املحافظة يريد الذي لألمري الرضوري ومن بها. يعيشوا
… األحوال مقتضيات حسب يستعملها ال أو طيبته يستعمل وأن الطيبة، غري آخر بيشءٍ
حميدة، املعتربة الصفات جميع موهوبًا يكون أن باألمري يجدر بأنه أعرفه من كل يعرتف
يكون أن عليه يجب … جميًعا الصفات هذه بكل يتصف أن املستحيل من أنه بما ولكن
تجرِّده أن يمكن التي الرذائل تلك يتحاىشمثالب كيف يعرف بحيث الكفاية فيه بما حاذًقا

الحكم. من
يخصرعاياه وما يخصه ما ينفق وهو البخل عنه يشيع بأن يهتم أالَّ األمري عىل يجب
حرية ألن … يخصرعاياك أو يخصك ال مما بسخاء تنفق أن يجب … اآلخرين يخصُّ ما أو
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تزيدها؛ بل سمعتك من تنقص ال بالغزو) عليها يحصل (التي الغري ملكية يف ف الترصُّ
فعندما اإلنفاق. حرية مثل مدمرة صفة من وما يخصك. مما تنفق أن هو ك يرضُّ ما وأن
الفقر تتحاىش فلكي وإال محتقًرا، فقريًا وتصري بها تمارسها التي الوسيلة تفقد تمارسها

وممقوتًا. جشًعا تغدو
«ألن وطاعتهم الرعايا باتحاد االحتفاظ وسائل إحدى القسوة األمري يعترب أن يجب
الطيبة به تبلغ ممن رحمة أكثَر النهاية يف يكن فوريٍة إجراءاٍت ببضعة الفتن يقمع من
تُفسد هذه ألن الدماء؛ وسفك االغتصاب ذلك عن فينتج أعنَّتها، يف تجري األمور يرتك أن

األفراد.» القسوة تفسد كما الدولة،
شهرية: فقرة يف ماكيافييل يقول

يخاف أو يخاف، مما أكثر املرء يحب أن األفضل هل السؤال: هذا ينشأ هنا «من
قلَّما والخوف الحب أن بما ولكن كليهما، يف نرغب أننا اإلجابة تكون قد يحب؟ مما أفضل
من أفضل نُخاف أن أمنًا األكثر فمن بينهما، نختار أن علينا وجب فإذا مًعا، يجتمعان
ما كل ويعملون وخائنون ومتقلِّبون للجميل ناكرون الناس أن عموًما نؤكد إذ نُحب؛ أن
يف كان طاملا جانبك إىل يقفون الربح، عىل يتكالبون وجشعون الخطر، لتجنُّب طاقتهم يف
كما بعيًدا الخطر كان إذا بدمائهم للتضحية استعداٍد وعىل املنافع، عليهم تُغدق أن وسعك
لك أداروا الجد وقت جاء ما إذا حتى أجلك، من وأوالدهم وحياتهم بممتلكاتهم يضحون

ظهورهم.»
الخوف، مقابلة يف للمحبة تقديره يستنتج ماكيافييل أن ولو بحتة، سخريٌة هذه

الكراهية.» لتحايش جهده قصارى «يعمل بأن األمري فينصح
يحتفظ «كيف عرش؛ الثامن الباب من أكثر واحتُقر أُدين «األمري» كتاب من قسٍم من ما
أكثر القسم هذا عىل «ماكيافيلية» املصطلح استخدام مساوئ وتنصبُّ بالثقة؟». األمراء
بالثناء. جديرٌة الثقة عىل املحافظة أن عىل املؤلف ويوافق كله. الكتاب بقية عىل تنصبُّ مما
السياسية. بالقوة االحتفاظ أجل من ومغتفرٌة فرضوريٌة الزور وشهادة والنفاق الخداع أما
األوىل القوة. باستخدام واألخرى القوانني، بحسب إحداهما للنضال؛ طريقتان هناك
الة، فعَّ غري تكون ما كثريًا األوىل الطريقة أن بما ولكن للوحوش، والثانية للبرش، مناسبة
الطريقتني؛ كلتا يستعمل كيف جيًدا يفهم أن األمري وعىل الثانية. إىل االلتجاء فيقتيضاألمر
يستخدم كيف يعرف أن أيًضا عليه يجب أنه بما ولكن … الوحوش وطريقة البرش طريقة
األسد ألن والثعلب؛ األسد الوحوش بني من يختار أن له ينبغي حكمة، يف الوحوش طبيعة
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وأن … الذئاب من نفسه حماية يمكنه ال والثعلب الرشاك، من نفسه يحمي أن يستطيع ال
املحافظة يف يكون عندما كالمه، عىل يحافظ أن له ينبغي وال يمكنه ال حزًما، األمراء أكثر
عندما طيبة مشورة هذه ليست الوعد. إىل ألجأته التي األسباب تزول عندما له رضٌر عليه
أنت عليك، وجب بك، يثقون وال خائنون أنهم بما ولكن األخيار، من الناس جميع يكون
ك التمسُّ عدم لتغطية مقبولة أعذاٍر يف التفكري يف حار أمرٍي من وما بهم تثق أالَّ بدورك،
من إن حتى الحالية، باحتياجاتهم ومحكومني ساذجني يََظلون الناس أن غري … بوعده
التظاهر الخري من وهكذا … راغبني «مغفلني» عىل العثور يف يخفق ال خداعهم يف يرغب
يبقى أن يجب ولكن أيًضا، هكذا وتكون واالستقامة، والتقوى واإلنسانية والثقة بالرحمة
العكسبرسعة إىل ل تتحوَّ كيف وتعرف مقدورك يف صار اقتىضاألمر إذا حتى متزنًا العقل

عليه. أنت ما القليلون ويعرف عليه، تظهر ما شخص كل يرى …
له. احتقارهم شعبه كراهية يتحاىش أن لألمري الرضوري من بأنه ماكيافييل نصح
ل والتدخُّ الشعب، أموال نهب هما: له الناس كراهية تسببان اللتان الرئيسيتان والطريقتان
أو مخنثًا أو متهوًرا أو متقلبًا ُرِؤي إذا األمري ويحتقر … ونسائهم رعاياه ممتلكات يف
الهدايا بتوزيع أنفسهم يشهروا أن الحكام عىل يجب ذلك، عىل وزيادة مرتدًدا. أو ا جادٍّ
أيًضا لهم يرتكون العموم وعىل العقاب، توقيع مسئولية األقسام لرؤساء ويرتكوا بأنفسهم،
الحصون أمنع حتى تستطيع ال … الرضا وعدم الحنق يُثري ما كل يف العام ف الترصُّ حرية

الشعب. كرهه إذا األمري تحمي أن
… أنه عىل سلوكه»، «كيفية يف لألمري التعليمات إسداء عند ماكيافييل أكد

ينبغي لذلك فن؛ أي يف ق تفوَّ من كل يكرم وأن قديًرا، رئيًسا يبدو أن األمري عىل يجب
غري أم زراعيًة أم تجاريًة أكانت سواء مهنهم، مزاولة من ويمكنهم رعاياه ع يشجِّ أن له
منه تُؤخذ أن من خوًفا ممتلكاته تجميل من يمنع ال الرجل ذلك إن حتى اطمئنان، يف ذلك،

الرضائب. من خوًفا تجاري محلٍّ افتتاح عن آخر يحجم وأالَّ
األمري: إىل املسداة النصيحة وخصوًصا القديمة روما بذكريات كثريًا ماكيافييل أعجب

والعروض.» بالحفالت الشعب يبهج أن السنة، من املناسبة املواسم يف عليه «يجب
اعتقاد يف التفكري وليد ذلك كان وربما واملصري، بالحظ اإليمان شديد ماكيافييل كان
نصِف سيدُة الحظ ربة أن هكذا، الحال «أظن يقول: فكتب «التنجيم»، يف عرصه أهل
كانت قليًال.» النصف من أقل أو اآلخر النصف تدبري أنفسنا، نحن لنا، وترتك أعمالنا،
عىل اليشء، بعض يسيطر، أن اإلنسان بوسع أن يعتقد كان إذ الخطر؛ معتدلة نظره وجهة
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عليك، يجب امرأة، فالحظ حذًرا؛ يكون أن من جسوًرا، يكون أن األفضل «من وأنه مصريه،
محكومة نفسها رؤية تقايس أنها وترى بخشونة، وتعاملها ترضبها أن تخضعها، لكي
كامرأة، ودائًما، بها. االتصال عند الجبن يعرتيهم ممن أكثر يعاملونها من بواسطة تماًما

أعظم.» بجرأة عليها ويسيطرون قسوة، وأكثر تدقيًقا أقل ألنهم الصغار تؤثر
الوقت حان للوطنية. رنَّان نداء إنها إيطاليا، لتحرير بنصيحة «األمري» كتاب يختم
عبودية األكثر الراهن» انحطاطها «حالة يف إليطاليا يتقدم أن ما، إيطايل بطل جديد ألمري
قائد بغري األثينية، من تفكًكا واألكثر الفارسية، من للظلم معاناة واألكثر العربية، من
نراها … صوره شتى يف للدمار وتركت وطئت وممزقة، ومنهوبة مهزومة نظام، وبغري
نراها كما والظلم. الرببرية القسوة هذه من ينقذها شخًصا يرسل أن هللا إىل ع تترضَّ كيف

يرفعه. من هناك كان إذا علم أي تتبع أن إىل ومتلهفة مستعدًة
الكلمات: بهذه البليغة مرافعته ماكيافييل ويختم

محبة بأي مخلصها. إىل تتطلع أن يفوتها أالَّ يجب أنه هي األخرية إيطاليا فرصة
وبأي األجانب، سيل تدفق من قاست التي املحافظات جميع يف الجديد) (األمري يستقبل
التعبري عن ألفاظي تقرص دموع وبأية وإخالص، ثابت وفاء وبأي االنتقام، إىل تعطٍش
يخضع ال إيطايل وأي طاعته؟ سريفضون ناس وأي وراءه؟ تقفل سوف أبواب وأية عنها،

خيشوم. كل يف الرببري الظلم هذا يتعمق بالوالء؟ له ويدين له
لتوحيد ماكيافييل حلم يتحقق أن قبل القرن ونصف قرون ثالثة من أكثر مىض

األجنبيني. والسيطرة الفساد من متخلصة ورؤيتها إيطاليا
وافق وقد سنوات. بعدة وبعدها مؤلفه، حياة إبَّان «األمري» من خطية نسخ وزعت
إليه أهدى الذي األمري عم ابن السابع، Clement كلمنت البابا ١٥٣٢م، سنة يف نرشه عىل
فقد ؛ تهبُّ العاصفة بدأت ثم التالية. سنة العرشين يف طبعة ٢٥ منه وطبع الكتاب. ذلك
وحرمت باإللحاد، روما يف اتهم إذ ماكيافييل؛ مؤلفات جميع بإتالف الثالثني مجلس أمر
واشرتك أملانيا. يف له صغريًا تمثاًال اليسوعيون وأحرق بأوروبا. مكان كل ويف فيها مؤلفاته
يف مؤلفاته جميع وضعت ١٥٥٩م سنة ويف ضده. الدعوة يف والربوتستانت الكاثوليكيون

املحرمة. الكتب قائمة
التاسع القرن يف إال وتزكيتها وبراءتها أهميتها بعض ماكيافييل سمعة تسرتجع لم
الحكومات تحويل عىل مكان كل ويف وأملانيا وفرنسا أمريكا يف الثورية الحركات عملت عرش.
التي بالحرية، املطالبة اإليطالية الحركة وقامت الحكومة. عن الكنيسة وفصل مدنية إىل
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ماكيافييل. العظيم الوطني من إيحاءها مستمدة ١٨٧٠م عام يف ذروتها إىل بنجاح وصلت
نظريات باتباع أنه معقول، مقاٍل يف Douglas Gregory دوجالسجريجوري ه. أبان وقد
الغزاة ويطرد إيطاليا يوحد أن Cavour كافور الكونت اإليطايل الحاكم استطاع ماكيافييل،

مساعيها. يف وأخفقت كارثٌة بالبالد لنزلت آخر طريٍق أي اتبع أنه لو بينما منها،
وأن «األمري». يف مفيدة نصائح وجدوا عرص كل وطغاة دكتاتوري أن أحٌد ينكر ال
ميديكي دي وكاترينا الخامس، شارل اإلمرباطور أعجب ضخمة؛ املتلهفني القراء قائمة
واعتنق منه خطية نسخٍة عىل Oliver Cromwell كرومويل أوليفر وحصل املؤلَّف. بذلك
هنري من كلٌّ وكان إنجلرتا. يف Commonwealth الكومنولث حكومة يف وطبقها مبادئه
الكتاب هذا ساعد كما قتل. عندما منه نسًخا يحمل الفرنسيَّنْي الرابع وهنري الثالث
هذا عرش الرابع لويس واتخذ ،Prussia بروسيا سياسة صياغة عىل العظيم فريدريك
بونابارت نابليون عربة يف ذاتحواٍش نسخة منه ووجدت املفضلة»، الليلية «طاقيته الكتاب
عن أفكاره معظم الثالث نابليون واستمدَّ Waterloo ووترلو يف Napoleon Bonaparte
أدولف احتفظ وحديثًا مخلًصا تلميذًا Bismarck بسمارك وكان الكتاب. ذلك من الحكومة
مصدر كان حيث رسيره بجانب «األمري» بكتاب نفسه، هو لقوله تبًعا ،Adolf Hitler هتلر
«األمري» كتاب بأن «أومن :Benito Mussolini موسوليني بنيتو وقال له. مستمرٍّا إيحاء
مدى يف عميقة تغيريات تحدث لم ألنه حي اليوم فمذهبه للسيايس؛ رائع دليٌل ملاكيافييل
ظهر إذ رأيه؛ موسوليني غري ذلك (بعد األمم.» أعمال يف أو الناس عقول يف سنة األربعمائة
فهرست يضمهم الذين واملحدثني، القدامى املؤلفني، قائمة يف ماكيافييل اسم ١٩٣٩م سنة يف
يعرضوها.) أن الرومان مكتبات أصحاب عىل يحظر التي الكتب تلك الفاشستي، الكتب

أمثال الطغاة، أن التاريخية لألحداث املدققون املحللون أوضح أخرى، ناحية ومن
املبادئ بعض تفسري أساءوا أو أهملوا ألنهم مؤسفة نهاية عموًما لقوا وموسوليني، هتلر

ماكيافييل. صاغها التي األساسية
كلٍّ بقراءة إال ا تامٍّ فهًما آرائه َفْهم يمكن ال أنه عىل ماكيافييل مذهب دارسو اتفق
من أكثر تأليفه يف استغرق الذي «املحادثات» فكتاب و«األمري»؛ «املحادثات» كتابَيْه من
كثريًا أضخم مؤلف «األمري»، فيها نرش التي السنة نفس يف مرٍة ألول ونرش سنني، خمس
أن يجب «ما يتناول «املحادثات» أن هو البعض، اقرتح كما بينهما، والفرق «األمري». من
أو بالدول أي باإلمارات، كلية «األمري» يختص هو». «ما «األمري»، يتناول بينما يكون»،
تتبعها أن يجب التي باملبادئ «املحادثات» يختص بينما واحد، ملك يحكمها التي الدويالت

الجمهوريات.
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أن وهي املذهلة، النتيجة بهذه الكتابني لهذين املقارنة القراءة من املرء يخرج
الحكومة أن ويعترب االستبداد، يحب لم الجمهورية. بمبدأ مقتنًعا جمهوريٍّا كان ماكيافييل
نَِعم حاكٍم من وما الحكومات. أفضل هي وامللكية الشعبية الحكومتني من املكونة املختلطة
حدود تقيدهم أمراء يحكمها التي هي رسوًخا الحكومات وأشد شعبه. محبة بغري باألمان
القديم: للمثل مهاجمته يف يالحظ كما ماكيافييل، نظر يف سديد الشعب فحكم دستورية.
الرومانية الحكومة هي املثالية حكومته وكانت الرمال.» عىل يَبِن الشعب عىل يَبِن «من

«املحادثات». كتابه يف دائًما إليها يشري وكان القديمة،
الحر، للشعب عداها ما كل عىل الجمهورية الحكومة ماكيافييل فضل وقد فلماذا، إذن،
من معينة وملجموعٍة بعينه، لعٍرص الكتاب هذا ماكيافييل ألَّف «األمري»؟ كتاب أنتج ملاذا
القرن يف إيطاليا يف ناجحة جمهورية إقامة يستحيل أنه أدرك أنه يف شك وال الظروف.
األقوياء الناس مساعدة عىل يىصلغرضالحصول ِخصِّ «األمري» كتاب وضع السادسعرش.
واجهت فإذا السيايس. الفساد من الدولة وتخليص تعسفهم، من اإليطايل الشعب لتخليص

خالصها. أجل من األسلحة إىل تلجأ لم حادة أزمًة إيطاليا
رغم قائمًة تزال ال بماكيافييل، والخاصة واسع، نطاق عىل الشائعة املخالفة واآلراء
Giuseppe بريتسوليني جوزبي وصفه الذي واملوقف السمه االعتبار لرد املبذولة الجهود

ويقول: سائًدا يزال ال سنوات بضع منذ Prezzolini
إيطاليا مخلص الوطنيني، ماكيافييل للكنيسة، عدوٍّا اليسوعيني، ماكيافييل اآلن لدينا
وماكيافييل القومية، الجيوش طليعة العسكرية وماكيافييل ،Savoy سافوي وبيت املتحدة
الذي الكتاب، وماكيافييل العملية، الروح — للفكر جديدة طريقة ابتكر الذي الفالسفة،
رشعيون. املاكيافيليون هؤالء وجميع الجريئة. وعباراته النضج الكامل بأسلوبه يعجبون
تأثري ذا كان ماركس كارل قبل رجل من ما أنه الجدل، تقبل قلَّما التي الحقائق من
السياسة». علم «مؤسس لقب يف رشعيٍّا ا حقٍّ له إن ماكيافييل. السيايسمثل الفكر عىل ثوري
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الثاني الفصل

ثوماسبني1 األمريكي: الثوري

العام اإلدراك

وهو أمريكا إىل وصل عندما زاهر بمستقبل بني لثوماس يتنبأ أن عاقل رجل ألي كان ما
اإلخفاقات من سلسلة الوقت ذلك حتى كلها حياته كانت عمره. من والثالثني السابعة يف
أنه نعتقد يجعلنا سبٍب فأي إذن، بالفشل. باء فيه يده وضع مرشوٍع فكل األمل؛ وخيبة
مؤلفي أعظم من كواحٍد الجديدة الدنيا إىل الحديث القادم هذا يربز سنواٍت بضع خالل يف
مثري إنه األمريكي. التاريخ يف الباحثني أعظم من وواحد اإلنجليزية، اللغة يف الكتيبات
املستعمرات جميع يف وكرم قرظ أو ومقت ورهب اسمه ُعرف وثوريٌّ السياسية، للقالقل
أحدثَت قد املحيط رحلة أن يبدو أوروبا! وغرب العظمى، وبريطانيا األمريكية، الربيطانية
إىل املتوسط اإلدراك من وضحاها عشيٍة بني ما فغريته وأخالقه، شخصيته يف مثريًا تحوًرا

النبوغ.
نوًعا الحقيقة يف كانت بل هباء، تَِضع لم وجدناها األوىل، بني حياة ِسِني فحصنا إذا
سنة يناير من والعرشين التاسع يف إنجلرتا رشقي يف ُولد الجديدة. لحياته اإلعداد من
طائفة إىل ينتمي أب من Norfolk نورفوك بمقاطعة Thetford ثيتفورد من ١٧٣٧م،
والحرمان املدقع الفقر مارس … إنجليكانية أم ومن الديني فوكس جورج مذهب أصدقاء
اكتسب، إذ عرشة الثالثة بلغ حتى األجرومية مدرسة يف تعلم … أظفاره نعومة منذ والنصب

.Thomas Paine 1
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وإن النافعة.» املعارف من طيبة وكمية ا، جدٍّ جيًدا أخالقيٍّا «تعليًما نفسه، هو يقول كما
ظهرت قد — للنظرية املقابلة العملية الناحية — واالخرتاع العلوم يف الطبيعية موهبته

املستمرة. باألعمال الحافلة حياته طوال معه وبقيَت السطح عىل
«الكورسيهات». صناعة أبيه مهنة ليتعلَّم بني تتلمذ الشكيل، البسيط التعليم هذا بعد
واحدة، وترية عىل العمل وملل البحر بريق إن ثم سنوات. ثالث العمل ذلك يف فقىض
ربَّان بقيادة «Terrible «تريبل الحربية القرصنة بسفينة ويلتحق بيته من يفر جعاله
حتى الكورسيهات صناعة يف عمله استأنف أبوه، أنقذه وإذ «املوت». املرهوب االسم يحمل
قصرية مدة عمل حيث األعداء سفن لنهب الحربية القرصنة إىل فعاد عرشة، التاسعة بلغ
أخرى مرًة استقر البحرية باملغامرات ولعه من ُشفَي وإذ بروسيا». «ملك السفينة عىل
قرب الكورسيهات لصناعة حانوٍت يف لندن، يف وإنما ثيتفورد يف ليس األوىل، مهنته يف

الفلك. علم محارضات سماع يف فراِغه أوقات يقيض وكان .Drury Lane لني دروري
يتيمة خادمة تزوج … يشء يف االستقرار وعدم الشاق التجوال من سنوات ذلك تال
موظًفا والدها كان زواجها. من سنة غضون يف ماتت ولكنها ،Sandwich ساندوتش يف
بأعمال فيه يقوم أن يمكنه فراغ وقت وجود الوظيفة هذه إىل بني فجذب اإلنتاج، بمراقبة
أضمن طريقة هناك يكن ولم اإلنتاج، مراقبة إدارة يف مأمور وظيفة عىل فحصل أخرى.
البضائع، مهربي عىل القبض عمله كان إذ الناس؛ عن واالبتعاد األصدقاء لفقدان هذه من
فعاد األوامر. تنفيذ يف لتهاونه هذا عمله من فصل ثم ضده. والفقراء األغنياء أيدي فصارت
كنسنجتون يف مدرًسا عمل ثم بسيطة مدة فيها وبقي الكورسيهات صناعة إىل ذلك بعد
عاد ولكنه الرضوري، القوت ثمن يكفي يكاد ال السنة يف جنيًها ٢٥ بمرتب Kensington
وأمها زوجته إىل وانضم ١٧٧١م، سنة يف ثانية مرًة وتزوج اإلنتاج، مراقبة إىل ذلك بعد

دخله. يف يزيد إضايف كعمٍل والبقالة، التبغ لتجارة حانوت إدارة يف ،Lewes لويس يف
White هارت «هوايت حانة يف األخرية، السنني هذه يف وقته، من كثريًا بني قىض
األزجال ينظم كان األعضاء، عن وللرتفيه إليه، انضم ناٍد يف االجتماعات وحضور «Hart
يشرتك كان وأحيانًا ية، جدِّ أكثر موضوعات يف صحيفة ويصدر الوطنية، واألغاني الدعابية
انتخبه الجدل، يف براعته ظهرت وملا الجارية. اليومية األحداث عن حامية نقاشاٍت يف
فقىض لهم. العمل ظروف وتحسني أجورهم زيادة طلب يف عنهم نيابًة يتكلَّم كي زمالؤه
الخاصة واآلراء اإلنتاج، مراقبة موظفي «قضية بعنوان صحيفٍة تحرير يف أسابيع عدة بني
إىل ذهب ١٧٧٢-١٧٧٣م عام شتاء ويف اإلنتاج.» مراقبة موظفي فقر عن الناجم بالفساد

اآلخرين. واملوظفني الربملان أعضاء إىل العريضة هذه لتقديم لندن
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وُطرد بل فحسب، ترفض لم زمالئه، عن نيابًة بني قدمها التي العريضة ترفض لم
الشخصية وأمتعته بيته أثاث فبيع التبغ، تجارة حانوت وأفلس واجباته. إلهماله عمله من
ترك العمر، منتصف عىل أقبل وإذ زوجته. عن فانفصل ديونه. بسبب السجن من إلنقاذه

الوفاض. خايل وحيًدا
Benjamin Franklin فرانكلني ببنيامني لندن يف إقامته أثناء يلتقي أن الحظ شاء
عىل فحثَّه بني عبقرية فرانكلني أدرك وربما للمستعمرات. كسفرٍي هناك إىل أوفد الذي
Richard باش ريتشارد ابنته لزوج توصية بخطاب وزوَّده أمريكا يف حظه يجرِّب أن
موصيًا، كفء» عبقري «شاب بني أن فيه له ذكر Philadelphia فيالدلفيا يف Bache
رأس فرانكلني خطاب كان اح. مسَّ مساعد أو مدرسة يف مدرس مساعد أو كاتبًا بتعيينه

١٧٧٤م. سنة ديسمرب شهر أوائل يف فيالدلفيا يف نزل عندما بني لدى الرئييس املال
مرانه هو — آخر نوع من القيمة بالغ ثاٍن مال رأس معه بني أحرض هذا، ومع
الفقر، مرارة وذاق إنجلرتا، يف العدل عليها يسري التي البدائية الوحشية بني الحظ املايض.
ماليني بني الفاصلة الشاسعة الُهوَّة ورأى الطبيعية، اإلنسان حقوق عن الكثري وسمع وقرأ
وعرف بريطانيا، يف والنبالء املالكة األرسة أعضاء اآلالف، بضعة وبني العاديني البرش
House of العموم مجلس أعضاء اختيار يف الفاسدون األقاليم نواب يتبعها التي الطريقة
تملَّكه األمور، هذه يف عميًقا فكر وإذ املالكة. العائلة وغباء فساد عرف كما Commons
االجتماعي لإلصالح قوي وباعث للديمقراطية حبٌّ تملَّكه كما اإلنسانية، عىل شديد عطٌف

العام. والسيايس
بنسلفانيا مجلة يف محرًرا ُعنيِّ ما رسعان فيالدلفيا، إىل بني وصول بعد
عرش الثمانية معظم الوظيفة تلك يف فاستمر جديدة، صحيفة وكانت Pennsylvania
مصلح، كمغامٍر الطويلة سريته بدأ تقريبًا، الفور وعىل الصحيفة. تلك بقيتها التي شهًرا
بخمسة ذلك بعد األرقاء. عتق بإلحاٍح وطاَلب الزنوج من بالرقيق فيه ندَّد مقاًال فنرش
أخرى مقاالت ذلك وتال الرق. ملقاومة أمريكية جمعيٍة أول فيالدلفيا يف تكوَّنت أسابيع
الطبع لحقوق دولية قوانني ترشيع وتقرتح الحقوق، يف املساواة املرأة بمنح تُطالب
النزاعات لتسوية الحروب ونبذ املبارزة، عادة من والسخرية بالحيوان والرفق والنرش،

األمم. بني
ا؛ هامٍّ دوًرا فيها هو لعب دولية حرب برسعٍة شبَّت املقاالت، تلك يكتب هو وبينما
Lexington ولكسنجتون Concord كونكورد معارك قامت ١٧٧٥م سنة ربيع ففي
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بنيامني إىل بني كتب إبريل، شهر يف لكسنجتون مذبحة وبعد Bunker Hill هيل وبنكر
دخويل بمجرد سمعي تحت البالد يف النار تشتعل أن الصعب من «رأيت يقول: فرانكلني،

إليها.»
اتباعه. الواجب باملنهج يختص فيما بالًغا انقساًما املستعمرات يف اآلراء انقسمت
John هانكوك وجون Samuel Adams آدمز صموئيل أمثال املتطرفني من اآلراء تراوحت
وكان للملك. املوالني املحافظني إىل الحرب، رضورة عىل بشدة صمما اللذين Hancock
Thomas جافرسون وتوماس فرانكلني وبنيامني George Washington واشنطن جورج
االنفصال فكرة عن وتساءلوا لربيطانيا، والءهم أبدوا الذين القادة بني من Jafferson
للتاج، الوالء يف قراراتهما والثاني األول الكونتيننتال املؤتمر من كلٌّ أكد واالستقالل.

ملطالبهما. عادلٍة بتسويٍة فقط مطالبني
كان والدفع، والجذب املتضاربة، والدوافع واآلراء املضطرب التفكري ذلك وسط ويف
ثوماس رأى البداية، فمنذ املحتملة. والنتيجة األحداث اتجاه بوضوح رأى واحد رجٌل هناك
وقبل آراءه. يكتب ١٧٧٥م عام بقية كل فقىض إنجلرتا. عن االنفصال من مفرَّ ال أنه بني
Benjamin رش بنيامني الدكتور بينهم من األصدقاء من عدٍد عىل عرضه مؤلفه، نرش
عىل العثور يف بني وساعد العام»، «اإلدراك الكتيب عنوان يكون أن اقرتح الذي Rush

فيالدلفيا. يف ومطبعة مكتبة صاحب وهو Robert Bell بل روبرت اسمه ناٍرش
عبارٌة وهو إنجليزي»، رجل «ومؤلفه ١٧٧٦م سنة يناير ١٠ يف العام» «اإلدراك ظهر
وبلغ أشهر، ثالثة يف نسخًة ١٢٠٠٠٠ منه فبيع شلنان. وثمنه صفحة، ٤٧ من كتيب عن
بيع السكان، عدد إىل بالنسبة تعادل وهذه مليون، نصف حوايل الكلية املبيعات مجموع
يف القراءة يستطيع شخٍص كل أن والواقع اليوم. املتحدة الواليات يف نسخة مليون ٣٠
أن بني رفض الضخمة املبيعات هذه ورغم قرأه. وأن بد ال عرشة، الثالث املستعمرات

الكتيب. ذلك حصيلة من واحًدا بنًسا يأخذ
إىل بوٍق نداء كان الفوري. أثره يف العام» «اإلدراك يُعادل يشءٌ األدب تاريخ يف ليس
الرتدُّد. وال الصلح قبول دون — استقاللها أجل من تحارب لكي األمريكية املستعمرات
وجورج العظمى بريطانيا مع لنضالهم الوحيد الحل هي الثورة أن الكتاب ذلك لهم أبان
إىل بنا هيا هللا لخاطر فإكراًما الصفعات، غري يُجدي يشء ال أنه «بما بني: فقال الثالث.
هو هذا كان إذا القوانني، إلغاء عن ا جدٍّ وغاليًا غاليًا، ثمنًا ندفع إننا النهائي. االنفصال
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… األرض أجل من هيل بنكر ثمن ندفع أن الحماقة من إنه … أجله من نحارب ما كل
هذا ليس … قارة موضوع بل مملكة، أو محافظة أو مقاطعة أو مدينة موضوع هذا ليس
البذر وقت اآلن … التجربة هذه يف مشرتكٌة ذريتنا إن بل جيل؛ وال سنة وال يوم مصري
الرباط هو االستقالل … واسع املربوط القارة حزام إن … قارة ورشف وإيمان التحاد

مًعا.» ارتباطنا عىل يُحافظ الذي الوحيد
ومهدئة: معتدلة فقرة العام» «اإلدراك ومقدمة

بما الصياغة جيدة ليست التالية الصفحات تتضمنها التي العواطف كانت ربما
خطأ، شيئًا هناك بأن تظن ال التي األمد الطويلة فالعادة العام؛ بالقبول تحظى ألن يكفي
ولكن العادات. عن للدفاع مدوية صفحة أوًال ويُثري صواب، بأنه سطحيٍّا مظهًرا تُعطي

العقل. يفعل مما أكثر مهتدين الزمن يخلق الصوت. يخمد ما رسعان
معني تطبيق مع وطبيعتها الحكومة نشأة الكتيب هذا من األول القسم يتناول

العبارات: هذه مثل يف الحكومة عن املؤلف فلسفة تظهر اإلنجليزي. للدستور
حاالتها، أسوأ ويف منه، بد ال رشٍّ سوى حاالتها، أفضل يف وهي حتى الحكومة، ليست
أنقاض عىل امللوك قصور بُنيت … املفقودة الرباءة شارة كالثياب، الحكومة … يطاق رشال

حكومة. إىل حاجتها قلَّت املدنية كمال َكثُر كلما … الجنة مقاصري
األخالق عجز بسبب رضوريَّنْي صارا قد وقيامها الحكومة نشأة «إن بني: يقول

واالطمئنان.» الحرية أي الحكومة، ونهاية شكل أيًضا وهنا العالم، حكم عن الفاضلة
طريق وعن املجتمع إىل الناس ينجذب والحكومة. املجتمع بني كبري فرٌق يوجد
اإلنسان يملك الحالة هذه ويف معينة. حاجاٍت عىل الحصول يمكنهم االجتماعي التعاون
عىل قادًرا اإلنساُن يكون أن يجب ونموذجيٍّا، واملساواة. الحرية مثل معينًة طبيعيًة حقوًقا
ومتناسقًة واضحًة الضمري بواعث كانت إذا حكومة، بدون وسعادٍة سالٍم يف يعيش أن
أخالقيٍّا، كامٍل وغريُ طبيعيٍّا، ضعيٌف البرشي الجنس أن وبما مقاومة. بغري ومطاوعًة
وراحة وتقدُّم أمن ف يتوقَّ ذلك، ومع الحكومة. رها توفِّ وهذه ما، رادعة قوٍة وجود يلزم
والعالقات وعاداته املجتمع وتجاُوب الحكومة. عىل يتوقَّف مما أكثر املجتمع عىل الشعب

سياسية. دساتري أي من تأثريًا أقوى الناس بني املتبادلة
معلًقا كثريًا، إنجلرتا به تزهو الذي الدستور عىل مالحظات بضع بني يبدي ذلك بعد
فعندما فيه. ِصيغ الذي الحقري العرصاملظلم إبَّان نبيًال كان أنه به املسلَّم «من بقوله: عليه
توضيح السهل من ولكن ماجًدا، خالًصا كان عنه تزحزح أقل فإن العالم، الطغيان اجتاح
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به.» بالوعد يتظاهر ما تحقيق عىل قادر وغري املتضاربة للتأويالت وعرضة كامل غري أنه
غري «بني» اعتربها التي املسئولية الحكومة؛ بها تتحىلَّ أن يجب التي الصفات أهم ما
معرفة املستحيل من تجعل بطريقة معقد إنه الربيطاني. الدستور يف إطالًقا موجودة
نظريٍّا الشعب، حق هو الدستور ذلك يف املشكور الوحيد والجزء بعينه. يشء عن املسئول
باالنتخاب. House of Commons العموم مجلس أعضاء اختيار عىل فينص األقل، عىل
ورئيًسا، ديمقراطيٍّا، أعضاؤها ينتخب للمستعمرات واحدة ترشيعية قاعًة بني واقرتح

الكونجرس. أمام مسئول تنفيذي قسم ذات ووزارة
امللكية مبدأ هاجم الوراثية. امللكية لدستور احتقاره وأعظَم ألفاظه أقذَع بني ادَّخر

املبدأ. هذا من اإلنجليزية الصورة سيما وال أساسه، من كلَّه
العادة هذه يف حاكاهم الذين الوثنيني من عرفوها، ما أول امللوك، حكومة العالم عرف
األصنام. عبادة لنرش الشيطان أقامه الذي ازدهاًرا، األكثر االخرتاع كانت إرسائيل. أبناء
ذلك نفس بفعل املسيحي العالم ن وتحسَّ األموات، مللوكهم العبادة فروض الوثنيون م قدَّ
األول الرش كان وملا الوراثة. حق رش امللكية، رش إىل نحن وأضفنا … األحياء مللوكهم اليشء
ومن … ذريتنا عىل وفرض لنا، إهانة كحق، الثاني، الرش فإن ألنفسنا، وتقليًال تحقريًا
تشمئز نفسها الطبيعة أن للملوك، الوراثة حقوق سخافة عىل الطبيعية الرباهني أقوى

«أسد». بدل «حماًرا» فتعطينا منا تسخر فإنها وإال منها،
نظر يف فيه، مشكوك أمر الغزو، عرص إىل للعرش اإلنجليزية الوراثة رشعية ورجوع
إلنجلرتا ملًكا نفسه فأقام مسلحة، عصابة ومعه فرنيسٌّ صعلوك بإنجلرتا «نزل فيقول: بني،
تنطوي ال وبالتأكيد — حقرية دنيئة نشأة ببساطٍة وهذه الوطنيني، السكان موافقة بغري
ولكنها مانع. فال والعقالء، األخيار الناس من فريًقا امللكية أمنت إذا إلهي.» يشء عىل
أنفسهم إىل ينظرون الذين الناس أولئك … واملفسودين واألرشار لألغبياء بابًا» «تفتح
وهم بالوقاحة. يتخلَّقون ما رسعان ليطيعوا، اآلخرون ُولد بينما ليحكموا ُولدوا أنهم عىل
… والصلف بالعظمة مبكر، عٍرص منذ عقولهم تسممت قد البرشي الجنس سائر بخالف
يف يشء ألي صالحني وغري جهالء يكونون ما فكثريًا بالوراثة، الحكومة يتولَّْون وعندما
عدًدا يخلق العرش عىل بالجلوس والشيوخ القرص للملوك والسماح اململكة. أنحاء جميع
عىل ويص يدي يف للمملكة الحقيقي الحكم يكون األوىل الحالة ففي واملساوئ الرشور من

خائر. عجوز ملك لنزوات عرضة الحكم يصري الثانية الحالة ويف العرش،
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منذ أنه إىل بني أشار األهلية، الحروب قيام تمنع العرش وراثة بأن القول عىل ا وردٍّ
تمرًدا.» عرش وتسعة أهلية حروب ثماني عن يقل ال «ما إنجلرتا اجتاحت الغزو عرص

وقال:
املناصب، وتوزيع الحروب إعالن عىل زيادة ا جدٍّ القليل إال إنجلرتا يف امللك يعمل ال
ا حقٍّ رائع عمل من له فيا آذانها. من مًعا ها ويضمُّ األمة يفقر أنه معناه ببساطة، وهذا،
العمل! هذا أجل من ويُعبد سنويٍّا إسرتليني جنيه ألف ثمانمائة عنه رجٌل يتقاىض أن
السوقة أولئك جميع من أيًضا، هللا نظر ويف للمجتمع قيمًة ألعظم واحًدا أمينًا رجًال إن

الدنيا. هذه يف عاشوا الذين املتوجني
مذبحة بعد فكتب الثالث. جورج إىل فقرات عدة يف االحرتام، فروض بني أدَّى
الطباع، والسيئ القلب القايس إنجلرتا فرعون األبد إىل ألنبذ «إني يقول: لكسنجتون،
شعور، دون مذابحهم عن يسمع الذي شعبة» «أبو الزائف اللقب ذا الوغد ذلك وأحتقر
البعض: «يقول فيقول: الحقة، فقرة يف يستطرد ثم روحه.» عىل ودمهم البال ناعم وينام
إبادة عىل يعمل وال فوق، يحكم إنه بقويل: صديقي، يا عليك، فأردُّ أمريكا؟ ملك أين ولكن

امللكي.» بريطانيا وحش يفعل كما ودماره البرشي الجنس
األفكار «بعض إىل انتقل امللكية، الحكومة عن الشعبية اآلراء بعض بني ر فجَّ وإذ
بريطانيا، عن لالنفصال االقتصادي النقاش فأكد األمريكية». للشئون الراهنة الحالة عن

فقال: بإنجلرتا، صلتها بسبب ازدهرت أمريكا بأن املحافظني ادِّعاء وعن
شئونها يف ل تتدخَّ لم لو منه بأكثر وربما القدر، بذلك تزدهر أن أمريكا بوسع كان
الحياة، رضوريات هي نفسها بها أمريكا أغنَْت التي التجارة فمواد أوروبية؛ قوة أية
ثمنًا قمحنا يجلب … يأكلوا أن أوروبا أهل عادة كانت طاملا ملنتجاتها سوًقا دائًما وستجد
من نشرتيَها أن يمكننا ولذا ثمنها؛ ندفع أن يجب املستوردة وسلعنا أوروبية، سوق أية يف

لنا. يحلو أين
والهنود والفرنسيني اإلسبانيني املستعمراتضد بحماية قاَمت بريطانيا بأن القول أما
لنفس تركيا بريطانيا تحمَي أن يمكن «كان بقولِه: عليه وعلَّق احتقار، يف بني يقبله فلم
كما حسابنا، عىل الدفاع كان حال أية وعىل واملستعمرات التجارة أجل من أي الدوافع،

حسابها.» عىل كان
فكرة املستعمرات، انفصال عدم عىل تحافظ التي الروابط أقوى من أن بني أدرك
الوحوش فحتى سلوكها. عىل العار تجلب وهي حقيقيٍّا. هذا كان إذا بريطانية، عاطفية

41



العالم غريت كتب

وأذنابه امللك اتخذ فقد … عائالتهم عىل الحرب املتوحشون يعلن وال صغارها، تأكل ال
غري انحياٍز لكسب وضيع، بابويٍّ لغرض يسوعيٍّا األم» الدولة أو الوالدة «الدولة العبارة
ألمريكا. األم الدولة هي إنجلرتا وليست أوروبا، فإن لعقولنا. الساذج الضعف عىل عادل
من املضطهدين والدينية املدنية الحرية ملحبِّي ً ملجأ كانت الجديدة الدنيا «إن بني: قال
هذه يف حتى إنجليزي، أصٍل من الذين السكان، عدد يصل ال … أوروبا أنحاء جميع
الوالدة «الدولة عبارة إلطالق أستاء يجعلني ما وهذا الكيل، سكانها عدد ثلث إىل املحافظة،
التعبري.» يف وضيًقا وبخًال وزيًفا أنانيًة هذا يكون إذ وحدها؛ إنجلرتا عىل األم» الدولة أو
من جزءٍ أي مع الدائم التحالف عن نبتعد «أن واشنطن جورج تحذير عىل بني علَّق
الصادقة والصداقة والتجارة «السلم جيفرسون: توماس سياسة وعىل األجنبي.» العالم
القوَلنْي هذَيْن عىل بني علَّق منها.» أمة أي مع تحالٍف يف نشتبك وال األمم، جميع مع

بريطانيا: مع املستمرة للعالقة عديدة مساوئ هناك أن مقرتًحا
لهذه املبارش االشرتاك إىل يؤدي العظمى بريطانيا عىل اعتماد أو خضوع أي ألن …
ذلك بغري التي األمم، مع العداء موقف يف ويضعنا األوروبية، واملعارك الحروب يف القارة
سوًقا أوروبا كانت وملا شكوى. أو كدٍر أيُّ وبينها بيننا ليس والتي صداقتنا إىل تسعى
أمريكا صالح إن منها. جزء أي مع انحياز عالقة أية ن نَُكوِّ أال علينا وجب لتجارتنا،
وهي أمريكا تستطيعه لن الذي األمر األوروبية، املنازعات عن االبتعاد يف هو الحقيقي
الراغبة املمالك من بالكثري زاخرٌة فأوروبا الربيطانية؛ السياسة ميزان يف الراجحة الكفة
أمريكا تجارة تحطمت أجنبية، قوٍة وأية إنجلرتا بني حرٍب نريان اندلعت وإذا السالم، يف

بربيطانيا. عالقتها بسبب
فاستنتج: الصور، املتعددة الربيطانية الحكومة مساوئ بني استعرض

شئونها ستكون ما فرسعان القارة؛ هذه تُنصف التي هي بريطانيا قوة ليست
ألن تجهلنا؛ وهكذا مريًحا، تدبريًا تدبرها أن عنَّا بعيدة قوة تستطيع فال ومعقدة كثرية
أن دائًما علينا كان فإذا يحكمونا. أن يستطيعوا فلن قهرنا يستطيعوا لم إذا الربيطانيني
أربعة ننتظر ثم شكوى، تقديم أو موضوٍع لعرض ميل آالف أربعة أو آالف ثالثة نقطع
أخرى شهور ستة أو خمسة إىل يحتاج يصل عندما الذي الرد، ليصلنا شهور خمسة أو
أن لسخافة إنها و«معيلة» حماقة أنه عىل سنوات بضع بعد إليه ينظر هذا وعىل لتفسريه.
املتبوع. الكوكب من أكرب التابع ما، بحال الطبيعة، تجعل لم قارة. تحكم جزيرة تستمر
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زالوا ما الذين القلوب، وضعاف املتشككني أجل من للعواطف مثريًة مرافعًة بني ألقى
فقال: ممكن، الصلح أو االتفاق أن يعتقدون

براءته البغاء تمنحوا أن أيمكنكم مىض؟ الذي الزمن إلينا تُعيدوا أن أيمكنكم
حبٍل آخر اآلن انقطع لقد وأمريكا. بريطانيا بني الصلح يمكنكم ال كذلك السابقة؟
وإذا الطبيعة، تغفرها لن أرضار وهناك ضدنا، الخطب إنجلرتا شعب يُلقي للرجاء.
معشوقته، عرض يهتك ملن يغفر لن العاشق أن وكما ذلك. بعد طبيعة تكون فلن غفرتها

مذابحها. لربيطانيا القارة هذه تغفر لن كذلك
مصاريعها عىل أبوابها أمريكا تفتح أن يجب الظلم، عبء تحت كله العالم يرزح بينما

املضطهدة. للبرشية ملجأ وتُعد للحرية
ألمريكا»؛ الحامية «املقدرة وهو ا، جدٍّ عميل ملوضوع ُكتيِّبه من األخري الباب بني كرَّس
واملوارد الصناعي والتمرين البرشية القوة لديهم بأن ويقنعهم األمريكيني ثقة عىل ليحصل
عىل الرضورة، اقتضت إذا بل، بريطانيا، عىل بنجاٍح الحرب لشن فقط ليس الطبيعية،
واملدربني، املسلمني الرجال من ضخٍم عدٍد عىل اآلن املستعمرات تحتوي امُلعادي. العالم
القطران ألن قصري وقت يف بريطانيا أسطول يعادل بحري أسطول تكوين ويمكنها
أمريكا ملفخرة السفن «بناء وإن كبرية بكميات لدينا متوافرٌة والحبال والحديد واألخشاب
أسطول إىل حاجة يف أمريكا إن حال، أية وعىل أجمع.» العالم عىل فيها تتفوق تزال ال التي
آالف أربعة أو ثالثة بعد عىل وهي الجدوى قليلة اإلنجليزية البحرية ألن والحماية؛ للدفاع

الخطر. نزول وقت إطالًقا النفع وعديمة ميل،
بني آراء نبني أن املمتع من ذلك، بعد فيها اشتبك التي الدينية املجادالت ضوء وعىل

حياته. من املرحلة هذه يف الدينية
تحمي أن الحكومات لجميع عنه غنى ال واجب أنه فأقرر بالدين، يختص فيما أما
(وهذا الحكومة به تقوم أن يجب آخر عمًال أعرف ولست الغيورين، الدين أساتذة جميع
نفيس عن أما … الحكومة) عن الكنيسة فصل ورائه من يبغي الكنيسة، ضد واضح طعن
خالفاٌت بيننا تكون أن يشء، كل عىل القادر اإلله مشيئة أنها وبعقيدة تماًما أُوِمن فإنني
تفكرينا طريقة اتفقت وإذا املسيحية. لطيبتنا أوسع بمجاٍل يسمح فهذا الدينية، اآلراء يف
جميع إىل أتطلع الحر، املبدأ هذا وإىل للنقاش، مادة إىل الدينية تكويناتنا احتاجت جميًعا،
االسم عليه يطلقون فيما إال يختلفون ال واحدة أرسة كأطفال لنكون بيننا، التي القيم

املسيحي. االسم أو األول
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وبسهولة برسعة أمورنا يسوي يشء من ما «أنه يف برأيه تمسكه أسباب بني لخص
عوامل: أربعة بذكر العام» «اإلدراك كتيبه ختم … الستقاللنا» الرصيح اإلعالن مثل
يف التدخل يمكنها أخرى دولة من فما بريطانيا، رعايا من تعترب أمريكا أن طاملا (١)
بني الصدع إلصالح إسبانيا أو فرنسا من مساعدة انتظار يمكن ال (٢) بينهما. الخالف
مصالحهما. ضد ستكون الخطوة هذه مثل ألن بينهما العالقة وتقوية وأمريكا بريطانيا
األجنبية األمم نظر يف سيعتربون فإنهم بريطانيا، رعايا بأنهم األمريكيون يعرتف طاملا (٣)
تقريًرا األمريكيون أعدَّ إذا (٤) عطفهم. من القليل إال يكسبون ال وهكذا متمردين، عصاة
من نسخ وإرسال بها، عالقة كل قطع عىل وعزمهم بريطانيا ضد شكواهم فيه حون يوضِّ
يف ورغبتهم الدول، تلك مع السلمية نواياهم عن ين معربِّ الدول، جميع إىل التقرير هذا

ا. جدٍّ صالحنا يف النتائج صارت تجارية، عالقات إقامة
بقوله: قضيته بني واختتم

لعمٍل التأجيل دائم رجل مثل بأنها تشعر القارة فستظل االستقالل يُعَلن لم إذا …
ويف فيه، يبدأ أن ويكره يتم، أن بد ال العمل ذلك أن يعلم أنه رغم يوم، إىل يوم من كريه
العمل. ذلك برضورة باستمرار البال مشغول ويظل منه، االنتهاء يف يرغب نفسه الوقت
إىل منا كلٌّ يمد ال ملاذا متسائًال، أو مسرتيبًا اآلخر يف منَّا كلٌّ يُحملق أن من بدًال ملاذا،
يف ويدفن النسيان أعمال من كعمٍل خط، رسم يف ونتحد قلبه، كل من الصداقة يد جاره
حزب يف وعضو األحرار حزب من عضو اسم عىل ولنقِض سابق. نزاع كل النسيان حيز
لحقوق فاضل و«مؤيد ويف» و«صديق صالح» «مواطن سوى بيننا يُسمع وال املحافظني،

واملستقلة». الحرة أمريكا واليات وحقوق اإلنسان
األمريكي، الشعب إىل العام» «اإلدراك بها بعث التي الثورية الرسالة هي هذه كانت
لشخٍص املنحازة النداءات إىل العملية األدلة ومن األرض، أعىل إىل أسفل من السلم صاعًدا

مفطور. وثوري عنيف، ووطني بالعواطف، مفعم
بأقوال باالستشهاد العام» «اإلدراك لكتيب والتلقائية الفورية اآلثار تصوير يمكن
جوزيف إىل كتب عندما واشنطن جورج شكوك رت تبخَّ لقد املعارصين. القادة بعض
فاملوث يف عرضت كالتي املتأججة األدلة هذه مثل من قليًال مزيًدا «إن نورفوك: يف ريد
كتيب يضمها التي املفحمة واألسباب السليم املذهب إىل أضيف إذا ونورفوك، Falmouth
وبعد االنفصال.» مبدأ بتقرير يختص فيما حريٍة يف األعضاء يرتك لن العام» «اإلدراك
من أخريًا تسلَّمتها التي الخاصة الخطابات «من ريد: إىل أيًضا كتب أسابيع ببضعة ذلك
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هناك عجيبًا تغيريًا أحَدث قد العام»، «اإلدراك بعنوان بني ُكتيب أن أرى Virginia فرجينيا
عنوانه كتيبًا إليِك «أرسلت يقول: زوجته إىل آدمز جون وكتب الناس.» من كثرٍي عقول يف
ومقاومة الطغيان وقف أن تتوقع أن املعقول من مذاهب، عن للدفاع ُوضع العام» «اإلدراك
هذا «أن أجابت: Albigail البيجيل قرأته أن وبعد عامة.» عقيدة ستكون ما رسعان الظلم
اختيارنا». وتحديد شكوكنا لتبديد الوحي من كشعاٍع املناسب الوقت يف جاء العام، اإلدراك
الطباعة حروف أنتجته قلَّما بأثٍر املطبعة من «يخرج بني: كتبه ا عمَّ رش بنيامني وقال
بأنه «أعرتف :Charles Lee يل تشارلز الجنرال وقال دولة.» أية ويف عٍرص أي يف والورق
William درايتون هنري وليام وقال ضخًما.» أثًرا أحدث «لقد فرانكلني: وذكر أقنعني.»

الكونتيننتال.» املؤتمر أعضاء عىل الرعد كقصف اإلعالن هذا «جاء :Henry Drayton
األمريكية»، الثورة «تاريخ كتابه يف George Trevelyan ترفليان جورج السري وعلق

بقوله:
الحال، ويف الفوري األثر ذلك له كان برشي إنشاء أي اسم نذكر أن الصعب من
وحوكي، شعًرا ونظم املؤلف، هذا رسق … الدوام ذلك مثُل له وكان واسع، نطاٍق إىل وامتدَّ
أطيب لها ويودون فيه يودونها من الجديدة للجمهورية كان دولة كل لغة إىل وترجم
أُلُوًفا االستقالل إىل العام» «اإلدراك كتيب حول املعارصة، للصحف وتبًعا … األماني
تفعله ا عمَّ الكتيب هذا فعله ما ينقص لم االستقالل. فكرة مجرد قبل من تتحمل لم

أحرار. إىل املحافظني ل وحوَّ املعجزات،
بتعليمات موفديها الواليات معظم زودت العام» «اإلدراك ظهور من أشهر بضعة بعد
نيويورك وعارضت وحدها، Maryland ماريالند وتردََّدت االستقالل. طالبني يصوِّتوا أن
بني كتيب ظهور من شهور ستة من أقل بعد أي ١٧٧٦م سنة يوليو من الرابع ويف
وأعلن فيالدلفيا، بوالية الدولة قاعة يف الكونتيننتال الكونجرس اجتمع املطبعة، من الشهري
عىل كان فإنه بنفسه، القرار يكتب لم بني أن ورغم األمريكية. املتحدة الواليات استقالل
به، بني نادى الرق، ضد بند وباستثناء صياغته. أثناء جيفرسون توماس من قريبٍة صلٍة

الشهري. القرار ذلك يتضمنها بها نادى التي املبادئ كانت
تصوير ويمكن العام». «اإلدراك لقصة مبارشة غري مطابقة الالحقة بني حياة رسد إن
كان وملا الثورة. جيش إىل بني انضمَّ مبارشة، االستقالل فبعد باختصار. الهامة األحداث
القومية الوحدة يف كبرٍي بقسٍط أسهم األمريكية، القضية عن دفاعه يف الحجج كثري خطيبًا
األول الكتيب يبدأ «األزمة». عنوان يحمل منها وكل الكتيبات، من بمجموعٍة وروحها،
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أرواح فيها تخترب أوقات «هناك األلسنة: عىل الورود كثرية بسطور املجموعة هذه من
يقف من ولكن وطنهما، خدمة عن الشمس، ضوء ووطني الصيف جندي يرتاجع الناس.
عرف إذ أشهر، بضعة وبعد واملرأة.» الرجل من كلٍّ شكر يستحق اآلن، الخدمة هذه يف
للجنة وزيًرا عيَّنه الفاضلة، األخالق إىل وداعية اإلعالم، يف كأخصائي بني قيمة الكونجرس
عىل أجربَتْه األحداث أن بيد املتحدة، للواليات وزيٍر أول بني كان وبذا الخارجية، الشئون
أُوِفد ١٧٨١م، سنة ويف بنسلفانيا. ملؤتمر رس أمني ذلك بعد َفُعنيِّ منصبه. من االستقالة
التي األمريكية للحكومة مالية مساعدة إلحضار John Lorens لورنز جون مع فرنسا إىل

واإلمدادات. باألموال نفسها السنة يف فعاد املعونة، إىل الحاجة أشدِّ يف كانَت
أول مصمًما امليكانيكية اخرتاعاته عىل بني عكف ١٧٨٣م، عام يف الثورة انتَهت وإذا
يف املهندسني استشارة فقرَّر البخار. قوة عىل التجارب يُجري وأخذ معلق حديدي جرس
بقي حيث ١٧٨٧م عام أوروبا إىل فذهب امليكانيكية املسائل بعض عن وإنجلرتا فرنسا

عاًما. عرش خمسة مدة
بحماٍس بني فأيدها الفرنسية، الثورة نريان اندلعت حتى الخارج إىل بني وصل إن ما
هجوم عىل ردَّ الثورة هذه عن ودفاًعا الديمقراطية. آرائه عن جديًدا دفاًعا فيها وجد إذ
بتهمة عليه للقبض اجتنابًا إنجلرتا يف الذائع ُكتَيِّبه أخرج Edmund Burke بريك إدموند
يف انتخب حيث فرنسا إىل فرَّ الكتيب، ذلك يف املرشوح املذهب بسبب العظمى الخيانة
من عرش السادس لويس إلنقاذ محاولة ويف Calais لكاليه ممثًال عضًوا الفرنيس الربملان
ومارات Robespierre روبسبري أمثال املتطرفني بعض مع نقاٍش يف بني اشتبك اإلعدام،
جنسيته من وُجرِّد بني عىل ُقبض الحكومة، العنرصان هذان تسلَّم وعندما .Marat
عنه أُفرج وملا بأعجوبة. املقصلة من ونجا شهور، عرشة مدة وُسجن الرشقية، الفرنسية
ضعفه من ُعولج James Monroe مونرو جيمس األمريكي السفري بوساطة السجن يف

مونرو. بيت يف صحته استعاد حتى
أطلق الذي «Age of Reason العقل «عرص هو الوقت ذلك يف العظيم مؤلَّفه كان
دين يف ليس واحد إله بوجود يعتقد كان بني أن والواقع امللحد». «توراة أحيانًا عليه
موجة إليقاف بني وضعه الذًعا، انتقاًدا القديم» «العهد ينتقد العقل» «عرص وكان معلن.
والجماعات الالهوت علماء فإن ذلك، ومع الثورة. عرص يف فرنسا اجتاحت التي اإللحاد

مؤمن. وغري خطري، متطرف بأنه ووصفوه بشدٍة بني أدانوا األرثوذكسية الدينية
بل ثوري، كبطل يُستقبل لم أنه وجد ١٨٠٢م سنة يف أمريكا إىل بني رجع عندما
ُكتيب تأليف بسبب الكنيسة؛ وأعضاء السياسيني القادة بواسطة املجتمع من منفيٍّا كان
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ونيويورك New Rochelle نيوروشيل ويف املتطرفة. السياسية ونظرياته العقل» «عرص
فحسب، هذا ليس أمريكيٍّا. مواطنًا ليس أنه بحجة التصويت بحق عليه ضنَّ استقر، حيث
واإلهمال والكراهية املعاملة سوء من أعواٍم سبعة وبعد الغتياله. محاولة وحدثت بل
من فمنع عمره، من والسبعني الثانية يف ١٨٠٩م سنة يف مات الصحة، واعتالل والفقر

فوكس). جورج مذهب (أصدقاء Quaker الكواكر مقابر يف الدفن
إىل حياته سني أواخر يف بني لقيها التي العنيفة بات والتعصُّ واألكاذيب العداوة بقيَت
«ذلك بقوله: Theodore Roosevelt روزفلت ثيودور إليه أشار فقد الحديثة؛ العصور
لم التي املقدسة»، الرومانية «اإلمرباطورية مثل بني كان وهكذا القذر.» الصغري امللحد
وحديثًا قذًرا. وال صغريًا وال ملحًدا بني يكن فلم مقدسة، وال رومانية وال إمرباطورية تكن
نيويورك. مدينة إذاعة محطة يف بني عن إذاعي برنامج إذاعة منع ١٩٣٢م سنة حتى

سنة قبل يكن لم هذا ولكن األمريكيني»، لعظماء الشهرة «قاعة يف بني انتُخب
مدينة أعادت عينها السنة ويف سنة. وأربعني بخمس القاعة تلك تأسيس بعد أي ١٩٤٥م،

١٨٠٦م. سنة يف فقدها التي املواطنني حقوق الثوري البطل لذلك نيوروشيل
«مؤسس لقب آخر، شخٍص أي من أكثر ربما استحق، الذي الرجل هو ذلك كان
األمريكية»، املتحدة «الواليات العبارة استخدم من أول كان الذي ذلك األمريكي». االستقالل
مملكة مثل التاريخ يف عظيمًة ستكون األمريكية املتحدة «الواليات أن مسبًقا رأى الذي
كلها». البرشية قضية أكرب، بمعنى هي، أمريكا «قضية أن أعلن والذي العظمى»، بريطانيا
الحرية، توجد «أينما فرانكلني: عبارة عىل ردِّه من خريٌ بني خلق ح توضِّ إشارٍة من وما

وطني.» يوجد الحرية توجد ال «حيثما بني: فقال وطني.» يوجد
وقد نْي. عامَّ بالفضل؛ االعرتاف وعدم الكراهية أنشودة تكن لم عرصه، يف وحتى
إىل بحاجٍة بني ثوماس «ليس يقول: أن Andrew Jackson جاكسون أندريو تجارس

الحرية.» عشاق جميع قلوب يف تمثاًال أقام إذ باأليدي مصنوع تمثاٍل
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الثالث الفصل

احلرة: املشاريع القديسحامي
سميث1 آدم

األمم ثروة

واألحداث االستقالل إعالن يف العام» «اإلدراك كتاب إسهام عىل شهران مىض أن بعد
عميق فعٍل ردَّ يُحدث أن له ُقدِّر كتاٌب لندن يف ظهر األمريكية، للثورة األخرى املعارصة
للمشاعر، امللهب بني ُكتيب نقيض وعىل البرشي. النشاط مجاالت من آخر مجال يف
ثروة وأسباب طبيعة عن «تساؤل بعنوان املجلَديْن ذات الطويلة، سميث آدم رسالة كانت
لم املؤلف هذا أن والواقع األمر، أول يف االنتباه من قليًال جذبت زمنية، قنبلة األمم»،
األمريكية، الثورة بعد مؤلفه ملوت التايل القرن يف إال كامًال، املرجو األثر إحداث يف ينجح
إىل مدفوًعا برسعٍة الصناعي االنقالب وتقدم التدبري، طور يف الفرنسية الثورة وكانت
«العصور بأنها املاضية الحقبة املعلِّقني أحد وصف وقد البخار. قوة باكتشاف األمام
االقتصادية الحياة مظاهر من مظهٍر كل كان إنجلرتا، ويف الحديث.» للعرص املظلمة
وُعدِّل العمل، وساعات األجور وحددت األسعار، جمدت للحكومة. الدقيقة املراقبة تحت
وتكاد وصادرات، واردات من الخارجية التجارة عىل تماًما الدولة وسيطرت اإلنتاج،
وشعبًا قويني، وبحرية جيًشا القومية السياسة فتتطلب باستمرار. موجودًة تكون الحرب
مثل املنافسة الدول وإضعاف األرض، بقاع جميع يف املستعمرات عىل واالستيالء ضخًما،

.Adam Smith 1
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معارضة بالعدل، الثروة لتوزيع اقرتاٍح كل ولقي الرشيرة. أو الطيبة بالطرق فرنسا
الجنائية القوانني وكانت املحبوة، القلة عىل التعليم واقترص الحاكمة. الطبقات من عنيفة

عمليٍّا. منها أكثر نظريٍّا موجودة للجمهور السياسية والحقوق القسوة بالغة
عىل قابضة القائمة األريستوقراطية تملك زالت ما أجيال، لعدة الحال كانت وكما
بامتيازات تُطالب والصناع، التجار من قوية جديدة طبقٌة قاَمت أنه غري الحكومة. زمام
والواردات نعًما، الفئة هذه نظر يف الصادرات كانت عليها. فحصلت ألنفسها، خاصة
تجاري بميزان دائًما االحتفاظ يجب الدولة. بمغادرة لألموال يُسمح أالَّ ويجب كوارث،
الصناعات حماية ويجب طويلة، وساعاته منخفضة، العمل أجور تكون أن يجب مرموق،
وفرضكل قوي، تجاري أسطوٍل امتالك الرضوري ومن عالية. جمركية بتعريفة الوطنية
األصوات ضغط وتحت ككل. األمة لفائدة وذلك تلقائيٍّا، التجار يُساعد أن شأنه من إجراء

قوانني. إىل املقرتحات هذه جميع بتحويل قراًرا الربملان أصدر القوية
اعتبار ويمكن وضارة. خطأ آراء اعتربه ما نسف معتزًما سميث آدم جاء ذلك بعد
به. للقيام نفسه وطد الذي الضخم للعمل إعداًدا املرحلة هذه حتى سميث رجولة حياة
جالسجو بجامعة ١٧٣٧م) (سنة عمره من عرشة الرابعة يف التحق اسكتلنديٍّا مواطنًا كان
الذي Francis Hutcheson هتشسون فرنسيس العظيم أستاذه نفوذ تحت وقع حيث
املذهب ذلك صار حتى األعظم»، للعدد العظمى «السعادة مذهبه يكرِّر كان ما كثريًا
كرَّس سنوات ست بقي حيث أكسفورد جامعة إىل ذهب ذلك وبعد الدائمة. سميث فلسفة
املحارضات يُلقي أخذ اسكتلندا، إىل عاد وملا واسع. مًدى عىل األدب لقراءة فيها وقته معظم
ثم املنطق علم لكريس أستاذًا أوًال ُعنيِّ عندما ١٧٥١م سنة حتى Edinburgh إدنربه يف
سنة عرشة اثنتي مدة ظل جالسجو. جامعة يف األخالقية الفلسفة أخريًا ثم امليتافيزيقا
العواطف «نظرية كتابه نرش عندما شهرته وزادت الصيت، ذائع موهوبًا محاًرضا يعمل
األمم». «ثروة من أفضل معارصوه اعتربه مؤلف وهو عظيًما، رواًجا لقي الذي األخالقية»
الشبان أحد ليصاحب كأستاذ، منصبه من استقال السخية، املالية املكافآت أغرته وإذ
روَّاد عىل تعرف وهناك سنوات. ثالث تستغرق أوروبا إىل رحلة يف ومدرس، كرفيق النبالء

فرنسا. يف سيما وال العرص، لذلك السياسيني واملفكرين والفالسفة االقتصاد
فيه العمل ولكن األمم»، «ثروة فكرة سميث مذكرات تضمنت ١٧٥٩م، سنة ويف
واملالحظات والقراءة والدراسة ل التأمُّ من سنوات فاستغرق ثمرته. أتى أن إىل ببطء سار
أن قبل تنتهي، ال ومراجعات الحياة، يف املشارب مختلف من أناٍس إىل والتحدُّث املبدئية
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لندن يف سنوات ثالث معظم سميث قىض الكتاب، هذا نرش وقبل للطبع. املؤلف هذا يُعدَّ
ذلك يخرج ولم األمريكي. املستعمرات مندوب فرانكلني بنيامني مع هذا كتابه ناقش حيث
منه ُطبع التاريخ ذلك ومنذ ١٧٧٦م. سنة مارس من التاسع يف إال املطبعة من الكتاب

العالم. يف الحية اللغات معظم إىل وتُرجم طبعات، عدة
وأطلق االقتصاد. يف رسالة مجرد منه أكثر معارف دائرة األمم» «ثروة كتاب كان
بمناقشة سميث بدأ األوروبية.» الحضارات جميع ونقد «تاريخ اسم النقاد أحد عليه
العمل، وأجور السلع، وأسعار وفائدتها، النقود نشأة عىل عرج ثم العمل، تقسيم موضوع
بعد املنتج. وغري املنتج العمل بني والفرق الفضة، وقيمة األرض، وإيجار التجارة، وأرباح
بتحليالت وقام الرومانية، اإلمرباطورية سقوط منذ أوروبا يف االقتصادي التقدم رشح ذلك
ومختلف امللك، ودخل األوروبية، لألمم واالستعمارية التجارية السياسات لنقد واسعة
يف القائمة الجيوش ونمو ونشأة البدائية، املجتمعات يف وإقامته العدل، عن الدفاع طرق
القوة وتاريخ عرصه، يف للجامعات ونقد الوسطى، العصور يف التعليم وتاريخ أوروبا،
الرضائب نظام ملبادئ اختبار النهاية ويف الشعبية، الديون وتضخم للكنيسة، الدنيوية

العام. الدخل وأنظمة
نيقولو َوْضع من األمم» «ثروة كتابه سميث عليها بنى التي العامة القضية تكون قد
مصالحه يشء، كل وقبل أوًال تُحركه بٍرش كل ونصها: Niccolo Machiavelli ماكيافييل
وراء األنانية دوافع وتقف هذه. املظاهر أحد إال الثروة يف الرغبة وليست الشخصية.
سلوك يف املظهر هذا أن سميث يجد أن من فبدًال هذا، عىل وزيادة البرشية. أنشطة جميع
قال املجتمع. صالح إىل تؤدي الفرد أنانية أن اعتقد فيه، مرغوب وغري ممنوع اإلنسان
ومستمرٍّا منتظًما جهًدا «يبذل بأن إنسان لكل السماح هي األمة، لرفاهية طريقة خري إن
أو الجزار إنسانية من غذائنا عىل الحصول نتوقع ال … حالته لتحسني انقطاٍع بدون
عن ليس أنفسنا، نخاطب إننا صالحهم. إىل نظرتهم من بل الخباز، أو البرية صانع
عن وإنما حاجاتنا عن قط إليهم نتحدث وال ألنفسهم، حبهم عن وإنما البرش، لخري حبهم
الرجل أنه عىل سميث عن Ruskin راسكني تحدث الفقرات، هذه أمثال وبسبب منفعتهم.
ستبغض «إنك الرصيح، التجديف علم الذي الذكاء، ونصف الرتبية نصف ذو االسكتلندي

خرياته». عىل جارك وتحسد ناموسه، وتلعن إلهك، الرب
املال، رأس وتكديس العمل، بتقسيم ممكنًة تغدو الحديثة الصناعة «إن سميث: قال
فالسفة وصفه كما الطبيعي»، «النظام أو الشخيص بالصالح مفرس هذين من وكلٌّ
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بالعمل الكل خري يف يُسهم كي اإلنسان إلهية» «يد تقود وعي، ودون عرش. الثامن القرن
أقل هناك يكون أن يجب أنه ذلك يتبع أن الطبيعي ومن ربحه. أجل ومن نفسه أجل من
بني توم قال كما حكومة، فخري — االقتصادي النظام يف الحكومة تدخل من ممكن قدر

الحكم.» من يمكن ما بأقل تحكم التي الحكومة هي أخرى، مناسبة يف
«فالصانع العمل: تقسيم مزايا لرشح بياني كتفسري الدبابيس، صناعة سميث تناول
… فيها املستخدمة اآلالت استعمال طريقة يعرف وال … الصناعة هذه يتعلَّم لم الذي
يستطيع ال وبالتأكيد اليوم، يف واحًدا دبوًسا يصنع أن جهٍد بأكرب يستطيع قلَّما أنه فربما
متفرقة، عملية عرشة ثماني «إىل الصنع عملية وبتقسيم دبوًسا.» عرشين يصنع أن إطالًقا
النوع هذا من صغريًا مصنًعا رأيت … متفرقة أياٍد عدة املصانع، بعض يف جميًعا بها تقوم
يف دبوس ألف وأربعني ثمانية بينهم فيما يصنعون … فحسب رجال عرشة يعمل حيث

وتجميعها.» الصعبة لعملياتهم الصحيح للتقسيم «نتيجة هذا كان اليوم.»
البدائية: الشعوب عند كانت العمل تقسيم نشأة إن يقول سميث وأردف

بصناعة يقوم معني شخص الرعاة، أو الصيادين من قبيلٍة أفراد بني يوجد فمثًال
يُقايض ما فغالبًا القبيلة. تلك يف غريه شخٍص أي من أكثر ومهارٍة بحذٍق والسهام القيس
بهذه أنه فيجد زمالئه. مع الصيد بلحوم أو باملاشية والسهام القيس عىل الشخص هذا
ليصيدها. الحقل إىل بنفسه ذهب أنه لو مما أكثر صيد ولحوم ماشيٍة عىل يحصل الطريقة

الرئييس. عمله والسهام القيس صناعة صاَرت صالحه، إىل نظرته فمن هذا، وعىل
بيوتهم أو الصغرية أكواخهم وأغطية هياكل صناعة يف آخر شخص ويتفوَّق

… املتنقلة
رابع شخص ويغدو نحاًسا، أو حداًدا ثالث شخص يصري الطريقة هذه وبنفس
حاجته عن يزيد ما كل مبادلة عىل قدرته من فرٍد كل يتأكَّد إذ وهكذا؛ … جلود دباغ
له سنَحت كلما األخري، هذا صنعه مما آخر رجٍل حاجة عن يزيد بما بنفسه، يصنعه مما
يف ي وينمِّ بعينه، واحد عمل عىل جهده يقرص أن عىل إنساٍن كل ع يشجِّ هذا فإن الفرصة،
ارتضاه الذي العمل من املعني النوع ذلك إلتقان يملكها وموهبٍة وبراعٍة حذٍق كل نفسه

لنفسه.
علماء يهاجمه مبدأ فيذكر السلع، وأسعار النقود موضوع إىل ذلك بعد سميث ينتقل
وثرثرة رصخة أنه عىل تالية حقبات يف أقرَّ ولكنه خطأ، أنه عىل األصليون االقتصاد
وحده وهو أبًدا، قيمته تتغري ال وحده «العمل سميث: فيقول االشرتاكيني، املفكرين
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واألمكنة. األزمنة جميع يف السلع، جميع وتقارن تقدر به الذي واألخري، الحقيقي املستوى
فقط.» االسمي فثمنه النقود أما الحقيقي، ثمنه إنها

ليس وأحيانًا األمم»، «ثروة كتاب من آخر موضٍع أي يف رصاحة أكثر سميث يكن لم
والعمال، العمل أصحاب بني املساومة يف املساواة عدم عىل تعليقاته يف منه سخًطا، أكثر
يعملوا أن عىل العمال تُجرب املنخفضة األجور بأن القائلة املتاجرة لفكرة معارضته ويف
«يرغب قائًال: األوىل النقطة عىل مالحظته فيبدي إنجلرتا. رخاء يف يزيدون وبذا أكثر،
فوطد يمكن. ما أقل إعطاء يف السادة ويرغب يمكن، ما أكثر عىل الحصول يف العمال

ليخفضوها.» العمل أصحاب واتحد العمل، أجور لريفعوا االتحاد عىل العزم العمال
قائًال: ويستطرد

جميع يف الفوز، له سيكون الطرفني هذين من بمن التنبؤ الصعب من فليس إذن،
أصحاب كان وملا برشوطه. التسليم عىل اآلخر فيجرب النزاع، هذا يف العادية، الظروف
جانب إىل دائًما القانون أن عن فضًال أكثر، بسهولة االتحاد فيمكنهم عدًدا، أقل العمل
لدينا ليس العمال. اتحاد يحرم هو بينما اتحاداتهم يحرم ال األقل، عىل أو السلطات،
االتحاد ضد كثرية قرارات هناك ولكن العمل، أجور لخفض االتحاد ضد برملانية قراراٌت
بكثري؛ أطول مدة الصمود العمل أصحاب بوسع النزاعات، هذه أمثال جميع ويف لرفعها.
يجدوا لم ولو حتى يمكنهم، التاجر، أو املصنع صاحب أو املزارع أو األرض فصاحب
ال بينما مكاسبهم، من قبل من ادخروه بما سنتني أو سنة ملدة عموًما، يصمدوا، أن واحًدا
شهر مدة الصمود قليلون ويستطيع أسبوع، من أكثر الصمود العمال من كثري يستطيع
يصبح قد الطويل، الوقت ومع سنة. مدة عمل بدون يصمد أن بوسعه من تجد وقلَّما
ليست الرضورة هذه ولكن للعامل، العمل صاحب رضورة العمل لصاحب رضوريٍّا العامل

مبارشة. هكذا
الفقرات: هذه مثل يف الفقراء العمال عىل الواضح سميث عطف يبدو

اختالف عىل والصناع والعمال الخدم سيايسمن مجتمع كل يف األعظم الجزء «يتكون
ما، بحال اعتباره، يمكن ال األعظم الجزء هذا ظروف تحسني عىل يعمل ما ولكن أنواعهم،
الجزء هذا كان طاملا رخاء، يف سعيًدا يعيش أن بوسعه مجتمع من فما للمجموع. متعبًا
يحظى أن العدل من فإنه ذلك، عىل وعالوة مؤكد. هذا بائًسا. فقريًا أعضائه من األعظم
عملهم، إنتاج من بنصيب كلها، الشعب جموع ويسكنون ويكسون يغذون الذين أولئك
يف تزيد … العمل عىل حرة مكافأة وهذان … املالئمني واملسكن الغذاء بالغذاء. فيتمتعون

53



العالم غريت كتب

أخرى، برشيٍة صفٍة كأيَّة هو الذي النشاط، تشجع العمل وأجور الشعب. سواد نشاط
ورسعة واجتهاًدا نشاًطا أكثر العمال لنجد وإننا … تشجيٍع من يناله ما بنسبة ن يتحسَّ

منخفضة.» األجور حيث منهم عالية، األجور حيث
يقول: ثم

األجور تحدثه الذي السيئ األثر من الشكوى ُمر مصانعنا وأصحاب تجارنا «يشكو
يقولون وال الخارج، ويف محليٍّا منتجاتهم مبيعات قلة وبالتايل األسعار؛ ارتفاع يف العالية
فقط يشكون إنهم ألرباحهم. الوبيلة اآلثار عن صامتون إنهم العالية. األرباح عن شيئًا

غريهم.» أرباح من
وعرشين باثنتنَْي السكان» «مبادئ كتاب نرش قبل مالثوس بنظريات سميث تنبَّأ

سنة.
يمكن وال الحياة، يف وسيلتها إىل بالنسبة طبيعيٍّا الحيوانات من فصيلٍة كل «تتكاثر
بني فنجد املتحرض، املجتمع يف أما الوسيلة. تلك عىل يزيد بما تتكاثر أن فصيلة ألي
األجناس تكاثر من تحدُّ التي هي الحياة مقومات قلة أن الناس، من فقط الدنيا الطبقات
الذين األطفال من األعظم الجزء إبادة غري طريقٍة بأية ذلك تفعل أن يمكنها وال البرشية،

املثمر.» للزواج نتيجة يولدون
املمنوعات تلك كل تصديق الصعب من الحديثة، العصور يف العمل أرباح إىل وبالنظر
أية تحريم يكن لم سميث. آدم فيه عاش الذي القرن يف سادت التي اإلقطاعية والقيود
كما العمال. عىل املفروضة الصارمة القيود أحد سوى العمايل التنظيم صور من صورة

السابق. القيد من وأنكى أشد اإلقامة وقانون الصناعية، التلمذة قوانني كانت
سميث، يصفه وكما إليزابيث. امللكة عرص إىل الصناعية التلمذة قانون تاريخ يرجع
أي أو مهنة أو حرفة أية املستقبل يف يمارس أن شخص أي عىل محظور «أنه عىل ينصُّ
ملدة العمل ذلك يف تتلمذ أن له سبق قد كان إذا إال الوقت، ذلك يف إنجلرتا، يف غامض، عمل
التلميذ يمد العمل صاحب كان السبع، السنوات هذه أثناء ويف األقل.» عىل سنوات سبع
هذا الضمري املعدومو العمل أصحاب انتهز الحال، وبطبيعة فحسب. الرضوري بالقوت
املتتلمذون الصنَّاع كان بينما القليل، ويعطوا الكثري ليأخذوا الهم عمَّ يستغلوا كي القانون
التلمذة ملدة إطالًقا حاجة ال أنه قرر الطريقة، بهذه سميث يشهر ولكي بالعبيد. أشبه
قوانني إن ثم أسابيع. بضعة يف الحرف معظم استيعاب باإلمكان ألنه هذه؛ الطويلة
ومن عمله، عقد إبرام من يمنعه العامل حقوق يف تعسفيٍّا تدخًال كانت الصناعية التلمذة

أجًرا. أكثر آخر عمل إىل األجر قليل عمل من االنتقال ومن عمله اختيار
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رجٌل يوجد قلَّما بأنه القول عىل «أجرؤ أيًضا: ظامًلا اإلقامة قانون كان وباملثل،
غبنًا مغبون بأنه حياته من وقٍت أي يف يشعر لم إنجلرتا، يف عمره، من األربعني يف فقري
ذلك صدر الصناعية، التلمذة قانون يف حدث وكما هذا.» اإلقامة قانون بسبب غبن أي
توزيع يف النظام إقرار منه األسايس الغرض كان أيًضا. اإلليزابيثي العرص يف القانون
عدد زيادة وملنع الفقراء. بأعضائها االهتمام عن مسئولة أبروشية كل كانت الفقر. إعانات
يكفل معني لهم كان إذا إال هناك باإلقامة الجدد للفقراء يسمح لم املجتمع، يف الفقراء
طبقة خلق القانون لهذا العميل األثر كان العمال، عىل القانون هذا وبتطبيق معيشتهم.
يف الراغب العامل طريق يف َكأْداء عقبات واضًعا رأسهم، مسقط يف مؤبًدا املسجونني من
املساواة لعدم سميث، آدم تقدير يف أيًضا، مثل هناك كان أخرى. إىل منطقة من االنتقال

االقتصادي. للنظام الطبيعي الناموس ويف اإلنسان حقوق يف الحكومة تدخل يف
بقوله: املنتج غري والعمل املنتج العمل بني التمييز سميث حاول

بهما تفتقر قد أنها ولو السلوك، وسوء العام بالتبذير العظمى األمم تفتقر «لن
غري باأليدي االحتفاظ يف يُستخدم الدول، معظم يف معظمه، أو القومي الدخل فكل أحيانًا،
كبرية، إكلرييكية وبمؤسسة العدد، كبري فخٍم ببالٍط تحتفظ التي الشعوب هكذا املنتجة.
ينفق ما بعوض شيئًا تُنتج ال السلم، زمن يف التي، تلك وجيوشضخمة، عظيمة وأساطيل
ينتجون ال الذين الناس، أولئك فمثل قائمة. الحرب كانت ولو حتى بها، االحتفاظ عىل
فإنهم رضوري، غري عدٍد إىل ضوعفوا وإذا آخرين. أناس عمل يُنتجه بما يعيشون شيئًا،
لالحتفاظ يكفي ما تاركني غري اإلنتاج هذا من عظيًما جزءًا يستهلكون معينة سنٍة يف

املنتجني.» بالعمال
عن السليمة النصائح إىل كذلك باًال تُلق لم األمريكية املستعمرات أن الحظ، ولسوء

العبيد. عمل
به يقوم الذي العمل أن عىل تُربهن األمم، وكافة العصور جميع تجارب أن «أعتقد
النهاية يف فهو العبيد، بأولئك االحتفاظ نفقات سوى يكلِّفهم ال أنه يبدو أنه رغم العبيد،
أية عىل الحصول يمكنه ال ممتلكات أية اكتساب يمكنه ال الذي فالشخص عمل. أغىل
مما أكثر به يقوم عمٍل فأيُّ يمكن. ما أقل ويعمل يستطيع، ما أكثر يأكل أن إال منافع
إرادته بمحض ال غري، ليس بالعنف ال منه اعتصاُره يمكن ال لحياته، يلزم ما لرشاء يكفي

واختياره.»
وهنا األرض. قضايا إصالح عن الدفاع إىل العمل قضايا من سميث انتقل ذلك بعد
طريق يف تقف املالئمة، غري والقوانني الحكيمة، غري الحكومية اللوائح أن يرى أيًضا
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بوسع للوصاية. خاضعة كانت عرش، الثامن القرن يف الربيطانية األرايض فمعظم التقدم؛
بعد قروٍن لعدة ورثته بها يلتزم وبيعها، أرضه لتقسيم قواعد يصدر أن األرض مالك
وهذه والَديْه. عن املرياث جميع يف األكرب االبن حق األخرى، القديمة العادات ومن موته.
الوارث هو األكرب االبن يكون القانون فبهذا الكبرية. امللكيات تفتيت تمنع إقطاعية عادٌة
كبرية، أرسٍة أية بصالح يرض أن يمكن يشء «ال بقوله: هذا عىل سميث علق وقد الوحيد.
إىل بهم يؤدي فقٍر إىل األوالد بقية يسوق منها، واحًدا فرًدا يغني لكي الذي الحق، ذلك إال
قوانني بإلغاء األرايض يف االتِّجار حرية عىل بإلحاٍح حثَّ هذا، وعىل للسؤال.» أيديهم مد
بالهبة األرايض ملكية نقل قيود من هذه وغري املرياث، يف األكرب االبن حق وقانون التوصية

بالبيع. أو بالوصية أو
أن حجة، مصدر ويؤكد املستعمرات، األمم»، «ثروة كتاب من شهرية فقرة تتناول
مناقشة وتنقسم الوقت.» ذلك حتى ُكتب املستعمرات، ملخصلسياسة أفضل تزال «ال هذه
فيها استعرض جديدة»، مستعمراٍت إقامة «دوافع (١) أقسام: ثالثة إىل القضية هذه
«أسباب (٢) وإسبانيا. والربتغال وفينيسيا وروما اليونان من لكلٍّ االستعمارية املرشوعات
واألجور والرخيصة، األرايضالواسعة مثل العوامل، تلك نذكر الجديدة»، املستعمرات رخاء
بني (ويقارن األخرى والفنون بالزراعة املستعمرين وإملام الرسيع، السكان ونمو العالية،
واملقيدة الضيقة االستعمارية السياسات وبني إلنجلرتا، املستنرية االستعمارية السياسات
اكتشاف من أوروبا عليها حصلت التي امليزات «عن (٣) وإسبانيا). الربتغال من لكلٍّ
الصالح»، الرجاء رأس طريق عن الرشقية الهند جزر إىل الوصول طريق ومن أمريكا،
تاريخ لهما سجَّ اكتشاَفنْي وأهمُّ أعظم «إنهما سميث: عنهما يقول اكتشافان وهذان

البرشية.»
اعتداء إنها فقال تجارتها الحتكار املستعمرات عىل املوضوعة القيود سميث هاجم
سخيًفا املستعمرات يف التجاري النظام كان املستعمرات، لتلك الطبيعية» «الحقوق عىل
هناك كان كذلك نفسها. املستعمرة الدولة يف املستعمل النظام شأن شأنه النفقات، وباهظ
تفرَض أن اختيارها، بمحض ترىض لن املستعمرات ألن املستعمرة؛ للقوة مايلٌّ استنزاٌف

نفسها. عن الدفاع نفقات تكفي رضائب نفسها عىل
من أكثر بموضوعية املتمردة األمريكية املستعمرات إىل ينظر أن سميث استطاع
املستعمرات تلك تمثيل هو القضية لهذه املناسب الحل أن اعتقد مواطنيه. معظم نظرة
الدخول عىل مبني بتمثيل االنفصال، من بدًال االتحاد — الربيطاني الربملان يف األمريكية
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الرضيبة يف األمريكيون يزيد بأن ينتهي، أن يمكن كما األمر، انتهى وإذا الرضيبية.
الذي اإلمرباطورية جزء «إىل األطلنطي عرب األموال تلك نقل املمكن من فإنه الربيطانية،
بني توم تأكيد عىل ا ردٍّ هذا يكون قد الكل.» وتأييد العام الدفاع يف غريه من أكثر أسهم
عندئٍذ إذ دائًما. استعماًرا قارة تستعمر أن جزيرة بوسع أن االعتقاد السخافة من بأنه

األوضاع. تنعكس أن يجب
الخالفات تسوية يكن لم إذا األمريكية املستعمرات استقالل رضورة عىل سميث أكد
بريطانيا تتنازل بأن االقرتاح «إن فقال: بالواقع، اعرتف أنه ولو إنجلرتا، وبني بينها سلميٍّا
قوانينها، وترشع حكامها تنتخب وترتكها مستعمراتها، عىل لها سلطة كل عن العظمى
لم نظام اقرتاح يعني لنفسها، األصلح لها يرتاءى كما الحرب تعلن أو السلم وتصنع
وما حكمها، يصري ما أصعب فما … العالم يف أمة أية تتخذه ولن قبل، من قط يحدث

عليها!» أنفقت التي النفقات إىل بالنسبة تدفعه الذي الدخل أقل
بمستقبل فيها يتنبأ التي الفقرة هذه يف الثاقبة وبصريته النري سميث رأي يتجىلَّ

أمريكا:
سياسيني إىل وقضاة وتجار بائعني من األمريكية، املستعمرات أهايل ل تحوَّ «لقد
معللني واسعة، اإلمرباطورية الحكومة من جديدة صورة تكوين يف استخدموا ومرشعني،
يحدث أن املتوقع ومن العالم، شهدها إمرباطورية وأقوى أعظم ستصري بأنها أنفسهم

هذا.»
وعنوانه الرابع الجزء هو األمم»، «ثروة كتاب يف القصيد، بيت وهو ِقسم، أشهر إن
ونظام التجارة نظام مختلفني؛ نظامني سميث فيه تناول السيايس». االقتصاد أنظمة «عن
الزراعة. عن الكالم شغله ما مرات ثماني يبلغ مكانًا التجارة موضوع وشغل الزراعة،
املناقشة انتهت وقد الوقت. ذلك منذ باسمه اقرتنت التي العمل» «حرية مبادئ فتناول
والرضائب واملاشية والزراعة واألسعار والنقود والسلع واألرايض العمل من بكلٍّ الخاصة
الكامل التقدم عىل األمة تحصل لن وخارجيٍّا. داخليٍّا التجارة حرية هي واحدٍة نقطٍة إىل
األمم سميث ناشد … الخارج ويف الداخل يف املقيدة، غري التجارة طريق عن إال والرخاء
التجارية واالحتكارات التجاري، النظام من والتحريم والتربعات الجمركية الرسوم إلغاء
وحرية والتجارة للصناعة الطبيعي النمو تعوق القيود هذه فكل املتعهدة. للرشكات
يحبذه الذي التجاري» «التوازن مبدأ الزائف، املبدأ ترتك كما املستهلكني. إىل السلع وصول
أي عىل معرفة بواسطته يمكننا مقياٌس هناك «وليس أداٍة سوى النقود ليست التجار.
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… قيمة بأكرب تصدر منهما أي أو دولتنَْي بني التجاري بالتوازن ى يُسمَّ ما يقع جانٍب
ويستحق النقود تشرتيه فيما وإنما الفضة، يف وال الذهب يف وال النقود يف الثروة ليست

فعًال.» الرشاء
األفراد. بني هو كما األمم بني ومنطقي رضوري العمل وتقسيم

األحيان، بعض يف عظيمة بعينها، سلٍع إنتاج يف أخرى عىل لدولٍة الطبيعية «امليزات
األقبية فبواسطة السلع. تلك يف منافستها العبث من أنه يُعلن كلَّه العالم أن لدرجة
يف الجودة بالغة العنب من أنواع إنتاج يمكن الدافئة والحوائط واألحواض الزجاجية
األقل، عىل ضعًفا، ثالثني تبلغ بنفقات منها ا جدٍّ جيد نبيذ صنع يمكن وكذلك اسكتلندا.
املعقول من يكون فهل الجودة. يف له مماثًال ويكون األجنبية الدول من جلبه يمكن ملا
املعروَفنْي النوَعنْي صنع تشجيع ملجرد األجنبية األنبذة جميع استرياد يحرم قانون إصدار

اسكتلندا؟» يف Burgundy والربجندي Claret بالكالريت
الحقائق: هذه يف الحرة للتجارة االقتصادية امليزات سميث ص لخَّ

مما أكثر صنعه يكلفه ما منزله يف يصنع أن يُحاول أالَّ حازم أرسة رب كل «شعار
فإذا عظمى. مملكة يف غباء يكون قلَّما أرسة كل مسلك يف حزم هو وما … رشائه يف يدفع
فمن بأنفسنا، صنعها يكلفنا مما بأرخص سلعة لنا تورد أن أجنبية دولة بوسع كان
لنا تحقق بطريقة مستخدمة صناعتنا، منتجات من ما نوٍع نظري منها نشرتيها أن الخري

امليزات.» بعض
بقوله: األجنبية التجارة من املتبادلة املنافع سميث أكد

واضحتنَْي. فائدتنَْي عىل منهما كلٌّ حصل مكانني، أي بني أجنبية تجارة ت تمَّ «إذا
وتجلب فيهما، طلب له ليس الذي منهما كل وعمل أرٍض إنتاج فائض التجارة تلك تأخذ
يف العمل تقسيم املحلية السوق ضيق يعوق ال التبادل وبهذا … طلب له شيئًا منه بدًال
فتحت ما وإذا الكمال. درجات أعىل إىل يسري أن الصناعة أو الفنون من بعينه فرع أي
فإنها فيها، املحيل االستهالك عن يفيض عملها إنتاج من جزء ألي أوسع سوًقا ما دولة
تزيد وبذا حد، أقىص إىل السنوي إنتاجها يف وتزيد وتحسنها اإلنتاجية قوتها بذلك تشجع

للمجتمع.» الحقيقية والثروة الحقيقي الدخل يف
بعض مع التجارة حرية عىل تأكيده يف محًضا عقيديٍّا كان سميث أن يتضح
حاالت بضع يف فأشار املبدأ، هذا لتطبيق إبدائها يف رغب معينة تحديدات أو استثناءات
الصناعة لتشجيع األجنبية الصناعة عىل األعباء بعض إلقاء عموًما املفيد «ومن بقوله:
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حتى الدولة عن للدفاع الصناعة من معني نوع يلزم عندما هو األعباء تلك وأول املحلية.
الرخاء».» من بكثرٍي أهم «الدفاع ألن محضة؛ اقتصاديٍة ألسباٍب ذلك تحقيق يكن لم ولو
لنا املفيد من التي الغنية األمم بأن سلَّم فقد محاربة، دولٍة يف يعيش سميث كان وملا
من الحرب وقت يف خطًرا أشد أعداء تغدو السلم وقت يف التجارة معها نتبادل أن
الناشئة» «الصناعات عىل وقائيٍة جمركيٍة تعريفٍة إصدار أن عىل وافق كما الفقرية. الدول
اقتصاديٍّا. عنها الدفاع بإمكان تسمح درجٍة إىل ربما أكثر، برسعٍة النمو عىل يُساعدها
يتم أن يجب الجمركية التعريفة يف تخفيٍض كل بأن سميث أوىص ذلك، عىل وزيادة
الصناعة يف النباتية االستثمارات لحماية وذلك ا.» جدٍّ طويٍل تحذيٍر وبعد وتدريجيٍّا «ببطء
عن فيها يبحثون بمهلة العمال ولتزويد األجنبية، املنافسة أمام الصمود عىل القادرة غري

الحرة. التجارة خصوم ملجادالت واقعية اعرتافات هذه كانت جديدة. أعمال
اليومية األنشطة ومعظم والزراعة والصناعة األعمال عن أيديها الحكومة رفعت إذا
نطاق سيكون للحكومة؟ مناسبة وظائف يعتربه الذي فما سميث، قال كما لألمة،
وإقامة األجنبي الهجوم صدِّ عىل تقترص للحكومة األساسية فالوظيفة ضيًقا؛ املسئولية
من معينة أنواع وصيانة «بتشييد الحكومة تقوم أن يف سميث يرغب وكذلك العدل،
فرد أي لصالح تكون أن إطالًقا يمكن ال التي العامة، املؤسسات وبعض العامة، األشغال
بسيط لعدد أو فرد ألي الفائدة ألن وتصونها؛ تشدُّها األفراد من بسيط عدد لصالح أو
من بأكثر الكبري املجتمع تفيد ما كثريًا أنها ولو نفقاتها، تعوض أن يمكن ال األفراد، من
صيانة الحكومة؛ لوظائف حدَّدها التي البسيطة القائمة يف سميث ذكر وقد نفقاتها.»
عذًرا سميث آدم رأى وهكذا باملاء. األهايل وإمداد املدن، شوارع وإضاءة الرئيسية الطرق
نُسميه: مبتذًال اسًما يحمل الذي املكَّار املراوغ «الحيوان عليه أطلق ما لبقاء بسيًطا

الداخيل. والنظام الخارجي األمن عىل املحافظة خارج السيايس.»
تعليم يف الحكومة إسهام — لعرصه كثريًا سابًقا استثناءاته أحد يف سميث كان

بقوله: الشعبي، التعليم بخصوص حجته تدعيم يف ويعلِّق الشعب،
االزدراء، يستحق لإلنسان، العقلية باملواهب املناسب االنتفاع ينتفع ال الذي «الرجل
أخالق أعضاء من رئييس عضو يف مشوًها ويبدو للجبان، ازدرائنا من أكثر أمكن، إن
الشعب، من الدنيا الطبقات تعليم من فائدًة تجني ال الحكومة أن ورغم البرشية. الطبيعة
فائدًة الحكومة تجني فال ذلك، ومع تماًما. متعلمني غري يكونوا أالَّ اهتمامها يستحق فمما
الخزعبالت تيار يف لالنسياق عرضة أقل كانوا متعلمني، كانوا فكلما تعليمهم. من كبرية
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ذلك، عىل وزيادة الجاهلة. األمم بني بالنظام اإلخالل حاالت أفظع تسبب التي والخرافات
فرٍد كل يشعر الغبي. الجاهل الشعب من ونظاًما احتشاًما أكثر الذكي املتعلم الشعب فإن
استعداًدا أكثر يكون ذلك، وعىل الرشعيني. رؤسائه باحرتام جديٌر وبأنه محرتٌم بأنه منهم
عىل ا جدٍّ كثريًا الحكومة أمن يتوقف حيث الحرة، الدول ويف … الرؤساء أولئك يحرتم ألن
يكون أال ا جدٍّ املهم من يكون ولهذا الحكومة؛ هذه مسلك عىل الشعب يكونه الذي الحكم

ب.» بتعصُّ أو بتهوٍر عليها الحكم إىل ميَّاًال الشعب
حوايل مرور بعد حتى معقد، املحابي، وغري املتحيز غري وكتابه سميث آدم تقدير إن
«ربما يقول: إذ املدنية» «تاريخ كتابه يف Buckle باكل نظرة هناك فمثًال عام. مائتي
األصيل، الفكر كمية من يضمه ما اعتربنا سواء وضع، كتاب أهم … األمم ثروة كتاب كان
سميث: إىل ميًال أقل كان أنه ولو ،Max Lerner لرينر ماكس ويقول العميل.» نفوذه أو
كله الحياة منظر تشكيل يف حديث كتاب أي فعله ما مثل األمم ثروة كتاب فعل «ربما
هم الكتاب ذلك قرءوا «من فقال: ببصرية، مالحظته لرينر أبدى اليوم.» نعيشها كما
ولجانهم األعمال رجال من الثائرة الطبقة — العالم إىل نظرته من اإلفادة أرادوا الذين
وعن األكاديميات. يف الذهنية التنفيذية ولجانهم العالم، برملانات يف السياسية التنفيذية
اآلخرين، العالم سكان عىل ضخم نفوذ لها يكون أن الطبقة تلك استطاعت هؤالء طريق
عىل عظيم نفوذ لهم كان أيًضا طريقهم وعن لهم، معروفني يكونوا لم عموًما، أنهم رغم

القومية.» والسياسية االقتصادية اآلراء
ماريوت ر. أ. ج. الشهري اإلنجليزي االقتصادي العالم الحجتني، هذين حكم أيَّد
كان اللغة يف مؤلٍف أي يوجد ال «ربما قائًال: مالحظته أبدى الذي J. A. R. Marriott
العمل وعىل االقتصادي العلمي الفكر من كلٍّ عىل العميق األثر ذلك مثل عرصه، يف له،
عالم وأضاف األثر.» هذا له يزال ال أنه يف قوية أسباب وهناك سواء. حدٍّ عىل اإلداري،
أستاذًا الذهنية، الناحية من سميث، «كان :W. R. Scott سكوت ر. و. هو آخر اقتصادي

وككل.» باستمرار االقتصادية الحياة رؤية يف
عليهم الصعب من أنه املتطرفني، األحرار املفكرين من كثري وجد أخرى، ناحية ومن
ورجال األعمال رجال مارسه الذي العمل» «حرية مبدأ يف تماديه لسميث يغتفروا أن
لحماية عنها دافع التي املذاهب وأن هذا، إنجيلهم. سميث مؤلف اعتربوا الذين الصناعة
إىل مغرضون، املبدأ عديمو أناٌس حرَّفها قد عموًما واملجتمع واملستهلك واملزارع العامل
ل. تتدخَّ أن دون وبرصها الحكومة سمع تحت نفوسهم، أجل من له ضابط ال دنيء قذف
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ملبادئ كان هل البيضة. أم الكتكوت أهو أسبق، أيهما عن القديم الجدل هناك كذلك
كان هل أو واحدة، كلمة يكتب لم أنه لو والصناعة التجارة نمو يف تتبع أن سميث
وخطة فلسفة مقدًما نرشه، تلت التي الواسعة التغريات تلك يحدث أن األمم» «ثروة لكتابه

الطريق. بمنتصف ما موضٍع يف الحقيقة كانت ربما الجديدة؟ للحركة
الطريق منتصف يف فوقف مليالده العرصالصحيح اختار سميث آدم بأن لنعرتف وإنَّا
وأفاد متقبل، عالم إليه فأصغى الجديدة االقتصادية بالحرية نادى تاريخيتنَْي. حقبتنَْي بني
رجال أدرك الصناعي، االنقالب أثناء ويف عظيم. اقتصادي ٍل تحوُّ عىل للحصول مبادئه من
القرن ويف التجارية. واالمتيازات القيود فنبذوا سميث، مذاهب سالمة الربيطانيون األعمال
سميث آراء كانت وقلَّما أمة. كأغنى العالم إىل بريطانيا املذاهب هذه أبرزت عرش التاسع
سميث آدم أن يُنكرون الذين هم وقليلون األخرى. التجارية الدول كربى عىل تأثريًا أقل

الحديث». االقتصاد علم «أبو لقب بجدارٍة يستحقُّ
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ثوماسمالثوس1 كثرية: أفواه

السكان مبدأ عن: مقال

أوحت فقد وقتذاك. الحاملني خياالت عرش، الثامن القرن أواخر يف املحبوبة املتعة أثار مما
كمال أن يستنتجوا بأن الخياليني إىل وفرنسا، أمريكا يف الثورية بالحركات املقرتنة املثالية

أرضية. جنة خلق واقرتب األفق، فوق الح قد اإلنسان
إنجلرتا، يف William Godwin جودوين وليم أحدهما اثنان، الحاملني أولئك بني ومن
بالغو أتباع لهذين وكان بفرنسا. Marquis de Condorcet كوندورسيه دي واملاركيز
يف جودوين ذكر وقد جديد. يوٍم النبثاق والخياالت األماني من كبرٍي بعدٍد نادوا اإلخالص،
«سيأتي أنه اها مؤدَّ التفاؤل، يف الراسخني باملتفائلني نموذجية آراء السيايس» «العدل كتابه
نحتاج فال بالحياة ومفعمني ننام، أن إىل نحتاج فال بالحيوية ممتلئني فيه نكون يوم
وباالختصار، الزواج. إىل الحاجة عىل الذهنية القوى تنمية تأكيد ويتغلَّب نموت، أن إىل
الصحة تحسن مع أخرى تحسينات «تتمىش أن ع يتوقَّ بأنه تغنى كاملالئكة.» الناس يغدو
حكومة. وال ونها، يسمُّ كما عدل، إقامة وال جرائم وال حروٌب هناك تكون لن العمر. وطول
إنساٍن كل سيسعى غيظ. وال أحزاٌن وال آالٌم وال أمراٌض هناك تكون لن هذا، عىل وعالوة

الجميع.» خري إىل شديٍد بحماٍس

.Thomas Malthus 1
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كمياٍت وجود مع السكان من ا جدٍّ كبري عدٍد مواجهة من الخوف إلزالة جودوين كتب
املتزايد السكان عدد ذوات القرون باليني تمرُّ «قد يقول: كتب الطعام، من ا جدٍّ قليلٍة
النزوة أن يف فكَّر وأخريًا سكانها.» لحياة الكايف الطعام إعطاء عىل دائبٌة واألرض باطِّراد،
التكاثر. من عاليٍة نسبٍة بغري تتمُّ قد أنها كوندورسيه اقرتح كما تضمحل، قد الجنسية

اسمه اللسان سليط إكلرييكي شاب اإلبرة فأعد بوخزها، الجميلة الفقاقيع هذه أغرت
يسوع كلية زميل كان سنة، وثالثني اثنتني العمر من يبلغ مالثوس، روبرت ثوماس
يف السكان» مبدأ عن «مقاًال أصدر أن االجتماعي الكمال أنصار عىل رده كان بكامربيدج.

السيايس. االقتصاد يف العظمى الكالسيكية الكتب أحد صار ١٧٩٨م، سنة
أبناء ثاني وهو كثريًا. يصغرهما أنه ولو بني وثوماس سميث آدم مالثوس عارص
مزرعته، ومدير Rousseau روسو وصديق الحال امليسور الريفي الرجل مالثوس، دانيل
يهاجم ثوماس فكان بالجدال. مولعني واالبن األب وكان بجودوين. املعجبني أشد من وكان
أن امللحة، والده لرغبة تلبيًة ثوماس، قرر وأخريًا، دانيل. عنها يدافع بينما الخيالية، اآلراء
١٥٦ ال خالل عميًقا أثًرا أحدث كتاب وهو املقال، ذلك النتيجة فكانت كتابة، آراءه يُبني
أي يف واضًحا األثر هذا يكن لم وربما البرشية، والحياة البرشي الفكر عىل املاضية سنة
وعرشين باثنتني ذلك قبل سميث آدم عمله وما الحارض. العرص يف هو مما أكثر عٍرص
طبيعة عن فاحٍص بتحليٍل مالثوس أكمله الثروة، وأسباب طبيعة عن استفساره يف سنًة

الفقر. وأسباب
مالحظاته مع املستقبل، يف املجتمع تحسني عىل وأثره السكان» مبدأ عن «مقال كان
نرشوا الذين الكتَّاب من وغريهما كوندورسيه دي واملاركيز جودوين املسرت آمال عن
١٧٩٨م، طبعة يف كلمة) ٥٠٠٠٠) كتيب من قليًال أكثر كان أسمائهم، ذكر دون آراءهم
الطبعة تلك من اآلن املوجودة النسخ ألن النسخ؛ من قليًال عدًدا منه طبع أنه الجيل ومن
وباملواد الوقت، ذلك حافز عىل بناءً الكتيب هذا «وضعت ذلك: بعد املؤلِّف وقال ا. جدٍّ نادرٌة
ألن جديدة؛ املقال ذلك فكرة تكن لم ريفي.» مركٍز يف يدي متناول يف كانت التي القليلة
زيادة مسألة ناقشوا قد فرانكلني، بنيامني ومنهم عرش، الثامن القرن كتاب من كثريين
بمثل وال الحماس هذا بمثل وال القوة تلك بمثل قدَّمها منهم أحٍد من ما ولكن السكان،

مالثوس. فعل كما الواضحة، البصرية هذه
املقال: ذلك بداية يف أساسيَّنْي فرَضنْي مالثوس ذكر

الجنسني، بني رضورية الجنسية الغريزة وثانيًا: اإلنسان، لحياة الطعامرضوري أوًال:
تقريبًا. الراهنة حالتها يف وستظل
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بغري يعيش أن النهاية، يف يستطيع، قد اإلنسان أن يف أنفسهم الخياليون يفكر لم
طعام.

ستخمد واألنثى الذكر بني الجنسية الرغبة بأن تخمينه أعلن جودوين املسرت ولكن
الذي التقدم يف ل التأمُّ من اإلنسان، كمال عن املجادالت خري وتكونت … املناسب الوقت يف
الجنسية الغريزة خمود نحو تقدٍم أي يحدث ولم … الوحشية حالته منذ اآلن حتى أحرزه
سنة ألفي منذ عليها كانت التي القوة بنفس اآلن تزال ال أنها ويبدو واألنثى، الذكر بني

خَلت. سنة آالف أربعة أو
الشهري: مبدأه يضع أخذ للنقض، قابلة تكن لم «رساالته» أن مالثوس افرتض وإذ
وإذا لإلنسان. املادة إلنتاج األرض يف التي القوة من كيًدا أعظم اإلنسان قوة إن …»
األرض خريات تزيد بينما هندسية، بمتوالية سيزيدون فإنهم السكان، عدد نمو يوقف لم
بالنسبة األوىل القوة ضخامة ليُبني باألرقام البسيط اإلملام وإن غري. ليس حسابية بمتوالية

الثانية.» إىل
الطريقة: بهذه قضيته فأبرز ذلك، من أفضل اقرتاحه مالثوس ق نمَّ

سخيَّة بيٍد الخارج إىل الحياة بذور الطبيعة نثرت والنباتية، الحيوانية اململكتني «بني
النبات جنس فينكمش لتغذيتهما. الالزم والغذاء املكان يف تقتصد كانت حرية. ويف ا، جدٍّ
كانت مهما اإلنسان، جنس يستطيع وال العظيم، املقيد القانون لهذا تبًعا الحيوان وجنس
واملرض البذور ضياع والحيوانات النباتات بني آثاره كانت منه. يفلت أن األسباب، قوة

والرذيلة.» فالبؤس البرشي الجنس بني أما األوان. قبل واملوت
تخطِّيها يمكن ال عقبات والواقعية، الصعبة الحقائق هذه وضعت مالثوس، تقدير ويف
الطبيعية، القوانني ضغط إزالة استطاع ممكٍن إصالٍح من وما … املجتمع كمال طريق يف
وراحة وسعادة رخاءٍ يف أعضائه كل يعيش مجتمع، «وجود تمنع التي العقبات تلك

الحياة.» بوسائل وعائالتهم أنفسهم تزويد نحو اهتماٍم بأي يشعرون وال نسبية،
الواليات يف السكان عدد زيادة الهندسية متواليته عمل لتوضيح مالثوس اختار
يقلُّ وبالتايل، نقاء.» أكثر الناس أخالق فإن مالءمة، أكثر الحياة وسائل «حيث املتحدة
يف تضاَعف قد الهجرة، باستثناء السكان، عدد أن مالثوس وجد … املبكر الزواج تقييد
وحيث الطبيعة، عىل قيود توضع ال حيث أنه الربهان هذا من فاستنتج سنة، ٢٥ مدة
أن غري جيل. كل يف الدولة سكان عدد يتضاعف توازن، وال للنسل تحديد يوجد ال
يف سائدة كانت التي الظروف ألن مالثوس قاعدة يف عيوٍب وجود إىل النظر لفتوا النقاد
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يف أخرى حقبٍة ألية نموذجيًة تكن لم مالثوس، ذكرها التي الحقبة إبَّان املتحدة الواليات
أخرى. أمٍة أية تاريخ يف وال األمريكي، التاريخ

يتضاَعف عددهم إن أي إنجلرتا، يف السكان عدد زيادة عن مقياسه مالثوس استخدم
محكمة، سياسية أحسن «باستخدام أنه فاستنتج الغذاء، مسألة عىل عرج ثم سنة، ٢٥ كل
الخمس يف األرض تلك إنتاج مضاعفة يمكن الزراعة، وبتشجيع األرض رقعة بزيادة أي

األوىل.» سنة والعرشين
مرًة السكان عدد يتضاعف بينما الثاني الجيل يف ترتاكم املتاعب تبدأ ذلك بعد
املستحيل «ومن سنة، ميضخمسني بعد أوًال عليه كان ما أضعاف أربعة يصري أي أخرى،
يمكن ما فخري أوًال.» عليه كان ما أضعاف أربعة إىل يصل أن يمكن اإلنتاج أن افرتاض
وبالتعبري قبل. من عليه كان ما أضعاف ثالثة إىل الغذاء موارد زيادة هو فيه نأمل أن
،١ وللغذاء: … ،٣٢ ،١٦ ،٨ ،٤ ،٢ ،١ هو: السكان لعدد مالثوس قانون يكون باألعداد،

إلخ. … ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢
ازدياد إليقاف مستمرة وسيلٍة إيجاد وجوب هو مالثوس لبحث املنطقية والنتيجة
تقع املبارشة» «الوسائل ومجموعة الغذاء. قلة هو جميًعا الوسائل وأخطر السكان عدد
الشديد، والفقر الشاق، والعمل الصحيحة، غري املساكن وتشمل «إيجابية»، مجموعة يف
«مانعة» ومجموعة والقحط. واألوبئة العظمى، واملدن األطفال، تربية وسوء واألمراض،

والرذيلة. األخالقي الكبت وهي:
البرشية للمخلوقات كان فإذا مالثوس. نظر يف معينة، حتمية عمليٍة بنتائج ذلك تبعت
كان إذا إال العائلية بااللتزامات القيام عدم عليهم وجب ممكنة، سعادة بأعظم يتمتعوا أن
عليهم فيجب أرسة، ليعولوا كافية موارد لديهم ليس من أما عائالتهم. يعولوا أن بوسعهم
الفقراء كقوانني الشعبية السياسة هذه عىل وعالوة العزوبة. والتزام إطالًقا الزواج عدم
أن يمكنهم ال أطفال إنجاب عىل إليهم ومن العمال طبقة تشجيع تمنع أن يجب التي

يكفلوهم.
له اللذَيْن والَديْه، من القوت عىل الحصول يستطيع وال العالم إىل جاء الذي «فالرجل
الطعام، من جزءٍ أقل يف حقٌّ له فليس عمله، يف املجتمع يرغب لم إذا عادل، حق عليهما

يكون.» حيث عمٌل الحقيقة، يف له، وليس
اإلنسان». «حقوق بعنوان بني مقال عىل ا ردٍّ هذا كتب

للفقراء نقوًدا تعطي ألنها مطلوبة؛ حكومية، أم خاصة أكانت سواء الصدقة، ليست
كذلك املواد. يف النقص وتخلق األسعار ترفع وبذا املوجودة، الطعام كمية زيادة دون
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السكان. عدد زيادة وبالتايل املبكر؛ الزواج عىل تحث ألنها ممنوعة الشعبي اإلسكان خطة
هذه من للفرار الوحيدة الوسيلة تكون هذا وعىل الضار. األثر نفس األجور والرتفاع
الشهوات. عن النفس ضبط أي األخالقي»، «الكبت مع املتأخر الزواج هي املعقدة، املعضلة
الفقر؛ انتشار وتخفيف املجتمع لتحسني مرشوع أي أن مالثوس، نظر يف الواقع،
املعادي املتعنت املسلك وهذا عالجها. إىل سعى التي املساوئ بزيادة ينتهي ألن عرضة
جيله يف االجتماع علماء نظر وجهات غريَّ قد اإلكلرييكي، الشاب ذلك جانب من للمجتمع
زمام عىل القابضة والطبقات مالثوس، عرص يف األغنياء، تقبل ذلك، ومع التالية. واألجيال
واملساوئ النطاق الواسع بالفقر يختص فيما اللوم، يقع إذن حماس. يف مذاهبه السلطة،
الثروة. توزيع سوء عىل وقوعه من بدًال النسل وكثرة املبكر الزواج عىل األخرى، االجتماعية
املأخوذة الفقرة هذه يف الحكومية، املعونة برامج نحو مالثوس مسلك توضيح يمكن

عنه:
للفقراء، العامة الحالة سوء زيادة إىل بالفقراء الخاصة اإلنجليزية القوانني «تميل
الالزم الطعام كميات زيادة دون السكان عدد زيادة إىل تميل األوىل الطريقتني؛ بهاتني
عىل معتمًدا أرسته يعول أن عىل قادر غري أنه يدرك أن دون الفقري الرجل يتزوج قد لهم.
تعولهم. الذين الفقراء تخلق الحكومة أن ما بطريقٍة القول يمكن وعندئٍذ فحسب. نفسه
بنسب فرٍد كل عىل الدولة موارد توزع أن السكان، عدد زيادة حالة يف يجب، كان وملا
من كميًة يشرتي األبروشية، معونات تعولهم ال الذين أولئك عمل أن الجيل فمن صغرية،
عىل تنص والثانية، املعونة. طلب إىل منهم الكثريين يسوق وهذا سبق. مما أقل األغذية
الفئة عموًما اعتبارها يمكن ال املجتمع من فئٍة عىل املالجئ يف املستهلكة األغذية كمية أن
عدد يجرب الطريقة هذه بنفس وهكذا، قيمًة. األكثر األعضاء أنصبة من تنقص القيمة،

التواكل.» عىل آخر
آلرائه: بملخٍص مقاله مالثوس يختم

يف السكان عدد كثرة بأن التأكيد يمكن أخرى. ظروٍف عىل اليشء نفس «ينطبق
وتكون عليها، الحصول يمكنها التي أو تنتجها التي اإلنسان غذاء كمية مع يتناسب أمٍة
عمل يشرتيها أن يمكن التي الكمية أو الطعام، هذا بها يوزع التي للحرية تبًعا سعيدًة
سعادتها أن بيد املراعي. ذوات الدول من سكانًا أكثر للقمح املنتجة والدول واحد. يوم
أو شبابها عىل وال غناها، أو فقرها عىل وال سكانها، عدد قلة أو كثرة عىل تتوقَّف ال

الطعام.» وكميات السكان عدد بني النسبة عىل وإنما شيخوختها،
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من سيما وال والطعن، واالحتجاج النقد من عاصفة مالثوس مقال ظهور أثار
لتاريخ كاتب أهم ويقول االجتماعيون. واملتطرفون الالهوتيون املحافظون هما: مصدَريْن؛
مالثوس كان عاًما.» ثالثني ملدة االفرتاءات املقال ذلك «أمطر :Bonar بونار وهو حياته،
األطفال، وقتل والرق الجدري عن دافع «رجل بأنه وُوصف عرصه، يف مذموم رجٍل أكثر
الوقاحة به بلغت الذي ذلك األبروشيات، ومعونات املبكر والزواج الشعبية املطاعم وهاجم
خري وأن سيئ، العالم حكم أن ظن الذي األرسة، مساوئ عن وعظ أن بعد يتزوج أن
كل الحياة سلب الذي هو وباالختصار، رضًرا، وأكثرها النتائج بأسوأ يأتي الوسائل

مباهجها.»
«لم Hazlitt هازليت فهذا باستخفاٍف مالثوس مبادئ جميع النقاد من قليل عدد نبذ
مستديرة.» الدنيا أن عرف أن وبعد Noah نوح ساللة قوائم قرأ أن بعد يكتشفه ما يجد
أن ليعلمنا كتاٍب إىل بحاجٍة اآلن «أنحن فتقول: Coleridge كولرييدج مالحظة أما
يف فقٌر هناك يكون أن يجب وأنه الفقر، عن ينتجان العظمى والرذيلة العظيم البؤس

األمخاخ؟» من أكثر ورءوس األرغفة، من أكثر أفواه هناك يكون حيثما صوره أبشع
William ثومبسون وليم كتب فقد إقذاًعا أكثر فكانوا اآلخرون املعلِّقون أما

يقول: عهدها، أول يف اإلنجليزية االشرتاكية رائد Thompson
إنه الرباقة، باالفرتاءات البرش، من العظمى الغالبية أولئك الفقراء إىل إهانة توجه «ال
بينما أيديهم، يف سعادتهم تكون البطاطس تناول بعدم أو املحدد، السكان عدد بواسطة
بغري يعيشوا أن وبدنيٍّا، أخالقيٍّا عليهم، املستحيل من تجعل التي تلك باقية، األسباب

له.» طعام ال الذي والنسل البطاطس
مالثوس يستطيع «كيف William Cobbett كوبيت وليم من آخر عنيف تعبريٌ وجاء
ومنع الفقرية، الطبقات نبذ يريدون الذين أولئك يستطيع كيف األغبياء، املعفنون وأتباعه
الكادح الرجل وجه يف تنظر أن املغرورة الغبية الفئة تلك تستطيع كيف الزواج، الفقراء
الوطن؟» عن للدفاع بحياته ويخاطر السالح يحمل أن منه يطلبون نفسه، الوقت يف وهم،
كوبيت تحدث وقد «قسيس». بلقب مالثوس بز ما الذي هو كوبيت كان أن تصادف

فقال: املزارعني، أحد إىل
تُنجب؟» أن تريد طفًال «كم

لحًما.» يُرسل أن دون أفواًها يُرسل ال فاهلل العدد؛ يهمني «ال املزارع: أجاب
مالثوس؟» اسمه قسيٍس عن قط تسمع «ألم كوبيت: قال
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سيدي.» يا عنه، أسمع «لم
عىل يحرِّم قانونًا يُصدر أن الربملان من يريد ألنه ثائرته؛ لثاَرت هذا قولك سمع «لو

األطفال.» من كبرٍي عدٍد إنجاب عليهم يحرم كما مبكرة، سنٍّ يف يتزوجوا أن الفقراء
أمزح. وظنني زوجها ضحك بينما وحش!» من له «يا قائلة: الزوجة دهشت

وكون ينطبق ال إنه يقول اعرتاٌض ضده قام مرة، ألول املالثويس املذهب ظهر عندما
محطٌم اتهام وهذا الدين. تعاليم مع يتناىف كتاٍب بإصدار مالثوس واتهم خريًا. الخالق
ملقاله، الثانية الطبعة يف مالثوس أكد النقد هذا وبسبب بها. ُمعرتف كنيسة كاهن ضد
بينما املحدد، النطاق داخل السكان بعدد تحتفظ وسيلة بصفته األخالقي» «الكبت عىل

الرب.» مراحم عن ظن سوء «كل أزال وبذا والرذيلة، البؤس حذف
يُدافع بونار قام ١٩٣٥م، سنة يف أي مالثوس ملوت املئوية الذكرى تخليد برنامج ويف
وأساءوا قراءته أساءوا كما مالثوس، تمثيَل أساءوا أنهم بونار اعتقد الذين أولئك ضد عنه
يف سلبيٍّا وليس إيجابيٍّا نظره، يف مالثوس، كان فهمه. وأساءوا أقواله من مقتطفات ذكر

تتضمن: البرشي» للجنس مالثوس قلب «رغبة أن بونار وقرَّر مذهبه. تقديم

للجميع. منخفضة وفيات نسبة (١)
للفقراء. مرتفًعا معيشة مستوى (٢)

السن. صغرية البرشية األرواح هالك نهاية (٣)

هذه صارت كلما املواليد نسبة ارتفاع رسعة تمنع األمم أن بوضوح مالثوس رأى
آراؤه صارت لذلك ونتيجة أعىل. معيشة مستوى واكتسبت تعلًما، وأكثر متحرضًة األمم
نفسها إنجلرتا يف أنه مالثوس الحظ تدريجيٍّا. متفائلًة اإلنساني املجتمع مستقبل عن
جميع بني النسل تحديد وسائل بأن املجتمع عن سطحية نظرة أرسع يقنعنا أن «يجب
السادة — االجتماعية الطبقات مختلف تناول أنه والواقع كبرية.» بدرجة تسري الطبقات،
بسبب انفراٍد عىل طبقٍة كل — املنازل وخدم والعمال واملزارعني والحرفيني (الجنتلمان)
تمنع معني، اجتماعيٍّ بمركٍز االحتفاظ عىل اللهفة أن فاعتقد االقتصادية ظروفهم اختالف

فمثًال: الرسيع. الزواج
طبقة مصاحبة من لتمكينه يكفي يكاد ال الذي والدخل الحر التعليم ذي الرجل عىل
اختالطه عند اضطر، أرسة، وأنجب تزوج إذا أنه تماًما يتأكد أن (الجنتلمان)؛ السادة
درجتنَْي يهبط أي األقل. الحرفيني وطبقة املعتدلة املزارعني طبقة يخالط أن إىل باملجتمع،
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ينتهي الذي السلم من املستوى هذا عند وخصوًصا املجتمع، سلم يف درجاٍت ثالَث أو
حقيقيٍّا ا رشٍّ بل وحشيٍّا، وخياليٍّا عامًلا الشعب عامة يعتربه لن الجهل، ويبدأ التعليم عنده

وأساسيٍّا.
فاألثر حياته. أثناء مالثوس يهمل لم املعارصين، أقوال من نستنتج أن يمكن وكما
للسكان تعداًدا تجري اإلنجليزية الحكومة جعل «املقال»، من األوىل الطبعة أحدثته الذي
وقد هذا، Armada األرمادا مجيء منذ نتائج ق حقَّ تعداد أول وهو ١٨٠١م، سنة يف
ومنافية املقدسة الكتب لتعاليم منافية أنها عىل السابقة التعداد مقرتحات عورضت
اجتنابًا الحكومي الفقراء قانون تعديل هي للمقال، ثانية نتيجة وهناك اإلنجليزية للتقاليد

مالثوس. حددها أخطاء لبعض
العلوم عىل كانت كما الشدة بالغة الطبيعية العلوم عىل املالثوسية األفكار وطأة كانت
واالس رسل وألفريد Charles Darwin داروين تشارلز من كلٌّ أعلن وقد االجتماعية.
النشوء نظرية تكوين يف ملالثوس مدينان أنهما حرية، يف Alfred Russell Wallace

يقول: داروين فكتب الطبيعي. باالختيار
املنظمة، أبحاثي عىل شهًرا عرش خمسة ميض بعد أي ١٨٣٨م، سنة أكتوبر يف
استعداد أتمِّ عىل كنت وإذ ملالثوس. السكان عدد مقال التسلية لغرض قرأت أن تصادف
شاهدته وقد مكان، كل يف يحدث الذي مالثوس) استعملها (عبارة البقاء» «تنازع لتقدير
هذه تحت أنه الحال، يف بايل عىل طرأ والنباتات، للحيوانات الطويلة مالحظاتي أثناء
عن وينتج الصالحة. غري تتلف بينما تبقى أن إىل الصالحة األنواع بعض تميل الظروف،

بمقتضاها.» أعمل أن يمكن نظرية أستوعب وأخريًا، جديد. جنس هذا
واالس: كتب مشابه، اتجاه ويف

األحياء علم يف مشكلة أي ويتناول الوقت، ذلك حتى قرأته، مؤلف أول «املقال» كان
سنة، بعرشين ذلك وبعد مستديمة كمعلوماٍت ذهني يف الرئيسية مبادئه وبقيت الفلسفي،
العضوية. األجناس نشوء يف فعال بعامل يختص فيما عنه بحثي طال الذي بالحل تني أمدَّ
الغاضبة باالحتجاجات قوبلت «املقال»، لذلك ١٧٩٨م سنة طبعة خرجت عندما
أعجب بل ذلك، بكل يهتم لم مالثوس ولكن االجتماعيني، واملتمردين الدين رجال من
بأوروبا طاف أدلَّته ولتقوية ذلك. من أبعد إىل فيه يستمر أن عىل العزم وعقد بموضوعه
من وجزء وفنلندة والنرويج السويد خالل «طاف ملؤلفه. مادة عن بحثًا ١٧٩٩م سنة يف
قام ثم الوقت.» ذلك يف اإلنجليز السياح أمام املفتوحة الدول كل هي هذه وكانت روسيا،
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خالل يف ونرش ١٨٠٢م. لسنة القصرية السلم فرتة إبَّان وسويرسا فرنسا يف أخرى بجولة
الحارض»، الوقت يف الغذائية املواد أسعار ارتفاع أسباب «بحث عنوانه كتيبًا املدة هذه

الفعال». «الطلب أسماه ملا تبًعا مبدئيٍّا تقدر واألرباح األسعار أن نظره وجهة متخذًا
املطبعة من خرجت «املقال»، ل األوىل الطبعة ظهور من سنوات خمس ميض بعد
٦١٠ من يتكون فرخ) (ربع الكوارتو بحجم مجلد عن عبارة ا جدٍّ كبرية ثانية طبعة
وصارت الفتي، وتأكيدها الطيل وأسلوبها األوىل الطبعة حماس ينقصها وكان صفحات.
تطور باستثناء أنها ولو والحوايش، باملستندات مثقلة دراسية اقتصادية رسالة هيئة عىل
أثناء أخرى طبعات أربع ظهرت تتغري. لم األساسية املبادئ فإن األخالقي» «الكبت فكرة
يف تبلغ أجزاء خمسة عن عبارة «املقال» كان الخامسة الطبعة ويف املؤلف. ذلك حياة
«املقال»، إىل باإلضافة مالثوس وضعه الذي الوحيد الكبري واملؤلف صفحة. ١٠٠ مجموعها

هو: عنوانه كان األخري، هذا بتنقيح النشغاله
١٨٢٠م. سنة يف نُرش الذي تطبيقها»، نظر وجهة من السيايس االقتصاد «مبادئ

دراساته مزاولة يف حرٍّا كان نسبيٍّا، وآمنة هادئة الشخصية مالثوس حياة كانت
يف وهو تزوج عندما سنه حتى األخرى املسئوليات من قليٍل مع وكتاباته، االقتصادية
واالقتصاد الحديث للتاريخ أستاذًا ُعنيِّ التالية السنة ويف عمره. من والثالثني الثامنة
ليقوم Hailybury هيليبوري بمدينة الرشقية الهند لرشكة الجديدة الكلية يف السيايس
لالقتصاد كريس أقدم هذا كان العامة. املعلومات املدنيني، الرشكة تلك موظفي بتعليم
عاًما ثالثني ملدة هيليبوري يف مالثوس فبقي إنجليزية. جامعة أو كلية يف أسس السيايس
الرشد. سن وفتاة، ولد منهم، اثنان بلغ أوالد، ثالثة أنجب وقد ١٨٣٤م سنة يف مات حتى
عىل واملعارضة املنارصة املجادالت ظلت إذ مالثوس؛ أشعلها التي النار جذوة تخمد لم
اإلنسان» مستقبل عن «النضال منها: مالثوس، نظرية تؤيد حديثة عناوين فربزت أشدها.
عناوينها: مقاالت ضمن املغتصب» و«كوكبنا األرض» و«حدود البقاء» إىل و«الطريق
هي وما البرشية». تجوع و«لن املالثويس» و«الرش بشهية» و«كل املالثويس» املقات «خيال

اليوم؟ مالثوس نظريات عىل املبنية الحديثة النظر وجهة
وهو عرش، التاسع القرن منتصف منذ السكاني، االنفجار مشكلة يف عامل ظهر
األرسات، أعضاء لعدد منظم تحديد عنها نشأ التي الحمل، منع طرق عىل املتزايد اإلقبال
عرفت حركة وظهرت الدينية. الوساوس تمنعهم ومن الوعي ينقصهم الذين باستثناء
فأطلق املخططة» و«األمومة النسل» و«تحديد الجديدة» «املالثوسية منها: مختلفة، بأسماء
مالثوس أن غري الحديث». العالم يف الشعوب إلحصاء حركة «أعظم اسم عموًما عليها
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«سيئًا شيئًا عرصه يف واعتربت واستقبحها، نوعيٍّا، الحمل، منع فكرة من اشمأز نفسه
التضخم لوقف الرئيسية الطرق إحدى صارت فقد ذلك، ومع طبيعي.» وغري وغريبًا
به: الخاص الثالثي إىل رابًعا عامًال مالثوس أضاف وبذا الحديث، املجتمع يف السكاني

األخالقي.» والكبت والبؤس «الرذيلة
نسمة. ببليون العالم تعداد قدَّر مؤلفه، يكتب مالثوس كان عندما ١٨٠٠م سنة ويف
نسبة وهذه البليون. ونصف بليونني إىل تعداده وصل املاضية عاًما والخمسني املائة ويف
ارتفاع يف ظاهرة أية عن منها أكثر العمر طول زيادة عن نتجت السكاني النمو يف عالية
الطبية التغريات بسبب الكثريين حياة أنقذت العالم، من املتقدمة األمم ففي املواليد، نسبة
السلع إنتاج يف كبرية بزيادة إنجلرتا يف الصناعي االنقالب وجاء واالجتماعية والصحية
وتحسنت الصناعية، غري الدول من الخام واملواد باألطعمة هذه عىل فبودل املصنوعة،
القارات إىل بالهجرة السكان فائض فانتقل التحرك. رسعة يف لتزيد النقل وسائل جميع
نهاية، ال ما إىل لت أُجِّ وربما البغيضة، مالثوس تكهنات األقل، عىل وتأخر، حديثًا. الناشئة

الغربي. بالعالم يختص فيما
مالثوس نظريات تماًما تمثل األرضية الكرة من شاسعة مساحات فهناك ذلك ومع
الجنوبية وأمريكا الوسطى أمريكا دول وغالبية آسيا قارة ومعظم األدنى الرشق يتميز …
ينقذها التي فاألرواح عالية. وفيات نسبة تناظرها الجنيس الخصب من عاليٍة بدرجٍة

واملجاعات. الفقر يهلكها ألن عرضة املساحات، تلك يف الصحية والوسائل الطب
والثقافة، التحرض البالغة األرض أمم بعض دخلت املوقف، هذا نظرية عكس وعىل
وأسرتاليا وأيسلندة والسويد فرنسا وأهمها السكان، عدد تناقص أو االستقرار من عًرصا
الجنيس الخصب درجة انخفاض نتيجة االستقرار هذا جاء وأيرلندة. وويلز وإنجلرتا

العمر. طول وزيادة الشباب عدد ونقص
سيصري أنه عىل الدول وتتفق مالثوس، عرص منذ كبرية زيادة األطعمة إنتاج زاد
البور األرايض وإصالح كالري فاعلية، أكثر إنتاج بطرق ذلك من أكثر زيادتها باإلمكان
الزراعية لآلفات أفضل وبمقاومٍة الحيوانية، األطعمة بدل النباتية باألطعمة واالستعاضة
يف خطأ عىل دليًال وكندا املتحدة الواليات يف املحاصيل فائض يكون أن ويمكن الحرشية.
من املاليني مئات هناك الغذاء، من الضخم إنتاجنا من الرغم عىل ولكن املالثويس، املبدأ
القوت مستوى يف أو جوًعا، املوت حافة عىل تقف أخرى، أماكن ويف الرشق يف البرش،
الصحة واعتالل والقحط التغذية سوء يُقاسون العالم سكان ثلثي كون ولكن الرضوري،
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وحيويًة حقيقيًة قرن ونصف قرٍن منذ مالثوس أثارها التي النظرية يجعل واملرض،
وقتذاك. كانت كما اليوم،

معينة نواٍح يف أضعَفت مالثوس نظرية إن يقولون الذين اد، النقَّ أولئك وحتى
بها، ن يتكهَّ أن مالثوس يستطع لم والتي مالثوس، عرص يف تحدث لم التي رات بالتطوُّ
هوبهاوس الحظ وكما أفكاره. عن نشأَت عظمى نتائج أن عىل يوافقون النقاد هؤالء حتى
نفسها. هي به تنبَّأت ما هزيمة يف األسباب أحَد مالثوس نظرية «كانت بشدٍة: Hobhouse
مبارشة غري بطريقٍة عمل الذي هو كبرية برسعٍة يزداد السكان عدد بأن االعتقاد كان

ذلك.» إليقاف
ثناءً السكان) مبدأ عن (مقال مالثوس مقال عن الكثريين املعلقني من أحٌد يعط لم
الذي ،John Maynard Keynes كينيس ماينارد جون من بصرية، أقوى وال عدًال أكثر

أنه: اعتقد
عىل عظيم تأثري لها كان التي الكتب تلك بني مكانًا يتبوأ أن الكتاب لهذا «يحقُّ
الفكر تقاليد يف — البرشية للعلوم اإلنجليزية التقاليد يف عميًقا تغلغل لقد الفكر. تقدم
أن يل صحَّ إذا للشعور خارق استمراٌر أظن ما عىل فيه كان الذي واإلنجليزي االسكتلندي
اقرتحتها التي التقاليد تلك — الحارض الوقت إىل عرش الثامن القرن منذ هكذا، عنه أعربِّ
وداروين Bentham وبنثام Paley وبايل سميث وآدم Hume وهيوم Locke لوك األسماء:
خالية عادية وبسالمٍة نبًال، األعظم والوضوح الحقيقة بحب تتميز تقاليد ،Mill وميل
يف استمرار هناك الشعبية. والروح العظيمة املتعة وبعدم ميتافيزيقيا، أو عاطفٍة كل من
ينتمي الصحبة هذه إىل الواقعية. املادة وعن بل فحسب، الشعور عن ليس العبارات، تلك

مالثوس.»
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املخترصة: الفرد حالة
ثورو1 دافيد هنري

املدني العصيان

محبٍّا الطبيعة، يف املالحظة دقيق شخًصا املخيلة يف ثورو هنري دافيد اسم يرسم
النثر ألسلوب وأستاذًا متصوًفا، وشاعًرا البسيطة، الحياة ونموذج الخالء، وحياة للعزلة

اإلنجليزي.
التاريخ يف تطرًفا التقارير أشد من لبعٍض كمؤلٍف ثورو الناس يتذكر ما كثريًا
للمقاومة، العلنية املذاهب «أعظم حياته، تاريخ كاتبي أحد يصفه كما وكمحاٍم، األمريكي،
Jafferson جافرسون ثوماس قاله مما أكثر إىل تمادى وقد القارة.» هذه يف ظهر أن سبق
هي حكومة «خري أن استنتج ثورو ولكن يمكن.» ما بأقل تحكم التي هي حكومة «خري

إطالًقا.» تحكم ال التي
أوًال ظهرت التي املدني» «العصيان الشهرية ثورو مقالة مقدمة األلفاظ هذه كانت
Elizbeth Peabody بيبودي إليزابيث مجلة وهي األجل، قصرية غامضة دورية كمجلة
«املقاومة األصيل اسمها وكان ١٨٤٩م، سنة مايو يف الفنون»، فلسفة «صحف بعنوان:
«العصيان مجرد ثم املدني»، العصيان واجب «عن إىل العنوان هذا غريَّ ثم للحكومة» املدنية
أثناء ويف قليلون. وقرأها االنتباه، من كثريًا تسرتِع لم مرة، ألول نُرشت وعندما املدني».

البرش. ماليني حياة يف وأثَّرت ألوف، قرأها التالية، سنة املائة
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العالم غريت كتب

املدني»، «العصيان مقاله وبتحليل معتقداته؟ يف فلسفيٍّا فوضويٍّا ثورو كان هل
املعقد. السؤال لهذا إجابة عىل نحصل وماضيه، أساسه

من ُولد اجتماعيٍّا. متمرًدا ينتج أن يمكن حياته بَْدء يف يشء فال نفسه، ثورو عن أما
ماساشوزتس بوالية Concord كونكورد بلدة يف اسكتلندي واآلخر فرنيس أحدهما أبوين
قىض … الرتبية وحسنة فقرية محافظة بيئٍة يف شبَّ ١٨١٧م سنة يف Massachusetts
مستقبل عن ملحة هناك كانت أنه ولو بيشء، تتميز لم Harvard هارفارد يف سنوات أربع
يف أخرض معطًفا يرتدي كان أنه يف السائدة الكنيسة إىل املنتمي غري الشخص ذلك
مكتبة يف الوقت من كثريًا يقيض كان أسود». معطًفا تتطلب األنظمة كانت «إذ الكنيسة
تشاننج ت. إدوارد األساتذة: خرية من اثنني بواسطة الكتابة يف ثورو متعة وتثار الكلية.
إىل بعودته سعيًدا ثورو كان وإذ John Very فريي وجون Edward T. Channing
بعدٍد فقام قصار. لزيارات إال ذلك بعد يغادرها لم وغاباتها، الخرضاء كونكورد حقول
فيها يسعد لم شعبية مدرسة يف يُعلم قصريًة مدًة اشتغل أن فبعد املختلفة. األعمال من
وتال بهما. خاصٍة مدرسٍة إدارة يف جون أخيه مع رشيًكا سنوات ثالث قىض ما، بحال
بعمل وقام الرصاص، األقالم لصناعة األرسة عمل يف أباه فيها ساعد متقطعة مدد ذلك
أن وحاول آخر، إىل آٍن من املحارضات وإلقاء البلدة، يف اًحا ومسَّ املجتمع، يف عام موظف

محرتًفا. مؤلًفا يصري
Ralph Waldo Emerson إمريسون والدو رالف بيت يف قصريتني فرتتني ثورو عاش
الشهرية الجماعة هذه مناقشات يف بنشاٍط وأسهم الراقي، النادي أعضاء عىل تعرَّف حيث
قويٍّا إمريسون تأثري كان وقد New England إنجالند نيو والية يف واملفكرين الكتَّاب من

املدني». «العصيان لكتابه اآلراء ببعض تزويده ويشمل الذهني، نموه عىل
بأقل يمده ما سوى عمل بأي القيام أو ثروة جمع إىل ما، بحاٍل ثورو، يطمح لم
األساسية، األهمية ذات لألمور فراغ وقت عىل الحصول دائًما شغفه كان الحياة. رضوريات
والتفكري الطبيعة عىل الطبيعة ودراسة كونكورد حقول يف التجول وهي هو، يراها كما
حاجاته عىل الحصول بوسعه كان عملها. يف يرغب التي األشياء وعمل والكتابة، والقراءة
فبدًال بها. يقومون جريانه رأى التي الشاقة، األعمال حياة يف نفسه شغل دون البسيطة
النسبة يعكس أن ثورو آثر واحًدا، يوًما والراحة أيام ستة بالعمل القائلة التوراة آية من
سميث آدم تعاليم عكس عىل يسري كان وباالختصار للعمل. فقط السابع اليوم مكرًسا —
التي التقليدية األمريكية واملثل ريتشارد»، «مسكني كتابه يف فرانكلني ذكرها التي والحكم

الرسيع. والثراء الشاق العمل عىل تحث
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قىضسنتني السطحيات، جميع من الخالية البسيطة الحياة عن ثورو فكرة ولتمثيل
يزرع وعاش كوًخا بنى حيث كونكورد من بالقرب Walden Pond بوند والدين يف
والعسل والبطاطس القمح ودقيق األرز (وأهمها األطعمة أبسط ويأكل والبطاطس الفول

املجتمع. عن بعيًدا منفرًدا وعاش األسود).
األمريكي األدب يف الكتب أعظم من كتابًا فأنتج أفكاره، وتدوين تفكري فرتة كانت

(١٨٥٤م). الغابات» يف «الحياة أو «Walden «الغابة بعنوان:
باألوصاف وزاخًرا الريفية، عزلته يف ثورو لحياة سجالٍّ «الغابة» كتاب كان فخٍر وبكل
من أكثر كان «الغابة» ولكن حوله. الحيوان وحياة الطبيعية واملناظر للفصول التذكارية
السمك «صياد Izaak Walton والتون إسحاق كتاب كان مثلما طبيعي، عالم مالحظات
املجتمع وحدود السطحيات عىل يعلق بل السمك. صيد عن كتيب من أكثر الكامل»
القراء، من كثريًا االجتماعي النقد جذب األعوام وبمرور عاملية. أهمية ذا فصار والحكومة،
كتاب بها وضع التي الخاصة وبالطريقة الطبيعي. التاريخ تتناول التي األجزاء فعلت كما
يحمل الذي املدني» «العصيان ذلك قبل املنشور الكتاب مثل متطرفة وثيقٌة فهو «الغابة»،

كبرية. مشابهة له
ُقبض بوند، والدين يف إقامته بعد ١٨٤٣م سنة يف كونكورد يزور ثورو كان بينما
حذو هذا، الرضيبة دفع رفضه يف حذا، وقد الرأس. رضيبة دفعه لعدم وُسجن عليه
قبل عليه ُقبض الذي الصغريات»، «السيدات والد ،Bronson Alcott ألكوت برونسون
الحكومة مساندة عىل احتجاًجا الوسائل هذه منهما كلٌّ استعمل التهمة. لنفس بسنتني ذلك
فدفعت معارضته، رغم عمته، لت تدخَّ إذ فقط؛ واحدة ليلة ملدة ثورو ُسجن الرقيق. لتجارة

الرضيبة.
يف يذكرها لم الرأس، رضيبة سداد لرفضه بالحكومة احتكاكه قصة ثورو يذكر لم
١٨٤٨م يف أصًال املقال ذلك كتب سنوات. عدة مرور بعد إال املدني» «العصيان مقاله
الحرب كانت … التايل العام يف املطبعة، من املطبوعة، النسخة وخرجت كمحارضة.
نتيجتها الرقيق تجارة وكانت قصرية، مدة منذ انتهت قد ١٨٤٦-١٨٤٧م لسنة املكسيكية
أن وشك عىل خاص، بنوٍع ثورو حنق أثار الذي الهاربني، العبيد قانون وكان امللهبة.
بكتابة إليه أوحى حافًزا فكانت الرأس، رضيبة معركة األمور هذه إىل أِضف يصدر.

املدني». «العصيان
أشد مقتها التي املكسيكية بالحرب بالك فما ثورو، ملثل بغيضة حرب أية كانت
يمقتها، كان التي الزنوج، الرقيق تجارة مد هو اعتقاده، حسب الوحيد، هدفها ألن املقت؛
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املظالم هذه بمثل «مذنبة حكومة باملال ندعم ملاذا ثورو: فتساءل جديدة. مناطق إىل
بقلبه السيايس وهو ثورو، قرَّر املدني. العصيان عن مذهبه مولد كان وهنا والغباء؟»
عليه تكون أن يجب ماذا وحكومتها. الدولة طبيعة الختبار حان قد الوقت أن وقالبه،
فلسفة برَزت املسائل، هذه اعتبارات ومن بالفرد؟ الحكومة وعالقة بالحكومة، الفرد عالقُة

املجتمع. يف اإلنساني ومركزه الشخيص بوفائه ثورو،
معظم أن بيد وسيلة. إال صورها خري يف الحكومة «ليست يقول: ثورو كتب
كثرية وهي القائم، الجيش ضد أثريت التي واملعارضات أحيانًا. وسائل ليس الحكومات

القائمة.» الحكومة ضد تثار أن وتستحق األهمية، وبالغة
نسبيٍّا. حسنة كانت األمريكية الحكومة أن ثورو أعلن

نشاًطا تبدي ولكنها نفسها، تلقاء من مرشوٍع أي تنفذ لم الحكومة هذه أن غري
تسو ولم الدولة، حرية عىل تحافظ لم أمامها من املرشوع ذلك إزالة يف حركة ورسعة
هي األمريكي الشعب عليها ُفطر التي الكريمة فاألخالق التعليم؛ تنرش ولم الغرب، مسألة
تتدخل لم لو منه أكثر تُنجز أن بوسعها وكان مرشوعات، من تمَّ ما كل أنجزت التي
قلت وكما وشأنه. واحد كل ترك يف الناس بها ينجح وسيلة الحكومة ألن أحيانًا؛ الحكومة
أقىص يف يُصبحون املحكومني فإن وسيلة، كونها أقىص يف الحكومة تكون عندما قبل، من

الحكومة. تلك بواسطة وشأنهم تركهم حاالت
اإلنسان أن أدرك تقريبًا، مبارشة حكومة» هناك تكون «أال قضية ثورو قدم أن بعد
اإلطالق، عىل حكومة وجود عدم املحتمل من يكون حيث الكمال درجة إىل بعُد يصل لم

قائًال: رأيه، يعدِّل فبدأ
رجال أنفسهم ون يسمُّ الذين بعكس وكمواطن، العملية، الناحية من أتكلم ولكي
حكومة الحال يف أطلب بل حكومة، وجود عدم الحال يف أطلب ال فإني الحكومة»، «عدم
خطوة هذه وستكون باحرتامه، تحظى التي الحكومة نوع يوضح أن فرٍد كل وعىل أفضل.

عليها. الحصول نحو األمام إىل
فقال: األغلبية، حكم تطلب التي واملغالطة الحكم، يف األقليات حقوق عىل ثورو أكَّد
إنصاًفا أكثر يبدو هذا ألن وال صواب، عىل تكون ألن عرضة لكونها ليس األغلبية، «تحكم
جميع يف األغلبية، فيها تحكم التي الحكومة ولكن طبيعيٍّا، األقوى ألنها ولكن لألقلية،
البرش.» مفهوم حد عىل كان ولو حتى العدل، عىل مبنيٍّا حكمها يكون أن يمكن ال القضايا،
أن «يجب … للمرشع ضمريه عن يتخىلَّ لن املواطن أن راسًخا اعتقاًدا يعتقد كان فقد

78



ثورو دافيد هنري املخترصة: الفرد حالة

كما القانون، احرتام ننمي أن الرضوري من ليس ذلك. بعد رعايا ثم أوًال، رجاًال نكون
الحق.» احرتام ننمي

واملحامني والسياسيني املرشعني معظم «يخدم فقال: كطبقة، السياسيني ثورو ازدرى
تمييز أي يبدون قلَّما أنهم وبما غالبًا. برءوسهم الدولة الحكومة، وموظفي والوزراء
كاألبطال قليلة، قلة ويخدم منهم. وعي دون كإله الشيطان خدمة إىل يميلون فإنهم أخالقي
أيًضا؛ بضمائرهم الدولة الكلمة، بمعنى والرجال واملصلحني والشهداء للوطن واملتحمسني
عموًما الحكومة تُعاملهم ولهذا األحوال؛ أغلب يف الحكومة يقاوموا أن الرضوري فمن ولذا

كأعداء.»
االعرتاف يمكنني «ال قائًال: لعرصه، األمريكية الحكومة يهاجم ثورو أخذ ذلك بعد
أيًضا.» العبيد حكومة هي التي حكومتي، هي السياسية املؤسسة تلك بأن واحدة لحظة

وعمًدا. علنًا قوانينها عصيان حد إىل الحكومة يف الرش يُقاوم أن املواطن واجب من
فأعتقد … عبيًدا سكانها عدد سدس وكان للحرية، ً ملجأ تكون بأن أمة تعهدت إذا
الناس هؤالء يكف أن يجب … ويثوروا يتمردوا أن شعبها من لألرشاف مالئم الوقت أن
كبرش. وجودهم هذا كلَّفهم ولو حتى املكسيك، عىل الحرب شن وعن العبيد امتالك عن

بصوته. اإلدالء بمجرد كامًال واجبه أدى قد أنه يظن الذي للمواطن ثورو رثى وكذلك
بسيطة أخالقيٍة مسحٍة إضافة مع والطاولة، كالضامة املقامرة، من نوع تصويٍت كل
الحال. بطبيعة تصحبها التي واملراهنة األخالقية باملسائل والباطل، بالحق لعب إنه إليها.
أجله. من شيئًا يعمل ال الحق عىل التصويت وحتى … خطر يف املصوتني أخالق ليست
يف الفضل من قليٍل سوى هناك ليس … الحق سيادة يف رغبتك عن للناس يُعربِّ إنما إنه

البرش. جموع أعمال
هل العادلة. غري القوانني حيال املواطن لعمل الصحيحة الطريقة ثورو ناقش
الفور؟ عىل طاعتها رفض أم القوانني، تغيري عىل الغالبية تعمل حتى االنتظار األفضل:
الظلم إنزال يف عاملها تكون أن منك الحكومة أرادت «إذا هو: القاطع ثورو جواب كان
أنني أرى أن هو أفعله أن عيلَّ يجب ما … القانون اكرس لك: أقول فعندئٍذ آخر، بشخٍص

وأحاربه.» أمقته الذي الظلم إىل حال، بأية نفيس، أعري ال
معاملة وتُيسء إصالح، وكل تغرٍي كل تقاوم أن الحكومة خصائص من إنه ثورو: قال
Copernicus كوبرنيكوس وتحرم دائًما، املسيح تصلب «ملاذا وتساءل: ينتقدونها. من

بالتمرد؟» وفرانكلني واشنطن وتصف Luther ولوثر
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الحال، يف دعمهم «يسحبوا أن الرقيق تجارة يقاومون ملن ينبغي أنه عىل ثورو أكد
عظمى، غالبية يصريوا حتى ينتظروا وأالَّ ماساشوزتس، حكومة من واملادي، الشخيص
دون جانبهم يف هللا يكون أن يكفي أنه وأعتقد بواسطتهم. الحق سيادة يروا أن قبل
هو جريانه، من للحق إحقاًقا أكثر رجٍل فكل ذلك، عىل وزيادة الغالبية. لتلك انتظاٍر

ذاته». حد يف غالبيٌة
ثورو أشار مواطن، كل أمام مفتوح طريق هو الذي املدني، للعصيان وكشعار
من امتعاضهم عن أقل أو شخص ألف عرب فإذا الرضائب. دفع املواطن يرفض بأن
كانت إذا وحتى ثورو. رأي حسب ذلك، اإلصالح يتبع أن بد فال الطريقة، بتلك الحكومة
يكون ظلًما، فرد أي تسجن التي الحكومة ظل «ففي العقاب، تعني السلطات مقاومة
جميع إيداع بني الحكومة خريت إذا … أيًضا السجن هو العادل لإلنسان الصحيح املكان
فإذا االختيار.» يف ترتدد لن فإنها الرقيق، وتجارة الحرب ترك وبني السجن يف العادلني
بها تقوم التي املظالم عن يتجاوز إنما فإنه عادلة، غري لحكومة الرضائب املواطن دفع

الحكومة. تلك
«الرجل ألن تمرَّدت؛ إذا كثريًا تُخاطر األمالك أصحاب طبقة أن ثورو رأى هذا، ورغم
غنيٍّا. جعلته التي للمؤسسة دائًما يُباع — الغضب تثري مقارنات عمل دون — الغني
وأهدافه، الرجل بني دائًما املال يقف إذ الفضيلة؛ قلَّت املال زاد كلما مركَّز، وبتعبرٍي

له.» قها ويحقِّ
أقل، الحكومة عصيان «يكلفني يقاوم. أن بوسعه كان غنيٍّا، ثورو يكن لم وإذ
األخرية.» الحالة هذه يف أقل أساوي بأنني أحس طاعتها. تكلفني مما املعاني، بجميع

حكومة منَعت التي االقتصادية االعرتاضات قيمة رؤيته يف واقعيٍّا ثورو كان كذلك
الرقيق. تجارة ضد بعمٍل القيام من ماساشوزتس

ليسوا ماساشوزتس، يف لإلصالح املعارضني فإن العملية، الناحية من تكلمنا إذا
والزراعة بالتجارة يهتمون هنا، ومزارع تاجر ألف مائة بل الجنوب، يف سيايس ألف مائة
الرقيق تجارة تحريم جانب إىل للوقوف مستعدين وليسوا باإلنسانية. اهتمامهم من أكثر

األمر». تكلَّف «مهما املكسيك مع الحرب ومعارضة
ولم رأس. رضيبة أية يدفع لم أنه وقرر أعوام، ستة ملدة بمبادئه ثورو تمسك

بالسجن. يهتم ال جعلته بل للحكومة، اتهاماته عن القصرية سجنه مدة تزحزحه
مالعقها مع وحيدة تُركت كامرأة جبانة وأنها ذكية، نصف الحكومة أن رأيت
لها. احرتام من عندي ى تبقَّ ما كل ففقدت أعدائها، من أصدقاءها تعرف ال وأنها الفضية،
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جسمه تواجه بل األخالقية، وال الذهنية اإلنسان مشاعر قصًدا الحكومة تواجه لن وهكذا
مسلحٌة هي وإنما بأمانة، وال سام بذكاء مسلحًة الحكومة ليست مشاعره. وليس فقط

يل. يطيب كما سأتنفس ألجرب، أولد لم فائقة، بدنية بقوة
املدارس؛ رضيبة وال الطرق، رضيبة دفع عن أبًدا ر أتأخَّ «لم الرضائب: بني ثورو فرق
الرقيق تجارة يدعم إنه سيئ.» رعية أنا ما بقدر طيبًا، جاًرا أكون أن يف أرغب ألنني
وأن الحكومة، مع التحالف أرفض أن ببساطة، «أريد، العامة الرضائب بدفع والحرب

األمور. هذه يف فعالة.» بطريقٍة عنها بعيًدا وأقف أنسحب
قال: بل قديس، أو كشهيٍد للوقوف ثورو جانب من رغبٌة هناك تكن لم

شخٍص بني بالتمييز أقوَم أن أريد وال أََمة، أية أو رجٍل أي مع العراك يف أرغب «ال
أتمىشَّ يجعلني عذٍر إىل أسعى بل جرياني، من أفضل موقٍف يف نفيس أضع أو وآخر،

للشك سبب لديَّ أنه والحقيقة لها. تبًعا للسري استعداٍد أتم عىل إنني البالد. قوانني مع
أجد الرضيبة، جباية وقت يأتي عندما عام، كل ويف األمر. بهذا يختص فيما نفيس يف
الشعب وروح الوالية وحكومة العامة الحكومة وموقف القوانني الستعراض ا مستعدٍّ نفيس

القوانني.» مع للتميش حجة ألكتشف
املثايل املستوى عن القوانني هبوط من الرغم عىل أنه ثورو اعرتف ذلك، عىل وزيادة
حكومة وحتى محرتمة. واملحاكم والقانون ا، جدٍّ جيد أخطائه، كل مع «الدستور، فإن
ندين أننا لدرجة ونادرتان النواحي، من كثرٍي يف رائعتان األمريكية والحكومة الوالية هذه

أجلهما.» من بالشكر
نظره، ويف الشعب. بحكم اليشء، بعض يؤمن، فهو الغالبية، قاعدة انتقاده ورغم
للرضائب نسبيٍّا، املتواضعة «املوضوعات بنجاٍح يعالج أن عىل القدرة ينقصه فالترشيع
يف املرشعني عباراِت عىل اتكالنا كل كان وإذا والزراعة. والصناعة والتجارة واملالية
املؤثرة، الشعب شكاوى أو املوسمية التجارب تصححها أن دون تقودنا، لكي الكونجرس،

طويلة.» ملدٍة األمم بني بمركزها أمريكا تحتفظ فلن
الكاملة، الحكومة عن فكرته من بعبارٍة املدني» «العصيان مقاَله ثورو ويختم

وقيمته. الفرد بكرامة اعتقاِده عىل امللحِّ وتأكيده
موافقة عىل تحصل أن يجب … الحريف باملعنى عادلًة الحكومة سلطات تكون ولكي
إال ممتلكاتي عىل أو شخيص عىل مطلق حقٌّ لها يكون أن يمكن ال وبركتهم. املحكومني
املحددة امللكية ومن محددة، ملكية إىل مطلقة ملكية من والتقدم عليه. أوافق ما بقدر
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هي نعرفها كما الديمقراطية وهل … للفرد حقيقي احرتام نحو تقدم الديمقراطية إىل
بحقوق االعرتاف نحو خطوة نخطو أن باإلمكان أليس الحكومة؟ يف املمكن األخري التحسن
مجلس اعرتف إذا إال بحق ومستنرية بحق، حرة والية هناك تكون لن وتنظيمها. اإلنسان
عىل الفرد ذلك ويعامل وسلطته، قوته كل منها يستمد مستقلة، ُعليا كقوة بالفرد الشيوخ
إزاء عادلة تكون أن يمكنها النهاية، يف حكومة، أتخيل بأن نفيس ألمتع وإني األساس. هذا
يعيش أن لراحته املالئم من يظن ال جار أنه عىل باالحرتام الفرد وتعامل الناس، جميع
التي الحكومة تلك تحتضنهم وال شئونها يف يتدخلون وال الحكومة عن بعيًدا القليلون
وتدعه الثمار من النوع هذا مثل تنتج التي فالحكومة والزمالء؛ الجريان نحو واجبها أدَّت
أيًضا، هذه تخيلت وقد ومجًدا، كماًال أكثر لحكومٍة الطريق ستمهد نضجه، بمجرد يسقط

مكان. أي يف أَرها لم ولكني
الحكومة أن هو املدني» «العصيان كتابه يف للحكومة ثورو خصام كان وباالختصار،
إذا لألغلبية األقلية تخضع أالَّ يجب الحكومة. ألجل األفراد يعيش وال لألفراد تعيش
الحرية إهانة يف الحق للحكومة ليس إنه ثم هذا. لتفعل األخالقية املبادئ تصحيح وجب
روحه هو دائًما املرء ضمري يكون أن يجب املظالم. دعم عىل املواطن بإجبار األخالقية

العليا. املرشدة
من معارصوه إليه يُرش لم … ثورو عرص يف املدني» «العصيان أثر إهمال يمكن
قليًال، أكثر أو سنوات بعرش ذلك بعد األهلية الحرب كانت وإذ مؤلَّفاتهم. يف الكتَّاب
تحت دفن أنه الجيل ومن حساًسا. شعبيٍّا وتًرا مسَّ قد املقال ذلك أن افرتاض فيمكن

التايل. القرن إىل ومنسيٍّا غامًضا وظل اإللغاء، أنصار ألدب املكتسح التيار
نسخة وقعت ١٩٠٧م سنة ففي والهند. أفريقيا جنوب إىل املنظر ينتقل واآلن
كاراتشاند مهانداس اسمه أفريقيا يف هندي محاٍم يدي يف املدني» «العصيان كتاب من
املقاومة ميزات يف قبل من يفكِّر غاندي كان Mohandas Karamchand Gandhi غاندي
باثنتني ذلك بعد املهاتما ذكره كما الحدث لهذا رسًدا وهاك لشعبه. كدفاع اإليجابية

املبكرين: حياته تاريخ كاتبي أحد Henry Salt صولت لهنري سنة وعرشين
كنت ملا ذلك، بعد أو ١٩٠٧م، سنة يف أظن، ما عىل ثورو، مؤلَّف مع يل لقاء أول كان
«العصيان عن مقاٍل من نسخًة أصدقائي أحد يل أرسل اإليجابية. املقاومة نزاع معمعان يف
يف الهندي «الرأي صحيفة لقرَّاء منه جزءًا فرتجمت عميًقا. أثًرا نفيس يف فرتك املدني»،
اإلنجليزي للقسم منه فقراٍت بعض ونقلت وقتذاك، أحرِّرها كنت التي أفريقيا» جنوب
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إىل بالحاجة شعرت أنني لدرجة وصادق مقنع املقال ذلك أن يبدو الصحيفة. تلك من
وبعض «الغابة»، كتابه وعىل حياته، تاريخ عن كتابك عىل فعثرت ثورو. عن املزيد معرفة

مماثلة. وفائدة بالغة، بمتعٍة جميًعا وقرأتها األخرى، القصرية املقاالت
يف لغاندي املقربني األصدقاء أحد رواها هذه، عن قليًال تختلف أخرى قصة وهناك

:Henry Polak بوالك هنري وهو أفريقيا جنوب
الذي هو غاندي كان هل ١٩٠٧م، سنة يف أنه أتذكَّر أن (١٩٣١م) اآلن أستطيع ال
عليها. عثرت الذي أنا أم (Scott سكوت مكتبة (نرشته ثورو مقال من نسخٍة عىل عثر
والعصيان اإليجابية، املقاومة مبادئ معنى ملطابقة التأثُّر، غاية به تأثر منَّا كالٍّ ولكن
كتبت غاندي، املسرت مع التشاور وبعد املدني. العصيان واجب عن مقال يف … املدني
التي Gujarati الجيجاراتية اللغة إىل وترجم الهندي» «الرأي صحيفة أعمدة يف املقال
ذلك نرش ذلك، وبعد أيًضا. اإلنجليزية باللغة تظهر كما بها، تظهر الجريدة تلك كانت
الهندي» «الرأي جريدة نظمت نفسها، السنة ويف نرشات. أو كتيبات صورة يف املقال
مقال إىل خاصة إشارٍة مع اإليجابية، للمقاومة األخالقية الفلسفة عن مقال يف مسابقة

غاندي. املسرت انتباه جذب الذي ثورو،
يجد لم نفسه الوقت ويف اإليجابية»، «املقاومة املصطلح عن راٍض غري غاندي كان ملا
حركته. لوصف املدني» «العصيان استعارة عىل فوره من وافق مالئًما، بديًال مصطلًحا
والعدالة بالحقيقة تمسك مع عنف، غري يف الصالبة مبدأ عن تعبري املصطلح هذا أن قرَّر
يف املدني» «العصيان فصار غاندي. وفلسفة تماًما تنطبق دبلوماسية سياسة وهذه —
مصطلًحا الهندوكيني ألتباعه غاندي صاغ … املقاومة لعدم إنجيًال غاندي املهاتما يدي
«قوة ترجمتهما سانسكويتيتني كلمتنَْي من ويتكون «Satygraha «ساتيجراها معادًال

العنف». عدم أو واملحبة، الحقيقة من املولودة «القوة أو الروح»
تاريخ كتَّاب أحد وهو Krishnalal Shridharani رشيدهاراني كريشناالل يقول
غاندي شبع قد املتحدة، الواليات يف الرقيق تجارة ضد ثورو نضال «إن غاندي: حياة
روح نقاء هو يهم الذي وإنما الروح» «قوة يف يهم ما هو ليس املقاومة عدد بأن باإليمان

غاندي: وقرر التضحية.»
وجوب عند متعبٌة وهي املمتعضني، من قليٍل عدٍد تنحرصيف عندما مستحيلة األوامر
يرفضون والذين إثًما، يقرتفوا لم الذين السامية، النفوس ذوي من الكثريين ضد تنفيذها
عن للتعبري الطريقة هذه إىل العزَّل األفراد يلجأ وعندما مبدأ. عن دفاًعا الرضيبة دفع
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غريبة طرًقا تنتهج الظاهرة األمثلة أن بيد االنتباه. من كثريًا يسرتعون ال فقد احتجاجهم،
… بالتهاني تحظى الكراهية، تعاني أن من وبدًال اإلعالن، ل تتحمَّ إنها أنفسها. ملضاعفة

الشخصية. بُمثُلهم الرقيق تجارة إلغاء ثورو، أمثال أناس، حقق
العزيمة ذات الصغرية األقلية قوة عن ثورو ألفاظ د يردِّ غاندي كان العبارات بهذه
هو الذي املدني العصيان سالح ثورو يصنع «لم رشيدهاراني: علَّق كما وبذا، الثابتة.
عدم قوة وأبرز بل فحسب، هذا ثورو يصنع لم الروح»، «قوة غاندي مقال يف هامة قاعدة

فاسدة.» حكومة لتحطيم كوسيلٍة ذلك بعد غاندي كربها التي التعاون
الحكومة قوات مع بمعركة يقوم ١٩١٤م عام طوال أفريقيا جنوب يف غاندي بقي
باالضطهاد الحملة تلك تميزت وقد ،Jan Smuts سمطس جان الجنرال يقودها التي
قوية حكومة لدى املتوفرة األخرى الوسائل وجميع والسجن الصور، املتعدد والعنف
املقاومة وعدم التعاون عدم من غاندي طرق أفاَدت … شهرية غري أقلية قمع ملحاولة
وحكومته، سمطس الوزراء رئيس وافق النهاية ويف الروح»، «قوة أو املدني والعصيان
الثالثة رضيبة وإلغاء األصابع، بصمات قانون إلغاء ذلك ومن للهنود، هام طلب كل عىل
القيود وإزالة واملسلمني، الهندوس زواج صحة عىل والتصديق الرأس، عىل الجنيهات
الهنود. للمواطنني الرشعية الحقوق بحماية والوعد املتعلمني، الهنود هجرة عىل املفروضة
حملة اعتبار يجب أنه غاندي، حياة لتاريخ آخر كاتب وهو ،Andrews أندروز وقرر
املقاومة عدم الستخدام الكالسيكي واملثال بل فحسب، األول املثال «ليس أفريقيا جنوب

املظالم.» لدفع املنظَّمة الناس جموع بواسطة
أن: هو املدني للعصيان غاندي تفسري كان رشيدهاراني، قاله ملا وتبًعا

ممارسة يف الحق لهم يكون أن … وحدهم القانون طاعة يف الراغبني أولئك بوسع
مسلك عن االختالف تمام األمر هذا ويختلف العادلة. غري القوانني ضد املدني العصيان
الالئق، من يكن لم … مناسب إنذار سابق وبعد علنًا يمارسونه ألنهم القانون؛ طريدي
عندما فقط إليه يلجئون وإنما الفوىض. من جو خلق أو القانون كرس عادة تنمية إذن،

الظلم. دفع يف والتحكيم، واملفاوضات كالشكاوى األخرى الوسائل جميع تخفق
١٩٤٨م، سنة يف ُقتل حتى هناك وبقي ١٩١٥م، سنة أوائل يف الهند إىل غاندي عاد
وحدث وباكستان. للهند الحرية جلبت التي القوات يقود وهو هندوكي، مجرم اغتاله
للنضال ظاملة وقوانني املدنية للحريات وكبت طويلة ملدد بالسجن وأحكام ومذابح شغٌب
جعله حتى غاندي وشحذه السنني، هذه إبان املدني العصيان استخدم ما وكثريًا بها.
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وإن ومفاوضات، ومظاهرات اضطرابات األوىل الخطوات كانت عجيب. أثر ذا سالًحا
كاإلرضاب االقتصادية الطرق إىل يلجئون كانوا بنتائج، هذه تأِت لم وإذا تحكيمها. أمكن

الرضائب. دفع عدم األخرى الطرق ومن واالعتصام. التجارية واملقاطعة
اإلسالمية وباكستان الهندوكية الهند بريطانيا منحت ١٩٤٧م سنة أغسطس ويف

املصري. تقرير حق
كما املدني العصيان مبادئ الستخدام أخرى فوائد سريى املستقبل أن يف شك ال
يف حتى مكان، كل يف املظلومة الشعوب قوى وإن غاندي. حها ونقَّ ثورو وضعها
اإلحساس عىل السلطات إرغام الوسائل بهذه َلتستطيع الوحشية، الحديثة الدكتاتوريات
سرتيجدون حكومة ضد امللونة أفريقيا جنوب شعوب نضال السائرة األمثلة ومن بها.

غاندي. لنضال تحديد وهو Strijdon
املحكومني، بموافقة إال تقوم أن يمكن ال استبداًدا الحكومات أكثر «فحتى غاندي: قال
الرعية تكف الفور وعىل القوة. باستخدام املستبد عليها يحصل ما كثريًا التي املوافقة تلك
رعبها من القلوب وتعوضت املستبد، ذلك ريح ذهب لقد املستبدة. القوة من الخوف عن

عليه.» الجرأة منه،
كانت صورهما. من صورة أية يف املطلقة والحكومة التسلطية الحكومة ثورو نبذ
الحكومة يجعل آخر مذهب أي أو واالشرتاكية، الشيوعية ضد الخط، طول عىل مذاهبه،
يدلُّ العرشين القرن منتصف يف الحكومة اتجاه أن عن التنويه ويجب الفرد. حقوق فوق
مسألة نجد عموًما، العالم ففي ذلك، ومع خارسة. حرب يف تُقاتل ثورو أفكار أن عىل
هذا. من أكثر عاجلًة تكن لم — لها طاعته ومدى طبيعة أي — بحكومته املواطن عالقة
عرش، الثامن القرن يف الفردية فلسفة «إن يقول: Parrington بارنجتون كتب
بلَغت وقد Jean Jacques Rousseau روسو جاك جان أطلقها التي القوية واإلباحية
التعامل» «حرية مبدأ فعل لرد الكامل التجسد كان ثورو. طريق عن ميوانجالند يف ذروتها
التي الدنيا، لالقتصاديات ناقد وأقىس العسكرية، بالقوة املدعم االجتماعي النظام عىل
املستقبل، ذلك بعد بمقدار نه تكهُّ عدم يف الحظ سعيد وكان البرشية. الحرية أحالم تحبط

آماله.» عليه ثبت الذي األحرار مستقبل
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املساكني: أجل من مغامرة
هاريتبيترشستو1

توم العم كابينة

جميًعا، اعرتفوا فقد واحدة؛ نقطة يف وقادحني، مادحني من توم»، العم «كابينة اد نقَّ اتفق
عىل التحريض يف القوي وبنفوذه عرصه، عىل الكتاب لذلك الهائل باألثر استثناء، بغري
«تشويه بأنه: املؤلف هذا القادحني، املعارصين املعلقني أحد وصف وقد األهلية. الحرب
وأبدى األقسام.» بني الشقاق إلثارة موضوع وأنه الرق، إللغاء التعصب به أوحى وحيشٌّ
كتاب «أحدث بقوله: مالحظته الحايل، القرن أوائل يف والكتَّاب، املحارضين مشاهري أحد

آخر.» كتاب أي فعله ما يفوق للعالم رضًرا توم العم كابينة
من جاء بخطاٍب عاطفتهم عن املعجبني، من كبري عدٌد عربَّ هذين، نقيض وعىل
تاريخ سجلها التي العظمى االنتصارات «أحد بأنه: توم العم كابينة كتاب يصف لونجفلو
للحقيقة» «انتصار أنه عىل الكتاب ذلك آخرون وقرظ األخالقي.» أثره عىل عالوة األدب

جدال.» بدون نابغة «سيدة املؤلف وأن و«خالد»
حدة زادت … وظيفيٍّا توقيتًا أحسن وال موضوعية أكثر كان آخر كتاب من ما
الهاربني العبيد قانون عىل التصديق حدتها يف وزاد الرقيق. مسألة أجل من النضال
الرق، ضد العام الرأي إثارة من يصعدون سنة عرشين الرقيق بإلغاء املطالبون ظل —

.Harriet Beecher Stow 1
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من — الدين رجال من للرق املعارضني بتزايد قسمني، الوسط من الكونجرس وانقسم
العبيد استخدام املحرمة املقدسة باآليات منابرهم من يصيحون وهم — والجنوب الشمال
كله، العالم يهز انفجار لحدوث فحسب رشارة ينتظر ذروته الثائر الجو وبلغ وامتالكهم.

الرشارة. بهذه توم العم كابينة كتاب زودهم وقد
املالئم الشخص تشكِّالن والبيئة الوراثة ظلَّت بل فقط، مناسبًا الوقت يكن لم

البرش. اسرتقاق ضد املغامرة إلثارة بالضبط
التاسع القرن يف قداسة الناس أشهر من رجل ابنة ستو بيترش هاريت كانت وإذ
وهو أبيه من عاطفة أكثر واعظ وشقيقة Layman Beecher بيترش اليمان وهو عرش،
آخرين، وعاظ ووالدة وشقيقة واعظ، وزوجة Henry Ward Beecher بيترش وارد هنري
كلفينيٍّا الديني تعليمها كان ذلك، عىل وزيادة بحت. ديني جو يف كلها حياتها قضت
هوبكنز وصموئيل Jonathan Edwards إدواردز جوناثان بروح متمسكة متعصبًا،
منذ باستمرار بها أحاط كما إنجالند، نيو متصويف من وغريهما Samuel Hopkins
أن إال تستطيع هاريت كانت قلما … والكربيت» «كالنار الهوتية تعاليم أظفارها نعومة
جميع يف الديني األساس تجىلَّ بالقلم. األقل فعىل منرب، من يكن لم إن — واعظة تكون
التعبري وفصاحة اإلنجييل الحماس إىل يحفزها توم، العم كابينة ومنها املتنوعة مؤلفاتها

املقدسة. باآليات
يف Connecticut كنكتيكت بوالية Litchfield ليتشفيلد يف ستو بيترش هاريت ولَدت
العادة جرت مما أفضل Hartford هايرتفورد يف التعليم من قسًطا ونالت ١٨١١م سنة
مولعة وكانت طبيعته. يف دينيٍّا تعليمها ثلثي حوايل وكان عرصنا. يف النساء تناله أن
Byron بايرون هما لديها املفضالن املؤلفان كان الالهوت، علم عىل وزيادة بالقراءة.

كتابتها. أسلوب يف كبري تأثري لهما كان اللذين Scott وسكوت
بوسطون يف أبروشية إىل ليتشفيلد من أرسته مع ل، التنقُّ الكثري بيترش، اليمان انتقل
انتقل سنني ببضع ذلك وبعد عمرها، من عرشة الرابعة يف عندئٍذ هاريت وكانت ،Boston
حيث Lane لني يف الالهوتي للمجمع رئيًسا استُدعي حيث Cincinatti سنسناتي إىل ثانيًة
كلية من عضًوا وتزوجت هناك، مدرسة يف بالتعليم تقوم ١٩٥٠م سنة إىل هاريت بقيت
آٍن وبني السبعة. أطفالها من ستًة فأنجبت ،Calvin Stowe ستو كالفني هو املجمع، ذلك

هناك. املجالت يف للنرش القصص وتكتب ترسم كانت وآخر،
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سنسناتي وتقع النواحي. من كثرٍي يف شكليًة سنسناتي يف قَضتْها التي السنوات كانت
كنتكي والية يف العبيد يفلحها شاسعٍة مزارع مواجهة يف Ohio أوهيو نهر عىل هذه
الرقيق إللغاء املعارضون الرعاع وكان الرق. ضد ثائرة لحركة مركًزا وكانت Kentucky
األحرار. الزنوج معاملة ويسيئون للرق، املضادة املطابع يحطمون شوارعها يجوبون
يف وهم الهاربني، للعبيد ملجأ سنسناتي كانت كما الرق. إلبطال العنيفة الخطب فألقيت
املجمع وكان كندا. يف الحرية إىل األرضية تحت الحديدية بالسكة الشمال إىل طريقهم
شارع يف موقعه إال الرعاع هجوم من يحِمه ولم للرق، املناوئة للعاطفة ُمربيًا نفسه
عدة يف الهاربني بيترش اليمان بيت أوى وقد ميَلنْي. بمسافة املدينة عن يبعد موحل وعٍر
عائالت عن قصص الهاربني العبيد أفواه من مبارشة، هاريت، أذني إىل وصل مناسبات.
الهاربني. مطاردة وأهوال املزاد، مبنى وفظائع العبيد، عمل مالحقي قسوة عن تفككت،
ففي بالعبيد. االحتفاظ أنظمة يف العمل واحدة، مرًة رأسها، بعيني ستو مسز رأت
١٨٣٣م، سنة كنتكي، بوالية Maysville مايزفيل ملدينة األصدقاء بعض مع قصريٍة زيارٍة
وجَدت هنا العبيد. وعنابر الريفية البيوت من كبري عدٌد بها املزارع من عدًدا شاهَدت
كما ،Shelby شلبي مزرعة وهي توم» العم «كابينة لكتاب تخيلتها التي املزرعة نموذج
الذي شارلز أخيها عند من ذخريتها وزادت العبيد. عمل لنظام عملية أفكار عىل حصلت
جاءها إذ األحمر؛ النهر وريف New Orleans أورليانز نيو إىل ويسافر أعمال رجل يعمل
بطل بنموذج لشارلز مدينًة هاريت كانت الجنوب. أقىص يف الرق عن بشعة بقصٍص
العبيد، مالحظ بوحشية يتميَّز الذي Simon Legree لجري سيمون وهو توم، العم كابينة

.Mississippi املسيسبي نهر يف سفينة ظهر عىل شارلز به التقى وقد
الرق إلغاء محبذي من تكن لم سنسناتي، يف ستو هاريت قضتها التي السنوات ويف
النرتيك وحامض «الخل من يتكون اإللغاء أن يف رأيه أباها شاركت وربما املتحمسني،
ليتفجر النباتي، والفحم البارود وملح الكربيت مع الكربيتيك) (حامض الزاج وزيت
يف عاملة بطلة منها أكثر متفرجة كانت ستو مسز أن والواقع األكالة.» املادة فتتناثر
بودوين بكلية أستاذًا ستو كالفني ُعنيِّ إذ إنجالند نيو إىل عادت حتى الرقيق، معركة

١٨٥٠م. سنة يف أرسته مع إليها فانتقل ،Maine مني بوالية Bowdoin
ضد وخصوًصا الهاربني العبيد قانون إقرار عىل حنًقا ثائرة كلها إنجالند نيو كانت
يمكنهم الجنوب يف العبيد فأصحاب بوسطون. يف القانون ذلك بتطبيق صلة ذات أحداث
بمساعدتهم الواليات هذه موظفي إلزام مع الحرة الواليات داخل الهاربني العبيد مطاردة
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مدة منذ قانونًا بالحرية نعموا الذين الزنوج فإن ذلك، عىل وزيادة مملوكيهم. استعادة يف
هذه يف عائالتهم عن انفصلوا ما وغالبًا السابقني، أصحابهم إىل وأعيدوا جمعوا طويلة،

العملية.
أن فيه ترجوها بيترش إدوارد مسز أخيها زوجة من خطابًا ستو هاريت تسلمت
هاريت: قالت ستو، أرسة لتقاليد وتبًعا الرق. بفظاعة تشعر بأرسها أمة يجعل شيئًا تكتب
ثائًرا إدوارد أخوها كان األثناء، تلك ويف هللا.» أحياني إن شيئًا سأكتب الرب «بمساعدة
كنيسته يف مزارات وارد هنري اآلخر أخوها يعقد بينما بوسطون، كنيسة يف الرق ضد

الحرية. ومنحهم رقهم من العبيد لتخليص Brooklyn بروكلني بمدينة
التأليف، طور يف يزال ما كان الذي توم»، العم «كابينة كتاب من األول القسم كان
برنسويك كنيسة يف حارضة ستو مسز كانت وبينما توم. موت ويصف املوضوع، غاية هو
ذهنها. عني يف املتجمعة املناظر كافة اسرتجعت املقدسة، الذبيحة توزيع أثناء Brunswick
حتى رؤيتها تكتب وطفقت بابها وأقفلت حجرتها إىل ذهبت نفسه اليوم ذلك مساء ويف
قصتها. فيه وأكملت اللون البني اللف ورق فاستعملت الكتابة ورق من لديها ما نفد
توم». العم «كابينة كتاب يف «الشهيد» عنوانه الذي الباب القصة هذه كونت ذلك وعىل
يقول: صاح ستو، كالفني إن ويُقال عميًقا. تأثًرا جميًعا تأثَّروا وزوجها ألوالدها قرأته وملا
البداية من ابدئي بكتابتها. إيزابيل شقيقتي وعدت التي الرق قصة ذروة هذه هاتي، «أي

كتابك.» عىل تحصيل هذه، إىل تصيل حتى
محرر Gamaliel Bailey باييل جاماليل إىل ستو هاريت كتبت قليلة، أسابيع بعد
وكان واشنطون، يف تصدر الرق إللغاء منارصة جريدة وهي الفومي»، «العرص صحيفة
للرق مناهضة أخرى جريدة يصدر كان حيث سنسناتي يف بيترش أرسة يعرف باييل
خطابها يف ستو مسز ذكرت العنف. من كثرٍي يف هناك من ُطرد حتى «الخري»، عنوانها
وهذا شيئًا»، كان الذي «الرجل عن توم» العم «كابينة اسمها قصة كتابة تعتزم أنها
أربع. أو ثالث إىل تصل حلقات صورة يف املساكني» بني «الحياة إىل: بعد فيما ُغريِّ عنوان
تنرش القومي» «العرص صحيفة وبدأت النرش، لحقوق دوالر ثالثمائة باييل عليها فعرض

١٨٥١م. سنة يونية شهر يف الحلقات
مناظر يف باستمرار امتدَّ ولكنه شهر، يف املؤلف ذلك ينتهي أن ستو مسز توقعت
قراءة أو السابقة تجاربها من ذاكرتها يف مكدسة كانت ومحادثات وشخصيات وأحداث
الحلقات امتدت حماًسا. تتأجج وابتكارها خيالها قوى كانت بينما باألكوام، جاءها ما
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كتابها، خاتمة إىل الوصول من املتعبة املؤلفة تتمكن أن قبل تقريبًا سنة ملدة األسبوعية
يده.» يف أداة سوى أنا أكن «ولم كتبه، الذي هو نفسه هللا أن عىل ت أرصَّ ذلك، بعد

عدة تتضمن أنها ولو معقدة، توم» العم «كابينة لقصة األصلية الخطة تكن لم
من خري عبيد صاحب وهو شلبي، املسرت يسدد لكي االفتتاحي: املنظر ففي شخصيات.
يف اس نخَّ إىل توم، العم ومنهم عبيده، خرية من بعًضا يبيع أن إىل اضطر ديونه، كنتكي،
Eliza إليزا اسمها زنجية نصف فتاة السمع فاسرتقت .Haley هييل اسمه أورليانز نيو
وعربت ابنها مع هربت ليًال، الظالم ديجور ويف أيًضا. سيباع هاري طفلها أن فعرفت
George Harris هاريس جورج زوجها وكان كندا. يف للحرية طلبًا املتجمد أوهيو نهر
قوات مع مغامرات عدة وبعد وأخريًا، بها. ولحق أيًضا هو فهرب قريبة، مزرعة يف عبًدا
التي األصدقاء جمعية أعضاء وبمساعدة طاردتهم، التي الهاربني العبيد عىل القبض
إىل وصلوا الطريق، طول عىل عليهم، املشفقني البيض من وغريهم فوكس، جورج أسسها

أفريقيا. إىل ذلك بعد ثم كندا،
زوجته عن وُفصل سيده، يربك لئال الهروب رفض إذ الحظ؛ سيئ فكان توم العم أما
Eva إيفا الصغرية حياة توم أنقذ أورليانز، نيو إىل املسيسبي نهر يف الرحلة وإبَّان وأوالده.
كانت … النخاس من اشرتاه لتوم، شكِره عن St. Claire كلري سانت أبوها يعرب ولكي
مع أورليانز نيو يف املنيف كلري سانت بيت يف كخادم لتوم سعادة مدة التاليتان السنتان
ذكراها، ويف إيفا، ماتت ثم .Topsy توبيس الصغري الزنجي ورفيقها إيفا القديسة الطفلة
فجأًة ُقتل كلري سانت ولكن اآلخرين، العبيد وزمالءه توم يعتق أن كلري سانت اعتزم
سوق إىل توم بإرسال زوجته فأمرت املتشاجرين، من اثنني بني يفرق أن يحاول وهو
اسمه األحمر النهر منطقة من سكري متوحش مزارع فاشرتاه العلني، باملزاد ليباع الرقيق
القايس، سيده إلرضاء جهد كل وبذله املسالم توم سلوك من الرغم وعىل لجري. سيمون
من اثنتان اعتزمت أن وحدث كثريًا. يسوطه وكان توم، يمقت بدأ ما رسعان لجري فإن
فاتهم ما. مكان يف واالختباء املزرعة من الهرب Emmeline وإملني Cassy كايس اإلماء
اإلفضاء توم رفض وعندما تختبئان. أين يعرف أنه يف واشتبه بمساعدتهما توم لجري
شلبي جورج جاء بيومني، ذلك وبعد وعيه. فقد حتى يسوطه لجري ظل معلومات، بأية
توم مات إذ األوان؛ فوات بعد ولكن ويستعيده ليشرتيه السابق توم صاحب ابن الصغري
فطرحه لجري رضب أن إال جورج من كان فما القاتل. الوحيش رضبه بجراح متأثًرا
حياته بقية تكريس واعتزم توم، العم باسم العبيد جميع فأعتق كنتيكي إىل عاد ثم أرًضا،

الرق. إلغاء لقضية
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«كابينة كتاب حظي فقد ضخًما. يكن لم القومي» «العرص صحيفة توزيع أن رغم
وليد أخرج األخري الباب ظهور وقبل أشهر. بضعة خالل يف حمايس بإقباٍل توم» العم
John جيويت ب. جون مؤسسة تعهدت كتاب. صورة يف املطبعة من ستو مسز أفكار
مؤلفته وكون جهة، من طوله، بسبب عظيم خوف يف العمل بهذا بوسطون يف P. Jewett
خسارة أي ضد جيويت يحتاط ولكي موضوعه. شعبية وعدم أخرى، جهة من امرأة
ولكن، اإلنتاج. تكاليف نصف تدفع أن نظري األرباح من ٪٥٠ ستو مسز عرضعىل مالية،
فأضاع — املبيعة النسخ ثمن من ٪١٠ عىل تحصل أن ستو أرسة اختارت ذلك، من بدًال

ثروة. القرار هذا عليهم
مسز فعربت توم». العم «كابينة نجاح من متفائًال واملؤلفة النارش من كلٌّ يكن لم
كانت الحرير. من جديد ثوب لرشاء يكفي بما الكتاب ذلك يأتيها أن يف أملها عن ستو
زنجي. كوخ صورة الغالف وجه عىل رسم وقد جزءين، من نسخة ٥٠٠٠ األصلية الطبعة
بينما التايل، اليوم يف كله الباقي وبيع للنرش، األول اليوم يف نسخة ٣٠٠٠ بيعت
كانت األوىل السنة نهاية ويف نسخة، ١٠٠٠٠ بيعت أسبوع خالل ويف الطلبات. تدفقت
تعمل آلية طباعة آالت ثماني كانت وحدها. املتحدة الواليات يف نسخة ٣٠٠٠٠٠ املبيعات
كان هذا، ورغم الالزم. الورق توريد للورق مصانع ثالثة وتحاول املطلوب، لسد نهار ليل
يعرف شخص كل أن ويبدو الطلبات. لسد النسخ من ألوف إىل حاجة يف يزال ال النارش

الكتاب. هذا قرأ قد الدولة يف والكتابة القراءة
املتحدة الواليات يف املبيعات عىل تزيد الخارج يف توم» العم «كابينة شهرة كانت
خمسة فنال إنجليزي، نارش إىل نسخة Putnam بوتنام لدى صغري موظف أرسل نفسها.
لحق دولية حماية هناك تكن لم إذ مرسوقة؛ طبعات عدة فظهرت أتعابه. نظري جنيهات
بالنسخ السوق تمد إنجليزية مؤسسة عرشة ثماني هناك كانت ما ورسعان التأليف.
نسخة مليون ونصف مليون بيع سنة خالل يف أنه وقدِّر مختلفة. طبعة بأربعني املطلوبة
كل ثمن من يشء أي عىل سنو مسز تحصل ولم واملستعمرات. العظمى بريطانيا يف
ذلك ثمار بجني مشغولني األوروبيون النارشون كان نفسه، الوقت ويف املبيعات هذه
النجاح ولقي األقل، عىل لغة وعرشين اثنتني إىل الكتاب هذا تُرجم فقد الذهبي؛ املحصول
الدول يف لقيه الذي النجاح بمثل األخرى والدول وهولندة والسويد وأملانيا فرنسا يف

باإلنجليزية. املتكلمة
املرسحيات أشهر من واحدة وصارت مرسحية إىل الرواية هذه حولت ذلك، عىل وزيادة
جماعات بها قام الطبعات يحىصمن ال عدٌد منها وظهر األمريكية، املسارح يف مثلت التي
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ستو مسز تكسب لم أخرى، ومرة املايض. القرن خالل العالم حول طافت عديدة مرسحية
١٨٥٢م سنة يف سائًدا كان الذي والتأليف والنرش الطبع حقوق قانون إن إذ ماليٍّا؛ شيئًا
ستو مسز تستحسن لم حال، أية وعىل مرسحية. إىل روايتها تحويل عىل إرشاًفا يُعطها لم

مرسحية. إىل كتابها بتحويل ترصيًحا تطلب أن ورفضت مرسحية، إىل تحويلها
أي يحرزه لم وربح، شهرة من توم» العم «كابينة كتاب أحرزه ما فإن وبالجملة،
صار املبيعات. يف القيايس الرقم رضب الذي التوراة عدا فيما النرش، تاريخ يف آخر كتاب
كما واملوسيقية، والشعرية واملرسحية الخيالية صوره: شتى يف للماليني ملًكا الكتاب هذا

األرضية. الكرة حول طاف
ضخامة مثل هائًال املعارصة والعواطف الرأي عىل توم» العم «كابينة كتاب تأثري كان
مثل «كان بقولهما: الناس، إقبال وحفيدها ستو مسز ابن وصف بعد وفيما مبيعاته.
اكتسح الذي الجارف العواطف بطوفان كلها السماء تألق عىل عمل ضخم، حريق إشعال
يشء يف يفكر كان قلَّما كله العالم أن بدا حتى نفسه، الشاسع املحيط وعرب يشء كل أمامه

سواه.» يشء عن يتحدث أو
عىل انصبَّت والقدح، واإلنكار الغضب من هوجاء عاصفة الجنوب من جاءت أنه بيد
وامتألت الرشور. أمري مع قوسني بني اسمها وضع ما ورسعان توم». العم «كابينة مؤلفة
ستو مسز تصوير ومغالطات أخطاء إظهار بقصد املفصل النقد من الصحف يف أعمدة
بأن القائل الجنوبي» األدبي «الرسول صحيفة تقرير النموذجية، التعليقات ومن للرق.
إثًما اقرتفت إذ ستو، مسز وأن السامية.» الخيال لوظائف إجرامي «بغاء الكتاب ذلك
وتسلمت الجنوبي.» النقد يدي عىل الطيب العالج نطاق خارج نفسها وضعت «قد بتأليفه،
انترش البداية، ويف … السباب وخطابات الغاضبة الخطابات من ألوًفا شخصيٍّا، ستو مسز
املرير، العنيف الفعل رد بعد أنه غري بحرية، الجنوب يف توم» العم «كابينة كتاب توزيع

خطر. أي خطًرا الكتاب هذا من نسخة حوزة مجرد صار
قد توم» العم «كابينة روايتها بأن وتؤمن تأمل ستو مسز كانت التهكم، قبيل ومن
هذا الجنوبيني األصدقاء أحد قرأ أن وبعد أمده. طال الذي الرق نزاع لحل وسيلة تكون
والجنوب.» الشمال بني د يوحِّ عظيًما مصلًحا كتابك «سيكون يقول: إليها كتب الكتاب،
جدال يف النزاع طريف عدل يف تقدم أن توم» العم «كابينة كتاب يف ستو مسز حاولت
من اثنان ر ُصوِّ أخرى. جهة من املتشائم والقايس ناحية، من والديني التصوري — الرق
أخوان وهما كلري، سانت وأوجستني شلبي املسرت هما الكتاب، ذلك يف العبيد أصحاب
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األطفال أكثر كلري سانت ابنة الصغرية، إيفا كانت وربما الفضل. عظيما الجنوب من
فريمونت والية من ملحد رجل فهو لجري سيمون األعظم الوغد أما كله. األدب يف مالئكية
إنجالند نيو من أخريني شخصيتني عن الكتاب كوميدية من كثري تحدث كما .Vermont
أن بوضوح ستو مسز أبانت وقد .Marks وماركس Miss Ophelia أوفيليا مس هما
يعطفون فقد ذلك، ومع الزنوج، عن قاطعة بصفة الكايف الوعي ينقصهم الشمال أهايل

الغموض. من يشء يف عليهم
الهجمات توالت فقد الجنوب؛ استياء إلرضاء كافية تكن لم االعرتافات هذه أن بيد
قوانني أن إىل أشري ذلك: مثال الحقائق. بتشويه ستو مسز واتهمت جانب كل من العنيفة
اللوائح وتحرم البيض، قتل إزاء صارمة هي مثلما العبيد قتل إزاء وملزمة صارمة الجنوب
والعبيد هذا، أمهاتهم. عن سنوات، عرش عن أعمارهم تقل الذين األطفال، فصل عادة

خطرية. إساءة معاملتهم إساءة يجب فال القيمة بالغو كممتلكات
البعض، فحتى مختلًطا؛ استقباًال توم» العم «كابينة كتاب فاستقبل الشمال، يف أما
أهل ه ذمَّ كما أهلية. حربًا يثري أن من لخوفهم الكتاب هذا يتهمون الرق، يمقتون الذين
للخطر. استثماراتهم يعرِّض أن خشية الجنوب قطن أعمال يف أمواًال املستثمرون الشمال
عن تتساءل معادية نرشة يف هذه نظرهم وجهة عن النيويوركية التجارة صحيفة وعربت
عىل توم» العم «كابينة الشماليون القراء تقبل فعموًما، ذلك، ومع ستو. مسز صدق مدى
والغرائز القومي الضمري تحرك ذلك، غري يشء يعمل لم وملا الرقيق. لنظام حق اتهام أنه
الرق أن من هدفها القوية الدينية عباراتها نغمات وأصابت القصة هذه فأثارت اإلنسانية

برشية. أرواًحا يتناول
الهاربني؛ العبيد قانون عىل التصديق استحالة توم، العم لكابينة املبارشة اآلثار ومن
الكتاب ذلك أن ذلك، من واألشد الجنوب. خارج إجماعيٍّا القانون مع التعاون عدم فكان
أهلية حرب نشوب املحتم من جعل وربما الرق، ضد العاطفة من ضخمة مجموعة ألهب
أبراهام أدرك كما بكارثة، املنتهي االلتحام ذلك يف األكرب السبب الكتاب هذا كان وبالتأكيد،
سنة يف األبيض البيت زارت عندما ستو مسز يصافح وهو Abraham Lincoln لنكولن
الحرب لهذه املسبب الكتاب ذلك كتبت التي الصغرية «السيدة إنها عنها وقال ١٨٦٢م،
كتاب يؤلف لم «إذا بأنه مالحظته Charles Sumner سمنر تشارلز وأبدى الكبرية.»

املتحدة.» للواليات رئيًسا يُنتخب أن لنكولن ألبراهام كان فما توم»، العم «كابينة
أن رغم األمر، بادئ يف سطحيٍّا اهتماًما إال تلَق فلم توم، العم لكابينة األدبية القيمة أما
James Ford Rhodes رودز فورد جيمس املؤرخ والحظ بعد. فيما ناقشوها جميًعا النقاد
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اللغة إىل أحيانًا وتنقلب أنيقة، وغري مبتذلة األحوال، أغلب يف واللغة، عادي، «األسلوب أن
Stark Young ينج ستارك وهو الجنوبيني النقاد أحد وناقش متكلفة.» والدعابة العامية،
تجعلهم لم ولكنها السود، من كثريًا «رأت فيقول: الزنوج، للهجة ستو مسز استخدام
ويك فان ويشري حيويتها.» أو لغتهم بوقع إحساس لديها ليس مستحيلة، أذنها يتكلمون.
والعاطفية.» الرتكيب حيث من الواضحة الكتاب «عيوب إىل Van Wyck Brooks بروكس
كاثارين هي أخرى، حديثة معلقة وتعتقد عظمى.» إنسانية «وثيقة بأنه يصفه هذا، ورغم
… األمريكية لألخالق وصورة قصة توم العم «كابينة أن Katharine Anthony أنثوني
فبينما بالجنوب. مولعٌة ستو مسز أن الجيل ومن ريب. ما بغري السامي التقدير وتستحق
الُكتَّاب طليعة كانت وعطف. بحرارة جوه تصور نراها الرق، جانب يف ألنه تمقته هي
أنها ورغم أسود. رجل بطلها قصة وتتخيل بجدية، الزنوج مسألة تناول يف األمريكيني
رسد يف انسياقها متعة يف أحيانًا األصيل الغرض املؤلفة نسيت فقد ، أخالقيٍّ لغرض كتبت
كوثيقة عظمى أهمية الرواية لهذه فبالطبع التاريخية الوجهة حيث من أما قصتها.»
قصة، مجرد من أكثر هي وبالتأكيد كالسيكيٍّا. أو أدبيٍّا فنيٍّا عمًال منها أكثر اجتماعية
واالنتحار املحرم والحب والشهوة بالقتل «مفعمة إنها: فيقول «كاو» قلم وصفها كما

الحانات.» وشجار والسكر والنجاسة القسوة البالغ والتعذيب
السنة ففي عاملية. شهرة الحال، يف ستو، مسز توم» العم «كابينة كتاب أكسب
إنجلرتا فيها زارت الخارج، إىل رحالت بثالث ستو مسز قامت الرواية هذه لنرش التالية
القوم وِعلية املالكة العائلة وأفراد النبالء من مئات بها ب ورحَّ التقى حيث واسكتلندا،
George Elliot إليوت وجورج Dickens وديكنز ألربت واألمري فيكتوريا امللكة بينهم ومن
ويف Gladstone وجالدستون Macauly وماكويل Ruskin ورسكني Kingsley وكنجزيل
املساكني بطلة فيها رأوا الذين الشعب عامة بالغ، بحماٍس استقبلها، هذه، املظفرة رحلتها
ذهبي جنيه ألف حصيلته بلغت قوميٍّا بنًسا هدية لها قدَّموا Edinburgh إدنربه ويف
اإلثارة هذه مثل خلق أمريكيٍّا مؤلًفا أن قط يسبق لم … الرق محاربة يف ملساعدتها

الربيطانية. الجزر يف الحار االستقبال ذلك بمثل استُقبل وال البالغة،
أية فيها ليس كتابها يف املرسومة الرق صورة أن عىل الربهنة مراًرا حاولت وقد
لتجعل األكاذيب تلك كدست بأنها البعض اتهمها كما األكاذيب» «وليدة هي وال مبالغة،
والوقائع األصلية الحقائق جميع «ستضم إنها قالت التي توم، العم لكابينة مفتاًحا منها
لقصة املالئمة واملؤثرة املمتعة القصص بعض مع القصة عليها ستبني التي والوثائق
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أنهم لتثبت الشخصيات بوصف تبدأ أقسام أربعة إىل املؤلَّف هذا وينقسم توم.» العم
أن مبينًا العبيد قوانني الثاني القسم ويشمل الواقعية. الحياة من حقيقيون أشخاص
العام الرأي وإخفاق كأفراد، العبيد حياة رسد يأتي ثم العبيد، تحمي ال القائمة اللوائح
وأخريًا، الجنوب. يف الحرة األعمال عىل للرق األخالقي غري األثر ومناقشة العبيد حماية يف

الرق. حيال الفعال وغري املنقسم ملوقفها للكنائس اتهام ه ُوجِّ
«كابينة ظهور بعد مادتها جمعت أنها الخطري وعيبها ضعيفة، «املفتاح» نرشة كانت
مع نجاًحا تحرز لم ذلك وعىل الشائعات. عىل مبنيٍّا املادة تلك من الكثري وكان توم»، العم
للعدل وكمثال توم». العم «كابينة رواية التهام القوة من القليل إال تضف ولم الشعب،
بطبع إنجلرتا، يف وطبعها توم» العم «كابينة رسق الذي اإلنجليزي النارش قام اإللهي،
األخرية هذه ولكن أخرى، حظ رضبة متوقًعا «املفتاح» نرشة من نسخة ألف خمسني

إفالسه. سبب كانت
«دريد رواية هو الرق، عن آخر مؤلًفا التصانيف، الكثري بقلمها ستو مسز كتبت
منها وبيع ١٨٥٦م، سنة يف نُرشت التي املشئوم»، العظيم املستنقع «قصة وهي «Dred
كانت توم» العم «كابينة شهرة إىل تصل لم أنها رغم أسابيع، أربعة يف نسخة ألف مائة
من كل — األبيض الرجل عىل الرق لنظام السيئ األثر هي «دريد» يف املؤلفة فكرة
عىل السيئة ونتائجه الجنسني بني الخلُط كان الفقري. األبيض املراعي ومستأجر املالك،
اظ والوعَّ الفقراء، البيض بتصوير غزيرة هذه «دريد» ورواية … مرسحيٍّا األشخاص كل
مثل واحدة، أساسية شخصية بها ليست ولكن املزارع وحياة الفقراء، بإنعاش املطالبني

القارئ. بعطف لتحظى توم، العم
سنة، وثمانون خمس وهو عمرها آخر حتى الوقت ذلك منذ ستو، مسز أنتجت
وملدة الدينية. واملواضيع واملقاالت الحياة وتواريخ والقصص الروايات من ينتهي ال سيًال
موضوع تركت ولكنها عام، كل يف واحًدا كتابًا إنتاجها متوسط كان تقريبًا، عاًما ثالثني
نساء إىل خطابًا به أسهمت ما أهم كان األهلية، الحرب أثناء ويف إنتاجها. معظم يف الرق
قبل والحادثة توم»، العم «كابينة لكتاب واملحبذة الشاملة باستجابتهن تذكِّرهن إنجلرتا
نشوب بعد وأعمالهن الجنوب، مع تعاطفهن عىل وتلومهن أعوام، تسعة أو بثمانية ذلك
تغيري بقصد الربيطانية الجزر يف كبرية اجتماعات ُعقدت الخطاب، لذلك ونتيجة الحرب.
دوًرا ستو مسز خطاب لعب فربما هذا، وعىل االتحاد. قضية نحو الحاكم اإلنجليزي الرأي
للخطر. الشمايل الجانب تعريض فيه يمكنه كان وقٍت يف اإلنجليزي، التدخل منع يف ا هامٍّ
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:Kirk Monroe مونرو كريك قال التاريخ، يف ستو بيترش هاريت مركز تقرير عند
مصري تشكيل ويف بل العالم، نساء بني األمامي الصف مقدمة يف فقط تقف ال «إنها
أي نفوذ من أقوى نفوذها كان تاريخهم، يف الحرج أشد حرجة فرتٍة يف األمريكي، الشعب
أي به يقوم أن يمكن وال وحده، الرق منع إنجاز فرٍد ألي يمكن ال وبالطبع … آخر فرٍد
قائًال: النهائي. النرص حققت التي العنارص يستعرض وهو مونرو وأشار واحد.» شخص

توم».» العم «كابينة هو تأثريًا وأقواها كلها، العنارص هذه أعظم «ولكن
قرن، بعد ذكره أمكن والذي توم»، العم «كابينة لكتاب النهائي التقدير كان ربما
قالت: إذ Constance؛ Rourke رورك كونستانس اسمها أخرى مؤلفة قررته ما هو
بعض يف عيوبه ورغم املستقبلة، حياته صاحب الذي الهياج فرط من م تهشَّ أنه ولو
صفات كرسالة، املعارص مركزه فوق ترفعه بصفات يحتفظ زال فما األساسية، األمور
الواقعية إىل يفتقر الكتاب هذا أن والواضح املبالغة. وهي العادية، السهلة التهمة تفند
أنه الجيل ومن إطالًقا. بالواقعية عليه نحكم أالَّ الواجب من كان ربما ولكن الحقيقية،
قط، حرًة عاطفيته ليست العظيمة. بالكتابة ان الخاصَّ الرؤية ووضوح الصالبة ينقصه
تجري إنها االختيار، بحسب وعاطفية ومريضة العقلية الناحية من وجامدة صلبة ولكنها
السليمة القوة أن بيد السباق. هذا خلقت قد الهسترييا أن ويبدو له، نهاية ال سباٍق يف
امتصاصها ويذكر محسوبة، غري واتزانات امتدادها، يف اتساعات أنتَجت العاطفة لتلك
عىل يذكران املتشابكة، لألقدار املفككة ومجموعاتها للعمل، الضخمة بالنتيجة املتدفق
نحو املؤثرة بالحركة يشء كل قبل تتصف، أنها كما املالحم. شعر يميز بمعنى األقل
املذكور األعظم. للرسد تقاوم ال التي الفكرة تغدو طويلٍة مسافاٍت عىل مجهولٍة أهداٍف
أو نهايتها، عند دائًما تقطع وإنما أبًدا، حرًة ليست املغامرة ألن العميقة؛ بالعواطف هنا

الخطر. إىل تُساق
من نقل قد توم» العم «كابينة أن Van Wyck Brooks بروكس ويك فان أكَّد وقد

وألمة. لعرص عظمى شعبية صورة بقي ذلك، ورغم فيه، كتب الذي الجو
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العصاميني: عرافطبقة
ماركس1 كارل

Das Kapital املال رأس

قبل ماركس، «كان ماركس: لكارل رثائه يف Friedrich Engels إنجلز فريدريك قال
املجتمع لقهر تلك، أو الصورة بهذه يتعاون أن الحياة يف العظيم هدفه ثوريٍّا يشء، كل
وتلميذه ماركس معاون لخص األلفاظ بهذه خلقها.» التي الحكومة ومؤسسات الرأسمايل

الشهري. االجتماعي املتمرد ذلك حياة يف الدافعة القوة إيجاز، يف أصدقائه، وأخلص
ذكرى كانت والقلق. بالتمرد مشحونًا الجو كان الشغب. كثري عرص يف ماركس ُولد
العرش السنوات وتميزت قريبة. أخرى وثورة باألذهان، عالقة زالت ما الفرنسية الثورة
سنة ويف القائمة. الحكومة ضد والنقد وبالتذمر النطاق، واسعة عامة بمرارة التالية
يف وحتى أوروبا. خالل الثورات ونشبت متفجرة، قوٍة إىل الحالة هذه نَمت ١٨٤٨م
القائمة الحكومة وهدَّدت السياسة، يف بإرشاكهم مطالبني العمال حركة قاَمت إنجلرتا،
العمال مبدأ عن الناتج املعاملة سوء حدة لتخفيف مكان كل يف الضغط رسى وقتذاك.
امة الهدَّ ماركس كارل مليول ا جدٍّ مناسبًا الوقت كان اإلقطاع. بقايا وإلغاء الجديد،

للكنيسة. واملناهضة

.Karl Marx 1
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عىل الحصول بهدف وبرلني Bonn بون يف والفلسفة القانون الصغري ماركس درس
فاتجه باطِّراد، واملتزايدة امللتوية آرائه بسبب وجهه يف أُقِفل الباب ولكن أستاذ، منصب
سنة يف ،Rheinische Zeitung اسمها جديدة دورية صحيفة ست تأسَّ الصحافة. نحو
وبسبب تحريرها. رئيس صار أن لبث ما ثم لها، مكاتب أول ماركس فصار ١٨٤٢م،
عموًما، املتطرف واتجاهها ،Prussia بروسيا حكومة عىل الصحيفة لتلك املتكرر الهجوم

قليًال. إال السنة عىل يزيد ال وعمرها الصدور عن أُوِقَفت
األجل قصرية أخرى جريدٍة يف ويكتب االشرتاكية، ليدرس باريس إىل ماركس انتقل
االشرتاكي الفكر ممثيل أهم عىل هناك فتعرَّف Franco-German Year Books اسمها
حياته طول استمرَّت التي صداقته بداية هو ومستقبله حياته يف حادث وأهم والشيوعي.
أنصار ومن للقطن، مصنع صاحب وابن نسبيٍّا، غنيٌّ أملاني زميل وهو إنجلز فريدريك مع
Das Kapital» ماركس كتاب أساس إنجلز وضع نفسه. ماركس مثل االشرتاكية، املثل

إنجلرتا». يف العاملة الطبقات «حالة كتابه نرش مع ١٨٤٥م سنة يف املال» رأس أي
الفرنسية السلطات طرَدتْه الربوسية، الحكومة ضد اآلراء إثارة يف ماركس استمر وإذ
ثم سنوات ثالث فيها وبقَي Brussels بروكسل إىل فلجأ فيه. مرغوٍب غري أجنبي أنه عىل
السنة، تلك ويف ١٨٤٨م، ثورة إبان باريس إىل فعاد ثانية ونُفَي قصرية، ملدة أملانيا إىل عاد
األدبية األعمال أحد وهو الشهري، البني» «الشيوعي ُكتَيبه ونرش كتب إنجلز، مع باالشرتاك
الكتيب هذا ويختتم املطابع. أخرجتها التي العنف، والبالغة القوي األثر ذات املتطرفة

الثورة: عىل تحريض بصيحة كالمه
يقررون إنهم ونواياهم. آراءهم يُخفوا أن السطحية األمور من أنه الشيوعيون «يعترب
االجتماعي النظام قلب يف العنف باستخدام إال تحقيقها يمكن ال أهدافهم أن رصاحٍة يف
غري العمال يخرس لن الشيوعية. الثورة أمام الحاكمة الطبقات فلرتتجف كله. املعارص

العالم!» عمال يا فاتحدوا إذن، لريبحوه. كله العالم وأمامهم قيودهم.
ويرأس العمال، حركات ينظم عدائيٍّا، ومثريًا النشاط بالغ كان ماركس، ذهب أينما

التمرد. ويثري الشيوعية، الصحف تحرير
ملاركس. تتسع ال ا جدٍّ ضيقة الدنيا ١٨٤٨-١٨٤٩م األوروبية الثورات تدهور جعل
وقىض عمره، من والثالثني الحادية يف وهو ١٨٤٩م عام صيف يف إنجلرتا إىل هاجر
Jenny Von Westfalen وستفالني فون جيني ذلك قبل وتزوج لندن. يف حياته آخر
الفقر فرتات تقاسمه الوفية رشيكته سنة أربعني حوايل معه بقيت برويس، موظف ابنة
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الثالثة هؤالء ومن ثالثة. غري الستة أوالدهما من يعش لم الحظ وسوء والحرمان املدقع
ماركس، آراء لونت قد املتناهية الشدائد من سنوات ثالث أن فيه، شك ال ومما اثنان. انتحر
الحقيقي املوت من ماركس أرسة ينقذ ولم كتابته. يف واملرارة الحقد عن مسئولة وتعد
ماركس دخل وكان إنجلز. فريدريك من املرات، من كثري يف املالية، املساعدات سوى جوًعا
New تريبيون نيويورك صحيفة من يتسلمه األسبوع يف واحًدا جنيًها يكسبه، مما الوحيد

القصرية. املوضوعات بعض كتابة من املتقطع األجر وبعض ،York Tribune
يف باستمراٍر به أحاَطت التي والحاجة، واملرض ني، امللحِّ والدائنني البؤس ورغم
يف يكلُّ ال دائًما، كعادته كان … لندن يف بها أقام التي القذرة، Soho سوهو منطقة
لفرتات الربيطاني املتحف إىل يذهب كان سنة. بعد سنة االشرتاكية القضايا يف تقدمه
سيكون الذي ملؤلفه املواد من الهائلة الكميات يجمع اليوم، يف ساعة عرشة ست إىل تصل
بسبب التأليف عن التعطل فرتات حساب عدم ومع املال. رأس أي Das Kapital عنوانه
إنجلز أما سنة. عرشة ثماني من أكثر الكتاب هذا إعداد استغرق واملرض األخرى األعمال
«اليوم وقال: الكتاب، إكمال من يئس فقد األثناء، تلك يف ماركس أرسة يعول كان الذي
وماركس هو إليه أشار كما طينة.» سأسكر املطبعة، إىل الخطية النسخة فيه تذهب الذي

حقيقي.» «كابوس بأنه ماركس واعرتف اللعني.» الكتاب «ذلك بقولهما:
دولية جمعية أول تأسيس هو السنني هذه إبَّان ماركس حياة يف حادث أعظم كان
لضم مجهود إنها األوىل. الدولية باسم اآلن تُعرف والتي ١٨٦٤م، سنة يف الرجال للعمال
متقاعًدا كان ماركس أن ورغم هذا، دولية. جمعية يف مًعا كله العالم يف العاملة الطبقات
الجمعية مستندات معظم يكتب وكان العرش، وراء املحركة القوة كان فقد الجمهور، أمام
والنزاع الرئاسة عىل واملنافسة الداخيل العراك أن غري وبرنامجها. ولوائحها وعناوينها
حلِّ إىل أدت هذه كل ١٨٧١م، سنة يف باريس تمرُّد فشل بعد الجمعية فيه وقعت الذي
الغربية. االشرتاكية الجماعات وتمثِّل الثانية، الدولية الجمعية أعقبتها ذلك وبعد الجمعية.

الشيوعي. للعالم Comintern الكومنرتن أو الثالثة الدولية الجمعية ثم
أُرِسَلت ١٨٦٦م، سنة أواخر ففي املال». «رأس كتاب تأليف مدة انتهت وأخريًا
خرج التالية السنة أوائل ويف .Hamburg هامبورج إىل األول للجزء الخطية النسخة
بعد إال له إنجليزيٌة ترجمٌة هناك تكن ولم األملانية. باللغة املطبعة من املطبوع الكتاب
باللغة كانت — املستقبل أحداث ضوء عىل أخرى لغة إىل ترجمة وأول سنة. عرشين حوايل

١٨٧٢م. سنة يف الروسية
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ذلك وعىل الرأسمايل. النظام ألعمال األول املعرَض ماركس عرص يف إنجلرتا كانت
األمثلة كانت اململكة. تلك من تقريبًا، كلها االقتصادية، لنظرياته املوضحة األمثلة أُِخذت
حاٍل أسوأ يف كان الفيكتوري العرص منتصف يف الرأسمالية تنظيم ألن كثرية؛ املروِّعة
بنى وإذ الوصف. عنه يعجز بما سيئًة املصانع عمال بني االجتماعية األحوال فكانت بها
كتاب يف دقيقًة الحقائق فقدم الحكومة. ملفتيش الرسمية التقارير عىل أبحاثَه ماركس
طوال أكتافهن، يف املربوطة بالحبال الرتع يف القوارب بجر السيدات قاَمت املال». «رأس
خارج إىل الفحم لنقل الحمل، دواب تربط كما العربات إىل السيدات وُربطت الطريق.
التاسعة يبلغون عندما النسيج مصانع يف يعملون فكانوا األطفال أما الربيطانية. املناجم
ليًال، العمل أدوار جاءت وملا اليوم. يف ساعة عرشة خمس وملدة العمر، من العارشة أو
بالدور. تستعمل كانت إذ إطالًقا؛ تربد ال دائًما دافئة األطفال فيها ينام التي األرسة كانت
عالية. نسب يف وقتلهم فيهم أظفاره املزدحمة األماكن أمراض من وغريه السل أنشب وقد
فإن ما، بحال ماركس عىل قارصًة الفظيعة األحوال هذه عىل االحتجاجات تكن لم
رسكني وجون ديكنز تشارلز أمثال اإلنسانية باألمور املختصني القلوب الرقيقي الكتَّاب
إىل أخريًا الربملان وأثري اإلصالح. يطلبون شديد، حماس يف كثريًا كتبوا كارليل، وثوماس

إصالحي. ترشيع إصدار
قال وكما واالجتماعية. االقتصادية للمسائل العلمي برشحه كثريًا ماركس زها
اكتشف كذلك العضوية، الطبيعة يف التطور قانون اكتشف داروين أن «كما إنجلز:
«يمكن االقتصادية الظواهر أن ماركس ذكر اإلنساني.» التاريخ يف التطور قانون ماركس
علماء مؤلفات إىل كثريًا ويشري الطبيعية.» للعلوم املالئمة بالدقة وتسجيلها مالحظتها
«داروين يصري أن يف يأمل كان أنه الجيل ومن (الطبيعة)، والفيزياء والكيمياء األحياء
أنه ماركس اعتقد للمجتمع، العلمي وبالتحليل االقتصاد»، «نيوتن ربما أو االجتماع» علم

اجتماعي. عالم إىل الرأسمايل العالم تحويل يمكن كيف اكتشف
ألن واسع، نطاٍق عىل له الناس تفهم يف كثريًا «العلمية» ماركس طريقة أسهمت
عن نظريته ويربط عرش، التاسع القرن خيال جذبت قد املجاالت جميع يف التطور فكرة
ويف آرائه، عىل الوقار فأضفى التطور، أو النشوء عن داروين بنظرية التاريخي التنازع

للدحض. قابلٍة غري اعتقاده، حسب جعلها، نفسه الوقت
من وغريهما والتاريخ االقتصاد دراسة يف البالغ إسهامه أن وأتباعه، ماركس رأي يف
مصطلح وهو الجدلية» «املادية عليه أطلق ملبدأ تقدًما كان األخرى، االجتماعية العلوم
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«رأس كتاب فإن سابقة، كتاباٍت يف وافيًا رشًحا مرشوح أنه ولو الفهم، عسري غامض
بالتفصيل. النظرية هذه يستخدم املال»

يف وتقول ،Hegel هيجل األملاني الفيلسوف عن الجدلية الطريقة ماركس أخذ
القوى بتفاعل التقدم ويتحقق مستمر. تغري حالة يف الدنيا يف يشء كل إن جوهرها
الثورة مع اإلنجليزي االستعماري النظام بتعارض فمثًال: األخرى. مع كل املتعارضة،
«قانون بقوله: Laski السكي ذلك عن عربَّ وكما املتحدة. الواليات ذلك عن نتجت األمريكية

النمو.» عنها وينتج املتناقضات، تجارب هو الحياة
«التفسري أو التاريخية» «املادية عن نظريته تكوين إىل ماركس التمهيد هذا قاد
الحارض املجتمع كل تاريخ «ما جدالهما: يف وإنجلز ماركس قال للتاريخ» االقتصادي
رئيس واملسود، السيد والعوام، والنبالء والعبد، الحر الطبقات؛ نضال تاريخ سوى
اآلخر، مواجهة يف منهما كلٌّ واملظلوم، الظالم وقف وباالختصار، املياومة، وعامل املؤسسة

مستمرة.» حرب بينهما ونشبَت
ماركس: يقرظ وهو إنجلز قال

الكائنات أن وهي الفكرية، «األعشاب» تحت املختبئة البسيطة الحقيقة اكتشف «لقد
وقبل يشء، كل وقبل أوًال واملسكن، وامللبس والرشاب الطعام عىل تحصل أن يجب البرشية
إنتاج أن يتضمن وهذا ذلك. إىل وما والدين، والفن والعلوم السياسة يف املتعة تجد أن
الزمان، من لحقبة أو ألمة الحايل االقتصادي التقدم وطور للحياة، الرضورية اللوازم
ألولئك والدينية الفنية واألفكار القانونية نظراتها الحكومة عليه بنت الذي األساس تكون

املختصني.»
يشء كل ويقرر القوة بالغ نزاع واملأوى الطعام أجل من التنازع أن القول وُقصارى

البرشية. األمور من آخر
ما عصور ويف ألخرى. طبقة استغالل قصة أوًال هو ملاركس، تبًعا البرشية، وتاريخ
فيقول التاريخية العصور يف أما طبقي. ال مجتمع أو قبائيل مجتمٌع هناك كان التاريخ، قبل
(الحالة خدًما ثم عبيًدا أوًال البرشية السكان جموع وصارت الطبقات «تكوَّنت ماركس:
«املادية نظرية وبتطبيق (العرصالرأسمايل).» شيئًا يمتلكون ال باألجر عبيًدا ثم اإلقطاعية)
الطبقة و«دكتاتورية العمال تمرد هي ذلك بعد الحتمية الخطوة أن ماركس اقتنع الجدلية»

الالطبقي. املجتمع نظام إىل والعودة الشيوعية امللكية يتبعه العصامية»
تقديره، يف ليربهن، الرأسمايل؛ النظام ضد قضيته املال» «رأس كتابه يف ماركس طور
عموًما الشيوعيون يعتربه ما كون وهنا منهما. مفرَّ ال أمران واختفاءه أخريًا هالكه أن عىل
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لم كذلك العمل. قيمة نظرية وهي االجتماعية، العلوم يف األهمية البالغ الثاني إسهامه
منه األكرب االقتصاد علماء نهج عىل سار فإذ ماركس. تفكري من نظرية أصًال هذه تكن
ماركس وذكر القيم. كل مصدر العمل أن أكد ريكاردو، ودافيد سميث آدم وهما سنٍّا،
عمٍل مبادلة إال ليست «التجارة أن مىض قرن منذ الحظ الذي فرانكلني، بنيامني من فقرة
«كمية بأنه املال رأس تعريف سميث عن وأخذ بالعمل.» يشء كل قيمة وتُقاس بعمل.
ثمن أن اقرتح ريكاردو أن كما احتياطي.» صورة يف ومحفوظة مكتلة العمل من معينة

فيها. الداخلة العمل بكمية يُقدر أن يجب وقيمتها سلعة أية
فذكرها الفائض». «قيمة عن نظريتَه عليها بنى كمقاييس األقوال هذه ماركس اتخذ
املنقحة الصورة وذكر نقحها ثم ١٨٥٩م)، (سنة السيايس» االقتصاد «نقد مقاله يف أوًال
ليبيعها واحدة سلعة غري لديه فليس شيئًا، يملك ال العامل كان وملا املال»، «رأس كتابه يف
االقتصادي للنظام وتبًعا يبيعها. أن عليه يجب جوًعا، املوت يتحاىش ولكي عمله. وهي —
للعمل الفعلية فالقيمة إذن، ممكن. ثمٍن بأقل السلعة هذه العمل صاحب يشرتي السائد،
اليوم، يف شلنات أربعة العمل صاحب له يدفع الذي فالعامل املدفوع؛ األجر عىل كثريًا تزيد
إذن ساعات، عرش يعمل أن منه يطلب ولكن ساعات، ست يف فعًال املبلغ هذا يكسب
هذا عىل األمر فرسَّ وإذ الزائدة. األربع الساعات تلك العامل من يرسق املال رأس فصاحب
كلها مشتقٌة ونحوها، املساكن وإيجار املالية، واألوراق املبالغ وفوائد األرباح فإن النحو،
نظام أن منطقيٍّا نستنتج أن يمكن إذن، العمال. من املرسوق الزائد العمل كد قيمة من
ورسقتهم. العمال طبقة الستغالل ُوضعت رشيرٍة طريقٍة سوى ليس املال رأس صاحب
الدعاية ألغراض قيمة كانت الفائض وقيمة القيمة عن ماركس نظريات أن ولو
وعديمة صحيحٍة غري اآلن يعتربونها عموًما االقتصاد علماء فإن الثورة، عىل والتحريض
أنواًعا تنتج التي اآلالت استخدام ازدياُد ينبذونها جعلتهم التي العوامل ومن األهمية.
«يكتشف :Freehof فريهوف وقال السلع. ملختلف املطلوب العمل كميات من ا جدٍّ كثرية
من ماليني عرشة إنتاج مرة مائة فيضاعف الرتبة، خصوبة عن واحًدا اكتشاًفا الكيميائي
دحض يف آخر ناقد وقال اإلنتاج.» قوة خلق الذي هو فالكيميائي إذن الزراعيني. العمال
ذات الآللئ وليست القيمة. عظيمة ألنها الآللئ أجل من الناس «يغوص النظرية: هذه
أو التكنولوجيا أو العلم أن ماركس يعلن لم أجلها.» من يغوصون الناس ألن عالية قيمٍة

واألسعار. القيم إىل شيئًا يُضيف التنظيم أو الفن
من قرننَْي رغم القيمة لقياس طريقٍة عىل أبًدا يتفقوا لم االقتصاد علماء أن والواقع
عىل قبوًال األكثر املعايري هما واملنفعة الطلب أن ويبدو املوضوع. هذا عن والكتابة التفكري
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ماركس، نظرية الحديث االقتصاد علم «حطَّم :Barzun بارزون علق وكما واسع. نطاق
محلها.» لتحل علمية نظرية يقدم لم ولكنه

فلكي فرضه. يف التالية الخطوة إىل فقاَدته الفائض قيمة عن ماركس نظرية ا أمَّ
بطرق الفائضة القيمة من مزيد استخراج يحاول الوحشية، املنافسة رأسمايل كل يقابل
Stretch املد طريقة استخدام أو األجور تخفيض أو العمل، ساعات إطالة مثل: شتى،
اآلالت وباستخدام اإلنتاج. وترسع العمل لتقلل اآلالت من ومزيًدا مزيًدا ويستخدم out
واألطفال النساء بعمل الرجال استبدال ويمكن أقل، بدنية قوٍة إىل إدارتها يف تحتاج التي

هكذا: ذلك، نتيجة ماركس ويصف أجًرا. األرخص
باآللة، زائدة قطعة مستوى إىل وينزلونه رجل، من جزء إىل العمل يشوهون إنهم
القوى عنه ويبعدون مقيت. كد إىل ويحولونه عمله يف الجمال من بقية كل ويحطمون
ويشوهون مستقلة. كقوٍة العمل ذلك يف العلم وجود نسبة بنفس العمل لعملية العقلية
لوضاعته، ا جدٍّ مقيت استبداٍد إىل العمل عملية أثناء ويعرضونه فيها يعمل التي الظروف
املال. رأس تمثال عجالت تحت وطفله زوجته ويجرون عمل، وقت إىل عمره ويحولون

يف فقط يفشل ال وزيادته، اإلنتاج إلرساع اآلالت استخدام بأن ماركس يلحُّ وهكذا
عىل السلع إنتاج وزيادة البطالة، خلق مثل ضارة، آثاًرا له ولكن العامل، حظ تسهيل

قائًال: ماركس ويستطرد عمله، يف العامل لذة وقتل املطلوب، القدر
ضد العاملة للطبقة الدوري التمرد هي التي اإلرضابات لقمع سالح أمىض «اآلالت
الرأسمايل مكن خصًما البداية، منذ البخارية، اآللة كانت … املال لرأس املطلقة السلطة
حديثًا، املولود املصانع نظام هددوا الذين للعمال املتزايدة املطالب قدميه تحت يطأ أن من
لغرٍض ١٨٣٠م عام منذ ظهرت التي املخرتعات عن بأكمله تاريخ كتابة املمكن من بأزمة.

العمال.» طبقة تمردات ضد بسالح املال رأس تزويد هو وحيٍد
يتبع السكان عدد زيادة إن ماركس يقول معينًا، تحريًفا مالثوس نظرية وبتحريف
امتداد لعصور احتياطي» صناعي «جيش إىل النظام هذا يحتاج الرأسمالية. طريق دائًما
األشياء، طبيعة ويف قديمة. صناعات إحياء أو جديدة صناعات خلق عند الضخم اإلنتاج
أعظم تظهر ذلك بعد البطالة من طويلة مدًدا تتحمل أن الفائض العمل قوة عىل يجب
يسد بما تفي تكاد ال أجوًرا يتقاضون العمال أن فبما والذعر. الكساد للرأسمالية؛ لعنة
وتقل بالبضائع، األسواق فتكتظ املصانع، تنتجه ما جميع رشاء يستطيعون فال الرمق،

عنيف. كساٌد ذلك ويتبع العمل، قوة

105



العالم غريت كتب

إىل يتجه مخازنه، يف املكدَّسة الكثرية للبضائع مخارج عن الرأسمايل يبحث ولكي
السلع إليها ليشحن الخارج يف املتخلفة الدول يف أسواٍق إيجاد فيحاول األجنبية املجاالت
مصانعه تمكن التي الخام املواد عن والبحث املحاولة وهذه رشاءها. عماله يستطيع ال التي
االستعمارية. والحروب الدولية االلتحامات إىل تؤدي انقطاع؛ بغري العمل يف االستمرار من
الرتكيز زيادة هي وشغبه الرأسمايل لنضال النهائية النتيجة أن ماركس اعتقد
عندما املتوسطة الطبقة تختفي دائًما.» الكثريين يقتل الرأسماليني «أحد ألن واالحتكار؛
جموع تواجه الرأسماليني كبار من حفنة تبقى وأخريًا صغارهم. الرأسماليني كبار يلتهم
فقرات إحدى وتصف فرصتهم، العصاميون يجد الوقت، ذلك يأتي وعندما العصاميني.

املشكلة: حل إىل املؤدية الخطوات بالتذكر، والجديرة حيوية األكثر املال» «رأس كتاب
عدد يف ازدياد يقابله فإنه الرأسماليني، النبالء عدد يف مستمرٌّ انكماش هناك «بينما
باطراٍد تزداد ذاته، الوقت يف أنه، غري واالستغالل. واالنحالل واالستعباد الظلم ويف الفقراء
ومنظمة ومتحدٌة مطيعٌة وهي عددها، يزداد التي الطبقة تلك العمال، طبقة غضب حدة
يغلُّ قيًدا َليغدو الرأسماليني احتكار وإن لإلنتاج. الرأسمايل طريقة ميكانيكية بنفس
إىل العمل واشرتاكية اإلنتاج وسائل مركزية وتصل هذا به. ازدهرت التي اإلنتاج طريقة
ناقوس ويدقُّ هذا، ينفجر الرأسمالية. لبقاء مالءمتهما عدم عىل عندها تربهنان نقطة

سابقني.» مملوكني صاروا السابقني املالكني إن إذ الخاصة؛ الرأسمايل ممتلكات موت
العصاميني. بانتصار الطبقات رصاع ينتهي

ماركس تنبَّأ فقد ذلك، ومع دكتاتوريتهم. ثبتوا الحكومة، عىل العصاميون استوىل ملا
من مجتمع وخلق الطبقات، جميع إلغاء إىل انتقال فرتة إال «ليست املرحلة هذه بأن
اعتبار نقطة وهذه — الدكتاتورية الستمرار الالزم الوقت يحدد لم املتساوين.» األحرار
الحديدية القبضة يف ظلت التي السوفيتية روسيا يف سنة والثالثني الثماني نظر يف ممتعة
غامٌض ماركس أن والحقيقة القبضة. تلك إرخاء عىل عالمة أية تبدي ال سلطٍة لنظام
والتنظيم، التعليم يف بدورها الدولة تقوم أن وبعد طبقاته. مجتمع طبيعة وصف يف تماًما
فرد. لكل والرخاء السالم وسيسود اتصال أو قوة أية هناك يكون ولن الحكومة، ستذبل
املبدأ وسيكون فرد.» لكل الحر الكامل «التطور هو: للمجتمع الرئييس الهدف وسيكون

حاجاته.» حسب فرد ولكل مقدرته، حسب شخٍص «لكل هو املرشد
الربَّاق التناقض ذلك الجميل، الخيايل الحلم هذا تناقض عىل النقاد من كثري علق
حال، أية وعىل والوحشية. الدموية الطبقات حرب حقبة السابقة، للحقبة املطابق وغري

.Hallett هاليت كتب فكما
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األرثوذكس، الفكتوريني غامضغموضسماء ملاركسمجتمٌع الالطبقي» «املجتمع إن
حتى الخلف، إىل العاملية الثورة تطرد إن فما الحماس، من وقليل الثقة من بقليٍل ويوحي
يسوقهم أو الناس حماَس يُثري الجافة املاركسية عظام يف شيئًا تجد أن الصعب من يكون

جديدة. محاوالت أو جديدة، احتمال قوة إىل
أما للشيوعية. املنارصين الشيوعيني ملاليني الدين قوة لها فاملاركسية هذا، ورغم
إن ماركس ويقول األخرى. العقائد كل تفوق عقيدة تكون أن فيمكن الجدلية املادية
الحياة، يف له املقسوم اإلنسان بنصيب إيجابيٍّا إيمانًا تعلم املسيحية، مثل القديمة الديانات
العصاميني تعمي الناس» «أفيون ک تعمل فهي إذن والهوان. والوداعة اإلذعان د تمجِّ كما

الثورة. طريق يف ضخمة عقبات وتضع حتفهم، إىل وتقودهم
والالهوتيني االجتماعيني العلماء من الكثري شغل سؤال هذا ماركس؟ يصدق حدٍّ أي إىل
الزمن أظهر األساسيات، من كثري ففي املايض. القرن طوال واملفكرين الكتاب من وغريهم
يأخذ، ماركيسٍّ غري اقتصادي عالم أي عاد وما وتكهناته، نظرياته يف جوهرية أخطاء
أساسية نقطة وهذه الفائض، وقيمة بالقيمة يختص فيما العمل عن نظرياته الجد، بعني
العصاميني، ثورة إىل أدى الطبقات بني نزاع دولة، أية يف يحدث، ولم املاركيس. الفكر يف
،Sidney Hook هوك سيدني وهو املشهورين، ماركس أتباع أحد وأكد ماركس. تنبأ كما

يقول: كتب ألنه الشيوعية؛ للعقيدة أسايس أيًضا، املذهب هذا أن
ملاركس النظري الهيكل جميع فإن بنجاح، الطبقات نزاع حقائق اعتبار أمكن «إذا

أرًضا.» ويسقط يتهدَّم
تنبأ ملا استنارة، األقل األمم يف األقل عىل تماًما، مخالًفا طريًقا الرأسمايل النظام اتبع
قامت تماًما. العكس حدث العمال، طبقة بني واآلالم والفقر البؤس من فبدًال ماركس. به
ومنافسات الرأسمالية املنافسات فائض لتوقف حكومية، وأنظمة قوية، عمل اتحادات
اإلنسانية، عىل يعطفون ومن والخريين، االقتصاد «لعلماء ماركس احتقار ورغم املشاريع.
الرفق جمعية وأعضاء الصدقات، ومنظمي العمال، طبقة أحوال تحسني عىل يعملون ومن
املخيلة.» عىل يطرأ نوع كل من الباحثني واملصلحني لالعتدال، واملتعصبني بالحيوان،
بسهولٍة يسري النظام وجعلوا الرأسمالية رشور أسوأ تخفيف يف الناس هؤالء أمثال نجح
وكما اإلنسان. صنع من التعقيد بالغة مؤسسة لحظة أية يف تتوقعها أن يمكن معقولة
الصناعية األمم جميع بني «من Fund فند كتبه العرشين القرن يف حديث تقرير علَّق
االشرتاكي الهدف إىل أقرب جاءت الخاصة، بالرأسمالية تشبثَت التي األمة أن العظمى،
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ما فوق املادية الرفاهية من مستوى وهذا ، طبقيٍّ ال مجتمٍع يف للجميع الرخاء يوفر الذي
العالم.» لسكان العظمى الغالبية تدركه

يعد أن بقصد العصاميني بني القومية الروابط إضعاف عىل قوية آماًال ماركس علَّق
هذا عىل الحصول فشل ثبت وقد مكان. كل يف العمال بني الدويل بالتضامن إحساًسا لهم
العالم منظر يف املتمثل القومي الحماس وبواسطة عامليتني، حربني يف املرغوب الهدف
الشيوعية. البالد من وغريهما والصني روسيا يف هو مما وضوًحا أكثر ليس — الحايل
مثل صناعية، إىل تحوًال األكثر األمم يف أوًال العصاميني ثورة تحدث ماركس، لحكم وتبًعا
لم آخر تكهن وهذا — للتمرد نضًجا أقل روسيا بينما املتحدة والواليات وأملانيا إنجلرتا

التالية. األحداث عنه تتمخض
املؤرخني عىل القوة بالغ تأثريًا ماركس استخدمها التي الجدلية الطريقة أثرت
بقوله: William Henry Chamberlin تشمربلني هنري وليم علق كما أنه ولو الالحقني،
الواضحة االختالفات يف السبب تكون أن يف ملاركس التاريخية املادية طريقة «تفشل
بعض حساب يف ماركس أهمل االقتصادي. النمو مستوى نفس يف املوجودين الناس بني
للشخصية العظمى األهمية يحسب لم والجنسية. والدين الجنس مثل: الحيوية العوامل
صحيًحا تفسريًا واحد تاريخيٍّ حادث تفسري يمكن كان إذا ما فيه املشكوك ومن البرشية.

النظرية.» هذه بمصطلحات
عىل التغلب الصعب من نجد ماركس، أفكار يف املغالطات ندرس فبينما ذلك، ومع
هامة. معينة نواٍح يف مفيًدا الرأسمايل العالم عىل تأثريه كان وقد عرصنا. يف تأثريه
أساسية. إصالحات حدثت العمال، ثورة خطر وبخداع الصناعي، النظام عيوب فبتأكيد
تصحيح عىل الرأسمالية، لعيوب املستمر واالشرتاكيني الشيوعيني تكرار أجرب وباالختصار
الذي العصاميني تمرُّد إمكان تماًما، يمنع لم إن كثريًا، قلَّل وبذا الرشور. تلك من كثرٍي

ماركس. به تنبَّأ
جارفة األخرى، الواسعة املناطق من وغريهما والصني لروسيا املاركسية غزو أما
العالم يف إلحاًحا األكثر املشكلة هو فكان شخص، مليون تسعمائة حوايل طريقها يف
وللثوريني عموًما، للروس بالًغا احتقاًرا يُضمر ماركس كان التهكُّم: قبيل ومن الحديث.
بروسيا لتليق عرصه، يف القيرصي بالحكم يختصُّ فيما استنتاجاته فإن خصوًصا.
النجم ولكن ومناوراتها، وتكتيكها طرقها تتغري قد تتغري. ال روسيا «سياسة الشيوعية:

ثابت.» نجم العالم) (سيادة لسياستها القطبي
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الحظ وكما الشيوعية. عن ومثله ماركس آراء من القليل تنفذ روسيا أن اآلن، الواقع
ستالني يكن ولم شيوعية، دولة روسيا ليست ١٩٥٠م، عام يف Truman ترومان الرئيس
سلطة بالحري أو الشيوعي، الحزب يف دكتاتورية هناك فمثًال أحمر. شيوعيٍّا Stalin

للعصاميني. حقيقية دكتاتورية منها أكثر كهنوتية،
فأكثر أكثر قوًة ازدادت ولكنها السياسية. الحالة «ستذبل» ما رسعان ماركس: يقول
ماركس بمبادئ الوعظ أن الشيوعيون القادة وجد ،Lenin لنني من فابتداءً الزمن. بمرور
العقيدة لوا عدَّ شفويٍّا، املاركسية الفلسفة ذكر عىل دائبون هم فبينما ممارستها. من أسهل
رأى وإذ املالئمة. والوسائل السياسية األحوال ملقتضيات تبًعا ماركس عن ورثوها التي
خالجه ربما أنه املحتمل من ويبدو ماركسيٍّا.» «لست مرة: ذات قال أتباعه، نشاط ماركس
املحبوبة: االشرتاكية األمثال ومن العرشين. القرن منتصف يف نظرياته استخدام يف شكٌّ

طويًال.» عاش ملا ستالني حكم أثناء ماركس عاش «لو
فبعد العاملة»، الطبقات «إنجيل من األول الجزء سوى ماركس حياة يف ينرش لم
للجزءين بنظام، املرتبة وغري الكاملة غري الخطية مذكرته إنجلز أخذ ١٨٨٣م سنة يف موته
موت قبل ١٨٩٤م عام يف والثالث ١٨٨٥م سنة يف الثاني الجزء فظهر والثالث. الثاني
«تداول ب الخاصة األساسية للنظريات واستعماالت تنقيحات ويضمان واحد. بعام إنجلز
أما األول الجزء عىل ماركس شهرة وترتكز ككل». الرأسمايل اإلنتاج و«عملية املال» رأس
الفائض» قيمة «نظرية عن آخر مؤلًفا فإن هذا ورغم قليًال، إال يُقرآ فلم اآلخران الجزءان
Karl كاوتسكي كارل به د تعهَّ املال» «رأس كتاب من الرابع للجزء مخصصة كانت التي

(١٩٠٥–١٩١٠م). أملانيا يف ونرش ماركس، مخطوطات من ،Kautsky
«رديء بأنه بارزون الناقد ويصفه القراءة، صعب املال» «رأس كتاب أن حقيقة
آخر ناقٌد ويقول املواد.» وتناسق واملنطق النظام إىل ويفتقر الرتتيب وسيئ التأليف
العامة، النظرية يف والخلط الكتاب لهذا الغريب «التأليف الحظ إنه «Croce «كروس
غري املؤلف هذا ويعترب االنحرافات.» أو التاريخية والصور املريرين والتهكم والجدل
أن (Standen (ستاندين ثالث ناقد يقرر بينما التناسب. ومعدوم الرتتيب وسيئ متماثٍل
رأس كتاب تقديم «طريقة يقول: نراه واسع.» نطاٍق عىل رائعة الثالثة األجزاء «خطة

املتعب.» وبطئه املطولة، انحرافاته يف مملة املال
كارل من عنيًفا تناقًضا أكثر بآراء أوحى التاريخ يف شخص وجود فيه املشكوك ومن
أوحى «يهوديٍّا يجعله الذي الرأي بني عرضوسط به ليس العلمية، الناحية فمن ماركس.
محبوب «كقديس تماًما املضادة صورته وبني الحضارة.» لسقوط فخطط الشيطان إليه
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الذع ناقد وبدأ عرش.» التاسع القرن يف املوروثة غري العالم لطبقة نفسه وكرَّس ذاته أنكر
وتدهوًرا وبؤًسا موتًا سبب قد ماركس أن أقرِّر اإلنساني، التقدم «باسم بقوله: حديثه

البسيطة.» ظهر عىل عاش آخر شخٍص أي سببه مما أكثر ويأًسا
إليه؟ وانجذابهم األرض، سكان من املاليني عىل وقوته نفوذه يف الرس هو فما إذن
من ضد نضالهم يف شيئًا يملكون ال ملن الرمزي القائد هو ماركس أن Neill نيل واقرتح
مشاعرهم. املغبونني شارك أنه يف بالضبط هي ماركس «قوة أن بارزون ويعتقد يملكون،
السلطة من والغرية الطموح به يرتبط كبده، أعماق يف َليكمن املساواة تعصب وإن
هو.» يراه أسمى نظاٍم باسم الحارض األخالقي النظام لتحطيم استعداٍد عىل وكالهما
والتي نفسه، أعماق يف الكامنة الرئيسية «العاطفة السكي: هارولد من آخر تفسريٌ ويأتي
فخوًرا. وكان غيوًرا كان ولكنه بشدة، مقت قد يكون ربما بالعدالة. شغفه هي تحركه،
ظلمهم.» الذي العبء ذلك الناس كواهل عن يرفع أن هو لحياته الرئييس املحرك ولكن
اإلنشائية ماركس كارل هدية «إن يقول: كتب إذ فريهوف؛ من آخر تفهمي تقدير ويأتي
صورة هي سواء، حد عىل رأسماليٍّا، أو اشرتاكيٍّا أكان سواء الحديث، املجتمع إىل العظمى
نظام لكل تحديًا األعىل املثل هذا صار واملعاناة. الفقر فيه ينعدم مجتمع وجود رضورة
بد ال االقتصادية، نظرياته ينبذ الذي نظامنا، مثل اجتماعي، نظام أي وحتى اجتماعي،
نفسه هو عاش الذي الرجل ذلك فإن وهكذا، الخاصة. بطريقته األعىل املثل ذلك يقبل أن
هي وهذه ماركس، كارل إنجاز هو هذا تماًما. الفقر انعدام يف أمًال العالم وهب قد فقريًا،

الحديث.» العالم عقلية بها غريَّ التي الطريقة
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الثامن الفصل

فيل: ضد بحريٌّ عمالق
ماهان1 ت. ألفريد

التاريخ عىل البحرية القوة أثر

القوة «أثر عنوانه الذي ماهان، ت. ألفريد البحري القائد كتاب معارص ناقد وصف عندما
الحديثة.» العصور يف حارقة قنبلة أعظم ولكنه مدهش، «كتاب بأنه التاريخ» عىل البحرية
أي رها صوَّ مما بأكثر للعالم الحديثة البحرية القوات ماهان صور رائعة. بصريًة أبدى إذ
الضخمة العاتية البوارج كانت بينما أسطول»، أي من «األقوى قلمه عىل وأطلق آخر. فرد
مؤرخ من ما وبالتأكيد صوته، صدى غري بوصة ١٦ عيار مدافع قصف وليس أطفاله،

ماهان. فعل مثلما النطاق، الواسع املبارش التأثري ذلك مثل بكتابته أحدث قد آخر
يف الحاسم العامل هي البحرية القوة أن املسجل، التاريخ طوال ماهان، أوضح
أعظم بدور القيام إىل تصبو أمة لكل رضورية البحر عىل فالسيطرة العاملية؛ السيطرة
وطنها؛ يف واألمن الرخاء من قدٍر أكرب عىل نفسه الوقت يف وتحصل العاملية، الشئون يف
الرب ألن والزوال؛ االنهيار فمصريها عظيمة، كانت مهما بالبحر، املتصلة غري الربية فالقوة
املفتوح.» السهل كل تقريبًا هو البحر بينما العقبات، كل تقريبًا «هو ماهان أشار كما
تجاريٍّ بأسطول واالحتفاظ البحرية، بقوتها السهل هذا عىل السيطرة عىل القادرة فاألمة

العالم. ثروة استغالل يمكنها قوي،

.Alfred T. Mahan 1
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يختاره رجٍل آخر كان ربما ماهان»؟ الحارقة «القنبلة ذلك كان الرجال من نوع أي
سنة يف ماهان ُولد للسم. مقلق أو األول، الطراز من استقراريٍّ غري أو كثوري املرء
جامعة يف وتخرَّج West Point بوينت وست يف ومدني، حربي مهندس ابن ١٨٤٠م،
بحري كضابط واحدة وتريٍة عىل حياته من طويلة مدة وقىض ،Annapolis أنابوليس
… األمريكية األهلية الحرب إبان محدود عمل باستثناء والرب، البحر بني العمل يتناوب
والرحالت والرشق الربازيل يف بالعمل خربته واتسعت مسلح. التحام أي قط يمارس لم

أوروبا. خالل
كتاب تأليف عدا فيما مميز، عمل أي دون الرحالت تلك بعد سنة عرشة خمس مرَّت
عهد الذي األهلية، للحرب البحري بالتاريخ خاص الساحلية»، املياه «خليج عنوانه صغري
وأحدثت شهرته أبرزت التي الفرتة ذلك بعد جاءت ١٨٨٣م. سنة يف بكتابته ماهان إىل
Stephen لوس ب. ستيفن البحري القائد دعا … حياته مستقبل يف متطرًفا تغيريًا
حديثًا املنشأة الحربية الكلية يف البحري والتاريخ التكتيك عن ليُحارض ماهان B. Luce

.Newport نيوبورت يف
كضابٍط قط ينجح لم وإذ ينتظرها. ماهان كان التي الفرصة نوع هو بالضبط هذا
األسطول مؤخرة قائد إىل ي (ُرقِّ كابتن برتبة زال وما البحري، الروتني وملَّ شهري، بحريٍّ
للقراءة سنة مدتها إجازة ُمنح هللا. عند من مرسلة الجديدة املهمة أن بدا تقاعده). بعد
سلسلة بدأ ١٨٨٦م، سنة سبتمرب يف ذلك، وبعد نيوبورت. إىل الذهاب قبل والتفكري
أن لها ُقدِّر التي املحارضات تلك الضباط، من صغرية مجموعة يف املحارضات من
التاريخ» عىل البحرية القوة «أثر باسم منقحة صورة يف سنوات بأربع ذلك بعد تنرش

(١٦٦٠–١٧٨٣م).
«القوة املصطلح اختار أنه اإلنجليزي نارشه إىل به بعث خطاب يف ماهان ذكر
«لقد وقال: … بالتداول ويحظى االنتباه يجذب كي لكتابه كعنوان «Sea Power البحرية
االلتصاق أو الناس انتباه جذب يف لضعفها (maritime (بحرية الصفة تماًما نبذت
عرص يف حساس وتر عىل ترضب «Power «قوة كلمة أن أيًضا الجيل ومن بأذهانهم.»
بعنايٍة البحرية» القوة «أثر العنوان اختري فقد إذن، السياسية. والقوة والكهرباء البخار
قبل عليه، تتوقف الذي الشهري، الكتاب هذا وإن القرَّاء. أذهان يف ا خاصٍّ انطباًعا ليحدث
الربيطانية البحرية القوة وتقدم لسمو وتفسري رسد جوهره يف هو ماهان، شهرة غريه،

النابليونية. الحروب نهاية إىل عرش السابع القرن منتصف من
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مستعرًضا عريضة، خطوط يف العظمى البحرية القوة وتدهور تقدم بتتبع ماهان يبدأ
ماهان ويخترص البحر. يف القوة بلوغ إىل تهدف ألمة الالزمة العنارص تلك بالتفصيل
الطبيعي اإلنتاج (ومنها الطبيعية واملالءمة الجغرايف، املوقع هي: ستة، إىل الظروف هذه

الحكومة. ونوع الشعب، ونوع السكان، وعدد الحدود، وامتداد والجو)
تغلبت كيف مثاٍل كل يف فأوضح البحرية»، القوة «عنارص يتناول ماهان أخذ
«القوة من بكثرٍي أوسع البحرية القوة تكون لتفسريه، وتبًعا خصومها. عىل بريطانيا
التجارية والسفن بل فحسب؛ الحربي األسطول األوىل تتضمن ال إذ البحرية» الحربية
اكتساحه يف البحرية القوة تاريخ يضمُّ «بينما يقول: ماهان فكتب الوطن. يف قوية وقاعدة
أكثر يف فهو البحر، بجانب أو البحر يف عظيمة األمة يجعل أن شأنه من ما كل العريض
والحمالت الحربية، البحرية القوة أن دائًما، أكد فقد ذلك، ومع «. حربيٌّ تاريٌخ معانيه
تنجح وال التجارية، البحرية تزدهر أن يمكن ال هدف. لتحقيق وسائل إال ليست واملعارك
من املكونة املجموعة عىل القومي الرخاء يتوقف األخرى. بغري منهما كل الحربية، البحرية

مًعا. االثنتنَْي
البالغة املزايا عىل ماهان أكد أولية، أهميٍة ذو أمٌر وهو الجغرايف، املوقع وبدراسة
توسيع عىل يغريها وال برٍّا، نفسها عن الدفاع عىل يجربها «ال موقع ذات أمٍة لدى الكامنة
ذلك أمثلة ومن قاري.» حدودها أحد أمة إىل بالقياس … الرب طريق عن أرضها رقعة
هولندة تاريخ يف مبكٍر وقت فمنذ األخرى. الناحية يف وهولندة وفرنسا ناحية، يف إنجلرتا
املحافظة أجل من ليحارب ضخم بجيٍش االحتفاظ إىل الضطرارها قواها أنهكت الحديث،
حربية قوة بناء بني البرشية وقوتها ثروتها بتقسيم ضعفت فرنسا أن كما استقاللها. عىل
لوجود للهجوم، تعرًضا أكثر فرنسا موقع كان كذلك التوسع. مشاريع وبني بحرية،
أسطول استخدام يمنعها الذي األمر املتوسط، والبحر املحيط من كلٍّ عىل لها سواحل
املركز نفس يف يجعلها محيطني، عىل املتحدة الواليات موقع أن إىل ماهان فأشار موحد.
وإذا العظمى، التجارة طرق من القريبة املوانئ ذا املتوسط املركز وأن الضعف. من
إنجلرتا، إن ثم عظيم. اسرتاتيجي مال رأس األقوياء، األعداء ضد للعمل القوية القواعد
تحظى أن من تمكَّنت الشمايل البحر ويف املانش بحر يف التجارة طرق عىل بسيطرتها

البحرية. بالسيادة
إحدى هو الدولة «ساحل أن فقرر الطبيعية، املالءمة وهو الثاني، عنرصه ماهان حلل
هذه يف البحر وهي وراءها، التي املنطقة إىل الوصول الجبهة هذه سهلت وكلما جبهاتها،
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فاملرافئ هذا، ورغم الجبهة.» هذه بواسطة العالم، ببقية الدولة هذه اتصال سهل الحالة،
بسخاءٍ وهولندة إنجلرتا الطبيعة تعامل لم فإذا لها. حيوية أهمية ذات العميقة العديدة
«بأرض فرنسا حوبيَْت بينما البحر، نحو االتجاه إىل اضطرتا واملناخ، الرتبة ناحية من

البحر. شطر يغريهما ما تجدا فلم املتحدة، الواليات بوركت وكذلك جميلة.» خصبٍة
هو بحرية، كقوة األمة نمو يف املؤثرة الطبيعية العنارص آخر وهو الثالث، والعنرص
منها تتألف التي املربعة األميال «عدد املصطلح بهذا ماهان يقصد لم … الحدود امتداد
أمة سكان عدد كذلك مرافئها.» وطبيعة ساحلها، طول يقصد ولكنه الدولة، هذه مساحة
األمريكية: األهلية الحرب من لذلك ومثل عظمى، أهمية ذو ساحلها، طول إىل بالنسبة

قوة الجنوب ذلك لدى وكان الحربية، مقدرته مثل الجنوب شعب عدد كان «لو
ومداخله العظيم البحري ساحلها امتداد لكان األخرى، مواردها مع تتناسب حربية بحرية
وليس حربية، بحرية يملك ال أنه فقط فليس الجنوب، أما … القوة عظيم عنًرصا الكثرية؛
ساحلها طول يف متناسبًا سكانها عدد يكن لم … ولكن مالحني، قوًما يكونوا لم أنهم فقط

عنه.» يدافعوا أن السكان هؤالء عىل يجب كان الذي البحري،
وهي: البحرية، القوة يف املؤثرة الثالثة الطبيعية الرشوط ماهان استعرض أن بعد
وحكومتهم. السكان تناول عىل عرج الحدود، وامتداد الطبيعية واملالءمة الجغرايف املوقع
هو الكبري السكان مجموع «ليس ألنه خاصة؛ ناحية يف السكان عدد عىل أكَّد وهنا
ظهور عىل استخدامه املمكن األقل، عىل أو البحرية، باملالحة املشتغل عددهم وإنما الهام،
كان وفرنسا. إنجلرتا من التاريخية األمثلة وأخذت البحرية.» األدوات صنع ويف السفن،
نحو األخرية سكان ميول ولكن إنجلرتا، سكان عدد عىل كثريًا يزيد فرنسا سكان عدد
ماهان واستنتج الزراعية. امليول ذوي فرنسا سكان عىل لها ميزة كانت والتجارة البحرية
يف عظيًما عنًرصا قبل، من كان كما اآلن، هو البحرية امليول ذوي الكبري السكان «عدد أن

املضمار.» هذا يف «متخلفة املتحدة الواليات أن ووجد البحرية.» القوة
القوة تكوين عىل املالئمة، القومية الصفة تأثري فهي ملاهان الخامسة النقطة أما
لألغراض القوم صالحية تقريبًا، استثناء «بدون أنه يبني التاريخ إن يقول فكتب البحرية.
البحر.» يف عظيمة ما وقٍت يف كانت التي لألمم مميزة ظاهرة تكون أن يجب التجارية،
قوا حقَّ فإنهم تجارية» «شعوب بأنهم كثريًا ُوصفوا والهولنديني اإلنجليز أن من الرغم وعىل
من الذهب عن الباحثون ربح مما أكثر البحرية، تجارتهم من وأساسية دائمة مكاسب
أموالهم باستثمار املخاطرة يف الراغبني غري املرسفون الفرنسيون أما والربتغاليني اإلسبان
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رضورة ويشمل التجارة، إىل «امليل بأن مالحظته ماهان أبدى وقد الخارجية. التجارة يف
البحرية.» القوة تكوين يف األهمية البالغة الصفة هو به، للمتاجرة ما يشء إنتاج

مستعمرات تكوين عىل بالقدرة أيًضا أثًرا القومي النبوغ أو للذكاء أن ماهان اعتقد
يستقر اإلنجليزي «املستعمر ألن الفرنسيني عىل اإلنجليز ق يتفوَّ املجال هذا ففي صحيَّة.
يذكر أنه ورغم الوطن، ذلك بمصالح مصالحه ويربط الجديد، وطنه يف ومبارشة طبيعيٍّا
يكونوا فلم اإلسبان أما إليه.» العودة إىل يشتاق ال فإنه األصيل، وطنه دائًما بالخري
من أكثر الجديدة الدولة لثروة الرسيع باالستغالل أوًال يهتمون ألنهم ماهرين؛ مستعمرين

لخرياتها. الكاملة التنمية
اعتقد وقد البحرية. القوة لنمو بالنسبة وإداراتها الحكومة نوع ماهان يتناول وأخريًا،
وبينما البحرية.» القوة نمو عىل عظيم أثٌر «لهما الحكام وصفة الحكومة نوع أن ماهان
يف املستخدمة االستبداد «قوة أن يذكر نراه الديمقراطية، الحكومات عمليات ل يُفضِّ هو
أعظم بقيادة حربية، بحرية وقوة ضخمة بحرية تجارة ما وقٍت يف تخلق قد وثبات حكمة
موت بعد املثابرة ضمان هي … والصعوبة الحرة. للشعوب األبطأ العمليات تحققه مما
حديثة، أمة كل فوق البحرية، القوة يف الذروة إىل وصلت قد إنجلرتا كانت وملا املستبد.»
الحكومة تأثري ويتجه خاص. بنوع مالئمة هناك الحكومة دراسة أن يعترب ماهان فإن
أو الحاكم، امللك عن النظر وبغض البحر. عىل السيطرة نحو دول، عدة عىل اإلنجليزية
البحرية. بالسيادة األمة الحتفاظ األساسية األهمية اإلنجليز أدرك السياسية، األحزاب عن
بالحياة يختص فيما الحكومات مختلف أعمال عن مطول تاريخي استعراض وبعد
السلم: أوقات يف أوًال بطريقتنَْي؛ يعمل الحكومة نفوذ أن ماهان قرَّر لشعوبها، البحرية

إىل وميوله الشعب لصناعات الطبيعي النمو تحبذ أن بسياستها الحكومة «تستطيع
الصناعات بعض تنمية محاولة يمكنها أو البحر، طريق عن والربح املغامرة وراء السعي
الخطأ، بنوع الحكومة، فإن طبيعيٍّا، هذان يوجد لم وإذا اإلبحار. نحو امليول وبعض

القيود.» عليه تفرض أو ألنفسهم، الناس تركه الذي التقدم توقف
أسطول، وتسليح خلق إىل الحكومة بميل البحرية تقدر الحرب؛ أوقات يف ثانيًا
من وباملثل، إليها.» امليل وأهمية سفنها نمو مع يتناسب حجم من «ببحرية واالحتفاظ
ويجب العالم، من النائية األجزاء تلك يف مالئمة، بحرية بمحطاٍت «االحتفاظ الرضوري
الواليات أن ماهان وجد وقد املحطات.» تلك إىل التجارية السفن املسلحة السفن تتبع أن
ذات أو ، استعماريٍّ طابع ذات إما لها، أجنبية قواعد وجود عدم يف ضعيفًة كانَت املتحدة

حربي. طابع
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البحرية، القوة عىل املؤثرة األساسية الستة العوامل ماهان فحص أن بعد وهكذا،
البحرية للحروب التفصييل التحليل إىل لالنتقال استعداد عىل صار مليٍّا، فيها وفكر
ثم قرن. وربع قرنًا بالتقريب وتبلغ ١٧٨٣م سنة إىل ١٦٦٠ سنة من املدة يف األوروبية
الظروف ماهان وصف بدايٍة وكنقطة التاريخي. االستعراض هذا إىل كتابه بقية ص خصَّ
إسبانيا إىل خاص بنوع مشريًا عرش، السابع القرن أواخر يف أوروبا يف السائدة العامة
بحرية حروٍب يف تشتبك أن يمكن التي الرئيسية الدول وهي — وإنجلرتا وهولندة وفرنسا
بني سباًقا الصاخبة التالية السنوات إبان أوروبا تاريخ كان ماهان، نظر ويف مستقلة.
وأكد الثاني، لشارلز الهولندية بالحرب بحثه فبدأ البحر. عىل للسيطرة الغربية القوى
برزت التي اإلسبانية السيادة حرب يف التجارية إنجلرتا مصالح بلغته الذي املدى عىل
Port ماهون وميناء طارق جبل عىل فاستولت املتوسط، البحر يف كقوة إنجلرتا منها
األسطول بواسطة ممكنًا Wolfe وولف نجاح كان السبع، السنوات حرب ويف .Mahon
أخرى ومرة فرنسا. من النجدات وصول ومنع ،St. Lawrenceلورانس السانت فتح الذي
بقوات إنجلرتا فشلت عندما األمريكية الثورة إبَّان البحرية للقوة الرئييس املعنى ظهر
املستعمرات استطاعت وهكذا وإسبانيا، لفرنسا املتحدة القوة مواجهة يف مقسمة، بحريٍة

حريتها. تنال أن األمريكية
هو املستمر البحري الحصار أن هي كتابه طوال الرئيسية ماهان قضية كانت

يُقهر. ال الذي الربي الجيش من أكثر الربية، والقوة البحرية القوة بني دائًما الحاسم
الكابتن وهو حياته لتاريخ كاتٍب أهم علق املعارك، مختلف تكتيك تفاصيل رسده ويف
أخذ وإذ الدقة. لتوخي جهٍد كل ماهان «بذل بقوله: W. D. Puleston بولستون د. و.
الدقيق واملعنى اإلبحار بتكنولوجيا يلمَّ أن جاهًدا حاول الرشاعية، السفن عرص من أمثلته

املالحي.» عرصه يف استعمالها بطل التي القديمة، البحرية للمصطلحات
استخدمها، التي امليكانيكية الوسيلة وصف نفسه، هو حياته، لتاريخ ماهان ذكر ويف

الرشاعية. للسفن البحرية املعارك تصوير وإعادة لتمثيل الورقية، السفن نماذج مثل
هو أخرب كما التاريخ»، عىل البحرية القوة «أثر كتابه من الرئييس ماهان هدف كان
تاريًخا أكتب أن «هديف قوله: من يؤخذ ما السابق، رئيسه كان الذي الضابط لوس، القائد
يُضيف أن بوسعه وكان البحرية.» لألحداث تاريًخا وليس املايضالبحري، عن ناقًدا حربيٍّا
اقتنع إذا السيايس والتاريخ البحري التاريخ بني العالقة ح يوضِّ أن أهدافه من أن أيًضا
ثابتًا مركًزا مالكها منَحت البحر عىل السيطرة مع ذهبت التي االقتصادية القوة بأن تماًما
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أهمل بينما بحرية، قوًة كوَّنت إنجلرتا «ألن Pratt برات الحظ كما وهكذا، العالم. شئون يف
واعتقد الكتساحها. ونابليون عرش الرابع لويس خطط إحباط استطاعت ذلك، خصومها

تدمريها.» أرادوا ممن الحضارة أنقذَت بذلك أنها راسًخا اعتقاًدا ماهان
ولو — مبارشة نرشه فور عامليٍّا التاريخ» يف البحرية القوة «أثر كتاب شهرة ذاعت
وجيزٍة فرتة وبعد املتحدة. الواليات يف شهرته من بكثري أعظم كانت الخارج يف شهرته أن
واإلسبانية. والروسية والهندية والفرنسية واليابانية األملانية إىل الكتاب هذا تراجم ظهرت
العالم، يف الجاري العظيم البحري التوسع لعرص ذخريًة الكتاب هذا كان مكان، كل ويف

وأمريكا. وأملانيا العظمى بريطانيا يف وخصوًصا
يف ظهر لو ماهان، كتاب كان إذا ا عمَّ سؤال دائًما هناك يبقى نقاد، عدة أبان وكما
أن يف ريب ال البالغ؟ األثر ذلك بنفس يحظى كان فهل أخرى، منطقة ويف آخر عرص
أرض عىل الحربية البحرية القوة أهمية عن ماهان أقوال وسقطت ا جدٍّ مالئًما كان عرصه
تستعرض العظمى القوى كانت العرص. ذلك يف الحرب إىل امليول تماًما فوافقت خصبٍة،
فمن إذن، جديدة. وممتلكات مستعمراٍت بغزو وتقوم ساحقة بحريًة دوًال لتصري عضالتها
عىل السيطرة بأن القائلة باملستندات املدعمة فرباهينه نبيٍّا؛ ماهان األمم تعترب أن الطبيعي
التي السياسات صحة الرباهني تلك أثبتت قد أمة أية ملصالح األسايس املطلب هي البحر
الربيطانيني، الكتاب أحد عنها عرب وكما الدراسة. موضع هي التي أو قبل، من اعتنقت
مكان.» كل يف الجاري االستعماري التوسع لهب عىل يصب البرتول «مثل تعاليمه كانت
وقال إنجلرتا.» عظمة «إنجيل بأنه فوصفوه ماهان، كتاب الربيطانيون النقاد قرظ
جدالهم.» كل بوضوح دعم فقد الربيطانية؛ الوزارة من طلب عىل بناءً كتبه «ربما بولستون:
بعد الربيطانية الحربية البحرية مركز تحسني أجل من أنه البحريني القواد أحد وأكد
أحٍد ألي وال ملاهان وإنما لألحرار، وال للمحافظني بالشكر ندين «ال فإننا ١٩٠٠م سنة
London بوست لندن جريدة كتبت ١٩١٤م، سنة يف موته عند ملاهان وتقديًرا سواه.»
كان ألنه سداده؛ يمكن ال بَدين العظيم األمريكي لذلك َلَمِدينة بريطانيا «إن تقول: Post

مفهومة.» وبطريقٍة دقٍة يف لربيطانيا البحرية القوة فلسفة صاغ من أول
ماهان فيه كتب الذي الوقت يف أنه ندرك عندما أكثر تقديًرا التعليقات هذه ستقدر
إهماٍل من تُعاني اإلنجليزية الحربية البحرية كانَت التاريخ» عىل البحرية القوة «أثر كتابه
عىل تفوقت ما ورسعان فحسب، الهيكل حجم إىل موظفوها فاخترص طويلة مدة منذ مايل
بأنها اإلنجليزية البحرية القوة وُوصفت حداثة. األكثر واإليطالية الفرنسية السفن قوتها
غري ثلثيها من أكثر وكان الغريبة.» املتنوعة األشكال ذات العتيقة للسفن «معرًضا تشبه
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أوانها يف قوي، حديث إنجليزي أسطول لتكوين ماهان نصيحة جاءت فقد إذن مسلح.
وتقويتها. الحربية البحرية القوة تنظيم إعادة حركة كثريًا فأرسعت تماًما، املناسب

سنة يف لربيطانيا بهما قام زيارتنَْي أثناء ملاهان وتقديرها إعجابها إنجلرتا أظهرت
امللكة أقامتها التي الرسمية العشاء حفالت يف الرشف ضيف كان ١٩٠٤م، وسنة ١٨٩٣م
والبحرية. الجيش نادي كرَّمه أجنبي رشف ضيف أول وكان الوزراء، ورئيس فكتوريا

أسبوع. بحر يف فخرية درجات وكامربيدج أكسفورد جامعتَْي من كل ومنَحتْه
النقاد أحد اقرتح كما يُنرش لم التاريخ» عىل البحرية القوة «أثر كتابه أن بما ولكن
قوة يمثِّل كان واليابانيني األملان عىل أثره فإن وحدهم، واإلنجليز األمريكيون يفهمها بلغة
اآلن أقرأ ال «إنني :Kaiser Wilhelm II الثاني ولهلم القيرص فقال الربيطانيني. عىل أثره
مستقبلنا يتوقَّف … سفني جميع ظهر عىل موجود إنه ألتهمه. وإنما ماهان، الكابتن كتاب
كتاب صار وهكذا يدنا.» قبضة يف الشعاب الثالثي الرمح يكون أن ويجب املياه، عىل
:«Taylor «تايلور حياته تاريخ كتاب أحد وقال … جديدة أملانية ببحرية موحيًا ماهان
من يُعاني كان ماهان، حياة من األخرية القليلة األشهر يف أنه عىل معقول دليل «هناك
أن يسبق لم أنه ولو لعبه، الذي والدور األوىل) العاملية (الحرب الحرب عن عقلية لثمة

األملانية.» البحرية نمو إثارة يف إطالًقا، قبل من فيه فكَّر
بنسخة حربية سفينة وكل ، بحريٍّ ضابط كل ُزوِّد فقد اليابان؛ يف األمر وكذلك
الغربية، الطرق تعلم إىل اليابانيون تلهف وقد األمتعة، من وكجزء ماهان، كتاب من
املدافع وعيار الحربية، البحرية القوة بناء يف واسع، نطاٍق عىل ملاهان، يستجيبون وبدءوا
مستشارها يكون بأن اليابان دعوة ماهان ورفض األخرى. البحرية األمور من ذلك وغري
القوة ليصريوا يعملون ورشعوا لهم، رائدًة آراءه اتخذوا هذا، ورغم الرسمي. البحري

األقىص. الرشق يف العظمى البحرية
املتحدة الواليات كانت عليها، يؤثر أن إىل ماهان تاق التي العظمى الدول بني من
أن املتحدة الواليات عىل يجب بأنه ماهان واقتنع تعاليمه، قبول يف البطيئة هي وحدها
ضخمة، حربية بحرية فتبنَّى أجنبية، أسواق يف أخرى قوات مع عنيفة منافسة يف تدخل
الكرة نصف خارج مستعمرات بامتالك وتتسع البحار، أعايل يف بحرية قواعد وتكسب
أمريكية. كقاعدة وتستعمل تضم أن يجب Hawaii هاوائي جزيرة بأن وأشار الغربي،
أوروبا كعالقة به عالقتنا تكون أن يجب ،Caribbcan الكاريبي البحر أن إىل أشار كما
كتابه طوال ماهان أوىل بناما. قناة بإتمام املتحدة للواليات أهميته وتزداد املتوسط، بالبحر
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إمكانياتها والَحظ املتحدة، الواليات إىل ا خاصٍّ انتباًها التاريخ» عىل البحرية القوة «أثر
مواطنيه حماس إشعال إلعادة كتابه ماهان «ألَّف بولستون: الكابتن وقال بحرية. كقوٍة
داخل بتطويٍر مشغولون األمريكيني أن اعتقد بحرية. قوًة يصريوا أن يف ومتعتهم السابق
حذو وطنه يحذَو أن يف ماهان يرغب لم داع، دون بعيًدا عظيم بمرياٍث قذفوا وبذا القارة

يشء.» كل قبل برية قوة ويُصبح عرش الرابع لويس حكم إبان فرنسا
وهنري روزفلت، ثيودور هما: الرئيسية، املراكز يف اثنني تحول ماهان حجج سببت
مجلس يف ولودج األبيض البيت يف روزفلت تحمس Henry Cabot Lodge لودج كابوت
عن لفلسفته كامًال تعبريًا روزفلت وجد عظيمة. أمريكيٍة حربيٍة بحريٍة لتكوين الشيوخ
كسب يف لتساعده البحرية القوة نظريات واستخدم ماهان. كتبه فيما الغليظة» «العصا
الربنامج عىل ماهان، أثر وأن البحار، عرب التوسع سياسة نحو األمريكي العام الرأي
القرن من التسعينيات يف بدأ الذي املتحدة، الواليات يف حربيٍة بحريٍة إلقامة الضخم

وملحوظ. واضح عرش، التاسع
سيًال فأخرج الشهري، العظيم نجاحه طريق يف التصانيف الكثري ماهان قلم جرى
عرشين، حوايل جمعت التي واملقاالت الكتب مجلدات عدد فبلغ املجالت ومقاالت الكتب من
بالغة البحرية» القوة «سلسلة إىل إضافاته وكانت الصحف. مقاالت من عرشات بها يلحق
سنة يف الفرنسيتني» واإلمرباطورية الثورة عىل البحرية القوة «أثر سيما وال األهمية،
أكثر بعنايٍة باملستندات ومدعًما شموًال أكثر مؤلًفا النقاد اعتربه الذي ١٧٩٣–١٨١٢م،
والقوة ويلسون، Faraggut فاراجوت حياة وتواريخ التاريخ»، عىل البحرية القوة «أثر من

١٨١٢م. سنة بحرب عالقتها يف البحرية
ما إىل مثًال وأشار أصيلة، ليست البحرية القوة عن آراءه بأن رصاحة ماهان اعرتف
قبل وحتى قرون. بثالثة ذلك قبل الفكرة نفس عن Raleigh ورايل Bacon باكون كتبه
Xerxes وكسريكسيس ،Thucydides ثوكيديس أمثال األقدمون عرف أطول بوقٍت ذلك
أكثر واسع، نطاق يف ماهان، نجح الفكرة. هذه أهمية ،Themostocles وثيموستوكليس
للتاريخ «تحليًال حرفيٍّا: هو قال كما كان الذي الخاص، موضوِعه يف سابق كاتٍب أي من
أثر وبالضبط، السنني، من طويلٍة سلسلٍة خالل الجارية األحداث رس ألبنيِّ محاولٍة يف
فرصتي.» أعطاني شاغًرا، املجال هذا ترك وإذ معينة. أحداث يف البحر، عىل السيطرة
فتجاهل ا، جدٍّ ضيقًة التاريخ إىل ماهان نظرة كانت املعلقني، من كثري قال كما أنه، ورغم

واالقتصاد. السياسة إىل جديدة نظرة وخلق الحيوية، العوامل من الكثري
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السابقة، وللقرون لعرصه منطقيٍّا، سليمًة كانت ماهان مذاهب بأن جدًال سلَّمنا وإذا
تفوقت هل خاص، وبنوع العرشين؟ للقرن التكنولوجي التقدم بواسطة بائدة صارت فهل
لعبت الثانية، العاملية الحرب ففي آرائهم؛ يف الخرباء اختلف اليوم؟ عالم يف البحرية القوة
السفن ألن الجوية؛ القوة مع تماًما تتعاون أن عليها كان ولكن بارًزا، دوًرا البحرية القوة
الحرب بعد حدث الذي التطور وإن للدمار. ا جدٍّ عرضة الجو يف طائرات تحرسها ال التي
هذه فبوسع البحرية. القوات مستقبل عىل ظالٍّ ألقى قد الجحيم» «قنبلة عن وتمخض
ألسطوٍل السوفيتية روسيا صنع فإن ذلك ومع متكتٍل. أسطول قدرة تماًما تشل أن القنبلة
القوة أن عىل قاطع لدليٌل الطائرات؛ حامالت عىل أمريكا وتأكيد الغواصات من عظيم

ذري. عرص يف حتى بمكانتها تحتفظ زالت ما البحرية
شهرته مع تتعادل لن كمؤرخ، الدائمة ماهان منزلة أن وحكمهم، العلماء رأي ويف
املتحدة الواليات بلغت وفاته وقت ويف الدعاية، قبيل من كان الباهر فنجاحه املعارصة.

وهي: لها، رسمها التي األهداف
الكاريبي البحر يف القواعد وإقامة بناما، قناة وشق عظيمة، حربية بحريٍة بناء
العالم.» يحكم األمواج يحكم «من بأن القائلة فلسفته انتصار شاهد لقد الهادي. واملحيط
الحظ وكما البحرية. القوة أجل من جنونيٍّ سباٍق يف ملشغولٌة العظمى الدول وإن هذا،

الذع: ناقد
القومية والسياسة البحرية املذاهب يف وبعمق مبارشة أثر قد واحد شخٍص من «ما
يف عميًقا تعديًال «عدَّل ماهان أن فرنيس بحري خبري قرر بينما الكثرية.» األمم هذه ملثل

فيه.» عاش الذي العرص تاريخ عدَّل حياته، فرتة
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العاملية: واجلزيرة القارة قلب
ماكندر1 ج. السريهالفورد

للتاريخ الجغرايف املحور

بطريقٍة ماهان، البحري القائد برهن أن بعد سنوات، عرش عىل قليًال تزيد فرتٍة خالل يف
استخدام إمكان أن غري التاريخ. عرب البحرية القوة قهر إمكان عدم عىل ونهائية مقنعة
بعاملني وذلك صحته، فند قد يكن لم إن خطريٍة، بدرجة نسف قد املستقبل، يف مذاهبه
يف Wright رايت لألخوين الناجحة التجارب أوىل وهو املادية اململكة من األول جديدين؛
يف كتبها علمية ورقة األفكار: مملكة ففي الثاني العامل وأما قوية، بطائرة ١٩٠٣م سنة
باللقب ذلك بعد اشتهر الذي ماكندر، هالفورد اإلنجليزي الجغرايف العالم ١٩٠٤م سنة

الجغرافية». السياسة «أبو
الحادثنَْي، لهذَيْن املثرية األهمية تقع هاتنَْي من حالة أية يف الفور عىل العالم يعرف لم

مستديًما. تغريًا بهما يتغريَّ أن يجب األرضية الكرة وجه فإن ذلك ومع
قرأ ١٩٠٤م سنة يناير ٢٥ يف … الثورية النظريات تفكُّك املحتمل غري من يعد لم
امللكية الجغرافية الجمعية اجتماع يف للتاريخ»، الجغرايف «املحور املشهورة ورقته ماكندر
غري عادية، نرشة عىل تزيد ال إنها أي مطبوعة، صفحة ٢٤ يف الورقة تلك وتقع بلندن،
خالل والحارض املايض يف والسياسة الجغرافيا بني املتبادلة للعالقة الرائع تحليلها أن
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االقتصاد وعلماء الحربيني السياسيني القادة تفكري غزت جديدة أفكاًرا كان كله، العالم
مكان. كل يف واملؤرخني والجغرافيا

«املثل عن ا جدٍّ مطوَّل بتفصيل نظريته ماكندر عدَّل األوىل، العاملية الحرب نهاية يف
والحقيقية». الديمقراطية العليا

السابق وموضوعه الكتاب فهذا األصلية، قضيته عىل أسايس بتعديل يقم لم أنه ورغم
والعلوم الجغرافيا إدماج وهو الجغرافية، للسياسة الحديث العلم يف الزاوية حجر هما

مًعا. السياسية
طبيبًا أبوه كان الشهرية، محارضته ألَّف عندما والثالثني الرابعة يف ماكندر كان
كان حيث أكسفورد إىل ومنها ١٨٧٤م، سنة يف Epsom إبسوم كلية إىل أرسله ريفيٍّا
علم يف أكسفورد لجامعة متجوًال محاًرضا بعدها ُعنيِّ باألملعية، حافًال دراسته ل سجَّ
الطالب مئات إليه جذب حيث أكسفورد يف للجغرافيا معيًدا ُعنيِّ ثم سنتنَْي، ملدة الجغرافيا
تمويل يف األثر أكرب امللكية الجغرافية الجمعية عىل إللحاحه وكان الحركية، تعليمه بطرق
وجعلت ١٨٩٩م، سنة بأكسفورد الجغرافيا علم يف بريطانية مدرسة ألول الجمعية هذه
تسلُّق يف بشهرٍة ليحظى السنوات تلك يف الوقت من متسًعا وجد كما مديرها. ماكندر
استمراره ومع أفريقيا، برشق Kenya كنيا جبل إىل صعوٍد مغامرة بأول فقام الجبال،
املنصب ذلك لندن، جامعة يف االقتصادية للجغرافيا معيًدا عمل بأكسفورد، منصبه يف
بعلوم دائًما أولع وإذ ١٩٠٣م، سنة يف بلندن االقتصاد ملدرسة مديًرا تعيينه إىل أدَّى الذي
حياته كانت ذلك، ومع ١٩١٠–١٩٢٢م. سنة من الربملان يف مراٍت لعدة انتخب االقتصاد،
الدراسة لتقدُّم نفسه فكرَّس األكاديمية، الدوائر يف يشء، كل وقبل أوًال كلها، العملية

اإلنسانية». النظر «وجهة حيث من الجغرافيا وخصوًصا للجغرافيا، العلمية
الواسع الفعل رد مثل له قدر الذي للتاريخ»، الجغرايف «املحور كتابه يف ماكندر قدَّم
سنة بأربعني ذلك بعد اشتهرت فكرة وهي املقفل، الفضاء عن نظريته أوًال قدم ذاك.
«الحقبة أن ماكندر اعتقد واحد»، «عالم مقال يف Wendell Willkie ويلكي وندل بواسطة
عند انتَهْت قد الجغرافيني، والتوسع االكتشاف من قرون أربعة حقبة وهي الكولومبية»
بدقة سنة، أربعمائة يف العالم خريطة حدود «تمت يقول: فكتب العرشين؛ القرن بداية

تقريبية.»
فقال: والحقيقية»، الديمقراطية العليا «املثل يف الفكرة نفس ماكندر تتبع

الجنوبي القطب وإىل عميق، بحر وسط يف فوجدناه الشمايل القطب إىل أخريًا «وصلنا
هذه تلَق لم الرواد، كتاب ختم األخريَيْن، االكتشاَفنْي وبهذَيْن عالية. هضبة فوق فوجدناه
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أو هامة، جبال سلسلة أو الخصبة األرض من واسٍع سهٍل عىل بالعثور جزاءها املغامرة
ثبوت تمام قبل ترسم العالم خريطة كادت ما ذلك، عىل وزيادة األول. الطراز من نهر
واملزارع والغازي اإلرساليات مبعوث سار … اليابسة أجزاء لجميع السياسية امللكيات
الرحالة، ُخطى كثب من يتبعون جميًعا هؤالء سار املهندس، وحديثًا الناجم، ومستغل
الكاملة. الحقيقية ملكيتها تقرر أن قبل اكتشفت قلَّما حدودها أقىص يف الدنيا إن حتى
أفريقيا يف أو الجنوبية، أمريكا يف أو الشمالية أمريكا يف أو أوروبا يف منطقة توجد فقلَّما
املتحرضة.» نصف أو ة املتحرضِّ القوى بني لحرب نتيجة إال ملكيتها تثبت لم أسرتاليا، أو
جاكسون فردريك اسمه بارع أمريكي مؤرٌخ عربَّ عرش، الثامن القرن تسعينيات يف
محدودٍة بطريقٍة كان ذلك أن ولو مشابهة، فكرٍة عن Frederick Jackson Turner ترنر
واآلن، األمريكي. التاريخ يف وأهميتها املاضية الجبهة عن كتب بأن املقفل، الفضاء عن

العالم. خالل اختفت قد الجبهة تلك أن ماكندر يقرِّر
بقوله: ترنر، لتمهيد املحتملة اآلثار ماكندر وصف

النظام نتناول أن الكولومبي، بعد العرص يف ثانية، علينا سيكون فصاعًدا، اآلن من
بدًال االجتماعية، القوى يف انفجاٍر فكل العاملية. املجاالت أحد وسيكون املقفل، السيايس
سريتدُّ فإنه الرببرية، الفوىض ويف به، املحيطة املعروف غري الفضاء دائرة يف يذوب أن من
الضعيفة العنارص تلك لذلك، نتيجة وستتحطم األرضية، للكرة البعيد الجانب من بحدٍة
فائض، أو كارثة وبكل صدمة بكل اآلن نحسُّ … للعالم واالقتصادي السيايس الكياننَْي يف
ن ممَّ إلينا ترتد وقد األرضية. الكرة من لنا املقابل الجزء يف يعيشون من بها يحس كما
حول … ثانية صداه ويرجع إنساني، فعٍل كل صدى يرتد وهكذا … قبالنا يعيشون

العالم.
برٍّا له املصاحبة املحدودة غري الحركة وخفة بعرصنا، الخاص املقفل النظام ويف
كان ولو ماكندر. لرأي تبًعا ومىض، انقىضعرصها قد السائدة، البحرية القوة نرى وجوٍّا،
الجديدة؟ للحقبة الطبيعي املركز كان فأين أرضية. قوة عرص جاء فقد إذن حقيقيٍّا، هذا
أطلق التي الشاسعة املساحة تلك يف أي العالم، من العظمى األرض كتلة يف بالطبع كان
لتوضيح خرائط خمس بني ومن العالم»، لسياسات املحورية «املنطقة اسم ماكندر عليها
املحورية». «املنطقة وتصور للقوى»، الطبيعية «املراكز ى تسمَّ أن األخرية ت استحقَّ قضيته
من واملمتدة آسيوية، األوروبا املنطقة وداخل شمال يف الجغرايف املحور ماكندر ر صوَّ
بحر بني العريض الربزخ إىل وغربًا الوسطى، الصحارى إىل الشمالية القطبية املنطقة

األسود. والبحر البلطيق
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ظلَّت العالم وبقية أوروبا فإن مقاله، معظم به يخصُّ الذي التاريخي للتحليل وتبًعا
املحور. منطقة من مستمر ضغٍط تحت قروٍن لعدة

منكم أطلب فأنا إذن، الخارجية الرببرية ضغط تحت حضارتها أوروبا «نالت
وللتاريخ آلسيا تابعان أنهما عىل األوروبي التاريخ وإىل أوروبا إىل لحظًة تنظروا أن
ضد دنيوي نزاع نتيجة كانت ا، جدٍّ حقيقي بمعنى األوروبية، الحضارة ألن اآلسيوي؛
الذي هو الحديثة ألوروبا السياسية الخريطة يف واضح تناقٍض وأهم اآلسيوي. الغزو
الصغرية األرايض من ومجموعة القارة، مساحة نصف تشغل التي روسيا مساحة تمثله

العربية.» القوى تسكنها
بقوله: حديثه ماكندر أكمل األوروبي التاريخ يف واالمتداد التقلُّص وبتتبُّع

الشقة خالل آسيا من الخيول راكبي الشعوب من مجموعة برَزْت سنة، ألف «ملدة
بخيولهم ساروا ،Caspian sea قزوين وبحر Oral أورال جبال بني الواقعة العريضة
شبه قلب يف Hungary املجر يف واستقروا روسيا، لجنوب املكشوفة املسافات خالل
تاريخ كوَّنوا الحال، بطبيعة قابلتهم التي باملعارضة وكونوا نفسه، األوروبية الجزيرة
واألغارقة واإليطاليني والفرنسيني واألملان الروس — املجاورة العظمى الشعوب من كلٍّ

البيزنطيني.»
والخامس عرش الرابع القرننَْي يف املغول غزوات تركت الدائر، التأثري نظر وجهة ومن
والصني. والهند وفارس وروسيا الوسطى أوروبا من كثريًا فاكتسَحْت األثر، أعمق عرش،
للعالم عليها املتفق الحدود و«كل املحور» «منطقة ماكندر أسماه مما الغزوات تلك جاءت
يف نشأَت التي املتحركة السلطة لتلك الهائلة بالقوة وقٍت بعد أو الحال يف ت أحسَّ القديم،

«.Steppe االستيس سهول
ثقلها من تزيد املحور منطقة فرأى أزمنتنا، عىل تاريخه أشعة ماكندر أسقط
النظر وجهة ومن والحربية. االقتصادية القوة يف نموها مع متمشية العالم شئون يف

… ألنه الجغرافية»؛ للعالقة معينًا «إلحاًحا باألدلة رأى التاريخية،
التي أوران–آسيا، الواسعة املساحة تلك هي العالم لسياسة املحور منطقة «أليست
راكبي البدو أمام مفتوحة الزمان قديم يف كانت ولكنها إليها، تصل أن السفن تستطيع ال
هنا تزال وال كانت، الحديدية؟ السكك من شبكة اليوم تغطيها أن وشك وعىل الخيول،
نوع ولكنه بعيد، مدى إىل يصل نوع من واالقتصادية العسكرية القوة تحرك ظروف
اسكنديناوة وعىل فنلندة عىل وضغطها املغولية، اإلمرباطورية محل تحل فروسيا محدود.

124



ماكندر ج. هالفورد السري العاملية: والجزيرة القارة قلب

املمتدة االستيس رجال غارات محل يحل والصني، والهند وفارس تركيا وعىل بولندة وعىل
تحتله الذي املركز ذلك كله، العالم يف املتوسط االسرتاتيجي املركز تحتل إنها الخارج. إىل
أيًضا الجوانب جميع من وترضب الجوانب، جميع يف ترضب أن يمكنها أوروبا. يف أملانيا

الشمال.» عدا ما
والنمسا أملانيا الداخيل الكبري الهالل يضم املحور منطقة خارج هاللني ماكندر يحدد
والواليات وأسرتاليا أفريقيا وجنوب بريطانيا الخارجي الهالل يضم بينما والصني والهند
الحافة لدول معادلة تكن لم املحور منطقة قوة أن والحقيقة واليابان، وكنده املتحدة
تحالفت إذا إال هذا يحدث «قد بقوله: العظيم خوفه ماكندر أبدى وهنا للهاللني، الخارجية
الساحلية البالد فوق تمتدَّ أن املحور دولة بوسع يُصبح الحالة، هذه ويف روسيا، مع أملانيا
العالم إمرباطورية تكون وعندئٍذ أسطول، لبناء هائلة قارية موارد فتستعمل لألورال–آسيا

ظاهرة.»
أن إىل وأشار جغرافيٍّا، عامًلا بصفته تكلَّم بأنه بالتأكيد الشهري خطابه ماكندر اختتم
الظروف رضب حاصل بالطبع هو معني وقٍت أي يف السياسية للقوة الحقيقي «التوازن
وتنظيم واملعدات الكاملة للرجولة النسبي العدد يف واسرتاتيجيٍّا اقتصاديٍّا الجغرافية،
قابلية أكثر الحساب هذا يف الجغرافية «الكميات أن تقديره ويف املتنافسة.» الشعوب
ملوقع الجغرافية األهمية تتغري لن البرشية.» الكميات من تقريبًا، ثباتًا وأكثر للقياس

الرويس. الشعب غري آخر شعٌب سكنه إذا املحور
أراضيها، واحتالل الروسية اإلمرباطورية لهزيمة الصينيني اليابانيون نظَّم إذا فمثًال
إىل املحيط عىل جبهة تضمان أنهما ملجرد العالم حرية عىل األصفر الخطر تكونان فإنهما

املحور. منطقة ساكنو الروس منها حرم ميزة وهذه العظمى، القارة موارد
آراءه دعمت الحرب «أن األوىل العاملية الحرب نهاية عند يكتب وهو ماكندر، أحس
يف استمر والحقيقية» الديمقراطية العليا «املثل ففي كيانها.» تهز أن من بدًال السابقة
وسط يف الواقعة القارة» «قلب أنها عىل عندئٍذ إليها أشار التي املحور» «منطقة مناقشة

العاملية». «الجزيرة
هي واحدة قارة بل قارات، ثالث ماكندر رآها كما وأفريقيا، وآسيا أوروبا تكن لم
لم فإنه اإلنسان، تفكري عىل مسيطًرا مىض فيما كان البحر أن وبما العاملية»، «الجزيرة
ماكندر فأشار حولها. اإلبحار املستحيل من كان ألنه جزيرة؛ الشاسعة الرقعة تلك يعترب
األميال، من ألفان عرضها الثلج من طبقة الشمايل القطب بحر فوق «يطفو أنه إىل
حيث من جزيرًة القارة فليست إذن، آسيا. شمال يف الضحلة األرض عىل حافاتها إحدى
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الجزر عن تختلف ال فإنها الشاسعة، ومساحتها الحقيقة، هذه وباستثناء اإلبحار.» غرض
فمن السكان. وعدد املسافة من كلٍّ يف األرض بقية عىل العاملية الجزيرة وتطغى األخرى،
والجنوبية الشمالية لألمريكتني الباقي الثلث بينما الثلثان، الجزيرة لهذه األرض، ناحية
العالم سكان أثمان سبعة فإن ذلك عىل وزيادة األخرى. الصغرى واملناطق وأسرتاليا
الحظ فقد إذن، األخرى. األرايض بقية يف فقط الثمن يقيم بينما الجزيرة، هذه يف يقيمون

األرضية.» كرتنا يف العظمى الجغرافية «الوحدة هي القديمة الدنيا أن ماكندر
يقول: استطرد العاملية، الجزيرة وعالقات» «نسب ماكندر أوضح أن وبعد

املسافة قسنا وإذا الشمايل، القطب إىل بالنسبة األرض كاهل عىل هي، كما «ُوضعت،
من ميل ١٠٠٠ أوًال نجد آسيا منتصف بطول الجنوبي، القطب إىل الشمايل القطب من
الجزء إىل األرض من ميل ٥٠٠٠ ثم لسيربيا، الشمايل الشاطئ حتى بالثلج املغطَّى البحر
القطب عند بالثلج املغطاة األرض إىل البحر من ميل ٧٠٠٠ ثم الهند، من الجنوبي
تبلغ آسيا فإن العربي البحر أو البغال خليج منتصف بطول قسنا إذا أما الجنوبي.
باريس ومن ميل، ٦٠٠٠ Vladivostok فالديفوستك إىل باريس ومن فقط، ميل ٣٥٠٠

للسابقة.» مساوية مسافة الصالح الرجاء رأس إىل
فحسب؛ املساحة حيث من نسبيٍّا صغرية وأسرتاليا األمريكتان ليست ماكندر: قال
أو العظمى» «القارة يف مما بكثري أقل فيها التي الطبيعية واملوارد البرشية القوة وإن بل
كلها، العاملية الجزيرة أو العظمى القارة أن لو «ماذا ماكندر: ويسأل العاملية». «الجزيرة
البحرية؟ القوة من متحدة قاعدة املستقبل، يف ما، وقٍت يف صاَرت منها، األكرب الجزء أو
هذا، لها؟» املديرة والرجال السفن حيث من األخرى الجزيرية القواعد عىل تتفوق أَال
يف سيتحد العظمى القارة من كبريًا جزءًا أن احتماٌل هناك يزال فال ُهزمت أملانيا أن ورغم
وحذَّر قهرها. يمكن ال عظمى بحرية قوة عليها وتبنى واحدة، حكومة إمرة تحت ما يوٍم
أية من أوسع أساس عىل البحرية قوتها لكونت الحرب أملانيا كسبت «لو يقول: ماكندر

ممكنة.» قاعدة أوسع عىل ستكون أنها والحقيقة التاريخ، يف قوة
املنطقة هو القارة فقلب السابقة؛ محوره حدود نفس أساًسا ماكندر قارة لقلب
«وتشمل البحرية. القوة سيطرة متناول عن والبعيدة النائية، وآسيا أوروبا يف الوسطى
والبحر املصب، ناحية من وجزءه للمالحة، الصالح الدانوب نهر ووسط البلطيق بحر
داخله يف القارة قلب يضم إذن، ومنغوليا. والتبت وفارس وأرمينيا الصغرى وآسيا األسود
مثلثة إنها — روسيا وكذلك واملجر، والنمسا Brandenburg Prussia براندنربج بروسيا
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ذكر … التاريخيون» الخيول راكبو إليها يفتقر كان عظيمة، برشية قوة ذات الشكل
األوىل العاملية الحرب إبان ثبت ألنه املنطقة؛ هذه يف األسود والبحر البلطيق بحر ماكندر

بحرية. قوة بأية الخارج من عليهما السيطرة أو إليها الوصول استحالة
تربطه واحد هام طبيعي «ظرف بأنه: القارة لقلب آخر بتعريٍف قوله ماكندر أكمل
الشديدة Mesopotamia العراق أرض عىل املطلَّة فارس جبال حافة عند بيانيٍّا، مًعا، كله
درع القمر من نرى كما الشتاء منتصف ويف … الشتاء زمن يف الثلج تحت الحرارة،
املساحة هذه بأن ماكندر اقتنع … معانيه أضخم يف القارة قلب وتظهر بيضاء واسعة
الشمايل، املتجمد املحيط إىل هيمااليا جبال من إجماًال وتمتد العاملية. الجزيرة مفتاح هي
شماًال ميل ٢٥٠٠ مسافة وتمتد Yangtze يانجتيس نهر إىل Volga الفولجا نهر ومن
بسبب البحرية القوة من بمأمن كانت وملا وغربًا. رشًقا أخرى ميل ٢٥٠٠ ومسافة وجنوبًا
أن عسكريٍّا، ونظم صحيًحا نموٍّا نما إذا هذا القارة لقلب ويمكن القارة، داخل موقعها

عظيم.» تأثري ذات عاملية قوة ومحور مركز يصري
نصها: األلسن، عىل شائعة صيغة إىل حججه ماكندر اخترص

القارة، قلب عىل يسيطر أوروبا رشق يحكم «من
العاملية، الجزيرة عىل يسيطر القارة قلب يحكم ومن

الدنيا.» عىل يسيطر العاملية الجزيرة يحكم ومن
قلب يف التفوق وبني أملانيا، أو روسيا وخصوًصا واحدة، أمة أية بني يحال ولكي
التصادم يمتص الدول من حاجز بتكوين ماكندر نصح األوىل، العاملية الحرب إثر القارة،
إستونيا هي ماكندر يراها كما املستقلة والدول األسود. البحر إىل البلطيق بحر من
والرصب واملجر Great Bohemia العظمى وبوهيميا Lithuania ولتوانيا Esthonia
تختلف قائمة وهذه — واليونان وبلغاريا العظمى ورومانيا Graet Serbia العظمى
أخطأ الحديث، التاريخ ضوء وعىل باريس. يف السالم مؤتمر قرره ا عمَّ طفيًفا اختالًفا
إذ منها؛ املطلوب الغرض الصدام امتصاص منطقة تحقق فلم فاحًشا، ً خطأ ماكندر

روسيا. ثم أوًال، الحاجز هذا أملانيا اخرتقت
اخترب سنني، بأربع ماكندر موت قبل ١٩٤٣م، سنة يف الثانية العاملية الحرب وإبَّان
فوجد السالم.» وكسب املستدير «العالم عنوانه: مقال يف الثالثة للمرة القارة قلب نظرية
مضت.» سنة أربعني أو عرشين منذ عليه كانت مما اليوم ونفًعا صحة «أكثر فكرته
أعظم يكون أن بد فال الحرب، يف أملانيا السوفيتي االتحاد هزم «إذا بأنه: يتنبَّأ واستطرد
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ناحية يف األقوى االسرتاتيجي املركز ذات القوة سيكون هذا، عىل وزيادة الدنيا، يف دولة
التاريخ يف مرٍة وألول البسيطة، ظهر عىل طبيعيٍّ حصن أعظم القارة فقلب الدفاع.

ونوًعا.» ا كمٍّ كافية، حامية عليه تسيطر
كارل لتفسري وتبًعا النازية. أملانيا فعلت مثلما ماكندر بنظريات ما دولة تتشبث لم
فكرة فإن التصانيف، الكثري الجغرافية املوضوعات كاتب ،Karl Haushofer هوشوفر
األملاني السيايس الفكر سادت عاملية، جزيرة يف املوجود القارة قلب عن األساسية ماكندر

١٩٢٥–١٩٤٥م. سنة عرشين ملدة
كمالحظ اليابان إىل أوفد عندما ١٩٠٨م سنة إىل يرجع مبكر وقت يف هوشوفر اشتهر
صار األقىص، الرشق شئون استيعاب عىل اهتمامه فركز األملاني، القائد ملوظفي حربي
لغات بست التكلُّم تعلم اللغات، لحفظ استثنائية موهبة طريق وعن كخبري معروًفا
عن ليلم رحالته يف ع توسَّ أنه كما والروسية، والكورية واليابانية الصينية منها أجنبية
العاملية الحرب إبان العسكرية الرتب يف هوشوفر رقى واألقىص. األوسط بالرشَقنْي كثٍب
الباقية وللمدة أملانيا، استسالم وبعد Major General جنرال ماجور برتبة وتقاعد األوىل،
يف الحربي والتاريخ وتعليمها، السياسية الجغرافيا يف بالكتابة شغل العملية، حياته من
العليا املثل يف للتفسري ومقاالت وكتيبات كتب عدة قلمه فسطَّر .Munich ميونيخ جامعة
يف السياسية التغريات تحركات وتتناول الجغرافية، السياسة هما: رسٍّ بكلمتَْي النازية
للسكنى أراٍض إىل الشعب حاجة بها ويقصد ،Lebenstraum السكنى فضاء أو العالم

والنمو. ع للتوسُّ
أوائل يف هذا كان وربما مرة، ألول ماكندر مؤلف عىل هوشوفر عثر متى نعرف ال
من ح فرصَّ أستاذه، عىل عثر أنه هوشوفر أدرك الفور وعىل العرشين، القرن عرشينيات
١٩٠٤م لسنة ماكندر ورقة يصف ١٩٣٧م سنة يف كتب فمثًال له. مدين بأنه نفسه تلقاء
أعظم شيئًا حياته يف يَر لم «أنه أضاف ثم كله» العالم يف الجغرافية اآلراء «أعظم بأنها
موضوع ناقش بسنتني ذلك وبعد الجغرافية.» السياسة لروائع القليلة الصفحات تلك من
من الخوف عن الربيطانية النظر وجهة اتخذ ماكندر أن إىل مشريًا رويس، أملاني تحالف
أوفيد بحكمة هوشوفر اْستَشهد ما وكثريًا اتحدتا. إن الدولتنَْي لتلك ستكون التي القوة
أربع القارة لقلب ماكندر خريطة طبع أعاد … العدو» لغة نتعلَّم أن الواجب «من :Ovid
أفكاره بأن تردد، بال واعرتف Zeitschrift für Geopolitik مجلة يف األقل عىل مرات

ماكندر. قدَّمه الذي األساس عىل مبنيٌة

128



ماكندر ج. هالفورد السري العاملية: والجزيرة القارة قلب

وهتلر. هوشوفر بني اتصال حلقة Rudolf Hess هيس رودلف صديقهما كان
لسنة الفاشلة Beer Hall Putsch بوتش خمارة قضية بعد السجن يف هتلر كان فبينما
«كفاحي كتابه من فقرات عدة يف هتلر أوضح … مرات عدة هوشوفر زاره ١٩٢٣م،
انترص وملا الجغرافية. السياسة مذاهب بعض هوشوفر من استقى أنه ،«Mein Kampf
سياسة عىل التأثري يخوله قياديٍّ مركز يف هوشوفر كان سنني بعرش ذلك بعد النازيون
املوظفني من ضخًما عدًدا جنَّد النازي، الجغرافية السياسة ملعهد رئيًسا ُعنيِّ وإذ أملانيا.
التهذيبي واألثر املعيشية والظروف الطبيعة عن معلوماٍت عىل للحصول األرض ليذرعوا

القوية. الحربية األهمية ذات الجغرافية املعلومات من ذلك وغري للشعوب،
عىل تَُسيطر أن بد ال أملانيا أن فكرة عليه تسلَّطت ماكندر، بأفكار هوشوفر أعجب وإذ
عىل وتركزت يانجتيس، نهر إىل الراين نهر من القارة عرب رسومه فانترشت القارة. قلب
اإلمرباطورية ضد والهند وروسيا والصني واليابان أملانيا بني عمالق تحالف لحدوث خطته
توقيع وبدأ وأيدتها. تعاليمه عىل العامة األملانية املوظفني هيئة وافقت وقد … الربيطانية
كلها سياسته أن غري هوشوفر، لحلم محقًقا ١٩٣٩م سنة يف السوفيتي النازي امليثاق
الثانية، العاملية الحرب بنهاية عجل خطأ أعظم هتلر اقرتف عندما الرياح أدراج ذهبت
وجيزة، بفرتٍة الحرب انتهت وبعدما السوفيتي، االتحاد يهاجموا بأن قواده أمر عندما

البافاري. بيتهما يف وزوجته هوشوفر انتحر
الحربي املذهب أساس وضع الذي هو بأنه هوشوفر اد النقَّ اتهم طبيعي، هو وكما
قال: إذ ١٩٤٤م؛ عام ألقاها التي الخطبة يف االتهام هذا دحض ماكندر أن بيد النازي،

هيس، إىل أوحى الذي هوشوفر إىل أوحيت إنني تقول شائعات برسيان «علمت
السياسة أفكار ببعض «كفاحي»، كتابه يميل كان عندما هتلر، عىل بدوره هذا فاقرتح
عن شيئًا أعرف ال ولكني سلسلة، يف حلقات ثالث إنها مصدرها. إنني يقال الجغرافية،
هوشوفر اقتبسه ما كل أن قلمه، دليل من أعرف فإنني ذلك، ومع والثالثة. الثانية الحلقتنَْي
امللكية الجغرافية الجمعية أمام ألقيته الذي للتاريخ الجغرايف املحور خطاب من أخذه منِّي

طويل.» بزمن نازي حزب عن مسألٍة أي وجود قبل خلت، سنة أربعني منذ
فقلَّما وحدها. أملانيا عىل قاًرصا بالطبع الجغرافية السياسة مذاهب انتشار يكن لم
موسكو معهد هو مزدهر، جغرايف مكتب فهناك األملان من نشاًطا أقل الروس كان
املتحدة الواليات بني بالنزاع طويل وقت منذ اهتم الذي العاملية، والسياسة لالقتصاد
هذا يف املمتع ومن عليها. السيطرة يف السوفيتي االتحاد يأمل التي العاملية والجزيرة
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الشيوعية الحكومة كانت عندما ١٩١٩م عام روسيا يف ماكندر رأي نذكر أن الخصوص
الحكومة نوع «يتعارض أبًدا. مناطقه يغري ال الفهد بأن مقتنًعا كان عهدها. حداثة يف
قالب يف صيغت التي السياسة مع األمم، لعصبة العليا واملثل واألمريكية الربيطانية
بولشفية أو dynastic األرسات نظام عىل أكانت سواء القارة وقلب أوروبا لرشق الطغيان
من ولكن األرسي، للطغيان أقىص فعل رد البولشفي الطغيان حالة تكون قد .Bolshvik
املتسعة االجتماعية حاالتها تناسق مع واملجرية، والربوسية الروسية السهول أن الحقيقي

.«Syndicalism النقابية ودعاية العسكرية لسري مالئمة عريٍض نطاٍق عىل
التي النقاط جميع وأحصيت طويًال نقاًشا الجغرافية ماكندر نظريات صحة نوِقَشت
اإلمكانيات حساب يحسب أن يف ماكندر إخفاق الواضحة العيوب ومن شك. أي بها يحيط
فرض قد الجو غزو بأن ذلك، بعد كتبه فيما اعرتف ولكنه الجوية، للقوة التي الهائلة
نضال القارة»، «قلب أيد قد التقدم هذا أن عىل أرصَّ أنه إال الوحدة. من نوًعا العالم عىل
رهيبًا سالًحا غدت قد الجوية القوة أن عىل النقاد ويرص — يضعفها ولم العاملية، الجزيرة
تعرب الجوية فالخطوط االسرتاتيجية؛ أهميتها تفقد القارة قلب نظرية جعلت درجة إىل

:Herrick هريك علَّق وكما الجهات، جميع من والقارات املحيطات اآلن
األرض فوق اإلرادة حسب يقطع فرد واسع طريق إنه للجميع. مشاع عاملي الهواء
القارة قلب تعرف ال وهي جوية، قوة إال الجوية القوة يصد ال سواء، حدٍّ عىل البحر أو
الطائرات يركب «من يكون: قد اآلن االسرتاتيجي والقانون … البعد تمام عنها البعيدة
الجو عىل يسيطر ومن الجو، عىل يسيطر القواعد عىل يسيطر ومن القواعد، عىل يسيطر

العالم.» عىل يسيطر
القارة قلب يجاور ما املرء يرى حيث أرضية كرة فحص هذه النظر وجهة يدعم
الحديثة. املواصالت وسائل وبمصطلحات الشمالية، أمريكا من مرئية الشمالية وأمريكا
قلب عنَّا يحجب الشقة بعد وال الوصول استحالة عادت ما :Weigert وايجرت ويقول
الحديثة الطائرات قهرت إذ إليه؛ النفاذ يمكن ال منيع موقع سور خلف تقع تعد لم القارة،
تحذيراته ماكندر ألقى أن بعد سنة الخمسني يف الشمايل القطب مناطق املدى البعيدة
فذلك الدفاع، لقوة كئود عقبة القارة قلب حجم نفس فإن ذلك، عىل وزيادة املشئومة.
إصابة إمكان من تزيد مثًال، البحار، وسواحل السوفيتية روسيا ألرايض العظيم الطول
«بينما ماكندر ألفاظ وبحسب التعقيد. بالغة دفاع مشكلة وتخلق املعادية، الطائرات

الجهات.» جميع من رضبها أيًضا يمكن الجهات، جميع من تَرضب أن يمكن
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الذي القوي املركز إدراك يف فشل إذ ماكندر؛ عنها عمَي وأخرى هامة، نقطة هناك
فرتٍة منذ شاهد والحقيقية»، الديمقراطية العليا «املثل كتابته أثناء ويف األمريكتان، تحتله
مشغوًال كان أنه ويبدو وعنفها، أمريكا لقوة استعراًضا األوىل العاملية الحرب يف وجيزة
الجديدة الدنيا ير لم ذلك وعىل األرض، إىل نظرته يف العاملية والجزيرة القارة قلب بفكرة

القديمة.» للقارة تابع و«مجرد ساحلية منطقة إال
السوفيتي االتحاد أقام … آراءه تؤيد قوية أدلة فهناك التنبؤية ماكندر مساوئ ورغم
املعادن واستغالل والصناعي الزراعي م التقدُّ طريق وعن القارة، قلب عىل جديًدا حكًما
العالم يف املناطق أقوى من املنطقة جعلت الجوي، املجال وإنشاءات الحديدية والسكك
الخمسية الخطط من عدًدا بدأت أنها من الرغم فعىل أخرى، ناحية ومن وحربيٍّا. اقتصاديٍّا
املتحدة، للواليات التي اإلنتاجية املقدرة املنطقة تلك تبلغ فلم املاضية، سنة العرشين يف
من هدفه عن بعيًدا يزال ال فإنه القارة قلب يحكم السوفيتي االتحاد أن وبرغم هذا

بالعالم. بالك فما العاملية، الجزيرة عىل السيطرة
األصلية. األسس يفند ال ولكنه ماكندر، آراء تفاصيل بعض ضعف النقد كشف
ك. جون عبارة وتنص وشئونها.» الدنيا عن عاملية بفكرة يمدنا األول «الرأي أن ربما
منطقة توجد «ال ماكندر: وقال طويلة. ملدة سنتذكره أننا عىل John C. Winant واينانت
تصديق عىل الحصول يف آليٍّا كان منه.» أكرب وال األرض سطح من أصغر كاملة جغرافية
باب «إن وتقول: ١٨٨٩م سنة إىل يرجع مبكر وقت يف عنها عرب التي للنظرية واسع
مواطنيه يحث أن اهتمامه جل كان للجغرافيا.» املتوج الباب هو السياسية الجغرافيا
أساسية أهميٍة ذات الجغرافية الحقائق بأن اإليمان عىل األخرى الديمقراطيات وشعوب
إال للديمقراطية سالم يف تعيش لن الدنيا أن ويعلم يؤمن كان والدول. الشعوب نمو يف
آراء عىل الحديثة الجغرافيا أسس وضعت لقد ا. تامٍّ فهًما الجغرافية الحقائق فهمت إذا

ومناطقه. العالم عن ماكندر
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العارش الفصل

العظمة: يفجنون دراسة
أدولفهتلر1

Mein Kampf «كفاحي»

العارش يف ،Eva Braun براون وإيفا هتلر أدولف جثتَْي التهمت التي الحريق كومة كانت
هذه كانت األرض، تحت كبري عمق عىل القائمة برلني يف محكمة ١٩٤٥م، سنة أبريل من
من أعظم األوبرا، مؤلف «هتلر، فيها يفكر أن يمكن كان التي املطاف خاتمة الكومة
موضوًعا Richard Wagner واجنر ريتشارد فاتخذه حماسيٍّا إعجابًا الناس به أعجب
أسفل املنظر جلجل … اآللهة» شفق أو ،Gütterdämmerung عنوانها جديدة ألوبرا
Führer فوهرر بدأ عندما بجيل ذلك قبل افتتحت عظمى، شجوية رواية عن الستار

والقوة. السلطة نحو سريه املستقبل
بعد ١٩٣٣م سنة يف الحكومة زمام عىل هتلر، بقيادة النازي، الحزب قبض وعندما
األعمال. بتلك العالم روع العنف، بأعمال مقرتنة سنوات عرش من أكثر دامت اضطرابات
الديمقراطية، الحكومة أنظمة جميع فرتكت رقابته، تثبيت يف متهوًرا الحكم نظام كان
واتحادات األخوية والجمعيات الكنائس واضطهدت رحمٍة، غري يف املعارضة اآلراء وأوقفت
الصديقة األمم إىل علنًا التهديدات ووجهت ضخمة، أعداد يف اليهود وقتل ضمت، أو العمال

الدعاية. من موجات طريق عن املجاورة

.Adolf Hitler 1
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Mein عنوانه ضخًما مجلًدا بإمعان وقرءوا أنفسهم األملانيني غري أتعب فلو ذلك، ومع
شكًرا املخجلة. تفاصيله بكل أمامهم موضًحا كله الربنامج لوجدوا «كفاحي»، أي Kampf
الطبقة عىل كلها القصة تقترص أن يف مؤلفه نجح فقد املطبوعات؛ عىل الدولية للرقابة
والفرنسية باإلنجليزية التداول بحرية وفاز النصاملوبوء، ترجم لو وحتى األصلية. األملانية
مخبول» خيايل لرجل خياليٍّا «حلًما الناس من كثري العتربه األخرى، اللغات من وغريهما
بحق «كفاحي» سمى لقد العقل يصدقها ال بدرجة وطموًحا مداه، يف االتساع بالغ بدا —
املحكمة قايض نظر وجهة ناحية من إليه وللنظر العرص، هذا يف الدعاية أخرجته ما أروع
لتنفيذ وحلفاؤها عظيمة أمة انساقت العرشين». القرن يف إجراًما الكتب «أعظم أنه عىل
الثانية، العاملية الحرب نريان اندلعت فعندما الكتاب. ذلك نها تضمَّ التي الخيالية اآلراء

نسخة. ماليني خمسة وحدها أملانيا يف منه ع ُوزِّ
Sigmund فرويد سيجموند اسمه آخر شخص (مثل فيينا يف وتربَّى هتلر نما وإذ
تحكمه أن لها قيض وأحقاًدا وتعصبات انطباعات سنه حداثة يف وهو كون ،(Freud
صورة االفتتاحية األبواب وتبني «كفاحي»، كتابه يف يشء كل صب حياته. بقية طيلة
بالنمسا Braunau براونو يف ١٨٨٩م سنة يف ُولد األوىل، السنوات تلك من هامة موجزة
نمساوي، منه أكثر أملانيٌّ بأنه دائًما يشعر كان ولذا األملانية؛ للحدود املواجه الساحل عىل
أوىل كانت نفسه، هو هتلر، لرواية وتبًعا املتنعم فيينا شعب خاص، بنوٍع يحتقر وكان
دراسته توقفت التنظيم. وسوء التوفيق وعدم واإلخفاق واآلالم بالحرمان مليئًة حياته ِسِني
السن، تلك حوايل يف وهو والداه ومات عمره، من عرشة الثالثة يف وهو املدارس يف الشكلية
بيد باملعمار، يشتغل أن حاول املضمار هذا يف أخفق وإذ مصوًرا، ليكون فيينا يف فكافح

مأربه. نيل عىل يساعده لم املوهبة وإىل التعليم إىل افتقاره أن
أفكاره وتأثرت التاريخ، سيما وال الكثري قرأ فيينا، يف وجوده أثناء أنه هتلر يدَّعي
كثريًا يفخر بأن إليه أوحت التي الربوسية الفرنسية الحرب عن بكتاب خاص بنوٍع
ن يكوِّ بدأ نفسه الوقت ويف الشعب، لذلك هللا كتبه الذي باملصري فاقتنع األملاني، بالجنس
أن قرَّر جميًعا، اآلريني وغري Slavs للسالفيني شديًدا واحتقاًرا اليهود نحو حادًة كراهية
اشرتاكيني يكونون ما وعادة دوليون، وانتهازيون أموال جامعو يشء كل وقبل أوًال اليهود
بهم. خاصة ثقافة لديهم وليس األملاني الجنس من أقل جنس السالف بينما شيوعيني أو
الدعاية يمقت جعله أن فيينا يف االجتماعيني بالديمقراطيني هتلر الختالط كان
كراهيته الزمته فقد الحرب، خطط يف ُمِجدٍّا تلميذًا كان أنه ورغم والشيوعية، االشرتاكية
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كتابه فتح أنه عىل دليل أي هناك فليس للقراءة رشاهته ورغم حياته. طول للماركسية
وبدأت البغض. أشد الديمقراطية واملؤسسات الديمقراطية يبغض كان كما «كفاحي»،
فيينا يف النمساوي Reichsrath الرايخرسات جلسات يحرض كان عندما البغضاء هذه

فعالة. غري طرًقا اعتربه ما والحظ
سنة يف استقر املقيت، فيينا العاصمة هواء استنشاق يحتمل يعد لم إذ وأخريًا،
نار اندالع ه رسَّ ذلك وبعد تماًما». أملانية «مدينة عليها يُطلق كان التي ميونيخ يف ١٩١٢م
أوزارها، الحرب تضع أن وقبل بافارية، كتيبة يف للتجنيد فتقدم األوىل، العاملية الحرب
جاويش، رتبة إىل ي وُرقِّ بالنياشني، مرتني صدره وزيِّن السامة، بالغازات وتسمم ُجرح
اليهود هم الهزيمة هذه سبب أن اعتقد إذ غضبه ثائرة وثارت أملانيا لهزيمة وحزن
أملانيا يف ديمقراطية حكومة قيام حفيظته وأثار أغضبه كما السالم. وأنصار واملاركسيون

بالسياسة. االشتغال عىل عزم عندئٍذ الحرب. بعد
سياسيٍّا مخربًا ما لوقٍت فعمل ميونيخ. إىل عودته بعد بالسياسة هتلر اشتغال بدأ
صغرية جماعة يف عضًوا يكون ألن وُدعي املسلحة)، (القوات Wehrmacht أو للجيش
«حزب إىل الحزب ذلك اسم غريَّ ما ورسعان به، فقبل األملاني» العمال «حزب تُسمى
قصرية، فرتة وبعد .Nazi النازي الحزب نواة وهو األملاني»، القومي االشرتاكي العمال
العديمة القديمة العادة وأبطل التنظيم، ذلك زمام عىل هتلر قبض داخلية، وبمناورة
بأمر وتطور الحزب برنامج فصمم األعضاء. أصوات بأخذ الحزب قرارات إلصدار املعنى
الهيئات وألغى الدوليني» بالسم «القاتلني شأفة واستأصل العمال، طبقات إلرضاء هتلر،

أسئلة. أية توجيه دون Führer للقائد العمياء الطاعة مبدأ وأقر الترشيعية،
عسكرية عصبة هتلر وتؤيد ١٩٢٣م، سنة يف عضو ٢٧٠٠٠ الحزب بذلك كان وإذ
Stresemann سرتسمان حكومة بدأت بينما Ludendorff لودندورف القائد إمرة تحت
التمرد فدبَّر أتباعه له كان السلطة، عىل ليقبض سانحٌة الفرصة أن هتلر أدرك ترتنح،
الذريع، بالفشل باءت املحاولة هذه ولكن ميونيخ، يف Putsch بوتش البرية لحانة الشهري
عليه وحكم نفسه هتلر عىل وُقبض الطريق، يف هتلر أتباع من عرش ستة فيها وُقتل

واحدة. سنة إىل بعد فيما ضت ُخفِّ سنوات، خمس ملدة بالسجن
متسًعا وجد ،Landsberg الندزبرج يف البافارية القلعة يف سجينًا هتلر كان بينما
شفويٍّا كتابًا كان «كفاحي» كتاب أن والواقع حياته. تاريخ ليكتب مرة ألول الوقت من
،Rudolph Hess هيس رودلف الويف تلميذه سجنه هتلر قاسم وقد مكتوبًا. منه أكثر
األول. الجزء تم وبذا مبارشة، الكاتبة اآللة عىل كتبه الذي هيس عىل الكتاب هتلر فأمىل
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كان ميونيخ، تمرد معركة يف رصعى سقطوا الذين شهيًدا عرش الستة إىل إهداؤه كان وإذ
والحماقة األكاذيب ضد الكفاح من ونصف سنوات «أربع هو الكتاب لذلك األصيل العنوان

.Berchtesgarden برختسجادين يف ١٩٢٦م سنة يف الثاني الجزء وتم والجبن».
تاريخ ٪١٠» بأنها: «كفاحي» كتاب مادة Otto Tolischusتوليسخوس أوتو وصف
املصدق غري من ويبدو عادل. تحليل وهنا — دعاية» ٪١٠٠ عقيدة، ٪٩٠ املؤلف، حياة
باملتناقضات وامليلء الكتابة والرديء املطول الركيك الكتاب هذا مثل يستويل أن اليوم
موضوع. نظام عىل يسري كان املوقف أن بيد عالية. ثقافة ذات أمة عواطف عىل والتكرار

غامض: كل تنري التي عليه، Ludwig Lore لور لودويج تعليقات وهناك
الفاشيستي. بالنظام خطرة تأثر حالة يف ١٩٣٣م عام يف األملاني الشعب «كان
الطريق فوجدوا النفيس، الذات واحرتام العادية الحياة إىل للعودة طريق إيجاد حاولوا
التعويضات، غري ما بيشء العظمى الدول تهتم ولم األعمى، الفهم وسوء ب بالتعصُّ مسدوًدا
معسكرات ستة إىل العون، يد تمدَّ أن املمكن من كان التي األملانية، العمال أحزاب وانقسمت
األملاني الشعب وصل الضغط. عالية بقومية ملونة خلفية أمام هذا كل حدث متصارعة.
مرادفة صارت التي السياسية الحرية من أهم كانا فيها واألمن النظام أن يبدو نقطة إىل
مقدرته تساعده ألغراضه واستغلها جيًدا األمور هذه هتلر فأدرك الدماء؛ وسفك للعراك
فما حمالته، لتمويل األملان الصناعة رجال كبار واستعداد والدعاية، التنظيم عىل الهائلة

الفاشستية.» القيادة استقرار للسلطة األملاني الفطري االحرتام سهل حتى استقر إن
وتفوق الجنس، ونقاء الجنس، هو املرة بعد املرة يكرره الذي «كفاحي» خطة ولحن
قال ولكنه كتابه، من موضع أي يف الجنس يعرِّف لم هتلر أن رغم — وسيادته الجنس
واحد مثال لهم الذين الثقافة خالقو هي: مجموعات ثالث إىل ينقسم البرشي الجنس إن
اليابانيني، مثل الثقافة وحاملو التحديد)، وجه عىل األملان (أي النورديون أو اآلريون هو
أن قط تقصد لم الطبيعة أن عىل هتلر ويؤكد والزنوج. اليهود مثل الثقافة ومحطمو
عىل متفوقني البعض خلق فقد األفراد، كل يتساوى ال كما األجناس، جميع يتساوى
األقل البرش أجناس يحكموا أن وجب العالم، يف جنس أقوى األملان كان وملا اآلخر. البعض

األقل. األجناس يف هتلر نظر وجهة «كفاحي» كتاب من فقرات بضع وتبني منهم.
يقول: النمساوية اإلمرباطورية عن هتلر كتب

طردت العاصمة، يف رأيتها التي األجناس تكتل بسبب اإلمرباطورية تلك «طردت
والرصبيني والروثانيني واملجريني والبولنديني التشيكيني من الخليط ذلك كل بسبب
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اليهود، وهو: أال البرشي، للجنس األبدي التطفل ذلك مكان كل يف يوجد كما والكرواتيني،
اليهود.» من ومزيد

األفريقيني: عن وكتب
أن إىل بالفطرة قرد نصف تدريب يف الناس يستمر أن اإلجرامي الجنون من …»
يف ثقافة األسمى الجنس أفراد من املاليني يبقى بينما محاميًا، منه خلقوا أنهم يظنوا
الرسمدي، الخالق إرادة ضد خطيئة أيُّ لخطيئة إنها … اإلطالق عىل بهم تليق ال مراكز
مستنقع وسط يهلكون املواهب، أفضل املوهوبة كائناته من األلوف ومئات املئات ترك إذا

العقلية.» للمهن والكفري والزولو الهوتنتوت يدرب بينما الفقراء، طبقة
سنٍد دون وتعاظمهم بثرثرتهم فرًدا، فرًدا دائًما، «فأدهشوني القوميون: الهنود أما
فجمعوا واآلسيويون والزنوج واليهود والتشيكيون البولنديون وأما املايض، من حقيقيٍّ
أملانيا يف مولودين كانوا ولو حتى األملانية بالجنسية جديرين غري أنهم عىل واحد قراب يف

األملانية.» اللغة ويتكلمون
خاص: باحتقار فرنسا وخصَّ

حتى زنوج، إىل التحول يف عظيًما تقدًما تحرز إنها … الجنس ناحية من …»
السياسة مقارنة يمكن ال أوروبية، أرض فوق نشأت أفريقية دولة عن نتحدث أن ليمكننا
تقدمها نمط يف فرنسا استمرت وإذا املايض، يف أملانيا بسياسة الحالية لفرنسا االستعمارية
امللونة الخالسية الدولة يف الفرنيس الدم من بقية آخر غاصت عام، ثالثمائة ملدة الحايل

واألوروبيني.» األفريقيني من املكونة
الفقرة، هذه يف كما اليهود، عىل الجنوني الهجوم يف أوجه للجنس هتلر تعصب يبلغ

مثًال:
األذكياء استئصال أي — أملانيا بلشفة واضحة؛ هذا كل يف اليهود أفكار «جميع
نري تحت ترزح األملان العمال طبقة جعل باإلمكان ليصري — اليهود عن الباحثني القوميني
لغزو اليهودية امليول هذه ملدِّ أويلٍّ كإجراء إال البلشفة هذه تتخذ ال لألموال. اليهود جمع
يف العظيم املحور هي أملانيا فإن التاريخ، يف كثريًا حدث وكما أبعد. مسافة إىل العالم،
واملتعطشني الرشهني اليهود الطغاة ألولئك فريسة ودولتنا شعبنا وقع فإذا الجبار. النضال
أملانيا خلصت وإذا األخطبوط، ذلك قبضة يف ستقع كلها األرض فإن األمم، يف للدماء
«… قاطبة العالم أمام محطًما األمم، عىل األعظم الخطر ذلك اعترب قبضته، من نفسها

التي األسلحة بتلك القومية، الهيئات مختلف داخل اليهود سيحارب العموم، وعىل
هيئتنا ففي نجاح. بأعظم وتبرش فاعلية أعظم املعروفة، األمم تلك لعقلية تبًعا تبدو،
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هذه من الناشئة التصورية العاملية األفكار تلك تنخر الدم، حيث من املمزقة القومية
وراء دولة تهدم حتى … القوة نضالها يف تستخدم التي الدولية امليول أي الحقيقة،
اليهودية اإلمرباطورية عظمة فوقها تبني أن يمكنها األنقاض من كومة إىل وتحوِّلها أخرى

الخالدة.
به يختلط أال يجب السيد، األملاني الجنس أي لآلريني، الفطري بالنقاء ولالحتفاظ
الدم اختالط عن نتج املايضقد الزمن يف العظيمة األمم انحطاط أن هتلر وأكد أقل. جنس
إذا وحتى تتدخل، أن الدولة واجب من الكارثة، هذه مثل ولتحايش الجنس، نقاء وفقدان
األمة دم بقاء عىل «تحافظ أن الدولة عىل وجب حقوقهم، غزو عن والضعفاء الجبناء احتج
عار هوة من الزواج تنتشل أن للدولة ينبغي تقدمها. ذروة إىل البرشية تصل حتى نقيٍّا
والقرد.» اإلنسان بني كائنات خلق من بدًال آلهة، أشباه إلنتاج كوسيلة وتقدسه الجنس

األجناس، سائر عىل اآلري للجنس الفطري بالتفوق تعصب يف يؤمن هتلر كان
ويستغلها األخرى، األجناس يهزم أن وامتيازه، السيد الجنس واجب من أنه يعلن فأخذ
إىل وتحتاج باألهلني مزدحمة أملانيا أن وبما هو. مصلحته أجل من يبيدها أو ويطردها
أن العظمى، النوردية القوة بصفتها حقها فمن قومها، فيها ليعيش األرض من مزيد
سوف وبذا، األملان. فيها وتضع أرضها من السالف فتنزع سالفية، أرض عىل تستويل
واتحاد األعىل الجنس امتداد عادة من الطويلة، العصور مر عىل كلها البرشية تنتفع
مساحة إال البقاء حرية أمة ألية يضمن «لن واحد حكم تحت املشتتة، األملانية الشعوب
إطالًقا.» أملانيا هناك تكون أالَّ وإما عاملية، قوة أملانيا تكون أن فإما … مناسبة واسعة

إىل نظر روسيا. حساب عىل أساًسا فيتم هتلر يصوره الذي الشاسع االمتداد أما
الهائلة، الخام بموادها أورال جبال ضمت «فإذا تنفيذه: يمكن ما إىل وتطلع بنهٍم الرشق
فمن أنسب.» ذلك كان أملانيا، حدود إىل القياس، يخطئها التي القمح حقول ذات وأوكرانيا
عن تحدثنا «إذا يقول: واستطرد البولشفيك. القادة من الرويس الشعب إنقاذ أملانيا واجب
الواقعة ووالياتها روسيا غري مبدئيٍة بصفة بالنا، عىل يطرأ فلن اليوم، أوروبا يف األرض
األمة نسلب البلشفية، إىل روسيا فبتسليم علينا، يشري هنا الحظ أن يبدو الحدود. عىل
اإلمرباطورية نضجت … كدولة بقاءها وضمن حقق أن سبق الذي الذكاء ذلك الروسية

االنهيار.» ليصيبها الرشق يف العظمى
يملك البسيطة ظهر عىل شعٍب من ما … الغزو تحقيق هي القوة هتلر، قال كذلك
الدول فحدود … أسمى حق أو أعىل رغبة من أكثر األرض من مربعة ياردة مثل شيئًا
حق األرضال من قدر عىل االستيالء يف أمة نجحت فإذا اإلنسان، ويغريها اإلنسان يصنعها
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أكثر فعىل األبد. إىل به تعرتف بأن منها أعىل أمة التزام يف سببًا هذا يكون فال فيه، لها
الحق يكون الحالة هذه ويف األخرى، األمم وضعف الغازي قوة عىل هذا يُربهن تقدير،

وحدها. للقوة
ملعالجة األرض رقعة يف التوسع غري أخرى حلوٌل هناك كانت بأنه هتلر اعرتف
ألنه مرفوٌض وهذا النسل، تحديد الحلول هذه ومن أملانيا. سكان عدد يف الرسيعة الزيادة
العاملية الحرب قبل أملانيا حكام إليه لجأ آخر حلٌّ وهناك السيد. الجنس ونظرية يتفق ال
وهذا التصنيع. زيادة أي الخارجية، لألسواق املصنوعات إنتاج يف التوسع وهو األوىل،
الذاتي. االكتفاء عىل وتعتمد بنفسها نفسها أملانيا تغذِّي أن أراد ألنه هتلر يعجب ال حلٌّ
نتيجة ضخمة ريفيني عمال طبقة يخلق ألنه عنيفة معارضة لقي فقد ذلك عىل وزيادة
ولكن حاليٍّا، املوجودة األرض إنتاج زيادة هو الثالث والحل الضخم. الصناعي للنظام
الحقيقي العالج أو الحل أن واستنتج ومؤقت، جزئيٌّ حل إنه بقوله هذا عىل اعرتض هتلر
الكثري يتمكَّن وبذا الحالية، الحدود وراء جديدة أراٍض عىل أملانيا تستويل أن هو الوحيد

عليها. يعيشوا أن األملان من
سكان بعدد يختص فيما املدى البعيدة هتلر أهداف ملخص التالية الفقرة وتلخص

األرض.
صحيحًة تكون ال الخارجية السياسة وهذه أوروبا! يف أملاني مليون ٨٠ اآلن لدينا …
يعيشون وال القارة، هذه يف أملاني مليون ٢٥٠ عام مائة حوايل بعد السكان عدد كان إذا إال
كلٌّ يضمن وعمال كفالحني وإنما العالم، سكان بقية أجل من مصانع كعمال محشورين

بعمله. اآلخر معاش منهم
سكانها أضعاف ثالثة من أكثر سيكونون أملانيا سكان بأن هتلر تنبأ وباالختصار،
كان ما ضعف األرض من رقعة سيملك شخص كل وأن التالية، سنة املائة يف الحاليني،
األرض من الفسيحة الرقعة ذوي السكان فكرة هتلر راقت كذلك قبل. من الفرد يملك
هوشوفر ماكندر (ظالل العدو عىل سهولة أقل تكون إذ عسكرية»؛ «جغرافية ألسباب

.(Shades of Mackinder Haushofer
ثالث استخدام اقرتح عاليًا، املحلق طموحه رسمها التي األهداف هتلر يحقق ولكي
أي يف خططه وعن نفسه عن املؤلف يكشف لم … والقوة والدبلوماسية الدعاية طرق؛
أنها اعتقد التي الدعاية لطرق مناقشته يف كشف مما أكثر «كفاحي» كتاب من موضٍع
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هتلر: عن Max Lerner لرنر ماكس وقال فعالية. واألعظم الفظيعة النازي أسلحة أحد
يقول: استطرد ثم الحديث.» التاريخ يف والتنظيم، الدعاية يف أستاذ أعظم كان «ربما
هتلر يصل ولكي واليسوعيني.» Loyala لوياال إىل املرء يعود أن يجب ا، ندٍّ له نجد «ولكي
الكنيسة وطرق وتنظيم الدعاية، يف املاركسيني طرق درس الكمال، درجة إىل الدعاية بفن
النفس وعلم األمريكي، واإلعالن األوىل، العاملية للحرب الربيطانية والدعاية الكاثوليكية،

يقول: فكتب ،Freud لفرويد
لتؤكد ولكن الناس، مختلف حقوق يف وتتأمل تزن أن … الدعاية وظيفة «ليست
طاملا للحقيقة موضوعية بدراسة القيام عملها وليس لتناقشه، أعدته الذي الوحيد الحق
خدمة هو عملها وإنما علميٍة، بعدالة الجماهري أمام تضعها ثم العدو، صالح يف كانت
وجهة من الحرب جرائم مناقشة التام الخطأ من كان تردد. وبغري دائًما نحن حقوقنا
الكارثة، تلك نار اندالع عن املسئولة هي وحدها أملانيا تكون أن يمكن ال التي النظر
يتفق ال هذا كان إذا حتى العدو، أكتاف عىل كله اللوم عبء وضع الصواب من ولكن
املتحمسني الشبان تزويد الدعاية من الغرض ليس … فعًال حدث كما الحقيقية، والوقائع

الجماهري.» إقناع هو أعنيه وما ويقنعهم، يلهبهم، بما
فقال: والتكرار الرتكيز أهمية عىل هتلر وأكد

عىل قدرتهم ولكن بسيط، وذكاءهم ا، جدٍّ محدود يسمعونه ملا الجماهري قبول «إن
بضع عىل قارصًة الفعالة الدعاية كل تكون أن يجب الحقائق لهذه ونتيجة هائلٌة، النسيان
ما الجمهور يفهم حتى باستمرار الصيحات هذه وتر عىل ترضب أن ويجب قليلة، نقط
متعدد تكون أن ومحاولة هذه صيحتك من االنتهاء وبمجرد بصيحتك، يفهمه أن منه تريد
بها. تحتفظ أن وال إليها املقدمة املواد هضم تستطيع ال الحشود ألن األثر يخبو النواحي،

النهاية.» يف تماًما تنمحي حتى النتيجة تضعف الطريقة وبهذه
جعل والقاطعة اللبقة بالدعاية «يمكن أنه باعرتافه بالدعاية هتلر إيمان يتضح
تالئم أن فيجب الفردوس.» هو الجحيم وأن الجحيم، هو الفردوس بأن يؤمن الجمهور
وقليًال العواطف، إىل وأساًسا دائًما «وتهدف محدود. ذكاء أقل طاقتها، بأعظم الدعاية،
يجب مثلما العلمية، بالدقة «تعمل أن الدعاية عىل يجب ال املناسب.» اإلنسان عقل إىل ا جدٍّ
إليها تصل التي الجماهري جموع كانت فلما … بفن تعمل أالَّ الحوائط ملصقات عىل

منخفًضا.» ذكائهم مستوى يكون أن وجب ضخمًة،
يحاول أالَّ يجب فمثًال معينة. سيكولوجية حيل بعض الدعاية يفيد مما كذلك
الخافتة فاألنوار مخالفة؛ نظر وجهة إىل الجمهور فكر تحويل الصباح، يف اإلنسان،
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فإنه املقاومة، عىل قدرتهم وانخفضت متعبني الناس يكون عندما املساء ويف مفيدة،
وهي أخرى قوية أداة وهناك الكاملة.» العاطفية استجابتهم عىل الحصول نسبيٍّا «يسهل
واملظاهرات املواضيع يف االشرتاك فرصة الرعاع لدى تكون عندما الجماهري اقرتاح طلب

هتلر: ذلك عن عربَّ وكما النازي، النظام خصائص من هي التي املتنوعة
يف لتثبت الرجال من األلوف مئات فيها يسري التي الضخمة الجموع مظاهرات …»
عمالٍق تنني من جزء فهو حقرية، دودة كونه رغم بأنه الزهو روح الحقري الصغري الفرد
دكتاتورية تحتفل وبذا البغيضة، املتوسطة الطبقة تلك ما، يوم يف النارية، أنفاسه تحرق

النهائي.» بانتصارها العمال
العبارات: هذه مثل يف وهكذا، ثالثة، ثم للجموع، احتقار أقىص ثانية، هتلر يبدي
الذي الراسخ، اعتقاده ويف الغباوة» «نجسد الخاوية.» الرءوس ذوات األغنام من «قطيع
وأنثوي جبان كسالن حشد عن عبارة الجموع حالة يف البرشية بأن كثريًا، عنه يعربِّ

املعقول. بالتفكري جدير وغري وعاطفي
النظرية «هذه فيقول: الكربى، الكذبة مبدأ الهتلرية، الدعاية طرق يف ما وآخر
السذاجة فمع … يصدقونها الناس يجعل قوي عامل الكذبة عظم فإن تماًما، صحيحة
ما كثريًا ألنهم الصغرية؛ الكذبة من تأثريًا أكثر العظمى الكذبة تكون للجموع البدائية
فلن إذن ضخمة. كبريٍة بكذبة النطق من ا جدٍّ يخجلون ولكنهم تافهة، أموٍر يف يكذبون
لها تكون أن إطالًقا الجموع تلك تستطيع وال جسيمة، كذبٍة يف الكبرية الجموع تشتبه
أكثر كانت الكذبة عظمت كلَّما وباالختصار الحد.» ذلك مثل إىل الحقيقة تفنِّد أن الوقاحة

الجماهري. لدى تصديًقا
بتقديم الجمهور تربك ال الفرد. الشيطان مبدأ وهو آخر عظيم دعاية مبدأ وهناك
واحد، خصم عىل اقترص واحد. وقٍت يف يمقتوهم أن منهم وتطلب األعداء من كبرٍي عدٍد
العامليون. األعداء هم هتلر عرف يف اليهود كان العدو. هذا عىل الجموع كراهية وركز
أو فرساي معاهدة أو املاركسية أو الديمقراطية ضد يتحدث كان إذا عما النظر فبغض
بعبقرية ويحاولون والتخطيط بالتآمر دائًما اليهود يذكر فإنه آخر، هدف أي أو فرنسا
الهستريية الصيحة تلك هذا، أمثلة ومن اآلرية. الثقافة ويحطموا أملانيا يهدموا أن شيطانية

فيها: يقول التي
باطراد يتحول الذي الشعب فهذا كذلك. وستبقى فظيع، عدو أكرب فرنسا إن …»
بقاء عىل داهم خطر العالم، عىل اليهودية السيادة بأهداف روابطه ويوطد زنوج، إىل
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يحافظ أوروبا قلب يف الراين نهر عىل الزنجي بالدم التلوث ألن أوروبا؛ يف األبيض الجنس
الشديد اليهود حساب مثل لشعبنا الوراثي العدو هذا من لالنتقام السادي التعطش عىل
من األبيض الجنس ويجرِّد نفسه، قلبها يف األوروبية القارة تلويث يف يبدأ وهكذا الربودة،

األقل.» باإلنسانية العدوى طريق عن امللكية بقاء أسس
يف الكثري فالتعليم التعليم؛ عىل الحكومة بإرشاف الدعاية عمل «سهل هتلر: وقال
تنمية وثانيًا األول. املقام البدنية والصحة البدني التعليم يحتل أن ويجب خطأ، الكتب
النفس وضبط اإلرادة وقوة والوفاء والطاعة العسكرية بالفضائل سيما وال الشخصية
ويجب الذهني. النشاط يأتي الثالث املقام ويف باملسئولية. والزهو التضحية، عىل والقدرة
ووصفه الجميع تعليم فكرة من يشمئز هتلر كان لألمومة.» إعداًدا البنات تعليم يكون أن
كل من قسم ولكل طبقة فلكل نفسها، هي لتحطيمها اإلباحية ابتدعته مفكك «سمٌّ بأنه
بنعمة تتمتع أن يجب العظمى الشعب جموع أن يعتقد وكان ممكن.» واحد تعليم طبقة

األمية.
تنقش التي العامة األفكار «بث عىل قاًرصا األخرية املجموعة تعليم يكون أن يجب
والهدف للدولة، ملك الطفل أن هو الرائد املبدأ وليكن وذاكرتهم.» الناس قلوب يف بالتكرار

للدولة. آالت تدريب هو التعليم من الوحيد
كل ففي عموًما. الديمقراطية يف آرائه مع الشعبي التعليم يف هتلر آراء تتمىش

الديمقراطية: الدولة صالحية عدم من يسخر كان مناسبة،
فيها. التفكري يمكن ال بدونها التي للماركسية مقدمة اليوم الغربية «الديمقراطية
مبدأ خلق وقد فيها، تنترش أن جراثيمها تستطيع التي باملزرعة العاملي الوباء تمد إنها
يل النار تبدو نقول: أن يحزننا كما والنار»، الزوائد من «شذوذًا صوره أقىص يف الربملان
أن يمكن ال أيًضا، هذا ويف ننساه، أالَّ يجب شيئًا هناك ألن … انطفأت أنها الفور عىل
مائة عاد وما أيًضا، وللجبن بل فحسب؛ للغباء ممثًال ليس الفرد، محل الغالبية تحمل

جبان.» مائة من بطويل قرار يأتي وال واحًدا، عاقًال رجًال تَُكوِّن خاٍو رأس
أي — اليهود بها ح سيلوِّ التي اعة الخدَّ «النظرية هي الديمقراطية أن هتلر رأى
عامليٍّ إجماع ذي مذهب أي بينما متساوين، خلقوا الناس جميع بأن القائلة النظرية

ومدمر.» ضار متساوية، وحقوق
منها ع يتوقَّ التي الجموع عىل ركَّز الرائد، باملبدأ الديمقراطية مبدأ هتلر استبدل

أسئلة. توجيه دون العمياء الطاعة
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عمله. يستطع لم ما وكل يعمل ما كل مسئولية ل يتحمَّ الجميع، فوق الفوهرر كان
يف إال تماًما به تمسك «كفاحي»، كتابه يف وللعالم ألملانيا خطته هتلر رسم وإذ
أن عليه يشق كان ١٩٣٩م. لعام السوفيتي النازي امليثاق هو هام، واحد انحراف

«كفاحي»: يف الحديث هذا من يتضح كما الرويس، االتفاق يستسيغ
حثالة إنهم بالدماء. ملوثون عاديون مجرمون اليوم روسيا حكام أن تنس «ال
وأبادوا فقتلوا مأساة، ساعة يف عظمى دولة فاكتسحوا الظروف َحبَتْهم الذين البرشية

«… للدماء متعطشة وحشية يف األذكياء روَّادها من ألوًفا
أملانيا، يف الحكم مركز يتبوَّأ أن قبل «كفاحي» يف بجالء نواياه أوضح هتلر أن بما
العالم سياسيو يهتم لم فلماذا سنوات. عرش من بأكثر الثانية العاملية الحرب بدء وقبل
باآلمال املفعم والتفكري العام الصلح جو إىل إيَّاه تجاهلهم بعض يرجع بتحذيراته؟
للرقابة املدهشة القصة هو آخر عامل وهناك ثمٍن. بأي وقتذاك السائد السلم يف والرغبة
باللغة تتوفر لم «كفاحي»، لكتابه كاملة برتجمة الترصيح هتلر رفض وملا الدولية.
السنة تلك ويف ١٩٣٩م. سنة حتى حذفه، أراد ما منها حذف لة معدَّ طبعة إال اإلنجليزية
ال والثاني هتلر، موافقة يحمل أحدهما أمريكيان نارشان قام االندالع، وشيكة والحرب
سنة يف فرنسا، ويف الرقابة. فيهما تتدخل لم طبعتني بإصدار قاما موافقة، أية يحمل
منه، ترصيح دون كاملة ترجمة لنرش دعوى هتلر أقام هتلر، نارش طريق عن ١٩٣٦م،
حذفت مكثفة طبعة لندن يف نرشت كما العاملية. التأليف حقوق لقوانني مخالفة فيه الذي
خففت وبذا الحرب، يحبذ قسم فيها حذف كما لفرنسا، املهاجمة الفقرات معظم فيها

ومضلًال. زائًفا ليصري الكتاب نغمة حدة من
أملانيا يف وتتداول تباع الكامل «كفاحي» كتاب من النسخ ماليني كانت األثناء تلك يف
عضو كل يف املفروض كان بينما جديدين، عروسني لكل هدية منه نسخة وقدمت نفسها.
يف ظهرت التي والطبعات منه. نسخة لديه يكون أن مدني موظف وكل النازي بالحزب
األعداء وتهدئة هتلر أغراض إلخفاء وفرنسا روسيا عىل الهجوم حذفت ذلك بعد أملانيا

نوم. حالة إىل األقوياء
يفهم لم هتلر أن املؤرخون يقرر املايض، حيث من «كفاحي» كتاب إىل نظر إذا
ويقول هراء، األجناس يف هتلر آراء إن البرشية األجناس علماء ويقول التاريخ. يف شيئًا
يف وهي الوسطى، العصور إىل كلها ترجع التعليم عن ونظرياته آراءه إن الرتبية علماء
تصوره وسوء التسلطية الحكومية مذاهبه عىل السياسة علماء ويحتجُّ رجعية، جملتها
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ولخص بابًا. ينظِّم أو فقرة يكتب كيف يعرف ال أنه األدب خرباء يقرر بينما للديمقراطية،
بقوله: هذا Weigert وايجرت

الدولة شئون إدارة يف ماكيافييل فن تأثريات؛ عدة من خليًطا املتعلم نصف هتلر كان
والتطور ،Wagner لواجنر التصوفية والرومانتيكية والقومية األخالق، مع تتناىف إدارة
وهاوستون Gobineau لجوبينو بعينه لجنس الزائد والتعصب لداروين، العضوي
Fichte لفيخت املسيحي واملركب Houston Stewart Chamberlain تشمربلن ستيوارت
،Bernhardi وبرنهاردي Treitechke لرتيتخك الطنان الحربي والزهو ،Hegel وهيجل
النظريات بني اتحاد حلقة فكان هوشوفر أما … املنبوذ الربويس للنبيل املايل والتآمر
النقاد أحد وصفه كما «كفاحي» كتاب فإن الواضحة، العيوب هذه كل ورغم والعمل

.Hendrik Willen Van Loon لون فان وليم هندريك واسمه الالذعني
روسو، جاك جان سذاجة فيضم كله، للعرص الخارقة التاريخية الوثائق إحدى «هو
Norman كزنز نورمان عليه وأطلق القديم.» العهد أنبياء ألحد الجنوني الغضب مع
أن يجب «كفاحي» يف كلمة ولكل … تأثريًا العرشين القرن كتب أعظم «هو :Cousins
نفس.» ١٢٠٠٠٠٠ من أكثر باب ولكل نفس، ٤٧٠٠ منه صفحة ولكل نفًسا ١٢٥ يفقد
الثالث الرايخ سياسة وقاد األملاني، للشعب سياسيٍّا إنجيًال كونه من قوته انبعثت وبالطبع

الثانية. العاملية الحرب نهاية حتى ١٩٣٣م سنة من
أملانيا، يف كثريين أتباعها زال فما معه تمت لم هتلر آراء أن العالم حظ سوء من
نطاق عىل تستعملها فتئت وما اآلراء تلك من كثريًا الشيوعية الحكومات استعارت بينما
الرشيرة ألغراضهم أولية مادة مصدر يجدون مكان كل يف الدكتاتوريون وسيظل واسٍع.
بآراء يعملون املاضية األربعة القرون يف ظلوا التي الطريقة بنفس «كفاحي» كتاب يف

ماكيافييل.
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عرش الحادي الفصل

نيقوالوس االنقالبالساموي:
كوبرنيكوس1

السماوية األفالك يف انقالب

والكواكب والقمر الشمس السماوية؛ األجسام ملنظر يدهش واإلنسان البدائية العصور منذ
القمر رقعة وتزايد وغروبها، الشمس رشوق يكن ولم الدائبة. وحركاتها والنجوم
ملحوظة؛ حقائق كلها هذه تكن لم وتأخرها، الكواكب وتقدم الفصول وتعاقب وتناقصها،
أن الغريب من فليس إذن اليومية. حياتهم وعىل البرش عل تؤثر عديدة أمور لها كانت بل

والديانات. األساطري من ضخمة أعداٌد السماوية الظواهر حول تنشأ
بمصطلحات السماوية األجسام حركة تفسري الفالسفة حاول الحضارة وبتقدم
هم الفلك؛ علم بأمور يختص فيما تقدًما واملفكرين العلماء قدامى وأكثر معقولة.
يف Aristotle وأريسطو الخامس، القرن يف Pythagoras فيثاغورث من ابتداءً األغارقة
الذي املرصي Claudius Ptolomy بطليموس كالوديوس وكان امليالد. قبل الرابع القرن
وبالعصور به الخاصة الكالسيكية الدراسة وتبويب بتنظيم اإلسكندرية، يف يعيش كان
أطلق الذي البطليمويس النظام فوضع الفهم. السهلة النظريات من مجموعة يف السابقة
واعتربه سنة، ١٥٠٠ حوايل ملدة الناس عقول عىل سيطر والذي «Almagest «األعظم عليه

الكون. عن الحقيقية الفكرة العالم

.Nicolaus Copernicus 1



العالم غريت كتب

يف تقع الحركة، عديمة خاملة ثابتة كتلة األرض أن فكرة عىل بطليموس نظرية بُنيت
كان الثابتة. والنجوم الشمس ومنها السماوية األجرام جميع حولها وتدور الكون وسط
شدٍّا الكواكب إليها شدَّت الكرات من مجموعٍة مركز األرض أن هو آنذاك السائد االعتقاد
الجميع ويدور املجموعة، هذه خارج أخرى كرٍة إىل مشدودًة فكانت النجوم أما وثيًقا.
بالدوران الكواكب، عن املعقدة األفكار هذه فرست ساعة. وعرشين أربع كل واحدة دورًة
النجوم، لدائرة املضاد االتجاه يف الكواكب كرات تدور بينما عظمى، دائرة محيط حول
النجوم؛ فضاء إىل وأقربها عنَّا الكواكب أبعد زحل واعترب تجذبها. أعظم قوًة هناك أن إال
يتم فإنه املركز، إىل الكواكب أقرب القمر كان وملا دورته، إلتمام أطول مدًة يستغرق ولذا

العبارات: هذه يف البطليموسية الفكرة Rosen روزين ويصف وقت، أقرص يف دورته
تبطئ األوقات، معظم يف الرشق نحو تدور التي الكواكب إن املتوارث املذهب «يقول
أخرى، مرة دورانها اتجاه تعكس ثم تماًما، تقف حتى وآخر وقٍت بني دورانها يف

نهائية.» ال بصفة التغري دورات وتكرر الرشق، نحو رحلتها وتستأنف
هناك يكن ولم كروي. غالف يحدُّه مغلًقا فضاء نظريته، حسب الكون، كان وهكذا

الكون. ذلك بعد يشءٌ
الطبيعة تفكري من كالهما بطليموس، لنظريات العام القبول عىل عامالن ساعد
أيُّ يراها كما األشياء عىل اعتمد الطبيعية، املظاهر عىل النظام هذا اعتمد فأوًال: البرشية؛
أن املرء يعتقد أن أمتع فما اإلنسان، فضول هذه أشبعت وثانيًا: عابرة. بنظرة شخٍص
مصنوٌع كله الكون أن فيبدو حولها، تدور والنجوم الكواكب وأن الكون، مركز األرض

اإلنسان. أجل من
اليقظة عرص العظيم؛ العرص مجيء حتى أساسه يف سليًما الجميل النظام هذا بقي
«نيقوالوس عمل من النظام ذلك تحطيم وكان بالنهضة. املسمى أوروبا يف الذهبية
العامليني»، «الرجال من واحد وهو والطبيب، والشاعر واملصور الكاهن كوبرنيكوس»

النهضة. أجله من اشتهرت
إثارة الفرتات أعظم من كوبرنيكوس(١٤٧٣–١٥٤٣) لحياة سنة السبعني فرتة كانت
ماجالن أبحر وفيها جديدة، قارات كوملبوس اكتشف ففيها أوروبا؛ تاريخ يف ومغامرة
مارتن وأعلن الهند. إىل البحرية الرحالت بأوىل جاما دي فاسكو وقام األرض، حول
عامًلا Michelangelo أنجلو ميشيل وخلق الربوتستانتي إصالحه Martin Luther لوثر
التطبيب أساس Vesaliusوفيساليوس Paracelsusباراكلسوس ووضع الفن، من جديًدا
العظيم» العاملي النابغة «ذلك Leonardo da Vinci دافنيش ليوناردو وازدهر الحديث،
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له يا وفيلسوف. األحياء علم يف وأستاذ طبيعي وعالم ومعماري ومهندس ونحاٍت كمصور
للكون. جديًدا نظاًما للعالم ليقدم كوبرنيكوس هو آخر أملعيٍّ لذهن مواٍت عٍرص من

Torun تورون ببلدة Vistula الفستوال نهر شاطئ عىل كوبرنيكوس نيقوالوس ُولد
لوكاس عمه وكان ،Hanseatic League التجارة لرابطة تابعة بلدة وهي بولندة، يف
إرميالند ملقاطعة حاكًما أسقًفا بعد فيما صار الذي ،Lucas Watzelrode واتزلرود
ومتنوًعا طويًال نيقوالوس تعليم بدا األوىل، حياته مستقبل يف كبري تأثرٍي ذا ،Ermeland
إىل ذهب .Krakow كراكاو بجامعة ١٤٩١م سنة يف ثم تورون، يف اإلعدادية باملدرسة
ذلك وبعد والفلك. للرياضيات األوىل األوروبية املراكز كأحد شهرته عىل بناءً املعهد هذا
أقدم من جامعة يف Bologna بولونيا يف دراسته ليكمل إيطاليا إىل سافر سنوات، بخمس
سنًة أمىض ثم وقته. والفلك الكنيس القانون دراسة فشغلت األوروبية. الجامعات وأشهر
بادوا يف سنواٍت خمس حوايل ومكث الفلك، وعلم الرياضيات يف املحارضات يُلقي روما يف
وتسلم العلمي منهجه أتمَّ وبذا الكنيسة، وقانون الطب يدرس Ferrara وفريارا Padua

.١٥٠٣ سنة فريارا من الكنيس القانون يف الدكتوراه
Frauenburg فرونبورج كنيسة يف قانونيٍّا رئيًسا عمه، بوساطة كوبرنيكوس، ُعني
.١٥٠٦ سنة يف إيطاليا من عودته بعد عمره من الباقية سنة والثالثني السبع قىض حيث
بني ال فعَّ طبيٍّ بدور فقام النواحي متعددة الكنسية كوبرنيكوس واجبات كانت
البولنديني بني الحرب يف مدينته عن الدفاع يف وساعد للشعب، وكذلك بالكنيسة، زمالئه
ذلك، تبع الذي الصلح مؤتمر يف واشرتك Teutonic التيوتونيك والفرسان والربوسيني
الدوقية. من النائية األجزاء عىل وأرشف النقدية واألوراق النقود سك إلصالح مشورته وقدم

الالتينية. اللغة إىل اإلغريقي الشعر وترجم بالتصوير، قام نفسه عن يرفه ولكي
امليول املتعدد كوبرنيكوس مارسها التي الكثرية األنشطة أحد وقتئٍذ الفلك علم كان
الفلكية الظواهر عن آراءه ر طوَّ أن بعد األوىل متعته تدريجيٍّا صار ولكنه واملعلومات،
دراسته عنده وقواها حياته، يف مبكٍر زمن منذ جاءته أنها الجيل من التي اآلراء تلك —
أحد. استشارة أو مساعدة دون هدوء يف منفرًدا بأبحاثه فقام — إيطاليا ويف كراكاو يف

الكنيسة. حول مبنيٍّ واٍق سور من مرصًدا لنفسه اتخذ
دقيقة، وغري بدائية عليها الحصول كوبرنيكوس استطاع التي الفلكية األدوات كانت
مزولة القياسات ألغراض فاستخدم قرن، بحوايل التلسكوب اخرتاع قبل ذاك عمله بارش
زوايا لقياس بنفسه صنعه جوانب) ثالثة ذات خشبيٍة قطعٍة عن (عبارة ربعية وجهاز
أفقية. وأخرى عمودية حلقة داخل كرٍة من أسطرالبًا اتخذ كما والكواكب، النجوم ارتفاع

149



العالم غريت كتب

واألنهار البلطيق لبحر فمجاورته الفلكية؛ لألرصاد مالئٍم غري الجو كان ذلك، عىل وعالوة
نادرًة. الصحو الكاملة والليايل األيام وكانت والسحب الضباب أحدثت هناك املوجودة
حساباته يف أخرى، بعد سنة ممكنة، فرصٍة كل يف يعمل كوبرنيكوس ظل هذا، ورغم

الفلكية.
مناقضة خطئها؛ أو صحتها إثبات كوبرنيكوس حاول التي الثورية النظرية كانت
تلك كانت والتقدير. باالحرتام يحظى طويلة مدة ظل الذي البطليمويس للنظام تماًما
كل يف مرة محورها حول تدور وإنما ثابتة ليست األرض أن هي باختصار، النظرية،
السادس القرن عىل غريبة الفكرة تلك كانت سنة. كل مرة الشمس حول وتدور ساعة، ٢٤
من لديه بأن تماًما اقتناعه بعد إال تقديمها عىل يجرؤ لم كوبرنيكوس إن حتى عرش
كوبرنيكوس نظرية إظهار قبل سنة ثالثون مضت ثم ومن دحضه؛ يمكن ال ما املعلومات

العالم. إىل
مركزه عامًلا يكون قد عاملنا أن اقرتحوا اإلغريق الفلكيني قدامى بعض أن والواقع
Aristarchus أريستارخوس علل فمثًال الكون. مركز األرض تكون أن من بدًال الشمس
برضورة وغروبها، الشمس رشوق امليالد، قبل الثالث القرن يف القديم) (كوبرنيكوس
اآلخرين الفلكيني فروض من وأشباهه الفرض هذا أن غري محورها. حول األرض دوران
مركزه الذي الكون نظرية أجل من وبطليموس أريسطو نبذها قد املماثلة، اآلراء ذوي
الكالسيكي، لألدب قراءته من املبكرة النظريات هذه كوبرنيكوس عرف وقد األرض.
الذي أريستارخوس، أن كوبرنيكوس واعتقد املسألة، هذه فحص بإعادة إليه أوحت وربما
يف مما كثريًا أبسط السماوية األجسام لحركات تفسريًا قدَّم سنة، ١٨٠٠ بمدة قبله عاش

املعقد. البطليمويس النظام
يرجع قد مبكر عرص يف الجديدة لنظريته موجًزا ا عامٍّ رشًحا كوبرنيكوس كتب ربما
،«Commentariolus الصغري «التعليق هو املقال ذلك عنوان كان وإذ ١٥١٠م، عام إىل
لدينا تزال وال الفلك علم طلبة تداوله الخطية النسخ من عدًدا أن غري حياته، إبَّان ينرش فلم
الصغري» «التعليق يف كوبرنيكوس وأشار اآلن. إىل باقيتني األقل، عىل خطيَّتان، نسختان
معقولٍة وغري ا جدٍّ معقدة الكون عن بطليموس نظريات له بدا ملا أبحاثه بدأ أنه إىل
توصل التي الرئيسية والنتيجة السماوية، للظواهر مقبوًال تفسريًا تقدِّم ولم اإلطالق، عىل
مدار مركز فقط ولكنها الشمسية، املجموعة مركز األرض ليست تقول: كوبرنيكوس إليها
مرحلة الصغري» «التعليق ذلك كان وقد الشمس. حول تدور الكواكب جميع وأن القمر،

العظيم. الفلكي ذلك آراء تطور يف واضحة
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جاهًدا فيه يعمل ظل الذي وهو لكوبرنيكوس، مؤلف أروع أن تماًما، املعلوم من
أملاني عالم جهود لوال يُفقد، وبالتايل املطبعة إىل يصل أن له كان ما سنة، ثالثني مدة
للرياضيات أستاذ كوبرنيكوس لزيارة فراونبورج إىل جاء ١٥٣٩م عام صيف ففي شاب؛
رتيكوس يواقيم جورج واسمه سنة، وعرشين خمًسا العمر من ويبلغ وتنربج، جامعة من
ليتحقق جاء النمو، املطردة كوبرنيكوس شهرة جذبته فإذ George Joachim Rheticus
ولكن فحسب، أسابيع لبضعة معه البقاء يتوقع كان لسمعته. الحقيقي القدر من أوًال
بأن رتيكوس اقتنع سنتني. من أكثر معه يمكث جعله حارٍّا ترحيبًا به ب رحَّ كوبرنيكوس
أشهر، ثالثة ملدة كوبرنيكوس مخطوطات يدرس ظل األول. الطراز من نابغة مضيفه
صورة يف وأرسله كوبرنيكوس آراء عن تقريًرا رتيكوس كتب ثم مؤلفها. مع وناقشها
Nuremberg نورمربج يف Johann Schöner سكونر يوحنا السابق أستاذه إىل خطاٍب
Narratio األول «التقرير باسم ١٥٤٠م سنة Danzig دانزج يف الخطاب ذلك فطبع
العالم نظريات عن نُرشت حقيقٍة أوَل رتيكوس لكاتبه األول» «التقرير ذلك كان .«Prema
فقط جزءًا بالتفصيل تناول الكتيب ذلك أن والواقع العالم. هزت التي البولندي الفلكي
يتبع أن رتيكوس وتوقع األرض، بحركات الخاص الجزء وهو كوبرنيكوس، نظرية من
وأبدى التقارير، هذه إىل إطالًقا حاجة ثمة تكن لم أنه إال أخرى، بتقارير األول تقريره
املقال ذلك نصوص طوال أضفاه الذي الحار بالثناء التملق حد يبلغ كاد الذي إعجابه

الدكتور». «سيده عىل
الوصول عادته من كان الكامل. مؤلفه نرش يف تماًما كوبرنيكوس تردد الحد هذا إىل
نا وتمدُّ مالحظة. كل من التأكد وإعادة التأكد برضورة وشعر الكمال. درجة إىل بأبحاثه
عرش التاسع القرن منتصف يف Prague براغ يف اكتشفت التي األصلية الخطية النسخة
إىل وباإلضافة مفصلة، مراجعات ست عىل بدليل تمدنا عام، ثالثمائة مدة ضياعها بعد
اإلصالح وجعل القوى، الكنيسة موافقة عدم عاقه قد كوبرنيكوس يكون قد الرتددات، هذه
تشك كما األرض، دوران نظرية يف تشك الدينية الدوائر للنهضة، والنضوج الربوتستانتي
مؤمنًا، كنيسة رجل كوبرنيكوس كان وملا األصلية. التعاليم عن االبتعاد تسبب آراء أية يف

الشهيد. بدور أو الهرطوقي بدور القيام يرَض فلم
كوبرنيكوس عىل وا وألحُّ وغريه رتيكوس ل وتوسَّ بالرتحيب، األول» «التقرير قوبل وإذ
ليحملها رتيكوس إىل الخطية بالنسخة وعهد أخريًا هذا رضخ الكامل، بالنرش يسمح كي
أستاذًا رتيكوس ُعنيِّ العمل ذلك يتم أن قبل أنه بيد طباعتها، عىل ويرشف نورمربج إىل
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إىل املسئولية بتلك بدوره فعهد املدينة تلك يف لوثريٍّا كاهنًا Leipzig ليبزيج بجامعة
.Andreas Oslander أوسالندر أندرياس

كوبرنيكوس. كتبها التي املتطرفة اآلراء أجل من أوسالندر ساور القلق أن الجيل من
دون عنده من بمقدمة واستبدلها استئذاٍن، بغري األول، للجزء كوبرنيكوس مقدمة فحذف
لم وأنه الفلك، علماء تهم فروض مجرد يضم الكتاب أن فقط ذكر وإنما اسمه، يذكر أن
يلزم ال أنه آخر، بمعنى أو تدور، األرض أن محتمًال أو حقيقيٍّا أو الرضوري من يكن
محاولته يف النية حسن كان أوسالندر أن يف شك ال الجد. مأخذ الكتاب ذلك يؤخذ أن
غري عن أسدى، قد أوسالندر أن «ربما :Mizwa ميتسوا ذكر وكما العدائي، النقد تحايش
الهام، املؤلف ذلك عىل للمحافظة يُدرك، كان مما أعظم لكوبرنيكوس، جليلة خدمة قصد،
املؤلف باسم كانت لو كما بمهارة واملكتوبة للعزائم واملثبطة الزائفة املقدمة هذه وبسبب
ولم «االنقالب»، لذلك الثورية األهمية عن الكنيسة غفلت املؤلف، ذلك نظريات قارئ إىل

١٦١٦م.» سنة حتى القائمة يف تُدرجه
مصدر فيقول شديدة. بصدمة كوبرنيكوس أصيب الطباعة، من االنتهاء وقبل
من يحمل فراونربج إىل رسول قدم الدرامية، التاريخ لحظات إحدى يف به: موثوق
يلفظ أن قبل يديه بني ووضعها كوبرنيكوس، مؤلفات أروع من األوىل النسخة نورمربج
وكان ١٥٤٣م، سنة مايو من والعرشين الرابع يف ذلك كان ساعاٍت. ببضع أنفاسه آخر
De Revolutionibus Orbium السماوية الكرات بانقالب يختصُّ «فيما الكتاب عنوان

الالتينية. باللغة مكتوبًا كان الوقت، ذلك يف العلمية املؤلفات وكبقية «Coetestium
بولس البابا إىل املؤلَّف ذلك أهدى عندما سياسة وحسن حكمة كوبرنيكوس أبدى

الصعاب: بعض ع يتوقَّ كان كوبرنيكوس أن اإلهداء أسلوب من ويتضح الثالث.
يسمعون عندما الناس بعض أن القداسة، الكيل األب أيها تماًما، أعتقد أن يل «يحقُّ
الرأي. هذا مثل نبذ وجوب الفور عىل سيقررون هذه، كتبي يف لألرض، الحركة نسبتي عن
هذا، عىل وبناءً عليها، اآلخرين بحكم أهتم فال نفيس، أنا نظرياتي، كثريًا ترسني ال واآلن
قرون. عدة بآراء مدعٌم ألنه األرض بثبات املؤمنني األشخاص أولئك يف أفكِّر بدأت عندما
كتبته ما أنرش هل طويلة، ملدة ترددت إنني تتحرك، األرض أن أقرر عندما وسيقولون
بأرسارهم اإلفضاء عىل دأبوا الذين فيثاغورث أتباع حذو أحذو أو حركتها، عىل للربهنة
العمل هذا أضع كدت كثريًا، هذا يف لت تأمَّ وعندما شفويٍّا. وأصدقائهم ألقاربهم الفلسفية
نقيض وعىل جديدًة نظريتي لكون أتوقعه أن يل يحقُّ الذي االزدراء بسبب جانبًا الكامل

العقل. يقبله ما
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أنرش أن عيلَّ يجب بأنه ونصحوني اعتزمته، ما ترك عىل أصدقائي حثني ذلك، ومع
املدة. هذه أمثال وألربعة بل فحسب، سنني لتسع ليس مختفيًا، حوزتي يف القابع كتابي
نصحني الذي اليشء نفس أعمل أن العلم يف املربزين الرجال من قليل غري عدد مني وطلب
أكثر الظهور عن مؤلَّفي أمنع وأال بقلقي أهتم أالَّ يل ينبغي بأنه وأخربوني اآلخرون، به

الرياضة. علماء خدمة يف ليكون أنرشه وإنما ذلك، من
َفْهم يف تماًما رغبوا إذا معي سيتفقون الناس من والعلماء املاهرين أن يف أشك ال
العلماء يعرف فلكي ذلك، ومع أمامنا. الكتاب ذلك يف أقدمها التي الرباهني واستيعاب
لقداستكم هذه الليلية أعمايل إهداء رأيت شخص، أي حكم أهاب ال أنني العلماء وغري
أنا، أعيش حيث األرض، من القيص ركنكم يف وأنتم حتى ألنكم، آخر؛ فرد ألي وليس
طريق عن يمكنكم وبذا والرياضيات، العلوم فروع بجميع املولعني أعظم بأنكم معروفون
الوايش. لدغة ضد عالج ال إنه يقول املثل أن رغم الوشاة، لدغات دحض وحكمكم مركزكم
الحق لهم بأن الرياضيات، يجهلون الذين الثرثارين بعض يدَّعي أن أيًضا يحدث وقد
حسب يَُؤولونها املقدس الكتاب يف معينة فقرٍة إىل مستندين مؤلفي، عىل حكٍم إصدار يف
وأنظر لهم، أكرتث فلن منه، والنيل مرشوعي نقد عىل هؤالء أمثال تجارس فإذا أهوائهم.

باالحتقار.» جدير تهور أنه عىل حكمهم إىل
العبارات: هذه يف الكون عن فكرته كوبرنيكوس لخص

األشياء، جميع عىل املحتوية الثابتة النجوم دائرة جميًعا السماوية األجرام «أبعد
ومركز حركة به تتعلَّق الذي الكون إطار الحقيقة يف وهي تتحرك، ال نفسه السبب ولهذا
نذكر فإننا ما، بطريقة يتحرك يظنونه الناس بعض أن ورغم األخرى، النجوم جميع
يأتي املتحركة، األجسام فمن األرض؛ حركة عن نظريتنا يف كذلك يبدو لكونه آخر سببًا
والرابعة سنتني، يف دورته يتم الذي املريخ ثم سنة ثالثني يف دورته يتم الذي زحل أوًال
وتأتي حولها، القمري الفلك ذات األرض هي واحدة سنة يف دورتها وتكمل الرتتيب يف
السادس املركز يف عطارد ثم شهور تسعة يف دورتها وتتم الخامسة املرتبة يف الزهرة
املشعل تضع التي تلك الجميع، وسط يف الشمس وتقع يوًما، ثمانني يف الفضاء يف يدور
تيضء أن منه تستطيع إذ آخر مكان أي يعادله ال مكاٍن يف الجمال البالغ املعبد هذا يف
ونسبة الكون يف رائًعا تماثًال العجيب النظام يف نجد إذن … واحد وقٍت يف الجميع عىل
بأية عليها الحصول يمكن ال بطريقٍة ومداها األفالك هذه حركة يف للتناسق محددة

أخرى.» طريقة
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تطور خطة يف السماوية» األفالك يف «االنقالب كوبرنيكوس مؤلف تتلخصمحتويات
التي الزائفة فاملقدمة الثالث؛ بولس البابا إىل اإلهداء بمقدمة فيبدأ األفالك. هذه نظرية
ينقسم رئيسية، أقسام أو أجزاء ستة إىل املؤلف هذا ينقسم وبعدهما أوسالندر، كتبها
املدعمة واألدلة الكون عن كوبرنيكوس آراء األول الجزء فيضم أبواب. إىل بدوره منها كل
كبقية الشمس حول األرض دوران وفكرة الكون، مركز هي الشمس بأن القائلة لنظريته
كتاب الجزء هذا نهاية ويف أبواب. عدة من ويتكوَّن الفصول. ومناقشة األخرى، الكواكب
التالية األجزاء يف الرياضيات من الفرع هذا نظريات استخدم املثلثات. حساب عن علميٌّ

مؤلفه. من
بقائمة ويختتمه رياضيٍّا، محسوبة السماوية األجرام حركات الثاني الجزء ويتناول
مع بطليموس مؤلف من معظمها أخذ قائمة وهي السماء يف منها كل موقع تبني للنجوم

التصحيحات. بعض
والكواكب، والقمر األرض لحركات مفصًال رشًحا الباقية األربعة األجزاء وتضم
أساس عىل الكرات تتبعه الذي املسار تبني هندسية أشكال حالة كل يف الرشح ويصحب

كوبرنيكوس. حسابات
بطليموس، ذكره ما وهو املتحركة، األرض نظرية ضد املقدمة األسباب أحد يقول
األرض عن يبتعد الفضاء يف سابح جسم أي فإن وإال ثابتة تبقى أن يجب األرض أن
هذه وأقوى الغرب، إىل ا جدٍّ بعيدة مسافة ينزل الهواء يف يُقذف جسم وأي تتحرك، وهي
تتفتت ما رسعان فإنها البالغة الرسعة بهذه تتحرك األرض كانت إذا أنه جميًعا األسباب
امليكانيكا لنظريات Galileo جاليليو اكتشاف وقبل الفضاء. يف تقذف صغرية أجزاء إىل
البطليموسية. األدلة هذه دحض الصعب من كان لنيوتن، الجاذبية وقانون بذلك، الخاصة
من وأنه معها، يدور باألرض املحيط الهواء أن باقرتاحه عليها كوبرنيكوس أجاب وقد
ال األرض كانت إذا ألنه كله؛ الكون وليس تدور التي هي األرض أن افرتاض أكثر املعقول
إلحداث تدور التي هي السماء فإن تدور ال األرض كانت إذا ألنه كله. الكون وليس تدور
نفسه يحطم مما الطبيعة ليست : فلسفيٍّ بتأمل هذا قوله عن الدفاع ودعم والنهار، الليل

بنفسه. نفسه الكون هذا يحطم أن ملجرد الكون هللا يخلق ولم بنفسه،
الدوارة، الكواكب وسط وثابتة إيجابية وأنها تتحرك ال الشمس أن كوبرنيكوس يعتقد
الوحيدة الوظيفة أن كوبرنيكوس اعتقد األرض. عن بطليموس فكرة يشبه االعتقاد وهذا
تعاليم وتقول ا. جدٍّ محدود الكون وأن والحرارة، بالضوء الكون إمداد هي للشمس
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لم الالنهائي الفضاء أن املحتمل ومن النجوم، نطاق خارج فضاء يوجد ال أنه بطليموس
سنة، ١٤٠٠ بمدة قبله لبطليموس معروًفا يكن لم كما كوبرنيكوس، لدى معروًفا يكن
السماوية. األجسام بأفالك املحيط الفلك عن بطليموس نظام من يستخلص لم وكذلك
مركز يف بالضبط تكن لم الشمس وأن املختلفة، األفالك من فلك لكل مركز هناك كان
كوبرنيكوس. نظام يف الظواهر هذه الالحقون الفلك علماء صحح وقد الكواكب، أفالك

هناك كانت الشعب. وعامة العلماء من كلٍّ لدى بطيئًا كوبرنيكوس نظام قبول كان
القصص، إلحدى فتبًعا النظام. ذلك بعنٍف تُعارض االستثناءات بعض مع معارصة، آراء
تحطيم وحاولوا فيه، يُطبع كوبرنيكوس كتاب كان الذي املكان الجامعة طلبة هاجم
وبني بينهم حاجًزا وضعوا املطبعة ال عمَّ أن إال األصلية، الخطية النسخة وتمزيق املطبعة
هزلية مرسحة بإخراج الجائلني املمثلني من فرقة وقامت العمل، أتموا حتى املهاجمني

للشيطان. نفسه يبيع الفلكي ذلك مصورين كوبرنيكوس، من للسخرية
النظريات فهذه قوة؛ وأشد جدية أكثر فكان الكنسية املنظمات لدى الفعل ردُّ أما
كانت فلو الوسطى، العصور يف القائمة والدينية الفلسفية املعتقدات تناقض الجديدة
من هو والنتقل العالم، يف مركزيٍّا مكانًا اإلنسان شغل ملا صحيحًة كوبرنيكوس نظريات

العديدة. الكواكب من واحد إىل بيته والنتقل عليه، الواقف املكان
أوسالندر مقدمة وبسبب أخرى، بأشياء مليئًا كان كوبرنيكوس مؤلف أن بما ولكن،
أقل كانوا اإلصالح قادة أن غري ضده، فوريٍّا إجراءً الكاثوليكية الكنيسة تتخذ لم املضللة
املناسبات، من كثري يف بعنف كوبرنيكوس بنقد Martin Luther لوثر مارتن فقام إعاقة،
تدور التي هي األرض أن عىل الربهنة يريد الذي الجديد «الفلكي بقوله: إليه يشري وكان
يف أو متحركة عربة يف يجلس ما شخًصا أن لو كما والقمر، والشمس السماء وليست
هذه ولكن به، مارة تتحرك التي هي واألشجار واألرض ثابتًا نفسه ويظن سائرة، سفينة
من يشء ابتكار عليه يجب بارًعا يكون أن يريد شخٍص فكل األيام هذه يف الحال هي
الفلك علوم يقلب أن األحمق ذلك يريد ابتكره! الذي هو ألنه يشء خري يعتربه عندياته
األرض وليست نفسها الشمس أن املقدس، الكتاب يقرر كما ولكن، عقب. عىل رأًسا كلها
لوثر تلميذ Melanchthon ميالنكثون سخر وكذلك تقف.» بأن يوشع أَمَرها التي هي

تتحرك.» األرض وجعل الشمس أوقف «إنه بقوله: كوبرنيكوس من املخلص،
ال املسكونة ثبتت «كذلك :٩٣ باملزمور مستشهًدا ،John Calvin كلفني جون وأكد
سلطان فوق كوبرنيكوس سلطة وضع عىل يجرؤ الذي ذا «من باحتقار: وسأل تتزعزع.»

القدس؟» الروح
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سنة حتى كوبرنيكوس مؤلف ضد حاسمة إجراءات الكاثوليكية الكنيسة تتخذ لم
جاليليو أمثال: كوبرنيكوس نظريات أنصار من االنتقام هو عملته ما كل وكان ١٦١٥م،

التايل: النحو عىل كوبرنيكوس مذهب يف الترصف وكان Bruno وبرونو
حماقة األرض، حول تدور ال وأنها املركز هي الشمس بأن القائل األول «االقرتاح
الكتاب يف جاء ما الخط طول عىل يناقض ألنه وهرطقة الالهوت، علم يف وزيف وسخافة
املركز، يف وليست الشمس حول تدور األرض إن القائل الثاني االقرتاح وأما املقدس.
الحقيقية.» العقيدة األقل، عىل يعارض، الالهوتية الناحية ومن فلسفيٍّا، وزائف فسخيف
«حتى املحرمة، الكتب قائمة يف كوبرنيكوس مؤلف وضع ١٦١٦م، التالية السنة ويف
فظل األرض». حركة تؤيد التي الكتابات «جميع أدينت نفسه، الوقت ويف يصحح»،
سنة يف اللعنة تلك أزيلت وأخريًا القرنني. عىل تزيد ملدة السوداء القائمة يف كوبرنيكوس

١٨٣٥م.
كوبرنيكوس، نظريات اعتناق من غريهما وبرونو، جاليليو لقيه الذي املصري منع
القائلة النظرية إن إذ اآلخرين من أبعد إىل Giordano Bruno برونو جوردانو ذهب وقد
مجموعات عدة من واحدة سوى ليست وكواكبها الشمس وبأن محدود، غري الفضاء بأن
مخلوقات تضم أخرى مسكونة عوالم هناك يكون قد أنه ذلك، عىل زيادة واقرتح، مشابهة.
وأُدين الديني التفتيش محكمة أمام التجديف هذا مثل عىل برونو فحوكم عنَّا، تمتاز عاقلة
الفلكي بالعالم نزل الذي الحكم أما ١٦٠٠م. سنة فرباير يف عمود إىل مربوًطا فأحرق
سنة يف الديني التفتيش محكمة أمام مثل فقد ذلك، من أخف فكان جاليليو اإليطايل
جميع ويدحض ركبتيه عىل يجثوا أن عىل وأجربته والقتل بالتعذيب فهددته ١٦٣٢م،

حياته. أيام بقية بالسجن عليه وُحكم كوبرنيكوس، ونظريات معتقداته
لقبول ترددهم يف والربوتستانت الكاثوليك الالهوتيني حذو والعلماء الفالسفة حذا
فرنسيس ويدعى الحديثة، العلمية الطرق مؤسيس أحد حاول فمثًال الكوبرنيكية. النظرية
ظلت وهكذا فلك يف الشمس حول األرض دوران فكرة دحض Francis Bacon باكون
بعد طويلة ملدة تتكرس لم قائمة األوروبية الجامعات عىل وبطليموس أريسطو سيطرة

السماوية». األفالك يف «االنقالب كتاب نرش
يف بطيئًا كوبرنيكوس نظرية قبول «كان :Stebbins ستبنز ذكر كما أنه، والواقع
وقت يف والكوبرنيكية البطليموسية النظريتني يدرسون كانوا أمريكا ففي الدول؛ جميع

«.Yale وييل Harvard هارفارد جامعتي يف واحد،

156



كوبرنيكوس نيقوالوس السماوي: االنقالب

واستمرَّت محتم، بقبول تحظى كوبرنيكوس نظرية أخذت فشيئًا شيئًا ذلك، ومع
Tycho Brahe براهي وتيكو برونو جوردانو أمثال الغيورين العلماء يد عىل األبحاث
السنني عرشات إبان نيوتن، وإسحاق Galileo Galilei جالييل وجاليليو كبلر ويوحنا
النظرية عيوب وحذفوا الجدل. أو الدحض تقبل ال التي الرباهني من هرًما فكوَّنوا التالية.
ذلك عىل وساعدهم الباحثني، من وغريهم لهؤالء الحديثة األبحاث عىل بناءً الكوبرنيكية
أبحاث عىل يبني أن باحث كل بوسع كان وأنه الكمال، درجة إىل الرصد آالت تحسني

سابقيه.
براهي. تيكو الدانمركي العالم هو مبارشة كوبرنيكوس بعد جاء فلكيٍّ عالم أعظم
اآلالت بواسطة استطاع ولكنه الشمس، حول األرض دوران نظرية عىل شيئًا تيكو يزد لم
مما بكثري أفضل فلكية وقياسات بأرصاد القيام الدانمرك؛ ملك بها زوده التي الجيدة
يوحنا األملاني العالم مساعدة أمكنه املعلومات هذه أساس وعىل كوبرنيكوس. به قام
يف تسري الكواكب إن (أ) الشهرية: الثالثة قوانينه يصوغ أن عىل تيكو، موت بعد كبلر
األرض أن بما (ب) واحدة. بؤرة يف موجودة الشمس وإن دوائر، وليست إهليلجية أفالك
منتظمة، برسعة تدور ال فإنها إهليلجية، أفالك يف الشمس حول تدور األخرى والكواكب
بعد يتناسب (ج) الشمس. إىل أقرب تكون عندما تزيد دورانها رسعة أن بطريقة ولكن

الشمس. حول دورانها ُمَدد مع الشمس عن الكواكب
اكتشافاته من كثري أثبت وقد بالتلسكوب، الفلك علم أمدَّ راصٍد أوَل جاليليو كان
املبادئ قدم عندما علميٍّا أساًسا جاليليو قدم كوبرنيكوس. وجده ما صحة التلسكوبية
القاطعة الرباهني نيوتن إسحاق السري وقدم الحركة. علم أو الديناميكا، لعلم األساسية
تتحرك التي للقوانني وصياغته الجاذبية قانون باكتشاِفه كوبرنيكوس نظرية صحة عىل
نظرية بواسطة الباقية الكون غوامض بعض عن اللثام وأميط الكواكب. بمقتضاها

العرشين. القرن يف ظهرت التي النسبية عن Einstein أينشتني
السؤال هذا نشأ التالية، القرون يف العلماء بها قام التي الكثرية التعديالت ضوء وعىل
كوبرنيكوس أن ننكر لسنا صحيحة؟ كوبرنيكوس نظرية هل كثريًا: واملطروح املعقول
عن فكرته خطأ العلماء أثبت فقد نقاط؛ عدة يف دقيقٍة وغري كاملة غري نظرية ترك
وقد إهليلجية. أفالك يف تدور إنها إذ تماًما؛ دائريٍّ فلك يف السماوية األجرام دوران
القائلة الحديثة النظرية نقيض عىل ا جدٍّ محدود أنه عىل الكون إىل كوبرنيكوس نظر
تختلف األخرى، التفاصيل يف وكذلك الشمسية. املجموعات من محدوٍد غري عدد بوجود
معارفنا عن تختلف خلت، قرون أربعة من أكثر منذ كوبرنيكوس قدَّمها التي النظريات
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اكتشف — الكواكب مجموعات مركز الشمس أن وهو — أساسها يف ولكن اليوم، الحارضة
الحديث. الفلك لعلم أساًسا وقدم أساسية حقيقة كوبرنيكوس

وعىل معارصيه عىل نفوذه ويخوله العلوم تاريخ يف كوبرنيكوس مركز األبد إىل رسخ
:Goethe جوتيه كتب وكما ممتازة. مكانة الالحق الفكر جميع

البرشية الروح عىل أثًرا واآلراء، االكتشافات جميع من رأي، أو اكتشاف أي يُحدث «لم
العالم أن سيعرفون كانوا الناس أن النادر من كوبرنيكوس. نظرية أحدثَتْه مما أعظم
مركز كونه عن يتنازل أن العالم هذا من طلب إذا ذاته حد يف االستدارة وكامل مستدير
اختفت االعرتاف بهذا ألنه — هذا من أعظم يشء البرشية من يُطلب لم ربما … الكون
والتقوى الربابرة عالم عاملنا، جنتنا، صارت يشء أي إىل والدخان! الضباب يف كثرية أموٌر
يرغبوا لم معارصيه أن يف عجب ال ودينية؟ شاعرية عقيدة اتهام املشاعر، دليل والشعر،
حرية به املهتدين لكل ل خوَّ ملذهب ممكنة مقاومٍة بكل وقاموا يمر، هذا كل يرتكوا أن يف
قط.» بهما يحلم لم أنه والحقيقة الوقت، ذلك حتى تعرفا لم اللتني التفكري وعظمة الرأي
الحياة؛ قيد عىل املوجودين األمريكيني العلماء مشاهري من ثالثة حكم فلنتأمل وأخريًا،
الرائع كوبرنيكوس مؤلف نرش «خلق بقوله: Vannevar Bush بوش فانيفار علق فقد
قدَّم البرشي. الفكر نواحي من ناحية كل عىل لتأثريه األهمية عظيمة تحول نقطة …
املستقبلة للغزوات بصريته وجالء اإلنسان ذهن لتحرير العلمية الحقيقة لتأثري بارًزا مثًال
قائًال: نوبل، بجائزة الفائز Harold C. Urey أوري ك. هارولد وأكد والتخاذل.» للجهل
املجموعة عن فكرة حطم لقد كوبرنيكوس. نيقوالوس مؤلف يصف عندما بيان كل «يخفق
الكواكب نسبة عن تماًما، لها مخالفًة فكرة وقدم عام ألف مدة قائمًة ظلت الشمسية
وعدَّل العلمي، للفكر كلها الحديثة الطريقة قدَّم من أول كان العمل وبهذا الشمس. إىل

البرشية.» الحياة نواحي جميع عن تفكرينا
:Harlan True Stetson تروستاتسون هارالن املربز الفلكي العالم رأي هاك وأخريًا،
العالم، تاريخ يف الحقيقيني الرجال ملشاهري الطويلة القائمة دراسة دائًما املحري «من
ومع املتفوقون. املربزون أنهم عىل منهم قليٍل عدٍد تحديد ثم العلوم، تقديم يف أسهموا الذين
كوبرنيكوس طويل، تردُّد ما غري يف َلقلت منهم، أسماء ثالثة اختيار منِّي طلب فلو ذلك،
مجال يف منفصلني غري تجعلهم خصائص يف الثالثة هؤالء فيشرتك وداروين. ونيوتن
التفهم إظهار وطرافة والعبقرية والجرأة الخيال هي الخصائص وهذه التقدم. انتصار
أن أعتقد الثالثة، هؤالء أعظم الختيار االعتبارات جميع إىل وبالنظر لألفكار. الخارق
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الفلك علم أسس وضع الذي هو ألنه كوبرنيكوس؛ نصيب من تكون أن يجب الغار أكاليل
األبواب فتح الذي وهو الجاذبية، عن قانونه يبني أن لنيوتن كان ما بدونها التي الحديث
مذهب يثبت أن قبل مكانه يأخذ أن يجب الذي املبدأ يتحدى الثوري التفكري من لنوع

تفكرينا.» يف قدمه النشوء
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De Motu Cordis القلب حركة

الفلك علم دراسة عن قليًال إال عرش السابع القرن أوائل يف وأبحاثها األحياء علوم تتقدَّم لم
الترشيح نظريات ويعلِّمون يمارسون الطب ومدارس األطباء زال وما كوبرنيكوس. قبل
الطبيب عن وها تلقَّ التي والدم واألوردة والرشايني بالقلب الخاصة األعضاء ووظائف

الثاني. القرن يف عاش الذي Galen جالني العظيم األسيوي اإلغريقي
الدورة عن اإلنسان معارف إىل سنة األلف عىل تزيد ملدة هامة إضافات تحدث لم
إىل يذهب ومنه الكبد يف ينشأ الدم أن يعلم أريسطو كان القلب، ووظائف الدموية
الجسم حرارة مصدر أيًضا هو القلب أن يعتقد كان األوردة، إىل الجسم خالل ثم القلب،
الرشايني أن اإلسكندرية مدرسة خريج Erasistratusإرازيسرتاتوس واعتقد الذكاء. ومقر
الرشايني أن اكتشف إذ الفكرة هذه جالني ح فصحَّ الروح. أو الهواء من هادئًا نوًعا تحمل
روًحا بأن مقتنعني األطباء كان عرصه، بعد قرون لعدة أنه غري هواء. وليس دًما تحمل

القلب. إلنعاش ذلك كان وربما الدم، جهاز يف دوًرا يلعب نحوه أو
العلماء أعظم سوى القدماء عن املوروثة واملعتقدات السابقات مناقشة عىل يجُرؤ لم
الجدل إليه يتطرَّق أن يمكن ال — مقدس أصٍل من جالني كتبه ما يعتربون كانوا جرأًة.
املهضوم الطعام إن فقال الدموي. الجهاز مركز الكبد كان أيًضا، لجالني وتبًعا الشك. أو

.William Harvey 1
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الجسم يف يسري الدم وإن طبيعي». «روح إضافة مع دم إىل يتحول حيث الكبد إىل يُحمل
البحر. يف والجزر املد يفعل كما والرشايني األوردة من كلٍّ طريق عن الخلف وإىل األمام إىل
اآلخر الجانب من الوريدي الدم مع القلب جوانب أحد من اآلتي الرشياني الدم يختلف

دقيقة. مسام خالل
الدم. عن الخرافات من كثريٌ الطبيعية الحقائق تلك إىل أُضيَفت القرون، مر وعىل
يف استخداِمه من يتضح كما الجسم يف آخر جزءٍ أي من أكثر مقدسة صفٌة للدم كان

اآللهة. مذابح عىل الدم وسكب الدينية، الذبائح
يف النهضة تعمل لم مكان. كل عمَّ قد الجو يف التغري كان ١٦٠٠م عام جاء عندما
كان الطبيعية، العلوم عىل أثَّر ذهنيٍّا إيقاًظا وشملت بل فحسب، األدب إحياء عىل أوروبا
قبل إيطاليا ويف .Decartes وديكارت وباكون وهاريف وكبلر جاليليو عرص العرص ذلك
التي املسام وجود عدم Andres Vesaliusفيساليوس أندرياس أثبت سنة، بخمسني ذلك
نفس حوايل ويف القلب. حجرتي بني مبارشة عالقٍة أيُة هناك تكن ولم جالني. وصفها
بعد، فيما John Calvin كالفني جون أحرقه الذي Servetus رسفيتوس أبدى الوقت،
ضاخ. عضٌو القلب بأن يعرتف لم ولكنه الرئتني، خالل يدور الدم بأن اعتقاده أبدى
الدورة فكرة روما، يف الترشيح أستاذ ،Realdo Colombo كولومبو ريالدو اقرتح وكذلك
،Fabricius of Padua البارواني فابريكيوس زود ١٦٠٣م سنة ويف الرئتني. يف الدموية
منها، الغرض يفهم لم أنه ولو صمامات، لألوردة أن اكتشف عندما أخرى بحلقة العلم

األطراف. إىل الدم سري بطء عىل العمل ملجرد كانت أنها فقط استنتج بل
القديمة العقيدة عىل شكٍّا وتلقي ر تتهوَّ أن أخرى جريئة ولنفوس لهؤالء كان وهكذا
أحد يستطع لم أخرى ناحية ومن الوسطى. العصور خالل الطبي التقدم عرقلت التي
الدورة عن اللثام كشف نحو كبري بقدر واحد كل فأسهم الكاملة؛ الحقيقة إىل الوصول
أما كامل. غري أو جزئيٍّ بجواب حالة كل يف توقف ولكنه القلب، ووظائف الدموية
الحاد الالمع العقل فقدمه النظريات، من ومبوبة منتظمة مجموعة وصياغة اكتشاف

هاريف. وليم اإلنجليزي للطبيب
األوروبية، القارة إىل وصولها عن متأخرة إنجلرتا إىل العلمية النهضة وصلت
األمة كانت ١٥٧٨م) (سنة هاريف فيه ُولد الذي العرص يف ولكن إيطاليا، وخصوًصا
إليزابيث امللكة بريطانيا حكمت التايل، القرن فإبان الفرتات. أعظم من فرتة يف تدخل
اإلسباني، Armada األرمادا أسطول بهزيمة البحرية بريطانيا قوة وتوطدت ،Elizabeth
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Donne ودون Shakespeare شكسبري وازدهر أرايضجديدة، اإلنجليز املكتشفون وفتح
وباكون Johnson وجونسون Milton وملتون Dryden ودرادن Spenser وسبنرس
التفكري بدأ السابقة. بالقرون الخاص الفكر جماح كبح وبذا األدب عالم يف Bacon
وتفتح جديدة أفكاًرا لتخلق معينة حدود داخل الناس عقول وتحررت ينقيض السابق

قبل. من تفتح لم آفاًقا
جامعة يت وسمِّ إيطاليا. إىل يذهب أن الطبيعي من كان الطب، هاريف يدرس لكي
أن فبعد ألوروبا. الطبي املركز أجيال لعدة وظلت النهضة.» مربية «األم الشهرية: بادوا
الشهري املدرس قيادة تحت معظمها سنوات أربع قىض كامربيدج يف الشاب هاريف تخرج
عىل التجارب ويجري يرشح كيف فتعلَّم األوردة. صمامات مكتشف فابريكيوس الكفء
الدموية بالدورة متعته يف فابريكيوس لنظريات الفضل كان وربما الحيوان، أنواع شتى

حياته. طوال الزمته التي
مدة يستمر أن له ُقدِّر حياة منهج بدأ ١٦٠٢م سنة يف إنجلرتا إىل هاريف عاد ملا
الخاص. إليزابيث امللكة طبيب ابنة تزوج وكاتب. ومحارض كطبيب التالية سنة الخمسني
بارثولوميو مستشفى يف وكطبيٍب لألطباء، امللكية الكلية يف كزميٍل عمل ذلك وبعد

األول. وشارل األول لجيمس وكطبيٍب ،Bartholomew
بممارسة ولعه من أكثر والتجارب الطبية باألبحاث حياته طول هاريف أولع هذا، رغم
األطباء، كلية أمام الدموية الدورة عن املحارضات يلقي ١٦١٦م سنة يف فبدأ الطب.
واإلنجليزية الالتينية من بخليط مكتوبة موجودة، ملحارضته الخطية النسخة تزال وال
التاريخ ذلك يف أنه وأوضح مذكراته يف تجاربه بعض رشح وقد قراءته. تتعذر يكاد بخط
يف الدم «يتحرَّك يقول: فكتب الدموية، الدورة عن الشهرية نظرياته بصحة تماًما اقتنع

القلب.» رضبات من بدفع مستمرٍة دائرٍة
ملاذا إليها. ل توصَّ التي النتائج لنرش هاريف يستعد أن قبل سنة عرشة اثنتا انرصمت
ذلك يف تخميناٍت عدة هناك العالم؟ إىل العظيم االكتشاف ذلك مثل إعالن يف ر التأخُّ هذا
هو ذلك يف باعثه كان «ربما بقوله: William Osler أوسلر وليم السري فاقرتح الخصوص.
خزانته يف الثورية رسالته إنه قيل حتى البرش ب تعصُّ خيش الذي كوبرنيكوس باعث نفس
«جديدة العامة: الدموية الدورة عن نظريته إن هاريف، ألفاظ وبنفس عاًما.» ثالثني ملدة
بل القليلني، حسد نتيجة شخٍص إيذاء فقط أخاف ال إنني حتى به يُسمع لم نوع ومن
تحوَّلت إذا الكثري تفعل أن والتقاليد العادات بوسع أعدائي. جميًعا البرش لجعل وأرتجف
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القدم، منذ واستقرت جذورها وتغلغلت غرست التي النظريات وإن أخرى، طبيعٍة إىل
الناس.» جميع عىل بالغ تأثرٍي ذات

نظرياته لينرش املطبعة إىل بسهولٍة يندفع الذي املتهور بالرجل هاريف كان ما كذلك،
الصيف، عز يف الذباب أرساب من بأقل األغبياء الخزعبالت كاتبي جموع «ليست يرى: إذ
عندما يخنقونا بأن الخاوي، وإنتاجهم كتاباتهم وتوافه بحماقاتهم ليهددون وإنهم

ندخن.»
سنة ويف حان. قد الوقت أن هاريف قرَّر واملالحظة، التجارب من سنواٍت بعد وأخريًا،
من كثريٌ اعتربه صفحة ٧٢ من ُكتيب بأملانيا Frankfurt فرانكفورت يف ظهر ١٦٢٨م
الكتيب ذلك كان الحال، وبطبيعة الوقت، ذلك حتى ُوضع طبي كتاٍب أهم الطب أعالم
Exercitatio Anatomica الكامل: عنوانه كان العاملية. العلمية اللغة وهي الالتينية باللغة
حركة عىل ترشيحية «تمرينات أي ،de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus
أملانيا يف الكتيب هذا صدور يف السبب بالضبط نعرف ولسنا الحيوانات». يف والدم القلب
تضمن فرانكفورت يف تُعقد التي السنوية الكتاب سوق ألن ذلك كان ربما — بالذات
هو الرديء هاريف خط أن يف شك وال األوروبية. القارة علماء بني وتداوله نرشه رسعة

املطبعية. األخطاء من العديد عن املسئول
مملكته يف امللك يشبه حيث األول شارل إىل األول القلب»؛ «حركة كتيب إهداءان بارك
امللكية الكلية عميد Argent أرجنت الدكتور إىل خطابًا ذلك ويتبع الجسم، يف القلب
رأيه عن هاريف عربَّ الثاني اإلهداء ويف القدر». العظيمي زمالئه والدكاترة األطباء و«سائر
التقاليد من قيمة أكثر الحقيقة وأن مصدرها، عن النظر بغض الحقيقة، قبول بوجوب
الترشيح من وإنما الكتب من ليس الترشيح، وأعلم أتعلم أنني «أقرر فقال: القديمة.
بهدف العبارة بهذه هاريف أمسك الطبيعة.» نسيج من بل الفالسفة مكان من ليس العميل،

الحديث. العلمي البحث وبروح
متصًال واضًحا وصًفا تعطي بابًا عرش وسبعة مقدمٍة من جوهره يف الكتاب يتألَّف
جالني نظريات املقدمة وتستعرض كله. الجسم خالل الدائرية الدم وحركة القلب لعمل
مبينًا الكتاب قدامى من وغريهم Realdo Colomb كولومب وريالدو وفابريكيوس

وإيضاح. دقٍة يف أخطاءهم
يقول: فكتب أبحاثه، يف واجهته التي املشاكل بعَض األول الباب يف هاريف ذكر

الكتشاف كوسيلٍة الحية الحيوانات ترشيح نحو االتجاه عىل أوًال العزم وطدت «عندما
غريي، كتبه مما وليس الفعيل، الفحص من هذه اكتشاف وحاولت ووظائفه، القلب حركات
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إىل أميل كدت حتى بالصعاب وزاخًرا الربازية، باملواد وملوثًا ا شاقٍّ العمل هذا وجدت
هللا غري يعلمها أن يمكن ال القلب حركة أن Fracastorius فراكاستوريوس مع االعتقاد
يحدثان أين وال متى ال التمدُّد، يحدث ومتى االنقباض يحدث متى أوًال أدرك فلم وحده.
يف وتذهب تجيء البرص، ملح يف الحيوانات من كثرٍي يف تتم التي حركتيهما رسعة بسبب

الخاطف.» الربق رسعة
الحيوانات يف أقل بصعوبٍة القلب حركات دراسة باإلمكان بأنه هاريف اقتنع وأخريًا
والجمربي البحر ورسطان السمك والثعابنيوصغار والضفادع كالعالجيم البارد الدم ذوات
البارد الدم ذوات يف فرأى الدافئ. الدم ذوات الحيوانات يف مما أقل واملحاريات، والقواقع
ذوات الحيوانات يف مالحظًة أسهل الظواهر هذه كانت كما وأندر». «أبطأ الحركات أن

البطء. يف آخذًا القلب عمل يكون ملا االحتضار عند الدافئ الدم
ينقبض وعندما خارًجا، الدم يدفع القلب انقباض أن لتجاربه، نتيجة هاريف، الحظ
املضخات، من نوع وظيفة تؤدي عضلة القلب كان وملا الدم. الستقبال الرشايني تتمدد
الرشايني، داخل الرسيان عىل الدم إجبار وعند مستمر، دوران يف االندفاع عىل الدم يجرب
القديمة والجزر املد نظرية نقيض وعىل قفاز.» يف املرء ينفخ «مثلما النبض، يسبب فإنه
األيرس الجانب من يمر الدم أن هاريف أوضح واحد. اتجاه يف تكون الدموية الدورة فإن
للقلب. األيمن الجانب إىل األوردة طريق عن يعود ثم النهايات إىل الرشايني خالل للقلب
وباالختصار، مختلفة. نقٍط يف واألوردة الرشايني حول أربطة بربط الدورة حركة عرفت

كاملة. دورة مكونة األوردة به تعود الرشايني، تحمله الذي الدم نفس أن اكتشف
يقول: إذ العملية لهذه الرائع هاريف وصف نرى وهكذا

بطريقٍة ولكن التعاقب عىل األذينني وحركة البطينني حركة الحركتان؛ هاتان «تحدث
الظاهرة هي واحدة حركة تكون بحيث تحدثان الحركتني، بني وإيقاع تناسق فيها
تحدث رسيعتني. الحركتان فيها تكون التي الدافئ الدم ذوات الحيوانات يف وخصوًصا
األخرى تدير عجالتها إحدى أن من الرغم فعىل آلة، من قطعٍة يف كانتا لو كما الحركتان
حيث النارية األسلحة كأجهزة أو واحد. وقٍت يف تتحرَّك تبدو العجالت جميع فإن
فيشتعل البارود بني تقع رشارة فيحدث الصلب ويرضب القداح فينزل الزناد يلمس
الهدف تُصيب التي القذيفة فريسل االنفجار ويسبب القذافة أنبوبة ويدخل اللهب ويحدث
البرص.» ملح يف تقع كأنها تبدو الحركات، هذه كل بها تحدث التي الرسعة وبسبب —

أمثال الفالسفة بقدامى تأثَّر أنه يجوز دائريٌة، الدم حركة أن يف هاريف فكر عندما
أما جميًعا. الحركات أمثل وهي كاملة، الدائرية الحركة أن يعلم كان الذي أريسطو
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والنمط «الشعار هي الدائرة أن فاستنتج هاريف، معارص برونو جوردانو الفلكي العالم
يف استخدم هاريف أن باملالحظة وجدير الكون.» يف واألعمال الحياة لجميع األساسيان
دائرية.» الدم حركة نُسمي أن لنا و«يجوز دائرة» يف كأنها «حركة مثل عبارات مقاله

دقيقة مجملها يف كانت نعم الدموية، الدورة عىل الربهنة يف دقيقًة هاريف طريقة كانت
الرشايني من الدم يذهب كيف مفقودة. واحدة حلقة هناك كانت أنه غري رائعة، بدرجة
ويعود للقلب األيرس الجانب من الرشايني إىل يذهب الدم أن يعرف هاريف كان األوردة؟ إىل
بني عالقٍة أية تتبع يف قط أنجح «لم قال: ذلك، ومع األيمن. القلب جانب إىل األوردة من
ير لم امليكروسكوب ينقصه كان وإذ فتحاتها.» بني املبارش باالنفتاح واألوردة الرشايني
إىل الرشايني من الدم كريات بداخلها تمر التي الدقيقة األوعية وهي الشعرية، األوعية
موت بعد اللغز هذا حل وقد املجاري. هذه مثل وجود برضورة اقتناعه رغم األوردة،
بجامعة الترشيح أستاذ Marcello Malpighi مالبيجي مارسيلو حله سنني، ببضع هاريف
الشعريات شبكة رأى االخرتاع حديث بميكروسكوب يفحصضفدعًة كان فعندما بولونيا.
يف األخرية الخطوة كملت وهكذا تماًما. هاريف تنبَّأ كما باألوردة الرشايني تصل الدموية

الدموية. الدورة عىل الربهنة
ومنها الدموية، الدورة عىل الرباهني من مزيًدا قدَّم الوساوس، عىل هاريف يتغلب لكي
مدة يف يضخُّ القلب أن عىل برهن الكم. بطريقة الطبيعة علماء يعرفه ما استعمال
كمية جميع عىل كثريًا تربو كمية رضبة، آالف أربعة حوايل البالغة رضباته يف ساعة،
كميته أن وجد واحد، يوم يف القلب يرسله الذي الدم قيس فإذا الجسم. يف املوجودة الدم
جالني نظرية خطأ عىل برهن وبذا — واملهضوم املأكول الطعام جميع عىل كثريًا تزيد
عمل غري أخرى بطريقة الدم توريد يمكن ال «باالختصار، يقول: هاريف فكتب القديمة.

والعودة.» دورة
الجسم: عىل السموم تأثري من تأتي الدموية الدورة عىل أخرى براهني هناك

ات وعضَّ الثعابني ولدغات املسممة الجروح ويف املعدية األمراض حالة يف «نرى
أن اإلصابة أماكن تكاد بينما يتسمم كله الجسم أن أشبه، وما والزهري املسعورة الكالب
نقلها معينة، بقعة أوًال أصابت التي العدوى أن يف شك ال … تشفى أو األذى من تخلو
أيًضا هذا يفرس قد … الجسم أجزاء جميع يف ذلك بعد انترشت ومنه القلب إىل العائد الدم
كانت لو كما األثر نفس لها يحدث الجلد، فوق املستعملة الطبية العقاقري أن يف السبب

الفم.» طريق عن أخذت قد
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«من يعتقد: وكان جديًدا، أمًرا التجارب أغراض يف للحيوانات هاريف استعمال كان
يف خرباء هم كما الدنيا الحيوانات ترشيح يف خرباء الترشيح علماء كان لو أنه رأيي
ما كل عىل ولقضت الشكوك، عنهم ولنزعت تهم حريَّ التي األمور لزالت اإلنسان جسم
املقارن. الترشيح علم مؤسيس من واحًدا بحق هاريف اعتبار يمكن صعاب.» من قابلهم
البيض يف والكتاكيت والطيور والخنازير والغزالن والكالب األغنام عىل تجارب مثًال فيذكر
ورسطان والجمربي والقواقع والضفادع والعالجم السمك وثعابني واألسماك واألفاعي
والجنادب واليعاسيب والزنابري والنحل والديدان واإلسفنج واألصداف واملحاريات البحر

والقمل. والذباب
ذوات الكبرية الحيوانات يف فقط ليس تقريبًا، الحيوانات لجميع قلٍب وجود «الحظت
ذوات كالقواقع الدم، عديمة الصغرى الحيوانات يف وكذلك بل أريسطو، يقرِّر كما الدم
الزنابري يف وحتى هذه. غري وكثري والجمربي البحر ورسطان املحار عديمة والقواقع املحار
يسمى مما العلوي الجزء يف نابًضا قلبًا فرأيت عدسة استخدمت فقد والذباب واليعاسيب
ببطء، القلب ينبض الدم، عديمة الحيوانات هذه ففي حية. عليها غريي وأطلعت بالذنب
حيث القوقعة يف بسهولة هذا يرى املحترضة. الراقية الحيوانات يف كما بطء يف منقبًضا
إخراج عند وتقفل تفتح تبدو والتي األيمن، الجانب عىل الواقعة الفتحة قاع يف القلب يقع
البحر من يصاد البحر، لرسطان ُطعًما املستخدم الصغري السمك من نوٌع يوجد … اللعاب
وأطلعُت املاء يف املخلوق ذلك وضعُت شفاف، جسمه كل ،Thames الثيمس نهر ومن

تام.» بوضوح قلبه حركات عىل مرات عدة أصدقائي بعض
العلم خدمة يف له إسهام أعظم كان هذه، الشهرية هاريف اكتشافات عىل وعالوة
علم عليه بُني الذي األساس وضع فقد التجارب؛ أو املعملية الطرق هو الطبية واألبحاث
نفسه: هاريف قرر كما األساس، كان قرون. ثالثة عىل تزيد ملدٍة والطب األعضاء وظائف
إىل يرجع تاريٌخ للطب كان التجارب.» طريق عن الطبيعة أرسار وأدرس أبحث «أن
التي األمراضالرئيسية بدقة ويصفوا يدركوا أن األطباء تعلم هاريف. مولد قبل السنني آالف
استنتاجات إىل تقود ما وكثريًا كافية، ليست أهميتها، رغم املالحظة، وأن اإلنسان، تُصيب
السطحية، املالحظة هاريف وتخطَّى وأسالفه. هاريف بني فرٍق أعظم هو هذا كان خطأ، كلها
بالتجارب. وفحصها فروًضا فوضع القديمة، النظريات باحرتام أو بالخرافات قليًال مقيًدا
حذا وقد البيولوجية، املسائل حل أجل من للتجربة العلمية الطريقة استخدم من أول كان

١٦٢٨م. عام منذ خلفه جميُع حذوه
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لم وربما أدبيٍّا، موضوًعا كتابه يكن لم الكتشافاته. هاريف معارصي قبول املمتع من
واملتعصبني. املحافظني من املعارضة من يشء ونشأ تضمنه، ما عمق نفسه هاريف يُدرك
يقول Walter Winchell, John Aubrey أوبري جون ونشيل، ولرت معارصه كتب وقد
التجارب يجري أخذ الدموية الدورة عن كتابه ظهور بعد إنه يقول هاريف «سمع إنه:

ضده.» األطباء جميع وكان معتوًها، والسخفاء العوام ظنه فقد بجد؛
العرص، ذلك يف األذكياء أحد شعور عن William Temple تمبل وليام السري عرب

يقول: وهاريف، كوبرنيكوس مؤلفي عن فكتب
قديمة. أسٍس من مقتبَسنْي أو حديثنَْي اكتشاَفنْي هذان كان إذا ما فيه املتنازع «من
املضادة، اآلراء من أكثر يحبذهما قد العقل أن فرغم حقيقيني. غري أو حقيقيان هما وهل
هذان كان إذا ولكن يتحدا، أن عليهما يجب البرش، يقنعا ولكي العقل، يقبلهما فقلما
ممارسة يف وال الفلك علم نتائج يف تغيريًا يحدثا لم فإنهما حقيقيني العظيمان االكتشافان

ملؤلفيهما.» العظيم الرشف جلبا أنهما ولو للعالم النفع قلييل كانا وهكذا الطب،
باريس جامعة طب مدرسة عداء أن غري الحاالت. معظم يف ناقديه هاريف تجاهل
الترشيح أستاذ John Riolan ريوالن جون وقام صمته، عن الخروج عىل أخريًا حثَّه
عىل التغلب هاريف فحاول هاريف؛ نظرية تدريس تحريم عىل الكلية يحث باريس بمدرسة
يختص فيما القاطعة باألدلة مدعمني الترشيح يف بحثني ريوالن إىل فأرسل معارضته،
«حركة كتاب صدور بعد أي ١٦٤٩م، سنة كتيب يف البحثني هذين ونرش الدموية، بالدورة

ملؤلفه. تعرضوا من عىل بالتفصيل هاريف فيهما ردَّ سنة، وعرشين بإحدى القلب»
بقوله: الثاني البحث يف حزنه هاريف يبدي

أو طيبًا شيئًا فيهما أسمع ال الدموية، الدورة مولد منذ ساعة أو يوم يمر «قلَّما
غري ضعيًفا رضيًعا طفًال يشبه إنه فيقولون البعض يذمه هذا. اكتشايف عن يقال رشيًرا
فيعارضه والعناية. الحب يستحق الطفل هذا أن البعض ويظن النور، يرى بأن جدير
برهنت أنني الطرفني أحد يقرر التوصية. من بكثري أولئك ويحميه شديد، بعناٍد هؤالء
الجدل. قوى كل ضد العيني والفحص واملالحظات بالتجارب الدموية الدورة عىل تماًما
املعارضات. جميع من أسلم ولم الكفاية، فيه بما أوضحها لم أنني اآلخر الطرف ويظن
الحية، الكائنات بترشيح بالًغا ولًعا غرور، يف أبديت، إنني يقول آخر بعًضا هناك أن كما
املرسح عىل الدنيا الحيوانات من وغريها والذباب والثعابني الضفادع تقديم من ويسخرون
بالفلسفة جديًرا لست أنني أقرِّر مثلها رشيرة بأقواٍل الرشيرة األقوال عىل أرد ولكي …
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بالكثري التقيت إذا أنني يل واألصح الخري من أنه كذلك وأعتقد الحقيقة، وراء والبحث
واألمينة األكيدة املالحظات ضوء يف أقابلها أن السيئة، والنوايا املعارضات هذه أمثال من

والقاطعة.»
عليها، ليحكموا األكفاء بني لنظرياته العام القبول لريى هاريف عاش الحظ، ولحسن
سمو عىل َلدليٌل سنوات، بثالث وفاته قبل ١٦٥٤م، سنة يف الطب لكلية عميًدا تعيينه وإن

املهنة. يف زمالئه بني منزلته
فيه: معارصيه رأي عىل بوضوٍح تدل هاريف قرب عىل املكتوبة الالتينية العبارة كذلك
عدة بعد األول كان املوقر، السمه احرتاًما األكاديميات جميع تقوم الذي هاريف، «وليم
والخلود للعالم الصحة جلب وبذا اليومية، الدم حركة اكتشف الذي السنني، من آالف
الكاذبة، الفلسفة من وأجياله الحيوان أصل خلص الذي الوحيد الشخص ذلك لنفسه،
الطبيب بوجوده، الطب له ويدين املعارف، باكتسابه البرشي الجنس له يَدين والذي
النشيط واألستاذ الربيطانية، الجزر ملكي وشارل، جيمس الجاللة صاحبَي وصديق األول
شهرية مكتبة بنى أجلهما من — لندن طب بجامعة والجراحة للترشيح النجاح البالغ
والعالج املالحظة يف املظفرة الجهود بعد وأخريًا الخاص، مرياثه من الكتب بنفائس زودها
الدائرة طاف عندما الخارج، ويف وطنه يف أجله، من تماثيل عدة إقامة وبعد واالكتشاف،
املباركة السنة من يونية من الثالث يف ولٍد دون مات وطبيبًا، للطب مدرًسا لحياته الكاملة

وبالشهرة.» باألعمال الزاخر عمره من الثمانني يف ١٦٥٧م،
كمية أن ولو الدموية، للدورة هاريف الكتشاف الجوهرية الصفة ذو القليل أضيف
يعرف والرئتني. الدموية وباألوعية بالقلب يختص فيما كدست املعلومات من ضخمة
الدم ووظائف املعقدة وحركاته واملرض الصحة يف ووظيفته القلب تركيب عن اآلن الكثري

نفسه. هاريف عرص يف لتُتخيل تكن لم التي
:Kilgour كلجور علَّق فكما ذلك، ومع

وصف. كل يفوق والجراحة، الطب يف هاريف اكتشاف إسهام أن الواضح الجيلِّ «من
والعالج املريضة أو التالفة الدموية األوعية بإصالح الخاصة األعمال جميع أساس إنه
جيًدا، املعروفة األزرق» «الرضيع وعملية التاجي واملرض العايل الدم لضغط الجراحي
من أكثر له املدين هو العام األعضاء وظائف علم فإن ذلك، عىل وزيادة جرٍّا. وهلمَّ
الذاتية الداخلية، الجسم لبيئة الحالية معارفنا أساس هي الدوار الدم حركة ألن غريه؛
دور أهم العظيمة، بصريته بثاقب دورته هاريف اكتشف الذي السائل، هذا يلعب االتزان.

اإلنسان.» جسم أجهزة ديناميكا يف
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فعل مما أفضل تلخيًصا الطب، تقدم يف هاريف حياة معنى أحد ص يلخِّ لم ربما
كلية يف خطابًا أوسلر وليم السري ألقى السنوية، هاريف ذكرى ففي عرصنا؛ يف الطب رائد

فيه: يقول القلب، حركة عن بلندن، امللكية األطباء
يقنعون أناس هناك عاد ما القديمة. للتقاليد الحديثة الروح بكرس يتميز إنه …»
الحسنة بالنظريات يكتفون أناس هناك عاد ما الشامل، والوصف الدقيقة باملالحظة
هنا، يوجد ولكن للجهل، عام عذر بوظيفة تقوم التي الصياغة، الجيدة واألحالم السبك
التي العملية بالتجارب املدعم الجانب من نتناولها عظمى فسيولوجية مسألة األوىل، للمرة
عنها، بعيًدا يذهب وال الرباهني يزن أن استطاع حديث، علمي عقل ذو رجل بها قام
العرص، فذلك املالحظات. من وبثبات طبيعيٍّا تربز النتائج يرتك أن من إدراكه ومكنه
فيه رأى الذي العني عرص تاله قد فقط، وسمعوا الناس، فيه سمع الذي السامعني، عرص
واملصممة، املفكرة اليد — اليد عرص أخريًا جاء ثم فقط، الرؤية بمجرد وقنعوا الناس
وسبعون اثنتان قوامه متواضٍع كتيب يف للعالم ثانية اآلن تقدم للعقل، كأداٍة العاملة اليد

التجريبي.» الطب بداية تأريخ منها نبدأ أن عىل نجرؤ صفحة،
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نيوتن1 السريإسحاق العامل: نظام

Principia Mathematica الرياضية النظريات

Philosophiae Naturalis Principia الطبيعية للفلسفة الرياضية «النظريات كتاب كان
أمور عىل العميق التأثري ذات الكتب جميع أشهر نيوتن إسحاق للسري «Mathematica
كتبه فقد الكتاب؛ ذلك قرءوا ممن أقل أشخاٌص قرأه تلك من كتاٍب من ما أنه كما البرش
األشكال من بالكثري واملوضحة الغموض البالغة الفنية الالتينية باللغة تؤدٍة يف مؤلفه
الواسعي والطبيعة والرياضيات الفلك علماء عىل قراءته اقترصت وبذا املعقدة. الهندسية

االطالع.
يف الرياضيات مبادئ كتاب نرش عندما إنه نيوتن: حياة كتاب أشهر من واحد وقال
فهمه، استطاع من الحياة قيد عىل هناك يكن لم عرش، السابع القرن من األخري الربع
وقد عرش. اثني أو عرشة إىل العدد هذا آخر كاتٌب وزاد رجال. أربعة أو ثالثة من أكثر
ذلك عىل مه صمَّ لكونه أعذار أية يبد لم ولكنه صعب»، «كتاب بأنه نفسه نيوتن اعرتف

رياضيٍّا. لألميني تسهيالٍت أية به يجعل ولم النحو
الفكرية الشخصيات أعظم من نيوتن أن العلوم رجال مشاهري يقرر هذا، ورغم
النظريات كتاب األملعي، الفرنيس الفلكي العالم Laplace البالس فوصف كله؛ العرص يف

.Sir Isaac Newton 1



العالم غريت كتب

Lagrange الجرانج وأكد البرشية.» العبقرية أنتجته ما جميع عىل «املتفوق بأنه الرياضية
وصف األرض. وجه عىل عاش نابغة أعظم نيوتن أن الصيت، الذائع الرياضيات عالم
أول بأنه الكتاب ذلك الحديثة، والرياضية الطبيعية العلوم رائد Boltzmann بوليزمان
الفلكي العالم وأبدى كله. العالم يف الرياضية الطبيعية العلوم يف أُلف كتاب وأعظم
إسحاق السري أن يل «الجيل قائًال: مالحظته W. W. Campbell كامبل الشهري األمريكي
عصور جميع يف الرياضية الطبيعية العلوم يف رجٍل أعظم يكون بأن بحق الجدير نيوتن
وكذلك الفلكية.» الطبيعية العلوم يف العظيم الرائد بأنه فريدة بمكانٍة يتمتَّع التاريخ،
الثناء ذلك بمثل املاضية، القرن ونصف القرننَْي يف الطبيعة علوم روَّاد تعليقات كتبت
املبنية الحقائق هذه عىل هؤالء حكم يتقبلوا أن العلمانيني عىل ويجب والتمييز. واإلجالل

النتائج. عىل
مات التي السنة نفس ويف بالضبط، قرن بمدة كوبرنيكوس وفاة بعد نيوتن ُولد
بنى التي األسس كبلر، يوحنا ومعهما الفلك عالم يف العمالقان هذان ن كوَّ جاليليو، فيها

عليها. نظرياته نيوتن
مارفني أشار وكما املوهوبني. الرياضيات علماء عرص يف رياضيٍّا ساحًرا نيوتن كان
عرش الثامن القرن كان كما الرياضيات، ازدهار عرص عرش السابع القرن «كان :Marvin
األربعون ورأت األحياء، علوم ازدهار عرص عرش التاسع والقرن الكيمياء، ازدهار عرص
كله.» التاريخ يف فرتة أية من أكثر تقدُّمية خطوات عرش السابع القرن من األخرية سنة
والطبيعة والكيمياء الرياضيات — الطبيعية العلوم أعظم نفسه يف نيوتن جمع فقد
يستوعب أن ص، التخصُّ عرص قبل عرش، السابع القرن يف العالم، بوسع كان إذ — والفلك

املجاالت. كافة
سقوط حياته سني أوليات يف رأى ١٦٤٢م لسنة امليالد عيد يوم يف نيوتن ُولد وإذ
الذي العظيم والحريق ،Oliver Cromwell كرومويل أوليفر لرئيسها الكومنولث حكومة
وبعد املدينة. تلك سكان ثلث عىل قىض الذي املسترشي والطاعون آخرها، عن لندن ر دمَّ
جامعة إىل أُرسل الصغرية، Woolsthorpe وولثورب قرية يف نيوتن قضاها سنة ١٨
إسحاق هو كفء عبقريٍّ مدرس إرشاد تحت وضعه بأن الحظ ساعده حيث كامربيدج
ملس لنيوتن. العقيل» «األب اسم عليه أُطِلق الذي الرياضيات أستاذ Isaac Barrow بارو
زال ما نيوتن كان وبينما وحفزه. النامي النبوغ ذلك فشجع الشاب، نيوتن يف النبوغ بارو

الحدين. ذات نظرية اكتشف الكلية يف طالبًا
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إىل نيوتن فعاد الطاعون، بسبب ١٦٦٥م سنة أبوابها كامربيدج جامعة أقفلت
العلمية للتجارب نفسه فكرَّس العالم، عن معزوًال التاليتني السنتني معظم ظل الريف.
بثالثة قام عمره من والعرشين الخامسة يبلغ أن فقبل مدهشة؛ النتائج فكانت والتفكري،
فأوًال العصور. لجميع الفذة العلمية العقول مصاف يف ووضعته قدره أعَلْت اكتشافات
جميع يف يدخل ألنه Fluxions اسم نيوتن عليه أطلق الذي التفاضل حساب اخرتع
ويتناول الطبيعية، املسائل لحل ورضوري والتموجات، األجسام وحركة الزيادة مسائل
ويضع الرياضية، الكنوز ملخزن الجانبية األبواب يفتح أنه «يبدو الحركة. من نوٍع كل

وأتباعه.» نيوتن أقدام تحت الرياضيات عالم
أخذ بموجبه الذي الضوء، تركيب قانون فهو لنيوتن الثاني العظيم االكتشاف أما
ألوان جميع من يتألَّف األبيض الشمس ضوء أن عىل فربهن األبيض، والنور األلوان يحلِّل
بالتجربة أوضح كما — األبيض الضوء وظهور للضوء، خاصية فاللون إذن، قزح. قوس
من نيوتن اكتسبها التي وباملعارف الطيف. ألوان اختالط عن ينتج — منشور بواسطة

باهرة. نتائج ذي عاكس تلسكوب أول يصنع أن استطاع االكتشاف، هذا
يُقال الذي العام الجاذبية قانون وهي العظمى، باملالحظة فجديرة الثالثة الفكرة أما
فتبًعا الحديثة. العصور يف آخر نظريٍّ اكتشاف أي أثاره مما أكثر العلماء خيال أثار إنه
إىل فساقته تفاحة، سقوط الحظ عندما لنيوتن الفكرة هذه جاءت بها، موثوق لقصة
من القريبة لألجسام األرض جذب فكرة عىل جديد هناك يكن لم القانون. هذا صياغة
قانون جعل الذي العظيم تخيله هو العلمية الذخرية يف نيوتن به أسهم ما ولكن سطحها،
جذب قوة عن تقل ال جذب قوة السماوية لألجرام استخداماته: يف عامليٍّا هذا الجاذبية

لنظريته. الريايض الربهان قدَّم ذلك وبعد األرض.
التفاضل األهمية؛ البالغة الثالثة االكتشافات هذه عن شيئًا ينرش لم نيوتن أن الغريب
يف بمعلوماته واالحتفاظ أرساره بكتمان مولعة طبيعة ذا كان وإذا والجاذبية، واأللوان
إىل يميل كان ذلك وعىل ومجادالتهم. الجمهور مالحظات يمقت كان فإنه صدره، طيات
ذلك بعد ندم ثم أصدقائه، ضغط تحت كان بعد فيما نرشه ما وكل تجاربه، نتائج حجز
العلماء زمالؤه قام أن النرش ذلك عن نجم فقد لتوسالتهم؛ واستجابته لهم خضوعه عىل
الحساسة. طبيعته بسبب نيوتن منه يشمئز كان ما وهذا فيها، واملجادلة مؤلفاته بنقد

إىل نيوتن عاد الطاعون، انتشار سنوات بسبب والفراغ اإلجباري االعتزال بعد
قصريٍة بفرتة ذلك وبعد .Trinity ترنيتي كلية يف زميًال وُعنيِّ أستاذ درجة ونال كامربيدج،
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أستاذًا عمره من والعرشين السابعة يف وهو نيوتن فصار بارو، السابق أستاذه تقاعد
عن يُسمع لم التالية. سنة والعرشين السبع ملدة نيوتن به احتفظ مركز وهذا للرياضيات،
عن أبحاثه يف استمر أنه واملعروف القليل. سوى األوىل سنة العرشين أو العرش يف نيوتن
مبارشة، هذا وبعد األبيض. للضوء املركبة الطبيعة عن اكتشافه عن ونرشصحيفة الضوء،
وقتذاك، السائدة النظريات تعارض الضوء عن نظرياته كانت فأوًال املجادالت؛ يف وقع
الصحيفة هذه يف فأكَّد الطبيعية؛ للعلوم فلسفته عن حقيقة صحيفته ضمن ألنه وثانيًا
بعناية، املصممة بالتجارب القيام هي الطبيعية للعلوم الرئيسية الوظيفة بأن نظره وجهة
النتائج. عىل املبنية الرياضية القوانني صياغة ثم التجارب هذه عىل املالحظات وتسجيل
التجارب.» من استنتاجها هي األشياء، خواص ملعرفة املثىل «الطريقة نيوتن: قال وكما
بحال تماًما مقبولة تكن فلم الحديثة، العلمية األبحاث مع تماًما النظرية هذه اتفاق ورغم
األشياء، ومظهر والعقل الخيال عىل املبنية املعتقدات يفضلون كانوا إذ نيوتن؛ عرص يف ما

التجارب. وليدة الرباهني عىل يفضلونها الفالسفة، قدامى عن عادة املوروثة وهي
Huygens هويجنز سيما وال صحيفته، عىل العلماء مشاهري لهجوم نيوتن غضب
قائًال: ذلك، بعد شيئًا ينرش بأالَّ مستقبًال الغيظ هذا مثل يتحاىش أن فقرر ،Hooke وهوك
حتى الضوء، عن نظريتي نرش عن نجمت التي املناقشات تلك جراء من اضطهدت «لقد
كما ظل.» وراء أجري كنت لو كما العظيمة النعمة هذه مثل إعالن يف حكمتي ملت إنني
مدة وبعد بها. السابق «ولعه» فقد أنه مؤكًدا نفسها للعلوم الحاد التذوق عدم عن عربَّ
هي والحقيقة الرياضية». «النظريات العظيم مؤلفه كتابة يف عليه وأُلحَّ وتملُّق إليه ل توسُّ

الصدفة. وليد جاء الكتاب هذا خلق أن يبدو أنه
الكرة محيط طول ملعرفة دقيقة بحسابات Picard بيكار قام ١٦٨٤م سنة يف
الفلكي ذلك إليها ل توصَّ التي املعلومات نيوتن فاستخدم مرة. ألول بالضبط األرضية
األرض، حول القمر تُسريِّ التي القوة أن عىل للربهنة الجاذبية؛ نظرية مع الفرنيس
كتلة مع طرديٍّا تناسبًا القوة هذه تتناسب الجاذبية. قوة هي الشمس، حول والكواكب
ذلك بعد نيوتن ذهب هذا ومن بينها؛ املسافة مربع مع عكسيٍّا وتناسبًا املتجاورة، األجسام
الجاذبية هذه شد فقوة الشكل. إهليلجية الكواكب أفالك يجعل ما هو هذا أن عىل ليربهن
املركزية الطاردة القوة موازنة أفالكها يف والكواكب القمر دوران عىل تحافظ التي هي

لحركاتها.
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الطبيعة. أرسار أعظم لظاهرة اكتشافه عىل الربهنة يف نيوتن أخفق الثانية وللمرة
من كثري اقرتح القضية. هذه لنفس حل عن البحث يف آخرون علماء ُشغل أن وتصادف
هوك روبرت هؤالء بني من كان الجاذبية، بقوة بالشمس ترتبط الكواكب أن الفلك علماء
يقدم أن هؤالء من واحد أي يستطع لم أنه بيد املعاندين، املتعصبني نيوتن نقاد أعظم
الرياضيات، يف كعالم بالغة بشهرٍة حظي قد نيوتن كان األثناء تلك يف رياضيٍّا. برهانًا
وعندما مساعدته. يطلب Edmund Halley هايل إدمند الفلكي العالم كامربيدج يف وزاره
نيوتن وضع هذا، عىل وزيادة بسنتني. ذلك قبل حلها نيوتن أن علم قضيته، هايل بسط
يكن لم الحال، وبطبيعة الجاذبية. قوة تحت املتحركة األجسام لحركة األساسية القوانني

اكتشافاته. نرش يعتزم نيوتن
الحث قوة من لديه ما كل فاستخدم نيوتن، اكتشافات أهمية فوره من هايل أدرك
هو وبشغفه هايل، بحماس نيوتن تأثَّر منه. واإلفادة اكتشافه نرش بوجوب نيوتن إلقناع
وصفه الذي الرياضية» «النظريات مؤلفاته أروع يكتب فبدأ جديد، من أشعل الذي نفسه
أنتجها التي الطريفة املؤلفات وأعظم الرياضيات، لفلسفة حقيقي «خزان بأنه النجر

البرشي.» العقل
هي غريها، عن أهمية تقل ال التي الرياضية» «النظريات كتاب يف البارزة والظاهرة
كان ما كثريًا أنه لدرجة إبَّانها نيوتن شغل شهًرا، عرش ثمانية تأليفه يف استغرق أنه
الذهني العمل هذا مثل إخراج يستطيع ال النوم، من يسري قدر غري ينال وال طعامه ينىس
أنهك العمل ذلك أن والحق الشدة، والبالغ املستمر الرتكيز إال كهذه وجيزة مدٍة يف الضخم

وبدنيٍّا. ذهنيٍّا نيوتن
أزعجته وإنما الكتاب، لذلك تأليفه إبَّان البال براحة نيوتن ينعم لم ذلك، عىل وزيادة
رشف له يكون أن يف ألحَّ الذي هوك جانب من سيما وال الدائمة املجادالت تلك إزعاج أيما
أتم قد عندئٍذ نيوتن وكان الكواكب. حركة يف للجاذبية العكيس الرتبيع نظرية اكتشاف
األعظم الثالث الجزء بحذف هدد أنه لدرجة العادل غري االدعاء ذلك فأغضبه كتابه، ثلثي
حسبما كتابه يكمل أن يف نيوتن عىل يلحُّ وظل نفوذه مستخدًما هايل تدخل وهنا أهمية.

أوًال. له خطط
تقدير، أسمى عنه يستحق الرياضية النظريات كتاب تاريخ يف دوًرا هايل إدمند لعب
موافقة عىل حصل وألنه بل العمل؛ بذلك القيام عىل نيوتن حث عن املسئول ألنه فقط ليس
الكتاب ذلك إلخراج النهائي اإلرشاف يف فعله ما كل يذكر ولم نرشه عىل امللكية الجمعية
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هايل قام الكتاب، ذلك نرش بتمويل وعدها امللكية الجمعية نكثت عندما وأخريًا املطبعة. من
أرسة. ويعول الحال متوسط كونه رغم الخاص جيبه من النفقات جميع بسداد نفسه

يف ١٦٨٧م سنة يف املطبعة من خرج العقبات، جميع الكتاب ذلك تخطَّى أن بعد
الصفحة يف وظهر الواحدة. للنسخة شلنًا عرش اثني أو شلنات بعرشة بيع صغري حجم
رئيس Samuel Pepys ببيز صموئيل اسم ظهر مؤلفه، واسم الكتاب لعنوان املخصصة
فيه، املشكوك من أنه رغم الكتاب ذلك لطبع الرتخيص صاحب أنه عىل امللكية الجمعية

منه.» واحدة جملة يفهم كان إذا «ما النقاد: أحد ذكر كما
مستحيًال، يكن لم إن فتية، غري بلغٍة الكتاب لذلك ملخٍص أي عمل الصعب من
الناحية من األجسام حركة جملته يف املؤلف يتناول التوضيحات. بعض عمل يمكن ولكن
فيبدأ الشمسية. للمجموعة العامة والجاذبية الديناميكا حيث من وخصوًصا الرياضية،
الحسابية العمليات جميع يف واستخدمه نيوتن اخرتعه الذي التفاضل حسابات برشح
صاغها كما الحركة قوانني وبيان والزمن الفضاء معنى تعريف ذلك وبعد الكتاب. بذلك
املادة من ذرة كل إن األساسية النظرية فتقول الستعمالها. املوضحة األشكال مع نيوتن
وبني بينها املسافة مربع مع عكسيٍّا تناسبًا تتناسب بقوٍة املادة من أخرى ذرة كل تجذبها
وقد بعض. مع بعضها املتصادفة األجسام له تخضع الذي القانون بنيَّ كذلك ذرة. كل

كالسيكية. هندسية بصور يشءٍ كل عن وعربَّ رشح
الطلق، الفضاء يف األجسام حركة الرياضية النظريات كتاب من األول الجزء يتناول
اعتباره يف نيوتن وضع وقد كاملاء. مقاوم» «وسط يف الحركة الثاني الجزء يتناول بينما
األمواج وحركة الصوت رسعة لتقدير طرًقا وناقش حلها، وطرق السوائل حركة مسائل
واأليدروستاتيكا الحديث الرياضية الطبيعيات علم أساس وضع وهنا الريايض. بالرشح

واأليدروديناميكا.
،Descartes ديكارت وضعه الذي الكوني النظام ذلك الثاني الجزء يف نيوتن قوض
السماوية األجسام تتحرك ديكارت: لنظرية فتبًعا ا. تامٍّ تقويًضا وقتذاك شائًعا كان والذي
تُحدث خفيفٍة مائعٍة بمادٍة ميلءٌ النظرية لتلك تبًعا كله، فالفضاء دوامية؛ حركة عىل بناءً
تضم أكربها دوامة عرشة أربع من الشمسية املجموعة تتألَّف فمثًال معينة. نقط يف دواماٍت
فرسَّ الحلزونية. األعاصري دوامة يف األوراق قطع تدور كما فتدور الكواكب أما الشمس.

والعمليات بالتجارب يُربهن أخذ نيوتن جاء ا فلمَّ الدوامات، بهذه الجاذبية ظاهرة ديكارت
فهي ولذا الفلكية؛ الحقائق مع تماًما تتعارض الدوامات «نظرية أن أثبت وبذا الرياضية،

عقب.» عىل رأًسا وتقلبها السماوية األجرام حركة تفسري عن البعد كل بعيدٌة
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إذ ذهنه؛ يف ما قصارى نيوتن بذل فقد الكون» «نظام وعنوانه الثالث، الجزء يف أما
نفسه: عن يقول فكتب الجاذبية، لقانون الفلكية النتائج تناول

الرياضية النظريات تلك (العلوم)، الفلسفة نظريات السابقني الجزءين يف «وضعت
أو قدرات أو معينة حركات ورشوط قوانني هي النظريات هذه … الفلسفية وليست
األجسام كثافة مثل … عامة طبيعة ذات ألمور تبًعا … وهناك هنا رشحتها … قوات
نفس من ى يتبقَّ والصوت. الضوء وحركة األجسام، جميع من الخايل والفضاء ومقاومتها

الكون.» نظام هيكل أرشح أن النظريات تلك
فقال: شعبيٍّا، ُمؤلَفه جعله عدم يف السبب نيوتن رشح

يقرأه كي شعبية بطريقٍة املوضوع هذا عن الثالث الجزء ألَّفت أنني «الحقيقة
النظريات تلك يدرسوا لم الذين أولئك أن رأيت ملا أنني ذلك بعد حدث ولكن الكثريون،
العقائد عن يتخلوا لن أنهم كما سهولة، يف النتائج قوة إدراك يمكنهم ال كافية دراسًة
بسبب تنجم قد التي للمنازعات تحاشيًا لذا سنوات؛ عدة منذ تعودوها التي والتعصبات
يقرؤها ال الرياضية) (بالطريقة مقرتحات صورة يف الكتاب هذا مادة اختصار قررت ذلك،
أنني كما جيًدا، استيعابًا السابقان الجزءان تضمنها التي النظريات استوعبوا الذين غري
حتى طويًال وقتًا تستغرق ألنها السابَقنْي الجزءين يف نظريٍة كل بدراسة أحٍد عىل أشري ال

الطيبة.» الرياضية الدراسات ذوي من
ومكتوب الصعوبة «بالغ بأنه الرياضية» «النظريات كتاب أسلوب ُوصف السبب، لهذا

ساٍم.» كاهٌن إال إليها يلجأ ال التعقيد متناهية بطريقة
املاضية النظريات عن تختلف أساسية حقيقة بذكر الجزء هذا يف كالمه نيوتن استهلَّ
أن مؤكًدا السماوية، والظواهر األرضية الظواهر بني فرق هناك ليس أنه وهي تماًما،
ويف اإلنسان يف التنفس فمثًال متشابهة. أسباب عن تنتج الطبيعة يف املتشابهة اآلثار
الشمس، وضوء املطبخ نار وضوء أمريكا، ويف أوروبا يف األحجار وسقوط الحيوان،
بأن القائل القديم االعتقاد دحض وهكذا الكواكب. وعىل األرض عىل الضوء وانعكاس
الجميع أن أثبت نيوتن ولكن الكاملة، غري هي وحدها واألرض كاملة األخرى العوالم
النظام «يسبب :Mac Murray موراي ماك قال كما املعقولة، القوانني لنفس يخضع

املايض.» العهد يف والغموض الفوىض سادت حيث الرتيب والعمل
فقد ا؛ حقٍّ ملدهش الثالث الجزء تناولها التي باملوضوعات قائمة عمل مجرد وإن هذا،
طرق وأوضح حولها توابعها وحركات الكواكب حركات للشك، مجاًال يرتك ال بما أثبت،
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االعتدالني واستقبال األرض كثافة مواضيع وفرسَّ وناقش والكواكب، الشمس كتل قياس
املتعلقة األمور وكل القمر وحركة املذنبات وأفالك والجزر املد ونظرية والخريفي الربيعي

املواضيع. بهذه
تجذبان والشمس األرض أن «االضطرابات»، عن نظريته بواسطة نيوتن، أثبت
جذب من أقوى له األرض جذب أن رغم الشمس بجذب القمر ذلك يضطرب وهكذا القمر،
للكون، الثابت املركز هي الشمس وليست لالضطرابات، عرضة الكواكب وكذلك الشمس.
بنفس فتتحرك الكواكب هي تجذب كما الكواكب تجذبها بل السابقة، املعتقدات عكس عىل
وبلوتو. نبتون كوكبي اكتشاف إىل االضطرابات نظرية أدَّت الالحقة القرون ويف الطريقة.
قدر األرض، بكتلة بمقارنتها الشمس وكتلة الكواكب كتل مقادير نيوتن أوجد
علماء يستعملها التي (الكثافة املاء كثافة مرات وست خمس بني يرتاوح بما األرض كثافة
وتوابعها. والكواكب الشمس كتل نيوتن األساسحسب هذا وعىل .(٥٫٥ هي اليوم الطبيعة
البرشيني.» والعمل العقل مدى «فوق بأنه Adam Smith سميث آدم وصفه عمل وهذا

مسطحة بل التكور؛ منتظمة كرًة ليست األرض بأن القائلة الحقيقة ذلك بعد تأتي
بناءً نيوتن استنتج التسطح. مقدار وحسب نيوتن فرشحها الدوران، بسبب القطبني عند
تكون أن بد ال الجاذبية أن االستواء، خط عند وانبعاجها القطبني عند األرض تسطح عىل
االعتدالني يف «االستقبال» تفرسِّ الظاهرة وهذه — االستواء خط عند منها أقل القطبنَْي عند
أمكن الكوكب شكل وبدراسة الخذروف. غرار عىل األرض ملحور املخروطية والحركة

الكوكب. ذلك عىل والنهار الليل طول تقدير
فعندما والجزر. املد أسباب عن بحثه يف الكونية الجاذبية قانون نيوتن استخدم
عىل الشمس تؤثر كذلك املد. فينتج جذب، أقىص األرض مياه عىل يقع بدًرا القمر يكون

ذروته. املد يبلغ واحد، خط عىل والقمر الشمس تكون فعندما والجزر. املد
موضوع وهو أال النور، عليه نيوتن ألقى الجميع باهتمام يحظى موضوع هناك كذلك
إهليلجية مسارات تتخذ الشمس، جاذبية تحت تسري إذ املذنبات أن نظريته كانت املذنبات.
اعتربتها التي املذنبات فإن لذا السنني؛ من العديد قطعه يحتاج البعد بالغ مدى ذوات
وقد األذى، وعديمة جميلة سماوية كظواهر الصحيح مكانها تبوأت شؤٍم، نذير الخرافات
الشهري املذنب عىل يتعرَّف أن املذنبات، عن نيوتن نظريات باستخدام هايل إدمند استطاع
إن وما سنة، ٧٥ كل بالضبط ظهوره موعد عن ويتنبأ هايل». «مذنب باسم املعروف

بالضبط. مستقبًال مساره تحديد يمكن حتى املذنب يشاهد
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ثابت، نجم بعد تقدير طريقة نيوتن، بها قام التي املدهشة العظيمة االكتشافات ومن
كوكب. من الشمس أشعة بانعكاس عليها الحصول يمكن التي الضوء كمية عىل مبنية

فقط رشح وإنما السبب لرشح محاولة أية الرياضية» «النظريات كتاب يبد لم
ميكانيكية طريقة كانت طريقته بأن التهم عىل نيوتن رد ذلك وبعد الكونية. الكيفية
بالخالق وإيمانه اعرتافه فأضاف األعظم، الخالق إىل نسبة وال أسباب أية ذكر دون بحتة،

يقول: فكتب ملؤلَّفه، الثانية الطبعة يف
وسيادة بتوجيه إال واملذنبات والكواكب للشمس البديع النظام هذا إدراُك يمكن «ال
ليس كذلك األلوان، عن فكرة أية األعمى لدى ليست أنه فكما … والقوة الذكاء بالغ كائن

ويفهمها.» األشياء جميع الحكمة، الكيل هللا بها يرى التي الكيفية عن فكرٍة أية لدينا
كمال كثر وكلما وتنميتها، املعلومات بناء هي العلوم وظيفة أن يعتقد نيوتن كان
الطبيعة قوانني قط يكتشف ال قد اإلنسان أن رغم السبب فهم من اقرتابنا كثر معارفنا

الصحيحة. العلمية
بنيوتن املعجبني فإن املفرط الذكاء وليد عمًال الرياضية» «النظريات كتاب كان ملا

:Cohen كوهني ذكر فكما الفراغ. يف يكتب لم أنه يؤكدون له، سني املتحمِّ
مبارشة، السابق املايض أنتج لقد سابقيه، أعمال عىل العظيمة نيوتن نظريات «بُنيت
أوجرتد ابتكار من والجرب ،Format وفورما ديكارت ابتكار من التحليلية الهندسة
األجسام وقانون لكبلر، الحركة وقانون Wallis وواليس ،Harriot وهاريوت Oughtred
إنه يقول قانون وهو — لجاليليو الرسعات تكوين قانون أنتج وكذلك لجاليليو. الهابطة
حركة تتألَّف (فمثًال األخرى عن مستقلة منها كل مركبات إىل ما حركٍة تحليل يمكن
مطلق جسم حركة مثل عجلة، ذات أسفل إىل ورسعة منتظمة أمامية رسعة من القذيفة
العظمى، نيوتن نظريات تنتظر التي الحارضة املكونات من كثرٍي من قليٌل وهذا هابط)
أخريًا ليُربهن العظمى، األخرية اللمسة إليها تضيف أن نيوتن عبقرية أمام يبقى ولكن

ريايض.» لقانون تبًعا الكون نظام يسري كيف مرة وآلخر
يُضيف أن بوسعه رجٍل إىل بحاجٍة العالم أن Jeans جان ذكر كما الجيل، من كان

نيوتن. شخصية يف رائٍع بامتياز الرجل ذلك فوجد ويطليها، ويستنتجها النظريات
بدأها أعماٍل عىل مبنيٌّ الكون ميكانيكا علم للعالم» «نظامه بأن نفسه نيوتن اعرتف
رأيت قد كنت «إذا نيوتن: وقال وجاليليو. وكبلر براهي تيكو عنه وأخذها كوبرنيكوس

العمالقة.» أكتاف عىل لوقويف ذلك فإنما الرجال، من غريي رأى مما أبعد
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هو نيوتن، حياة مألت التي واملناقشات للمعارضات املحتمل السبب أن والواقع
فحصها التي الجديدة بالنظريات زاخًرا الجو كان عرصه. يف السائد الذهني االختمار
وقت يف االكتشاف نفس رجالن يكتشف أن يدهشنا وال األكفاء، العلماء من كبري عدد
نيوتن اكتشايف يف بالضبط حدث هذا أن يبدو اآلخر. عن مستقلٌّ منهما وكلٌّ تقريبًا، واحد
يف هوك وعدل التفاضل، حساب لبنيز فاخرتع وهوك. لبينز اكتشفهما اللذين الرئيسيني
قبل للعالم أعلناهما ولكنهما ما. بوقٍت نيوتن ابتكرهما أن بعد الكونية الجاذبية نظرية

مؤلفه. نرش يف أهمل الذي نيوتن
برتحاب واسكتلندا إنجلرتا يف الرياضية»، «النظريات كتابه نيوتن معارصو استقبل
وكما مكان، كل يف ببطء استقبل ولكنه األوروبية، القارة يف له الناس استقبال من أكثر
الخارقة عرضه طريقة فإن ذلك ومع عظيمة، رياضية مقدرة إىل فهمه احتاج نيوتن، تنبأ
فشيئًا وشيئًا عليه. يُقبلون مؤلفه، عن بسيطة فكرة لديهم كانت من حتى الناس، جعلت
العلوم. عالم يف بها سلموا عرش الثامن القرن ويف نيوتن، نظريات مكاٍن كل يف العلماء َقِبل
«النظريات كتب أن بعد العلمية األبحاث يف الة فعَّ متعة كل فقد نيوتن أن يبدو
مرشفة؛ تكريمات عدة خاللها تسلَّم نرشه، بعد عاًما أربعني مدة عاش أنه رغم الرياضية»،
للجمعية رئيًسا وانتخب فارس، لقب Anne آن امللكة ومنحته السكة، لدار مديًرا َفُعنيِّ
والثالثة الثانية الطبعتني نرش ورأى ١٧٢٧م، سنة يف وفاته حتى ١٧٠٣م عام منذ امللكية

إجالل. أعظم ونال تقدير أسمى ُقدر العموم وعىل كتابه. من
عدم أظهرت أو نيوتن نظريات يف العرشين القرن يف العلمية االكتشافات عدلت
النسبية يف أينشتني نظرية أكدت فمثًال الفلك. بعلم يتعلق فيما وخصوًصا بعضها، مالءمة
الثقات بعض ذكر فكما العموم، وعىل نيوتن. علم كما مطلقني ليسا والزمن الفضاء أن
حديدية، سكة جرس وأمن السحاب، ناطحة تركيب أن والتكنولوجيا؛ العلوم يف الحجة
إىل وما الزمن وقياس املحيط، عرب السفينة ومالحة الطائرة، وتحليق السيارة، وحركة
كتب وكما نيوتن. قوانني عىل أساًسا تتوقف تزال ال املعارصة، حضارتنا يف األدلة من ذلك
البالغة بالتهذيبات يختص فيما فقط مناسبة نيوتن نظريات «ليست جانز: جيمس السري
مناقشة أو املالحي تقويمه إعداد يريد عندما الفلكي وإن بل الحديثة، للعلوم السمو
تشييد يريد الذي واملهندس تقريبًا. وحدها نيوتن نظريات يستعمل الكواكب، حركات
كانت إذا ما حالة يف يعمله كان ما تماًما يعمل سيارة، تصميم أو سفينة بناء أو جرس
الكهربي املهندس مع صحيح اليشء ونفس مناسبتها. عدم عىل يربهن لم نيوتن نظريات
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يف املستعملة العلوم تزال ال الكهرباء. لتوليد محطة يصمم أو تليفونًا يصلح أكان سواء
العلوم هذه به تدين ما تقدير املستحيل ومن نيوتن. قوانني عىل مبنيًة اليومية حياتنا
َلراسخٌة نظرياته وإن الصحيح، الطريق عىل وضعها الذي والثاقب، الصايف نيوتن لعقل

صحتها.» يف يشكَّ أن واستطاع فهمها أحد من ما أنه لدرجة ومقنعة
من قدح أي يمحو أن أينشتني لسان عىل نيوتن نالهما اللذين والتقريظ للثناء بد ال
دون حروفه قراءة استطاع مفتوًحا كتابًا أمامه الطبيعة كانت «إذ منافسيه الفالسفة
وامليكانيكي النظريات وصائغ بالتجارب، القائم العالم واحد: شخص يف ضم لقد عناءٍ،

التعبري.» يف واملتفنن
ماذا أدري «لست فقال: بالتواضع، يتسم تقديًرا أيامه آخر يف وهو حياته نيوتن قدر
آخر إىل آٍن من يتسىلَّ البحر، شاطئ عىل كغالٍم نفيس أمام أبدو ولكني العالم، أمام أبدو
الحقيقة محيط يقع بينما العادية من أجمل صدفة أو مالسة أكثر حصاٍة عىل بالعثور

يكتشف.» أن دون أمامي كله الخضم
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عرش الرابع الفصل

داروين1 تشارلز األصلح: بقاء

األجناس أصل

ذلك كان ربما للعادة، خارقة بدرجة عظام قادة مولد ١٨٠٩م عام شهد عجيٍب بتطابق
مجاله، يف مربًزا يكون أن منهم عظيم لكل ُقدر كله. التاريخ يف بعينها سنة أية من أكثر
تبنَّى الذي العظيم الرجل لنكولن وأبراهام األحياء»، علم «نيوتن داروين تشارلز فهذان
الساعة. نفس يف يكون أن مولدهما وكاد اليوم نفس يف ولدا وحققه، العبيد عتق موضوع
Gladstone جالدستون نفسها، السنة تلك يف النور رأوا الذين الرجال عظماء بني ومن
Oliver هوملز وندل وأوليفر ،Edgar Allan Poe بو أالن وإدجار Tennyson وتينيسون
وفيلكس Elizabeth Barell Browning براوننج باريل وإليزابيث ،Wendell Holmes

.Felix Mendelssohn ماندلسوهن
املولودين املاليني جميع بني من الواقع ويف الشهرية، األسماء هؤالء من أحٍد من ما
داروين من أكثر فعل أحٍد من ما ماركس، كارل باستثناء وربما، عرش، التاسع القرن يف
وإن البرشية. املواضيع يف جديدة نظرة وخلق للفكر، الرئيسية االتجاهات تغيري يف
واملالثوسية املاركسية مثل الشعب عقول يف تماًما ورسخت ثبتت فكرة «الداروينية»

واملاكيافيلية.

.Charles Darwin 1
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عامٍّ بقبول اليوم تحظى الداروينية، للنظريات األساسية املبادئ أن من الرغم عىل
واملعارك تقريبًا، قرن مدى يف حولها املجادالت ثارت فقد العلمي، العالم يف تقريبًا
«موضوع مجاالت يف ذروتها بلغت التي والعرشين عرش التاسع للقرنني الحديثة األساسية
١٨٥٩م، عام يف بدأت لحرية القليلة األمثلة بني من Tennessee تنييس والية يف القرد»

حديثًا. إال الهجمات هذه من الهدنة أمارات تبدأ ولم
شهرة ذا عامًلا سيكون أنه عىل الدالئل من القليل سوى شابٌّ وهو داروين يبد لم
حتى ولكن املحرتفني، والرجال املربزين العلماء من عدًدا تضم أرسة من انحدر … عاملية
«قواعد مدرسة ففي ما؛ شيئًا سيصري ابنه كان إذا فيما بالغ شكٌّ ساوره نفسه، والده
البالغ الجاف الكالسيكي واملنهج امليتة اللغات دراسة الصغري شارل ضايقت اللغة»
وجمع الكيميائية التجارب يف وقته تضييع عىل املدرسة تلك ناظر أنَّبه وقد الصعوبة.
عرشة السادسة يف وهو إدنربه جامعة إىل أرسل أبيه، نهج ينهج ولكي واملعادن، الحرشات
كامربيدج إىل فنقل له، ليست الطب مهنة أن قرَّر فيها سنتني قضاء وبعد الطب. ليدرس

اإلنجليزية. للكنيسة الكهنوت عىل ليتدرب
يف الثالث السنوات دراسة أن داروين اعترب الشكلية، الدراسة نظر وجهة من
ذوي أستاذين صادق بأن هناك ساعده الحظ أن بيد للوقت، مضيعًة كانت كامربيدج
وسدجويك النبات، علم أستاذ Henslow هنسلو مع طويًال وقتًا داروين قىض بالغ. نفوٍذ
التاريخ ومالحظات الخنافس يجمع الحقول إىل رحالٍت يف الجيولوجيا، أستاذ Sedgwick

الطبيعي.
سفينة ظهر عىل طبيعيٍّ كعالم باإلبحار سدجويك، طريق عن عرًضا داروين نال
الكرة نصف يف النطاق واسع بمسٍح للقيام بعثٍة يف فخرج .«Beagle «بيجل البحرية
يف حادٍث وأعظم «أهم داروين اعتربها الرحلة، تلك تَلْت التي السنوات ويف الجنوبي،
ميتة كاهنًا مصريه «فكرة ماتت وقد كله. مستقبله مجال الرحلة هذه قررت فقد حياتي.»

البيجل.» فوق طبيعية
وكل قارة كل عىل ١٨٣١–١٨٣٦م، من التالية الخمس السنوات أثناء البيجل، رست
جيولوجيٍّا يعمل أن داروين من وطلب العالم. حول دورانها أثناء تقريبًا، عظمى، جزيرة
وهذا — عامة بصفة الطبيعية العلوم يف وعامًلا الحيوان وعلم النبات علم يف وخبريًا
مجموعات يجمع كان ذهب، فأينما والكتابة. األبحاث يف القادمة لحياته ممتاز رائع إعداد
يفحصبعني كان والبحرية. الربية من والحية، املتحجرة والحيوانات، النباتات من ضخمة
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سهول يف البحر، ويف األرض عىل تعيش التي والحيوانات النباتات جميع الطبيعي العالم
والصحاري امللحة والبحريات الجافة Andes األنديز جبال ومنحدرات باألرجنتني، البامبا
وتاهيتي، Tierradel Fuego وتريادلفويجو الكثيفة، الربازيل وغابات وأسرتاليا، شيكي يف
الجنوبية أمريكا لساحل الجيولوجية والتكونات الغابات، املنزوعة األخرض الرأس وجزر
والثدييات املرجانية، والحواجز القارة، وأرايض بالجزر والخامدة الحية والرباكني وجبالها
والوطنيني Peru بريو يف البائدة البرشية واألجناس ،Patagonia باتاجونيا يف املتحجرة

وباتاجونيا. تريادلفويجو يف األصليني
مما أكثر متعته منها واحدة أية تثر لم داروين، زارها التي املناطق جميع بني من
أمريكا ساحل غربي ميل ٥٠٠ مسافة عىل الواقعة Galapagos جاالباجوس جزر أثارتها
قاحلًة تكون تكاد التي املأهولة غري املنعزلة الربكانية الجزر هذه يف داروين رأى الجنوبية.
منذ انقرضت ضخمة وسحليات غري ليس كحفريات مكان كل يف موجودة عمالقة سالحف
وقد الحجم. هائلة بحر وسباع عمالقة ورسطانات األخرى، العالم أجزاء من بعيد زمن
ولكنها املجاورة، القارة بطيور شبيهة كانت الجزيرة تلك طيور أن خاص بنوع أدهشه
من الطيور أجناس شتى بني اختالفات هناك كانت ذلك، عىل وزيادة لها. مطابقة ليست

جزيرة. إىل جزيرة
التي الحقائق بعض إىل باإلضافة جاالباجوس جزر يف الغريبة الظواهر هذه قوَّت
ذهن يف تتشكل بدأت التي التطور أفكار قوَّت الجنوبية، أمريكا يف الحظها أن سبق

نفسه: هو روايته وهاك داروين،
ضخمة حفرية حيوانات البامبا تكوينات يف اكتشفت عندما بالغًة دهشة «دهشت
الغريبة الحيوانات بها تحل التي بالطريقة وثانيًا الحايل، األرماديلو كدرع بدروع مغطاة
الجنوبية األمريكية بالصبغة وثالثًا القارة، عىل جنوبًا االتجاه يف اآلخر محل أحدها التشابه،
طفيًفا اختالًفا بها تختلف التي بالكيفية وخصوًصا جاالباجوس، أرخبيل إنتاجات ملعظم
باملعنى ا، جدٍّ عتيقًة تبدو منها جزيرٍة من وما هذه. الجزر مجموعة من جزيرٍة كل يف

الجيولوجي.»
كامًال ُخلق جنٍس كل بأن القائلة «التكوين» تعاليم إطالًقا يُصدق داروين عاد ما

. تغريُّ دون العصور خالل وانحدر
عن الحقائق ويجمع التطور، عن بمذكراته يحتفظ رشع إنجلرتا، إىل عودته وفور
يف نظريتِه عن تسويدٍة أول فكتب األجناس». «أصل رأيه هو وهذا األجناس، مختلف
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يف تقع أكمل صورة إىل ١٨٤٤م سنة يف وسعها ثم صفحة، ٣٥ يف وتقع ١٨٤٢م سنة
واختفاءها؟ األنواع ظهور يفرس كيف هو البداية، يف العظيم، اللغز كان صفحة. ٢٣٠
من الغالب يف وتختفي أنواع، عدة إىل وتتفرع الزمن بمرور وتتحور األجناس تنشأ ملاذا

تماًما؟ الوجود
عن مالثوس موضوع الصدفة، بمحض قرأ، عندما اللغز هذا مفتاح عىل داروين عثر
إيجابية» إعاقة «عوامل رته أخَّ قد السكان عدد يف الزيادة معدل أن مالثوس أبان السكان.
مشابهة عوامل هناك أن داروين فكر عىل فطرأ واملجاعات، والحروب كاألمراضوالحوادث

يقول: فكتب والنباتات، الحيوانات من املوجود عدد انخفاض عىل تعمل
من مكان، كل يف الساري البقاء تنازع قيمة لتقدير استعداٍد أتمِّ عىل رصت «وإذ
أنه الحال، يف بايل، عىل طرأ والنباتات، الحيوانات لعادات طويلة مدة املستمرة مالحظاتي
تهلك أو تندثر بينما بجنسها، االحتفاظ إىل الصالحة األجناس تميل الظروف، هذه مثل يف
هنا عندي تكونت إذن، جديدة. أجناس تكون هذا نتيجة وتكون الصالحة، غري األجناس

هديها.» عىل أعمل أن يمكنني نظرية أخريًا
«بقاء أو البقاء» «تنازع أو الطبيعي» «االنتقاء الشهري داروين مذهب ولد وهكذا

األجناس». «أصل لكتابة األساس حجر هو وهذا األصلح»
فقرأ نظرياته. عىل الرباهني ويضع مذكراته يكتب سنة عرشين مدة داروين ظل
الرحالت وكتب الدورية، املجالت من كاملة مجموعات — النصوص من ضخمة كميات
الطبيعي والتاريخ الحيوان وتربية والخرض والفاكهة الزهور وزراعة الرياضيات، وكتب
مجموعات وتشمل ولخصتها، قرأتها التي الكتب قائمة أتأمل «عندما يقول: فكتب العام،
الحيوان تربية خرباء إىل فتحدث نشاطي.» أدهشني والصفقات الصحف من كاملة
مفيدة. معلومات لديهم تكون أن يمكن من كل إىل األسئلة من مجموعات وأرسل والنبات،
بعظام عظامها وأوزان أعمار وقورنت األليفة، الطيور من أنواع لعدة عظيمة هياكل أعدت
كما التهجني. يف واسعة تجارب وأجرى األليف الحمام برتبية فقام الربية الطيور أجناس
أخرى أمور عدة وفحص البحار، مياه عىل الطافية والبذور الفواكه عىل تجارب أجرى
وعلم الحيوان وعلم النبات علم معلومات جميع ذلك يف مستخدًما البذور، بانتقال تتعلق
«البيجل». البحرية سفينة ظهر عىل رحلته من اكتسبها التي املتحجرة الجثث أو الحفريات
الثورية. نظرياته يف التفكري دائم كان إذ الشخصية؛ آراءه هذه املعلومات كمية إىل وأضاف
«االنتقاء دراسة من جاء الطبيعي» «االنتقاء ملذهبه القوي التدعيم أن داروين اعتقد
والقطط والكالب الخيول — املنزلية والنباتات األليفة الحيوانات حالة ففي الصناعي».
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نفًعا أكثرها منها وربى اإلنسان انتقى — ونحوها الحدائق وزهور والشعري والقمح
حتى العملية هذه خالل والزهور واملحاصيل األليفة الحيوانات حورت وهكذا الحتياجاته.
جديدة أجناس فنشأت بِصَلة. الربية أسالفها إىل تنتمي أنها عىل التعرف يمكن قلما إنه
سواها، يربي وال يريدها التي الصفات ذوات الحيوانات امُلربي فينتقي االنتقاء، طريق عن
الكالب فأنواع قبل. من موجودة كانت عما تختلف أجناًسا ينتج وأخريًا جيل، بعد جيًال
واألبيض األغنام، حراسة وكلب األرجل، والقصري الجسم، الطويل الكلب مثل: املتباينة،

الذئب. عن كلها منحدرة أنواعها، بجميع الصيد وكالب اآلذان الطويل
الطبيعة تستطيع فهالَّ الصناعي، باالنتقاء التطور إحداث أمكن إذا داروين: قال
الحظ املربي. محل البقاء» «تنازع يحل الطبيعة ويف الطبيعي؟ باالنتقاء ذلك تفعل أن
يستطيع ال يهلك، أن يجب األفراد من كبريًا عدًدا أن الحياة، أنواع جميع بني داروين،
أخرى. أجناس بالغذاء األجناس بعض تمدُّ بسيطة، نسبة إال منها املولود بني من الحياة
الصالحة غري والنباتات الحيوانات العنيفة املنافسة وتبيد انقطاع، بغري املعركة تدور

لبقائها. الالزمة الظروف لتالئم األجناس يف تغيريات وتحدث فتنقرض،
ولكنه هجوم، كل يتحدى لنظرياته الرباهني من حصن بناء عىل داروين أرصَّ وهكذا
املخلصني، أصدقائه إلحاح بعد وأخريًا، عرش. التاسع القرن خمسينيات حتى نرشها أهمل
يف العمل ذلك كان عندما أنه غري مجلدات. عدة يف يصدر أثريٍّ لعمل العدة يعد أخذ
Alfred واالس روسل ألفريد من خطابًا داروين تسلم إذ صاعقة؛ نزلت تقريبًا، منتصفه
التاريخ يف واكتشافات بأبحاث يقوم كان الذي العلماء زمالئه أحد Russel Wallacc
وأنه، األجناس، أصل يف فكره يعمل أيًضا هو أنه واالس ذكر املاليو. أرخبيل يف الطبيعي
«ميل عن مقاًال الخطاب تضمن العمل. بذلك إليه فأوحى مالثوس قرأ داروين، فعل كما
حقيقة بالضبط هذا وكان رجعة». غري إىل األصيل شكلها عن ترحل أن إىل األجناس أنواع
التي الخطية مذكراتي عىل واالس اطلع «لو داروين: فقال داروين، نظرية حقائق من
عناوين نفس هي مصطلحاته فحتى منه؛ خريًا ملخًصا عمل ملا ١٨٤٢م، سنة يف كتبتها

مؤلفي.» أبواب
النتائج نفس إىل وصل قد الرجلني من كالٍّ أن الجيل فمن معضلًة. داروين واجهت
أن ورغم عنه، ومستقالٍّ اآلخر عن بمنأى وحده يعمل كان منهما كالٍّ أن رغم تماًما،
واالس آراء طرأت بينما املوضوع، ذلك يف والتفكري الدراسة من سنوات قىض داروين
التايل االجتماع يف أوراقه منهما كلٌّ يقدم أن عىل الرأي استقر وأخريًا فجأة. تفكريه عىل
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باالنتقاء التطور نظرية عن مرة ألول أعلن ذلك عىل وبناءً Linaean اللينائية للجمعية
يف منهما كلٍّ مقال صدر قصرية بفرتٍة ذلك وبعد ١٨٥٨م. سنة يوليو أول يف الطبيعي

الجمعية. صحيفة
وقرر يُعده، كان الذي الضخم املؤلف فرتك داروين، حماس واالس حادث ألهب
John موراي جون نرش ١٨٥٩م عام نهاية وقرب «امللخص»، عليه أطلق ما يكتب أن
العلوم، تاريخ يف الزاوية حجر يصبح أن له ُقدر الذي الكتاب ذلك لندن يف ،Murray
حتى أخرى طبعات فتبعتها األول، اليوم يف كلها بيعت نسخة ١٥٠٠ األوىل الطبعة كانت
يف نسخة ٢٤٠٠٠ ١٨٨٥م) سنة يف (مات داروين حياة يف بيعت التي النسخ عدد بلغ
النسخة عنوان كان تقريبًا املتحرضة اللغات جميع إىل الكتاب ذلك وترجم وحدها، إنجلرتا
التنازع يف الصالحة األجناس بقاء أو الطبيعي االنتقاء بواسطة األجناس «أصل األصلية

األجناس». «أصل إىل الطويل العنوان هذا الزمن اخترص ثم البقاء». أجل من
«أصل كتابه من األوىل األربعة األبواب يف لنظريته الجوهرية األسس داروين ناقش
وبعدها النظرية، هذه عىل املمكنة االعرتاضات التالية األربعة األبواب وتناولت األجناس»،
والحيوانات، للنباتات الجغرايف والتوزيع األرض طبقات علم تتناول أبواب عدة تأتي
ويلخص األجنة. وعلم للكائنات الخارجي الشكل وعلم لتصنيفها، املناسبة والحقائق

سبق. ما كل األخري الباب
للحيوانات حدثت التي التغيريات تلك األجناس» «أصل كتاب بداية يف داروين، فرسَّ
«االنتقاء عن نتجت التي األنواع ويقارن اإلنسان. لرقابة نتيجة املنزلية والنباتات األليفة
لرقابة نتيجة املنزلية والنباتات األليفة للحيوانات حدثت التي بالتغريات الصناعي»
يف تحدث التي بالتغريات الصناعي» «االنتقاء عن نتجت التي األنواع ويقارن اإلنسان،
فردين من وما باستمرار، التغري يحدث الحياة توجد فأينما الطبيعي» «االنتقاء أو الطبيعة

تماًما. متشابهني
كيف ليرشح الشهرية األمثلة بعض فاستعمل التنوع، إىل البقاء تنازع داروين أضاف
وحتى الحياة، عىل مقدرة لها طاملا حدٍّ أي إىل التكاثر، عىل الحية الكائنات قدرة تزيد
طول إىل فيل كل كرب فإذا الدنيا. تمأل ما رسعان األفيال، مثل التكاثر، يف الحيوانات أبطأ
٧٥٠ إىل ٧٤٠ من مدة بعد هناك «سيكون داروين يقول كما فإنه طبيعيٍّا، وتكاثر البلوغ
األول.» األفيال زوج من منحدرة فيل مليون ١٩ حوايل الحياة قيد عىل هناك سيكون سنة،
عىل كثريًا تزيد تولد التي األفراد عدد أن «بما أنه استنتج األمثلة، من وغريه املثال هذا ومن
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من آخر وفرد ما فرد بني إما البقاء، عىل تنازٌع هناك يكون أن بد فال يعيش، أن يمكن ما
الطبيعية.» الحياة وظروف الحية الكائنات بني أو مختلفة، أجناس بني أو جنسه، نفس
ينتج اإلنسان، ومنه حيوان، أو طائر أو سمك أو نبات كل بأن القائلة للقاعدة شواذ ال
يولد، مما أكثر أو املزدحم العالم مع يتالءم أن يستطيع مما أكثر نهاية ال ما إىل بذوًرا

متضاعفة. أي هندسية متوالية يتبع الزيادة ومعدل
وجد اآلخر، عىل كل الحية الكائنات بني املتبادل لالعتماد بيانيٍّا رسًما قدم كذلك
أنواع وبعض البانسية أزهار إلخصاب رضوري النحل بواسطة النباتي التلقيح أن داروين

الربسيم.
تتلف التي الحقل جرذان عدد عىل كبري حدٍّ إىل منطقة، كل يف النحل عدد «يتوقف
كل يعرف كما كثريًا الجرذان عدد ويتوقف … تصنعها التي العسل وأقراص خالياها
بأعداد مفرتس حيواٍن أي وجود أن ا جدٍّ املعقول فمن إذن … القطط عدد عىل إنسان،
عدد ثم الجرذان، عدد أوًال آخر، عىل كائن اعتماد طريق عن يقرر منطقة أية يف كبرية

املنطقة.» تلك يف معينة زهرة وجود ذلك وبعد النحل،
إيقاف يف الطبيعي» «االنتقاء مبدأ عمل كيفية يوضح بأن األجناس» «أصل كتاب يبدأ
أعظم أو جريًا أرسع أو غريها من أقوى ما جنس أفراد بغض يكون السكان. عدد زيادة
أحياء هؤالء يبقى الطقس. قسوة احتمال عىل أقدر أو لألمراض مناعة أكثر أو ذكاءً
تستأصل بينما القطبية املناطق يف األبيض األرنب يعيش الضعفاء. يهلك بينما ويتكاثر
ألنها األعناق الطويلة الزراف وعاشت جسًما، واألكرب اللون البنية األرانب والذئاب الثعالب
جوًعا ماتت بينما األشجار، قمم من طعامها عىل الحصول الجفاف وقت يف استطاعت
عرشات خالل ويف األصلح». «بقاء مبدأ االختالفات هذه فأكدت األعناق. القصرية الزراف

جديدة. أجناس خلق إىل ذلك أدَّى السنني، من األلوف
فيقول: مكان، كل يف تعمل وهي واملخلب والناب السن قانون قصة داروين يروي

ننىس أو نرى وال الطعام، وفرة نرى ما وكثريًا بالبرش، مرشًقا الطبيعة وجه «نبرص
الحياة تهلك وهكذا البذور، أو بالحرشات غالبًا تتغذَّى حولنا تغرِّد التي الطيور أن
بواسطة وفراخها بيضها ويهلك املغردة الطيور هذه تهلك كيف ننىس ال كما باستمرار،
العظيمة الوفرة من الرغم عىل أنه دائًما نتذكر وال الضارية، والوحوش الجارحة الطيور

العام.» يف املتعاقبة الفصول جميع يف الدقة هذه بمثل يكون ال فإنه الطعام، يف
الذكور أن «املعتاد فقال: الطبيعي»، «االنتقاء مظاهر من هامٍّ مظهر إىل داروين أشار
العديم فالوعل … أكثر ذرية يرتكون الذين هم الطبيعة، يف ألماكنهم مالءمة األكثر األقوياء
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ما و«غالبًا عديدة.» ذرية ترك يف فرصة أضعف القوية املخالب عديم الديك أو القرون،
إىل تسعى املختلفة األجناس ذكور فإن هدوءًا.» أكثر صورة يف الطيور بني النضال يكون

غريبة. بحيٍل بالقيام أو الجميل بالريش أو العذب بالتغريد اإلناث جذب
الشديدة الفصول أن يبدو ألنه الطبيعي؛ االنتقاء يف قوي عامل الطقس وكذلك
وهلٍة، ألول الطقس، فعل يبدو … للتكاثر إعاقة الفصول أكثر هي والجفاف الربودة
يف يجلب فإنه الطعام إقالل عىل الطقس يعمل طاملا ولكن البقاء، تنازع عن تماًما مستقالٍّ
التي املختلفة األجناس أفراد بني أو الجنس نفس من سواء األفراد، بني تنازع أقىس ركابه
القوية األفراد هي غريها من أكثر تعيش التي أن واملنتظر الطعام. نوع بنفس تتغذى
طعامها. عىل الحصول عىل غريها من أكثر والقادرة الربد، أو الحر مقاومة عىل القادرة

يقول: داروين كتب
فينبذ االختالفات بأقل العالم، يف ساعٍة وكل بل يوم، كل الطبيعي االنتقاء «يرتبَّص
له سنحت وأينما كلما الحال ويف هدوء يف يعمل طيب، هو ما بكل ويحتفظ الرديء
العضوية. غري أو العضوية حياته لظروف تبًعا عضوي كائن كل تحسني عند الفرصة
انرصام الزمن يد أوضحت حتى تتقدم وهي البطيئة التغريات هذه من شيئًا نبرص لم
غري نرى فال كاملة، غري القدم البالغة الجيولوجية العصور إىل نظرتنا وتكون العصور،

املايض.» يف عليه كانت عما اآلن الحياة أشكال اختالف
أن واقرتح الطبيعي، االنتقاء لقوة حدود ال أنه كتابه أبواب آخر يف داروين قرر
العضوية الكائنات جميع تكون أن املحتمل من أنه املشابهة من يستنتج «أن يمكنه اإلنسان
ما أول الحياة فيها دبَّت واحدة أصليٍة صورة من منحدرة األرض هذه عىل عاشت التي
نتائج أن وجد الطبيعية، للقوانني بوجودها املعقدة الحياة صور جميع أن واعتقد دبت.»

موحية. الطبيعي االنتقاء
موضوٍع أعظم نجد املوت، ومن املجاعات، ومن الطبيعة، حرب من نجد وهكذا
عظمة توجد مبارشة. ذلك ييل ما هو الراقية، الحيوانات إنتاج وهو فيه، التفكري نستطيع
يف أو صور بضعة يف الخالق نفثها التي قواها بشتى الحياة، عن هذه النظر وجهة يف
البداية هذه فمن الثابت، الجاذبية لقانون تبًعا الكوكب هذا يدور وبينما واحدة، صورٍة

تنشأ. تزال وال والعجب، الجمال غاية يف تُحىص ال صور نشأَت البسيطة
األجناس». «أصل كتاب قدمها التي الالنهائي التطور نظرية كانت النحو هذا عىل
الفكرة فهذه التطور، نظرية يخلق لم داروين أن السائد االعتقاد نقيض فعىل ذلك، ومع
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أمثال: الذكاء البالغة العقول من كثريٌ املذهب هذا أيد ولوكريتوس. أريسطو من أقدم
شارل)، (جد Erasmus Darwin داروين وإيراسموس Goethe وجوتيه Buffon بوفون
داروين شارل نظرية اشتهرت … Herbert Spencerسبنرس وهربرت Lamarck والمارك
مما أكثر التطور حقيقة عىل للتدليل الجدل، تقبل التي الرباهني، قدم األوىل ناحيتني؛ يف
معقول بتفسري الطبيعي االنتقاء عن الشهرية نظريته قدم أنه والثانية سبقوه. من قدم

التطور. لطريقة
انطلق هائل بحريٍق األجناس»، «أصل كتاب عىل داروين معارصي تهافت ُشبِّه
ذلك بعد يمكن فال صحيحًة، الجديدة الثورية النظرية هذه كانت فإذا جرٍن، يف كالربق
خطر داروين مذهب أن فورها، من الكنيسة، فأدركت الخليقة؛ عن التوراة قصة قبول
كبري جانب عىل كان داروين أن من الرغم وعىل املعارضة، من عاصفة وأقامت الدين عىل
يقول املؤلف ذلك بأن اتهامه ذاع فقد البرشي، الجنس عىل نظريته يطبِّق ولم الحذر من

القردة. عن منحدرون الناس إن
يف مقال فوصفه السخرية، طريق عن داروين قدرة من للحط محاوالت قامت
«أن كتابه يف يحاول واهم» «شخٌص بأنه Quarterly Review رفيو كوارتريل صحيفة
مخزية للطبيعة تناوله «طريقة وأن القذرة»، وتأمالته تماًما العفن تخمينه نسيج يدعم
«ألنها النظرية هذه تعجبها فلم Spectator سبكتاتور صحيفة أما ِخزي.» أي للعلوم،
وزيادة عنها.» املدافعني جانب من أخالقي غري َفْهم عىل تدل وبذا األخرية، الغايات تنكر
تصنع أن يمكنك و«ال زائف، مبدأ لتدعيم الحقائق من كمية بجمع داروين اتهم ذلك عىل
باإلمكان كان إذا عما الصحف إحدى وتساءلت الهوائية.» الفقاقيع من سلسلة من حبًال
إنجلرتا يف تكن لم وملا أناًسا. تصري أن إىل تميل الصالحة، اللفت أنواع جميع أن تصديق
أخرى مناهضة صحيفة يف أوصت Athenaeum األثينايوم فإن دينية، تفتيش محاكم
واملتحف.» املحارضة وقاعة الكهنة وطائفة املقدسة القاعة رحمة «تحت داروين بإرسال
ويعلم الغابة سيعد ولكنه حال، أية عىل هذا، يحرقني «لن ذلك: عىل داروين تعليق فكان

تمسكني.» كيف السود الوحوش
يف األجناس» «أصل كتاب من نسخٍة بوضع Whewell هيويل األستاذ يسمح لم

داروين. فيها وتعلم تربى التي كامربيدج كلية مكتبة
وجهة مثَّل مرة. البعض عارضه كما العلماء، زمالئه من قوي بتأييد داروين حظي
فقرر أمريكا، يف Agassiz وأجاسيز إنجلرتا، يف Owen أوين مثل أشخاص الرجعية النظر
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ووصف النسيان. سيطويها ما ورسعان علمية، هرطقة الداروينية األفكار أن منهما كلٌّ
األوضاع.» قلب «قانون بأنها الداروينية Herchel هرشيل جون السري الفلكي العالم
هذه أن كامربيدج بجامعة األرض طبقات لعلم داروين أستاذ Sedgwick سدجويك وقرر
جنباه آمله حتى ضحك «إنه يقول: داروين وكتب محزنة.» بدرجة ورشيرة «باطلة النظرية
Wilkins ويلكنز األسقف قاطرة مثل وحشية «آلة اعتربه إذ كتابه عىل الضحك» شدة من

القمر.» إىل بنا ستبحر كانت التي
شارل هؤالء مقدمة يف وكان الشجعان األبطال داروين يعدم لم هذا، كل رغم
األحياء، علم أستاذ Huxley هوكسيل وتوماس األرض، طبقات عالم Charles Lyell اليل
األمريكي النبات عالم Asa Gray جراي آسا النبات، عالم Hooker هوكر وجوزيف
عليه أطلق الذي هوكسيل هو هؤالء؛ كل بني من داروين عليه اعتمد من وأكثر الشهري.
يكن لم لداروين.» (بولدوج) الويف «الحارس أنه إليه أشار والذي العام»، «الوكيل اسم
الذي وإنما نظريته، عن ليدافع العامة االجتماعات يف قط يظهر ولم جدل، رجل داروين

الغيور. القدير هوكسيل هو الدفاع بمعظم اضطلع
يف الربيطانية الجمعية اجتماع يف الهامني الدورين أحد لعب الذي هو هوكسيل كان
يف األكرب املدفع كان الداروينية. النظرية هو االجتماع برنامج كان ١٨٦٠م. سنة أكسفورد
خطاب نهاية ويف أكسفورد. أسقف Wiberforce وبرفورس األسقف هو املعارضة جانب
منصة عىل جالس وهو هوكسيل إىل األسقف استدار داروين، نظرية حطم ظنه صاخب
من القرد، عن االنحدار جاء هل هوكسيل: األستاذ أسأل أن «أود متهكًما: وسأل الخطابة،
أسلمه «لقد بقوله: أصدقائه أحد يكلم هوكسيل فصاح جدته؟» ناحية من أو جده ناحية

قال: إنه ويقال السؤال. عىل ليجيب وصعد يدي.» بني الرب
إن هو منه بالعار أشعر الذي الجد وإنما قرد، جده أن من يخجل أن للمرء يحق «ال
يف نفسه يقحم وإنما عمله، مجال يف بالنجاح يقنع ال متقلبه، الذكاء مضطرب رجًال كان
ويرسح الهدف، عديمة ببالغة عليها الغموض فيلقي حقيقيٍّا إملاًما بها يلم ال علمية أمور
التعصب إىل بارع ونداء بالغي بانحراف املوضوع جوهر عن بعيًدا سامعيه بانتباه

الديني.»
الدارويني املذهب بسبب والعلم الكنيسة بني العديدة االصطدامات أحد هو هذا

الالحقة. السنني يف أواره استمر الذي والتطور
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بفكرة آمن شابٍّا، كان فلما السن. به تقدمت عندما الدين عن داروين آراء عدلت
اإلنسان بأن اعتقاده عن وخطاباته حياته يف عرب سؤال أي إبداء دون الخاصة الخليقة

اآلن. هو ا عمَّ كماًال أكثر مخلوًقا البعيد املستقبل يف سيكون
يقول: داروين وأضاف

أنه عىل باملشاعر، وليس بالعقل يتصل «هللا» وجود عن للتساؤل آخر مصدر يف «أثر
العالم هذا تصور استحالة من باألحرى أو البالغة، الصعوبة من هذا جاء أهمية. أكثر
نتيجة املستقبل وإىل املايض إىل النظر عىل القدرة ذا اإلنسان يشمل الذي العجيب الشاسع
النظر إىل مضطرٌّ بأنني أشعر هذا، أتأمل أنا وبينما العمياء. الحاجة أو العمياء الفرصة
أُوصف أن ألستحق وإنني اإلنسان. عقل يشبه أنه درجة إىل ذكيٍّ عقل ذي أول كائن إىل
األجناس» «أصل فيه كتبت الذي الوقت حوايل يف ذهني يف قوية الفكرة هذه كانت باإللحاد.
التغريات. بعض مع تدريجيٍّا يضعف أخذ الوقت ذلك ومنذ أتذكر. أن أستطيع حسبما
عن متطور أعتقد، كما الذي اإلنسان، عقل يف نثق أن املمكن أمن الشك؛ ينشأ عندئٍذ ولكن

النتائج؟» هذه مثل يستنتج عندما فيه نثق أن املمكن أمن حيوان، أدنى كعقل عقل
وقال: يديه داروين رفع ذلك عند

الكائنات جميع نشأة فلغز املسائل؛ هذه مثل عىل ضوء أقل ألقيت أنني أدَّعي «ال
عدم مذهب أنصار من أبقى بأن أقنع أن يجب كفرد وإنني بواسطتنا، الحل مستحيل

الوحي.» لفهم البرشي العقل كفاية
أكثر مواضيع تناولت السيال، داروين بقلم الكتب من سيل األجناس» «أصل كتاب تال
التطور ذلك وتدعمه، وتكمله الطبيعي باالنتقاء للتطور ملحًقا لتكون خططت تخصًصا
بعنوان صغريان مجلدان أوًال فصدر األجناس». «أصل كتاب يف مفهومة بطريقة قدم الذي
النباتات و«طبائع الحرشات»، بواسطة األوركيدات بها تلقح التي الطرق شتى «عن
باالستئناس»، والنباتات الحيوانات «تنوع ضخمان: مؤلفان ظهر وبعدهما املتسلقة».
العواطف عن التعبري التالية الكتب وتناولت للجنس». بالنسبة واالنتقاء اإلنسان و«انحدار
الحركة وقوة بالتهجني، اإلخصاب وآثار الحرشات، آكلة والنباتات والحيوان، اإلنسان يف

النباتي. الفطر وتكون النباتات، يف
نشأة موضوع مناقشة من يخفف أن األجناس» «أصل كتاب يف داروين تعمد
فقد ذلك ومع كلها. نظريته نبذ يسبب التطور ملرحلة تأكيٍد أي أن اعتقد ألنه اإلنسان؛
أيًضا هو البرشي الجنس أن ليرشح اإلنسان» «انحدار يف األدلة من ضخمة كمية قدَّم

أدنى. صور من التطور عن ناتج
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تقريبًا؛ العظمى العلوم مجاالت لجميع داروين انطباع كان املايض، نظر وجهة ومن
علماء فعل وكذلك العضوي، التطور مذهب األحياء علماء فقبل تعمقه. يف ومستمرٍّا عميًقا
والعلماء البرشية األجناس علماء قبله كما الفيزياء، وعلماء والكيميائيون األرض طبقات
السياسة وعلماء التاريخ علماء وحتى االجتماع، وعلماء والفالسفة واملعلمون النفسانيون

يقول: ،Charles Ellwood الوود شارلز فكتب اللغة. وفقهاء
البرشي الفكر فروع جميع عىل داروين ملؤلف الضخم األثر يف املرء يتأمل «عندما
يجب … أن استنتاج إىل مضطرٍّا نفسه يجد واالجتماع، والنفس األحياء علوم عىل سيما وال
عرش، التاسع القرن يف أفكاره استثمر مفكر كأعظم رشيف مقعد أسمى داروين إعطاء
قد داروين لتعاليم االجتماعية األهمية وإن أجمع. العالم يف وإنما وحدها إنجلرتا يف ليس

األفهام.» إىل الدخول يف بدأت
فبمجرد بحق. بالًغا األثر «كان األجناس»: «أصل عن كتابته يف West وست ذكر
التاريخ، إىل الفلك علم من للدراسة، فرع كل قلب ساكنًا، وليس حركي جديد مبدأ تقديم

الدين.» إىل األجنة علم ومن النفس علم إىل الحفريات علم ومن
استاء أنه يف شك ال داروين، لنظريات تطبيقاٌت هناك كانت أخرى، ناحية ومن
لتربِّر األصلح بقاء أو الطبيعي، االنتقاء فكرة استخدمت التي الفاشية ذلك مثال منها،
وسيلٌة بأنها األمم، بني الحروب عن دوفع الطريقة هذه وبنفس بعينها. أجناس تصفية
املاركسية أنصار بواسطة الداروينية ُحرِّفت كذلك األقوياء. بقاء واستمرار الضعفاء إلبادة
الداروينية بواسطة الوحشية، األعمال جماعات بررت كما الطبقات، تنازع عىل لتطبيقها

األسباب. لنفس الصغرية املجتمعات إبادة طرق
يف راسًخا مؤلفه بقي فقد خارقة؛ بصورٍة والتجارب املالحظة دقيق داروين كان وملا
اكتشافات لتها عدَّ قد نظرياته أن ورغم العلمية. املعارف نطاق اتسع عندما أحواله معظم
الوراثة علم يف اآلن السائدة باآلراء مدهشة، بصورة التنبؤ يف نجح فإنه الحديثة، العلوم

أخرى. عديدة ومجاالت والحفريات
آخر عظيم أحياء عالم من العلوم تاريخ يف السامية داروين ملكانة آخر تقدير جاء
فقال عنه، واملدافع وصديقه داروين زميل حفيد Julian Huxley هوكسيل جوليان هو

جوليان:
الرضوري من يعد لم الطبيعي. القانون نطاق يف الحياة عالم … داروين مؤلف وضع
أن وال ا، خاصٍّ خلًقا خلق قد النبات أو الحيوان من نوع كل أن نتصور أن املمكن من أو
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قوة فيها ذكرت قد أعدائه، من الفرار أو غذائه عىل الحصول يف البارعة الجميلة طرقه
االنتقاء فكرة كانت فإذا الثورية. العملية هذه وراء مقصوًدا غرًضا هناك أن وال خارقة
عليه هي ما إىل صارت قد نفسه واإلنسان والنباتات الحيوانات فإن صحيحة، الطبيعي
التي أو الجبل، هيئة لتشكيل تحدث التي كتلك وتلقائية، عمياء طبيعية، بأسباب اآلن
التنازع ينتج إهليلجية. أفالك يف الشمس حول تدور األخرى والكواكب األرض تجعل
للبقاء، مالءمة األنواع أكثر النتقاء تلقائيٍّا العمياء الوراثة عملية وتنتج للبقاء األعمى

التقدم. نحو األجناس ولتطور
. حقيقيٍّ نوٍر يف الحالية، وحضارتنا اإلنسان مركز نرى أن من داروين مؤلف مكننا
وراءه إن ذلك. من أكثر للتقدم قابل غري فصار صنعها، من فرغ سلعة اإلنسان ليس
إمكان وأمامه الصعود. نحو هو وإنما والهبوط، التقهقر نحو تاريًخا ليس طويًال، تاريًخا
نتعلم أن علينا التطور، ضوء ففي ذلك، عىل وزيادة عليه. هو مما أكثر التقدمي التطور
واأللف األرض، عىل اإلنسان عاشها التي سنة املليون إىل بالقياس صربًا. أكثر نكون أن
أن الفلك علماء لنا يؤكد عندما بالصرب نتذرع أن وبوسعنا حياته، لتقدم سنة مليون

جديدة. سامية صور إىل تقدميٍّا فيها لنتطور أخرى سنة مليون ألف األقل عىل أمامنا
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عرش الخامس الفصل

النفساينلالواعي: العامل
فرويد1 سيجموند

األحالم تفسري

غموًضا أكثرها أنه يف األخرى املعارف فروع سائر عن يختلف النفس علم أن عىل اتفق
مفر ال األشياء، طبيعة ففي العلمي. للربهان قابليٌة العلوم جميع وأقل بينها، لغز وأعظم
الطبيعية الظواهر أعظم يتناول النفساني العالم ألن التكهن؛ قبول وعدم الزوغان من
صحتها عىل الربهنة أو تحقيقها يمكن الفيزياء، علم يف أو الكيمياء يف نظرية فأية غموًضا.
سيجموند بني الجدل عاصفة نشأت هنا ومن النفس. علم يف نظرية أية صحة بخالف

عاًما. الستني عىل تزيد ملدٍة النفسانيني واملحللني فرويد
النظري منقطع تأثريٌ لها كان فقد تقبلها، لم أو الربهنة فرويد نظريات قبلت وسواء
يف يتدخل أو معارصيه تصورات يمس لم نفسه أينشتني وحتى الحديث. الفكر عىل
من املجهولة املناطق محيط يف ومصطلحاٍت أفكاًرا فرويد صاغ فرويد. فعل مثلما حياتهم
املعارف من مجال كل تعاليمه بآثار أحسَّ لقد اليومية. حياتنا من جزءًا صارت العقل،
وعلم االجتماع وعلم والقانون والتعليم البرشية األجناس وعلم والدين والفن األدب —

والفرد. املجتمع دراسات من ذلك وغري األفراد حياة وتاريخ والتاريخ، اإلجرام

.Sigmund Frued 1
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النقاد أحد أبدى وقد التعاليم. هذه يف والضوء الحالوة بعض هناك ذلك، كل رغم
قائًال: مالحظته األوفياء غري

يف للرسور مفسد كأعظم العامي الرجل أمام ظهر فرويد، نظريات انترشت «عندما
العداوة ويجد غريب، محزن كبٍت إىل ومرحه اإلنسان مزاح يحوِّل البرشي، الفكر تاريخ
يف واإلجرام البنوية، املحبة يف باألقارب والزنا الرقة، قلب يف والضغينة الحب جذور يف

موروثة.» عادية برشية كطبيعٍة املكبوتة، األب وكراهية السخاء
أن يعتقدون أنفسهم. عن اليوم الناس فكرة تختلف فرويد، فبسبب هذا، ومع
الضطراب الجنيس واألساس الوعي، عىل اإلدراك اكتمال عدم تأثري مثل فرويد أفكار
األحالم، ووظيفة وأهميتها، األطفال لدى الجنسية الغريزة ووجود األعصاب، وظائف
عادية. أمور األفكار هذه أن يعتقدون األفكار، وقراءة واملقاومة والكبت أوديب، وعقدة
الروابط تذكر عىل القدرة وعدم األسماء ونسيان اللسان كفلتات اإلنسان عيوب إن ثم
اآلن الصعب ومن فرويد. نظر وجهة من إليها النظر عند جديدة أهمية تتخذ االجتماعية،
كان إذ نظرياته؛ نرش عند عليه يتغلَّب أن فرويد عىل كان الذي التعصب مقدار إدراك

وداروين. كوبرنيكوس القاه مما بكثرٍي أشد ذلك
كتاب يكن لم .Moravia مورافيا مدن إحدى Freiberg فرايربج يف فرويد ُولد عندما
مثل فرويد أسالف وكان ١٨٥٦م. سنة يف ذلك كان بعد. ظهر قد األجناس» «أصل
«بقيت قال: ماركس، كارل عكس عىل فرويد أن بيد حاخامات، ماركس، كارل أسالف
كل قىض حيث فيينا إىل أرسته، مع عمره من الرابعة يف وهو فرويد انتقل يهوديٍّا.»
تاجر لوالده يدين Ernest Jones جونز إرنست حياته لتاريخ كاتب ألهم وتبًعا صباه.
أخالقيٍّ مبدأ ذكر يف وعادته املؤكد، غري الحياة تقلبات يف الحكيم «بارتيابه الصوف،
بلغت حتى فرويد والدة وعاشت الدين.» أمور يف اعتقاده وعدم يهودية، قصة برواية
سيجموند وكان الحيوية، وافرة النشاط جمة شخصية عمرها، من والتسعني الخامسة
بالحظوة املتمتع اإلنسان «إن يقول: كتب ذلك وبعد املحبب. وابنها البكر مولودها هو
الذي بالنجاح الثقة وهي القاهر، بمشاعر حياته طول يحس أمه، لدى فيها املتنازع غري

الحقيقي.» النجاح عىل غالبًا يحث
تقدم يف بآماٍل «توحي بأنها أحس ألنه داروين بنظريات حياته أول يف فرويد أولع
ليدرس فيينا بجامعة التحق طبيبًا، يكون أن يف رغب وإذ العالم.» عن ملفهومنا خارق
املستشفى يف مقيًما امتياز طبيب ُعنيِّ وإذ ١٨٨١م. سنة يف البكالوريوس ونال الطب،
التغري حدث سنوات، بضع وبعد املخ. وترشيح األعصاب علم دراسة يف استمر العام،
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ليعمل باريس إىل جائل زميل صحبه العاملية. شهرته برسوخ انتهى الذي حظه يف
الشهرة واسع فرنسيٍّا أستاذًا وقتئٍذ كان الذي ،Jean Charcot شاركو جان إمرة تحت
يف شاركو بأعمال املبارش باالتصال فحظي األعصاب يف وأخصائيٍّا األمراض علم يف
«صحة عىل شاركو برهنة فرويد أعجب ومما اإليحائي، بالتنويم لها وعالجه الهسترييا
العضالت وانقباض الهستريي الشلل وإحداث للرجال، حدوثها وكثرة الهستريية، الظواهر
الحقيقية. الهسترييا بنوبات عموًما مظهرها يف ومشابهتها اإليحائي.» بالتنويم الهستريي
علميٍّ أساس بأي األطباء زمالئه إقناع يستطع لم فيينا، إىل فرويد رجع ملا أنه غري
عىل ُعوقب أنه ذلك من واألدهى املغناطييس، التنويم بطرق العصبية االضطرابات لعالج
منعزلة شخصيًة صار الوقت ذلك ومنذ املخ. ترشيح معمل من باستبعاده املتطرفة آرائه
وأثناء العلماء. جمعيات اجتماعات حضور عن وانقطع األكاديمية، الحياة من وانسحب
ولكنه املغناطييس، بالتنويم التجارب يجري سنوات عدة استمر للطب، الخاصة ممارسته
املغناطييس التنويم وألن الناس، من القليل غري لتجاربه يخضع لم إذ تدريجيٍّا هجر
بتطوير ذلك عن فاستعاض ينوِّمها. التي الشخصية عىل مفجعة آثاًرا أحيانًا ينتج نفسه
النفيس التحليل مهنة الوقت ذلك منذ صارت التي الحرة» «املشاركة باسم املعروفة الطرق

األصيل.
كان عرصه فقبل الحديث. العقلية األمراض طب مؤسس هو فرويد أن يف جدال ال
الجنوني العقل ومرض األنف انشقاق مثل الجنون، أغراض يتناول العقلية األمراض طب
اإلكلينيكي عمله فرويد بدأ العقلية. األمراض مستشفى يف العزل إىل يحتاج الذي الهبوطي،
ليست التنازعات هذه مثل أن استنتج ما ورسعان العصبي. والتنازع الكبت حاالت بعالج
ليست ذلك، عىل وعالوة العقول. سليمي أيًضا تصيب بل األعصاب، مرىض عىل قارصة
املشكلة وكانت للعقل. نفسية حاالت بل الصحيح، باملعنى أمراًضا العصبية االضطرابات
مالحظاته عىل وبناءً االنتشار. الواسعة العقلية االضطرابات هذه عالج كيفية هي الكربى
ذلك أواخر يف النفيس التحليل أسس بنى فيينا، مرىض من كثرٍي عالج وممارسته وتجاربه

القرن.
نجد أن يمكن فال عرصنا. يف التصانيف الكثريي العلوم كتاب أعظم من فرويد كان
فرد كتاب أي يف قلمه، من خرجت التي السيكولوجية واآلراء الجديدة األفكار مجموعة
العظيم املؤلف وهو له، مؤلف أول إىل ينظر كان أنه املحتمل ومن واحدة. صحيفة أو
جميع ويضم نفسه، إىل حبيب مؤلٍف كأكثر ١٩٠٠م سنة يف صدر الذي األحالم»، «تفسري
الهسترييا» يف «دراسات بعنوان األوىل مؤلفاته أحد ويف تقريبًا. األساسية واآلراء املالحظات
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األسايس «العامل هي الجنسية االضطرابات بأن اعتقاده ذكر ١٨٩٥م، سنة يف نُرش الذي
أحجار أحد وهي النفسية.» العصبية واالضطرابات العصبية االضطرابات أسباب وأهم
املقاومة يف آراءه فرويد كتب التالية القليلة السنوات ويف النفيس. التحليل نظرية يف الزاوية
البغيضة الذكريات بني والعالقات الطفولة، عهد يف الجنس ومشاكل األفكار وانتقال

والكبت. الدفاع وميكانيكية واألوهام،
فأوًال، النفيس. التحليل تعقيد من شيئًا األساسية، للنظريات موجز ملخص يبني
اعتبار يمكن مرتادفتني. النفسية العقلية األمراض وكلمة العقلية األمراض كلمة ليست
حاالت أشد عىل عموًما وتطبق العقلية األمراض من فرًعا النفسية العقلية األمراض
ملداواة عالجي فنٌّ بأنه النفيس التحليل تعريف يمكن ثم صعوبة. الشخصية اضطرابات
يف أخصائي ثالثمائة مجرد يوجد حديث، لتقرير وتبًعا والنفسية. العصبية االضطرابات

األمريكية. املتحدة الواليات يف نفساني طبيب آالف أربعة بني من النفيس التحليل
يف النفيس التكوين سوء حاالت واعترب نادًرا، إال فرويد الفردي العالج يعجب لم
غرضه كان املعارص. للعالم والثقايف واالجتماعي االقتصادي الخلل كأعراض األفراد،

جذريٍّا. املرض مهاجمة
وارتياده اكتشافه عىل يعتمد الدائرة الشهرة يف فرويد حق أن عىل النقاد معظم يتفق
السطح تحت مغمورة أتساعه ثمانية جليد بجبل اإلنسان عقل فقارن الواعي. غري للعقل
ومشاعر دوافع السطح تحت وتوجد الالواعي. داخل مختٍف العقل معظم إن فقال
النفس علم ويقول أيًضا. نفسه وعن بل فحسب، غريه عن املرء يخفيها ال وأغراض،
تابع، مركز إىل مخترص الواعي النشاط بينما املسيطر، هو الالواعي العقل إن الفرويدي
الداخلية الطبيعة عرفنا الالواعي، للعقل املعروفة وغري الكبرية األعماق فهم إىل لنا توصَّ وإذ
الالواعي والعقل صدفة. إال واعيًا يصري وال واع، ال تفكرينا معظم إن فرويد فقال لإلنسان.
ورغباته البغيضة ذكرياته يزيح أن يحاول الفرد ألن العصبية االضطرابات مصدر هو

املستقبلة. للمتاعب حفظها يف إال ينجح ال ولكنه املنطقة، تلك إىل الباطلة
عليها: أطلق مستويات ثالثة عىل يحدث أنه عىل للفرد الذهني النشاط فرويد م قسَّ
إن فرويد ويقول أوىل. أهمية ذات واأليد .superego السامية والذات ego والذات األيد، 2Id

يف الوراثة أداة أو الوراثية البالزما أو الوراثية الوحدة وهي Idioplasm كلمة من مخترص لفظ Id 2

النواة.
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الذي والقليل شخصيتنا. من إليه الوصول املمكن غري املظلم الجزء هي األيد عمل «منطقة
العصبية.» االضطرابات أعراض وتكوين األحالم دراسة طريق عن عرفناه عنها، عرفناه
وهي الحيواني، املايض إىل الوراء، إىل وتمتد البدائية، واالنفعاالت الغرائز مركز هي واأليد
عىل األيد «تحتوي فيقول: فرويد ويستطرد واعية. غري إنها طبيعتها. يف وجنسية حيوانية
األيد الشخص.» تكوين يف ثابت هو ما وكل امليالد عند موجود هو ما وكل موروث يشء كل
وبنفس للعواقب. تقدير دون وملذاتها رغباتها تحقيق هو غرضها وكل متهورة عمياء

أخالًقا.» وال ا رشٍّ وال خريًا وال قيم أية تعرف «ال Thomas Mann مان ثوماس ألفاظ
الطفل، نمو أثناء األيد من الذات تنمو وبالتدريج األيد. نموذج الوالدة الحديث الطفل
الذات تعي الحقيقة. مبدأ يحكمها اللذة، بمبدأ تماًما منقادًة الذات تكون أن من وبدًال
قال وكما املجتمع قوانني لخرق منًعا الجامحة األيد ميول كبح وجوب مدركة حولها العالم
وعىل الخارجي.» العالم وتحريم الطائشة األيد مطالب «بني الوسيط هي الذات إن فرويد،
مدركة الحقيقية للمواقف تبًعا وتالئمها األيد دوافع عىل رقيٍب بمثابة الذات تعمل هذا
عن ينتج وقد الكبت. هذا مثل عىل تعتمد قد النفس، صيانة حتى أو العقاب تحايش أن

الفرد. شخصية عىل تؤثر عصبية اضطرابات واأليد الذات بني الرصاع
التي ،superego السامية الذات وهو الذهنية، للعملية الثالث العنرص هناك وأخريًا،
فرويد أنصار أعظم وهو ،A. A. Brill بربيل أ. أ. وكتب بالوعي. تعريفها يف التوسع يمكن

يقول: كتب أمريكا، يف
رواسب من وتتألف اإلنسان، إليه يصل أن يمكن ذهنيٍّ تطور أرقى السامية «الذات
والبدائل الطفل يف الوالدان يطبعها التي الشخصية القواعد وجميع املحرمات جميع

السامية.» الذات نمو عىل كلية بالوعي اإلحساس ويتوقف األبوية.
تعمل بينما دائم رصاٍع يف وكلتاهما واعية، غري كونها يف األيد السامية الذات وتشبه

السامية. الذات يف السلوك وقواعد األخالقية املثل وتكمن بينهما. حكًما الذات
سعيًدا. املزاج طيب الفرد يكون معقول، انسجاٍم يف السامية والذات األيد تكون عندما
باإلثم وإحساًسا قلًقا السامية الذات أحدثت القوانني، بخرق لأليد الذات رصحت إذا أما

… الوعي مظاهر من وغريهما
الشهوة عن نظريته وهو فرويد، أوجده األيد. من الشبه قريب آخر عامل هناك
النفيس» «النشاط من بصورة مشحونة األيد انفعاالت جميع إن فيقول ،Iibido الجامحة
النفيس.» التحليل مذهب «جوهر الجامحة الشهوة أي ،libido تسميته عىل اصطلح
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للشهوة تطورات من ذلك وغري ودين وقانون وفنٍّ ثقافٍة من املرء يتعلمه ما جميع ويعترب
«جنيس» كلمة أن فالواقع ، جنيسٌّ نشاٌط بأنها الشهوة هذه إىل يشار وبينما الجامحة.
مص منها أعماًال الوالدة الحديثي األطفال حالة يف فتتضمن ا. جدٍّ واسع معنى يف تستعمل
آخر شخص إىل الشهوة تنتقل قد الالحقة، السنني ويف والتربز. بالبزازة والرضاعة اإلبهام
أو أدبي أو فنيٍّ بخلق عنها يعرب أو ، جنيسٍّ انحراف صورة وتتخذ الزواج، طريق عن
هي فرويد، رأي يف الجنسية والغريزة «اإلحالل». باسم تعرف عملية وهذه — موسيقي

الخالق. للعمل مصدر أعظم
الجنسية، الشهوة تأثري تحت أنه جدًال؛ النفيس التحليل نظريات أعظم يف فرويد يقرر
من املشتقة الجنسية اللذات بأوىل مبتدئًا والديه نحو جنسية إحساسات الطفل يف تنمو
يف ولكن السن، به تتقدَّم وعندما ألمه، حب صلة الطفل لدى فتكون أمه، بثدي التغذية
أباه يمقت بينما أمه، نحو قوية جنسية انفعاالت الذكر الطفل لدى تنمو مبكرة، سن
حب يف وتقع بأمها القريبة صلتها عن تبتعد فقد األنثى الطفلة أما له. كمنافٍس ويخافه
الذكر، الطفل عىل النظرية هذه وبتطبيق لها. ومنافسة كراهيتها موضع األم وتصري أبيها
اإلغريقية األسطورية الشخصية من اسمها أخذت التي أوديب» «عقدة اسم عليها يطلق
عن موروثة «أوديب» عقدة إن فرويد وقال أمه. وتزوج أباه قتل الذي «أوديب» القديمة
إىل الطبيعي الشخص يصل وعندما الغرية. ثورات يف آباءهم قتلوا الذين البدائيني أسالفنا
يف إطالًقا ينجحون ال فقد الضعاف األفراد أما األوديبية. الدوافع فيه تنمو البلوغ طور

النفسية. االضطرابات من سلسلٍة إىل ينقادون وبذا باألبوين، الصلة قطع
اضطرابات استثناءٍ، بدون النفسية، االضطرابات «إن يقول: قرَّر فرويد أن الواقع
العصبية االضطرابات عىل اللوم إلقاء يمكن فال هذا، عىل وزيادة الجنسية.» للوظيفة
يمكن أنه بيد البالغني. لدى الناجح غري الحب شئون أو الفاشلة بالزيجات يختص فيما
علم مجال عىل نظريته وبتطبيق املبكرة. للطفولة الجنسية العقد إىل هذه كل نعزو أن
أن «Totem a Taboo واملنبوذين «الشعارات كتابه يف فرويد استنتج البرشية، األجناس
الدين أن يعتقد وكان واألم. األب لعقد نتيجة البدائي لإلنسان الدينية واألساطري الطبيعة
رفع للعالج، جاءته التي الحاالت ملئات مفصلة تحاليل وبعد األب. عقدة عن تعبري مجرد
جعلهما كما الشخصية، تكوين يف الشأن بالغ دوٍر إىل الجنسية والرغبات الجنسية الغريزة
أخصائيي مشاهري بعض رفضه حكم وهذا العصبية. االضطرابات يف الرئييس السبب

بعد. فيما سنبني كما النفيس، التحليل
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نفسه يطوي فإنه امللحة، رغباته من الكثري يوقف أن عىل الفرد املجتمع أجرب وملا
وعي ينجح فرويد: مصطلح استخدمنا وإذا واعية. غري بطريقٍة الكبت من كثرٍي عىل
ورغم ثانية. مرًة الظهور من ومنعت كتبت التي املظلمة» الالوعي «قوى منع يف املرء
االضطرابات من فرتات يعانون قد العصبية، باالضطرابات املصابني األشخاص فإن هذا
النفيس بالتحليل العالج وظيفة من إن فرويد: فيقول الرقابة. هذه مثل بسبب العاطفية
ا إمَّ عنها ينتج قد التي الصحيح الحكم حاالت محلها ويحلَّ الكبت حاالت يكتشف أن
العادة جرت فقد املكبوتة للمادة املؤملة الطبيعة وبسبب رفضه. سبق ما نبذ وإما القبول
«مقاومات» املجهودات هذه عىل فرويد ويطلق كبته. اكتشاف منع املريض يحاول أن

عليها. التغلُّب إىل الطبيب ويهدف
تُعرف واملقاومات، الكبت حاالت لتناُول فرويد ابتكرها التي الطريقة تلك اآلن نعرف
راقٍد مريٍض بواسطة الواعي العقل حديث من سيل — لألفكار» الحر «التسلسل باسم
يقول أن عىل املريض يشجع الضوء. خافتة حجرة يف النفيس التحليل أخصائي رسير عىل
أن فرويد ويقرر ألفكاره. واٍع اتجاٍه أي إعطاء عن يتوقَّف بينما رأسه يف يدور ما كل
األعصاب، اضطراب لعالج الوحيدة الة الفعَّ الطريقة هي لألفكار الحر التسلسل طريقة
املادة تلك الواعية، الصورة إىل املكبوتة املادة إظهار وهو منها، ينتظر كان ما حققت وقد
عىل «حثهم بقوله: املرىض مع فرويد طريقة بريل وصف وقد املقاومات، احتجزتها التي
الذهنية أحداثهم ويتتبعوا الهادئ الرتكيز إىل ويستسلموا واٍع انعكاس كل يظهروا أن
املتسلسلة األفكار تلك عىل أخريًا حصل الطريقة وبهذه يشء. بكل إليه ويفضوا التلقائية،
املريض يستخرجها التي املنسية املادة وهذه األعراض.» أصل إىل تقود والتي حرية، يف
عادة تمثل النفيس، التحليل عالج من شهور إىل تصل ربما مدة بعد الواعي غري العقل من
بوعٍي. يتذكرها أن املريض يمقت مواد وهي املايض، من وذميًما ومخيًفا مقيتًا مؤمًلا شيئًا
غري املعلومات من كمية الهائمة الذكريات تلك تُحدث أن العملية، هذه مثل يف بد، ال
نفسيٍّا، مادِته تحليل عىل الطبيب مقدرة عىل يشء كل يتوقَّف إذن، النفع. والعديمة املالئمة
وعىل الطرق. من نهائيٍّ ال بعدٍد تفسريها يمكن النقاد، مختلف أشار كما التي، املادة تلك
األساسية. األهمية من كبري جانب عىل النفيس التحليل أخصائي ومهارة ذكاء يكون ذلك
«عامل اسم عليه أطلق ما اكتشف النفيس بالتحليل ملرضاه فرويد معالجة خالل ومن
وهذا املحلل والطبيب املريض بني شديدة عاطفية عالقة وهو بها.» يحلم ال أهمية ذي

األفكار». انتقال أو األفكار «قراءة ى يسمَّ
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كمساعٍد الحقيقة ضوء يف النفساني املحلل الطبيب إىل بالنظر املريض يقنع ال
من يشء عىل شخص إعادة النفساني طبيبه يف املريض يرى العكس عىل بل … وناصح
ينقل لهذا ونتيجة — التجميع» «إعادة اإلعادة بهذه ويعني ماضيه. أو طفولته يف األهمية

النموذج. هذا عىل شكٍّ بال تنطبق وانفعاالت مشاعر إليه
صفة ذات عاطفية محبة إحداهما نهايتني بني األفكار قراءة تتفاوت أن «يمكن
هذا ويف املريرتني.» والكراهية التحدي من الزمام منفلت تعبري واألخرى كاملة، جنسية
أو أبيه املريض، والدي أحد موضع يف «كقاعدة، املحلل النفساني الطبيب يكون املوقف
تناولها أن بيد — النفيس» للعالج أداٍة «خري األفكار قراءة حقيقة فرويد ويعترب أمه.»
املريض بإقناع «تحل املشكلة أن فرويد ويقرر التجميل. فن يف جزء وأهم أصعب يظل

املبكرة.» طفولته يف نشأت عاطفية عالقات ممارسة يستعيد بأنه
والعواطف الرصاعات إىل للوصول فرويد ابتكرها التي األخرى، املثمرة الطرق ومن
األحالم اعتربت عرصه فقبل إليه ل توصَّ من أول فرويد كان الذي األحالم، تحليل الداخلية،
لهذه جديدة عملية لدراسة محاولة أول األحالم» «تفسري كتابه كان هدف. أو معنى بدون
«بأنه سنة، وثالثني بإحدى الكتاب ذلك نرش بعد مالحظته فرويد أبدى وقد الظاهرة.
يف الحظ ساعده التي االكتشافات أعظم الحارض، اليوم هذا يف حكمي بعد حتى ن، يتضمَّ
املستمر اإلنجاز هو الحلم أن نؤكد أن لنا «يحق لفرويد: وتبًعا قيمة.» وأكثرها إيجادها،
رصاع.» نتيجة دائًما «فاألحالم الداخيل العالم يف دراما حلم كل يمثل مكتوبٍة.» لرغبة
رساح فيطلق إزعاجه ال النوم، مساعدة ووظيفته النوم.» حارس هو و«الحلم فرويد: وقال

تحقيقها. يمكن ال رغباٍت عن الناتجة التوترات
بالوحدة الواعي غري العقل سيطرة تحت واقع فرويد، رأي حسب األحالم، عالم
غري العقل إىل تقوده ألنها النفيس؛ التحليل ألخصائي هامة واألحالم (األيد). الوراثية
العاطفية والرغبات البدائية الرغبات جميع الالواعي العقل يف وتكمن للمريض. الواعي
موجودٌة البهيمية والرغبات السامية. والذات الذات بواسطة الواعية الحياة من املكبوتة
من كل تقف النوم، يف وحتى األحالم، يف الظهور إىل نفسها وتدفع السطح، تحت دائًما
غري األحالم معاني كانت السبب لهذا كرقيبتني. الحراسة موقف يف السامية، والذات الذات
وكرموز يفرسها. خبري إىل تحتاج رموز صورة يف عنها التعبري يكون وإنما دائًما، واضحٍة
«تفسري كتاب ويحتوي لألطفال. البسيطة األحالم يف بالطبع إال حرفيٍّا أخذها يمكن ال

نفسيٍّا. تحليًال فرويد حللها أمثلة عدة األحالم»
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شاردي وحيل اللسان، وزالت التهجمي أخطاء الالواعي، للعقل التعبريية األعمال ومن
األحالم، تفسري من النفيس التحليل أخصائي ينتفع الطريقة «بنفس فرويد ويقول الذهن.
يطلق التي — الناس بها يقوم التي واألخطاء الكثرية البسيطة الزالت من ينتفع كما
«العالج كتابه يف املوضوع ذلك فرويد فحص ١٩٠٤م، سنة يف عارضة.» أفعال اسم عليها
… الصدفة وليدة الظواهر هذه و«ليست املؤلَّف، ذلك يف يقرر اليومية». للحياة النفيس
ونوايا انفعاالت وجود منها يستخلص بأن املرء ويقنع تفسريها. ويمكن معنى فلها
وعندما االسم. بذلك املسمى الشخص يكره أنه معناه ما: السٍم املرء فنسيان مكبوتة.»
يف يرغب ال أنه عىل ذلك يدل فقد املواعيد، جدول يف التباس بسبب شخًصا القطار يفوت
يرغب وال بيته يف سعيٍد غري يكون قد ينساه، أو بيته مفتاح يفقد الذي والزوج ركوبه.
إىل النفيس التحليل أخصائي تقود أن الهفوات هذه مثل لدراسة يمكن إليه. العودة يف

الالواعي. العقل متاهات
أمن صمام «خري فرويد اها سمَّ التي النكات من املنطلق نفس عىل الحصول يمكن
يريدنا التي الكبت حاالت من مؤقتًا نتحرَّر خاللها من إذ العرصي.» اإلنسان أنتجه

نخفيها. أن املؤدب املجتمع
منتهى أو متزايد، األوهام من تخلص أو سابق، محذر إحساٍس بسبب كان ربما
األمر به انتهى املوت». «بغريزة مشغوًال حياته أيام أواخر يف فرويد صار أن التشاؤم،
فرويد فقرر الجنسية» «الغريزة مع األهمية يف املساواة قدم عىل الفكرة هذه اعتبار إىل
التي العضوية غري الحالة إىل العودة إىل الحية املواد جميع تسوق موت غريزة هناك أن
وهي الحياة عىل الحث قوة قوتان؛ باستمرار املرء تتجاذب الرأي لهذا وتبًعا منها. جاءت
املوت. غريزة وهي اإلبادة، أو الهالك عىل الحث هي أخرى مضادة وقوة الجنسية، الغريزة
الحرب عن املسئولة هي الغريزة وهذه املوت. غريزة النهاية يف تتغلب الحال، وبطبيعة
املحاكمات يف الشديدة واملتعة والطبقات األجناس ضد كالتعصب السادية أنواع وعن

محاكمة. بدون واإلعدام الثريان، ومصارعة اإلجرامية
انقسم وقد فرويد. نظرية يف الرئيسية النقط هو ذكره سبق ما كل وباالختصار،
فرويد، البعض يؤيد متعارضة، معسكرات ثالثة أو معسكرين إىل اليوم النفس علماء
سنة الخمسني يف لنظرياته املطلق قبولهم لوا َعدَّ تالميذه، وحتى آخر. بعض ويعارضه
املعسكر عن ينشقُّ املبكرين، أتباعه أحد ،Alfred Adler أدلر ألفريد هو وها املاضية،
أخذ بديل، وكمذهب الالزم. من أكثر الجنسية الغرائز أكد فرويد أن العتقاده الفرويدي
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البرشي. السلوك يف األسايس الينبوع هي تفوقه إثبات يف إنسان كل رغبة أن يعلم أدلر

ما. نشاط يف نفسه إلبراز النضال إىل الفرد يضطر الذي النقص» «مركب فكرة أنشأ وقد
زيوريخ، مدينة مواطني أحد Karl Jung جونج كارل اآلخرين: املنشقني مشاهري ومن
نفسانيني؛ نوعني إىل البرشية جونج م قسَّ الجنس، دور من يُقلل أن أيًضا حاول الذي
أنه ولو الباطن، إىل الظاهر من مقلوب والثاني الخارج، إىل الداخل من مقلوب أحدهما
يف الوراثة عوامل جونج أكد فرويد، نقيض وعىل النوعني من خليط فرد كل أن أدرك
إرصاره مثل النقاط، بعض يف يخالفونه فرويد اد نقَّ فإن العموم، وعىل الشخصية. تكوين
فيهم تتحكم بأن الناس واتهامه الطفولة، عهد يف النفسية لالضطرابات األوىل األهمية عىل
تكوين يف رئييس مركز إىل الجنسية الشهوة تصعيده وعىل الصارمة، البدائية الغرائز
تخطئ ال طريقة لألفكار الحر التسلسل أن اعتقاده يف البعض يخالفه كذلك الشخصية.
هذه عن الناتجة املعلومات تفسري صعوبة خاص، بنوع مربزين، الباطن، العقل الرتياد

الطريقة.
النفس: علماء أحد الحظ فكما ذلك، ومع

من ما، بحال عاًما، ستني خالل يف حدثت التي التطورات وال التغريات تقلل «لم
جعلنا يف يساعد أنه كيف وأبان الباطن، العقل مملكة فتح لقد نفوذه. أو فرويد مركز
من واستنتاجاته آرائه من لكثري بد ال وكان ذلك. إىل نصل وكيف عليه، نحن ما عىل
كانوا خلفه إن تقول أن ويمكنك التجارب. من املزيد ضوء يف بعده يأتي من يعدلها أن
«العهد كتب فرويد سيجموند ولكن العقلية، األمراض طب يف جديًدا» «عهًدا يكتبون

املجال.» ذلك يف أساًسا عمله وسيظلُّ القديم»
تقرير إىل متزايد ميل وهناك الجنون. إىل الحديثة نظرتنا من بالكثري لفرويد ندين إنَّا
رايد ألكسندر أكد وقد مثلنا.» كونهم من وأكثر بل مثلنا، العقلية االضطرابات «مرىض أن
مستشفيات جميع فإن يعلن، لم أو أعلن «سواء أنه: ،Alexander Reid Martin مارتني
ونظرياته الفرويدي النفس علم عنارص تستخدم النفسية. واألمراض العقلية األمراض
وبال الهدف وعديم وغامًضا ومخيًفا معروف غري عامًلا قبل من يعترب كان وما األساسية.
به، ومعرتًفا وممتًعا وجذابًا باملعاني وزاخًرا نريًا عامًلا فرويد طريق عن أصبح معنى،

االجتماعية.» العلوم جميع ويف بل فحسب، الطب يف ليس
والشعر الخيال عالم ففي القدر. بنفس والفن األدب عىل الفرويدي الفكر أثر لوحظ
وقد الحديثة. السنوات يف فرويد آراء ازدهرت األخرى، األدبية الصور من وغريها والدراما
له كان آخر طبيعي عالم من «ما بقوله: رأيه Bernard de Voto فوتو دي برنار أبدى
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التصوير عىل عمًقا أقل أثره يكن فلم االنتشار.» والواسع القوي األثر ذلك مثل األدب عىل
عموًما. الفن وعالم والنحت

وآراء نظريات من معارفنا يف فرويد عبقرية به أسهمت ما إحصاء الصعب من
املتعددة اكتشافاته وطبيعة الشاقة املتعبة مجاالته اتساع بسبب وذلك النواحي، متعددة
بمحاولة، Robert Hamilton هاملتون روبرت اإلنجليزي الكاتب قام وقد االتجاهات.

يأتي: ما فاستنتج
الكثري ويُعزى عظيًما، مكتشًفا عامًلا كان الخريطة. يف النفس علم فرويد «وضع
ملموٍس، يشء عىل تعتمد ال طريقته كون ورغم األدبي. وأسلوبه طرافته إىل نجاحه من
لقد جذاب. أسلوب وذات وطرافة إمتاًعا أكثر كانت البحت األدب خارج طريقة من فما
يسألوا أن عىل الناس وأجرب لعرصنا، أساسية رضورٌة وهذه — نفسيٍّا يفكر العالم جعل
للقرن العقيم األكاديمي النفس علم قضايا فمن البرشي. لصالحهم حيوية أسئلًة أنفسهم

املظلمة.» بسلبياتها النفيس التحليل يف املضادة النظريات أنتج عرش، التاسع
Frederic ورثام فريدريك وهو األمريكيني، النفيس الطب مشاهري أحد تناول

يقول: فكتب أخرى، نظر وجهة من ،Wertham
عن الجديدة اإلكلينيكية الحقائق من الكثري عىل زيادة أنه يوضح أن املرء عىل «يجب
الشخصية لدراسة التمهيد يف تغيريات ثالثة أحدث فإنه فرويد، الحظهم الذين املرىض
بمنطق فيها والتفكري جميًعا، السيكولوجية العمليات عن الكالم أولها العقيل. والعالج
الباطن العقل عن الواقعية الفكرة فرويد قدم عندما إال ممكنًا هذا يكن لم الطبيعية. العلوم
قبل الطفولة، السيكولوجي: للعالج جديد لبعد تقديمه وثانيها لفحصه. العملية والطرق
يكن لم الذي — آدم هو مريض كل كان لو كما العقلية األمراض طب مارسوا فرويد
هنا، الجديد االكتشاف كان الجنسية. للغريزة النوعي الفهم افتتاح هو وثالثها قط. طفًال

طفولة.» الجنسية للغريزة وإنما جنسية حياة لألطفال ليس أنه هو
شخص موت عن تقرير يف آخر، مماثًال حكًما A. O. Tansley تانسيل أو. أ. أصدر

بلندن: امللكية للجمعية أُعدَّ
لم مجاًال يفحص كان أنه نتذكر عندما فرويد الستنتاجات الثورية الطبيعة «تغدو
واعتربت قبل، من أحد إليها ينفذ لم البرشي العقل من منطقه وهو إطالًقا، قبله أحٌد يرتده
ألنها العلماء تجاهلها أو فاسدة، انحرافات أنها أو للتفسري، قابلٍة غري الواضحة مظاهرها
فرويد فاضطر — املجال هذا وجود مجرد يدرك ولم البرشية. املحرمات أقوى تحت تقع
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يف الواضح بالتفكك ارتيادها محاولة ثم بالعقل، واعية ال منطقة وجود حقيقة فرض إىل
الواعية.» العقلية األحداث سلسلة

قويٌّ سبب «هناك أنه: Winfred Overholster هولسرت أوفر وينفريد قررت وأخريًا
ونيوتن، كوبرنيكوس مصاف يف فرويد سيعترب اآلن، منذ عام مائة بعد بأنه لالعتقاد
لم هذا، عرصنا يف أنه املؤكد فمن الفكر. آفاق من جديًدا أفًقا فتحوا الذين الرجال كأحد

فرويد.» فعل كما اإلنسان، عقل أعماق عىل ضوءًا أحٌد يُلِق
إىل اضطر للنمسا، النازي احتالل فبعد املنفى. يف حياته شهور آخر فرويد قىض
يف تسبب الفم رسطان ولكن اللجوء، حق إنجلرتا فمنحته ١٩٣٨م، سنة يف فيينا مغادرة

سنة. من قليًال بأكثر ذلك بعد ١٩٣٩م، سبتمرب يف موته
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عرش السادس الفصل

أينشتني1 ألربت شبنيالعرصالذري:

والعامة الخاصة نظرياتها النسبية:

نسب أسطورة يصري أن يف نجح إذ التاريخ؛ يف النادرين األشخاص أحد أينشتني ألربت كان
غرابتها زادت الشعب، من العلمانيني عىل غامضة آراؤه بدت فكلما حياته. إبَّان بطولية
Bertrand Russel راسل برتراند الحظ وكما بعيد. أوليمبي علو من يتكلم رؤيته وزادت
بالضبط القليلون يعرف بينما مدهًشا، شيئًا فعل قد أينشتني أن شخص كل «يعرف بحق:
يف أشخاص عرشة يوجد قلما أنه دقيقة، غري بصفة ولو نعلم، ولكي فعله.» الذي ذلك
لم إن األلوف وتخدع تتحدى التي الكون، عن أينشتني نظريات تماًما يفهمون كله العالم

ذاك. العظيم الرياضيات ساحر يقوله ما فهم يحاولون الذين املاليني يكن
عمله. ملجال والخارقة املعقدة الطبيعة من أينشتني نظريات فهم قابلية عدم يبدأ
املوقف وصف االسم معروف غري إنجليزيٍّا عامًلا أن ،T. E. Bridges بريدجز إ. ت. وذكر

ييل: كما
يمكن فال إذن والرياضية، الطبيعية األحداث بني النسبَة هذا أينشتني مذهب «يتناول
أن يمكن أخرى صورة بأية تقديمها املستحيل ومن رياضية. بمصطلحات إال رشحها

متقدًما.» إملاًما بالجرب ون يلمُّ ال الذين أولئك يفهمها

.Albert Einstein 1



العالم غريت كتب

فيقول: مشابهة نظر بوجهة George w. Gray جراي و. جورج ويعرب
التعبري، يف الدقة أردنا وإذا رياضية. بلغٍة قدمها النسبية، النظرية مؤلف أن «بما
لرتجمتها محاولة كل يف معينًا زعًما هناك فإن تلك، غري بطريقة عنها التعبري يمكن فال
Beethoven لبيتهوفن الخامسة السيمفونية ترجمة محاولة تمكن كما الدارجة، اللغة إىل

«.Saxophone السكسية عىل
االلتجاء دون أينشتني عالم من معينة مظاهر بعض اقرتاح أمكن فربما ذلك، ومع
ظلَّت التي األفكار تلك عقب عىل رأًسا يقلب خيايلٍّ عالٍم من له ويا الرياضية. الرموز إىل
فمثًال يهضمه.» أن العامي الرجل من يطلب غريب عصيد «وهذا قرون، لعدة بها معرتًفا
بني بُعد وأقرب مقوس، الفضاء مثل: تصديقها، يمكن ال بأفكار نعرتف أن منَّا يطلب
تتالقى املتوازية والخطوط حدود، بغري ولكن محدود والكون مستقيًما، خطٍّا ليس نقطتني
بطريقة قياسه يمكن وال نسبي والزمن منحنية، خطوٍط يف تسري الضوئية واألشعة أخريًا،
أسطوانية األرض وإن الرسعة، باختالف يختلف األطوال قياس وإن مكان، كل يف واحدة
بعًدا هناك وإن تزيد، كتلته ولكن حجًما، ينكمش املتحرك والجسم كروية، وليست الشكل

واالرتفاع. والعرض الطول وهي املألوفة الثالثة األبعاد عىل عالوة الزمن، هو رابًعا
أوًال تستند شهرته فإن الرياضيات، يف تُحىص ال بنظريات أسهم قد أينشتني أن رغم
Banest Hoffman هوفمان بانيش جعل عمل وهذا النسبية. نظرية عىل يشءٍ كل وقبل
يف العصور، جميع يف العلماء عظماء بني بحق مؤلفه وضعت أثرية «صفة له أن يستنتج
املذهلة بمتناقضاتها النظرية هذه أطلقت وأرشميدس. نيوتن إلسحاق املختارة الصحبة

الجمهور.» مخيلة أطلقت الظاهر، ونجاحها
«التقويم عنوانها أملانية صحيفة يف فظهرت ١٩٠٥م، سنة يف أينشتني ثورة بدأت
غري العنوان تحمل صفحة ثالثني يف «Annalen der physik الطبيعة لعلم السنوي
السادسة يف وقتذاك أينشتني وكان املتحركة». لألجسام الكهربية الديناميكا «عن املثري
يف ُولد السويرسية. املخرتعات تسجيل إدارة يف بسيًطا موظًفا يعمل عمره، من والعرشين
وعندما ١٨٧٩م. سنة بافاريا، يف Ulm أولم بمدينة املتوسطة الطبقة من يهودية أرسة
فيه أبدى الذي املجال ذلك الرياضيات، غري الدروس من شيئًا يجيد يكن لم تلميذًا، كان
بنفسه نفسه يعول أن إىل اضطر ألرسته، املالية الحالة ساءت وملا النبوغ. عىل مبكًرا دليًال
العلمية دراسته يف االستمرار استطاع حيث سويرسا إىل فهاجر عرشة، الخامسة يف وهو
األكاديمية يف له زميلة من وتزوج Zurich زيوريخ يف التكنولوجية الفنون بأكاديمية
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جامعيٍّا، أستاذًا يكون أن وهو إليه يصبو كان بما عليه ضنَّ وملا سويرسيٍّا. مواطنًا وصار
طلبات وتسجيل األولية التقارير بعمل فيه يقوم عمل يف استقر عيشه يكسب ولكي
مؤلفات دراسة يف العمل من فراغه وقت يشغل وكان اخرتاعاتهم. لتسجيل املخرتعني
األفكار من طوفان إلخراج استعد ما ورسعان والرياضيات. الطبيعة وعلماء الفالسفة

املدى. بعيدة فعل ردود يلقى أن له وقدر الفيزياء، يف الطريفة
أفكار متحديًا للنسبية الخاصة النظرية ١٩٠٥م، لسنة صحيفته يف أينشتني قدم
النظرية هذه أسس وضعت والطاقة. املادة وعن الفضاء وعن الزمن عن السائدة اإلنسان
وهناك نسبية. الحركات جميع بأن القائلة النسبية نظرية هو األول أساسيَّنْي؛ موضَعنْي يف
الجالس فالشخص املتحركة؛ السفينة أو املتحرك القطار يف النظرية لهذه مألوٌف مثل
أية عنده تكون ال الضوضاء، من قليل وبه قاتمة، بأغطية مغطاة نوافذ ذي قطار يف
يتحرك. القطار بأن إطالًقا يشعر ال وقد القطار، سري اتجاه عن وال الرسعة، عن فكرة
إال بالحركة نشعر ال املوقف. نفس يف يكون النوافذ، مقفلة سفينة يف املوجود والشخص
األمامية الحركة فإن أوسع، نطاق وعىل أخرى، ألجسام بالنسبة أي نسبية بمصطلحات

مقارنة. لعمل سماوية أجرام هناك يكن لم إن بها اإلحساس يمكن ال لألرض
فرسعة مصدره؛ حركة عن مستقلٌة الضوء رسعة أن فهو ألينشتني الثاني الفرض أما
وال األرض سطح عىل مكان أي يف دائًما ثابتة الثانية ميل/يف ١٨٦٠٠٠ البالغة الضوء
الرسعة بنفس الضوء يسري متحرك قطار يف فمثًال االتجاه. أو الزمن أو باملكان تتأثر
وزيادة أبطأ. أو أرسع فتجعله عليه تؤثر قوٍة من وما القطار، خارج بها يسري التي تماًما
كثريًا تقرتب اإللكرتونات أن رغم الضوء رسعة من أكرب برسعة يسري يشءٍ من ما ذلك، عىل
الطبيعة يف املتغري وغري الثابت الوحيد العامل هو الضوء أن والواقع الرسعة. هذه من

كلها.
١٨٨٧م سنة يف Morley وموريل Michelson ميتشيلسون األمريكيان العاملان قام
بالغ جهاز وبُني الضوء، عن أينشتني نظرية أساس وضعت التي الشهرية بتجربتهما
ميل، منهما كلٍّ طول أنبوبتان ُوضعت الدقة. من عالية بدرجٍة الضوء لقياسرسعة الدقة
عكس يف والثانية الشمس، حول األرض دوران اتجاه يف موضوعة إحداهما متعامدتنَْي.
كلتا يف ضوئي شعاع وأطلق أنبوبة، كل نهاية عند مرآة ووضعت األرض حركة اتجاه
صلبة، أجسام تشغله ال فضاءٍ كل يمأل املرئي غري األثري كان وملا واحد. وقت يف األنبوبتني
اآلخر الشعاع يقارن بينما التيار، ضد يعوم سبَّاًحا يشبه الضوئيني الشعاعني أحد فإن
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نفس يف مًعا الشعاعان ارتدَّ العاملني وذهول ولدهشة التيار، اتجاه يف يعوم آخر بسباح
فاشلة. التجربة هذه فاعتربت اللحظة؛

وموريل ميتشيلسون حريَّ الذي السؤال عىل ١٩٠٥م سنة يف أينشتني صحيفة أجابت
قاستا األنبوبتني أن والواقع األثري، وجود حساب يعمل لم الطبيعة. علماء من وزمالءهما
دائًما يسري الضوء أن هي أينشتني استنتجها التي والنقطة صحيًحا، قياًسا الضوء رسعة
إىل بالنسبة األرض حركة تؤثر وال فيها. يُقاس التي الظروف تكن مهما الرسعة، بنفس

الضوء. رسعة عىل الشمس،
مطلقة»، «حركة يسمى يشء هناك ليس أنه أينشتني أكثر نيوتن، تعاليم عكس وعىل
الطبيعية الحالة هي فالحركة املعنى؛ عديمة الفضاء يف لجسم املطلقة الحركة فكرة وأن
حالة يف ما يشء الكون يف أو األرض سطح عىل مكان أي يف يوجد ال األشياء. لجميع
من الساكن، غري عاملنا أنحاء جميع يف مستمرة فالحركة مطلق؛ سكون أو تامٍّ سكون
الشمس حول األرض تدور فمثًال سماوية. مجرة أضخم إىل الصغر يف املتناهية الذرة
ال للمقارنة، ثابتة نقط به وليس يشء كل فيه يتحرك عالم ويف الثانية. ميل/يف ٢٠ برسعة
تقاس عندما إال والزمن والكتلة والحجم والطول الرسعات ملقارنة ثابتة معايري أية توجد
النظر بغض تتغري ال ثابتة ورسعته النسبي، غري فهو وحده الضوء أما النسبية. بحركاتها

وموريل. ميتشيلسون تجربة أثبتت كما املبرص، موقع أو مصدره عن
للمعتقدات قلب عدم وأكثرها فهًما كلها أينشتني أفكار أضعف أن يف شك وال
ويف مختلفة أماكن يف الحاصلة األحداث أن أينشتني فيقرر الزمن. نسبية هو املوروثة،
لألول. نسبيٍّا يتحرك آخر ملبرص اللحظة نفس يف حادثة ليست واحد، ملبٍرص واحدة لحظة
أو قطار يف وآخر األرض عىل ملبرص واحٍد وقٍت يف مًعا وقعا حادثني بأن حكم إذا فمثًال
ورسعته املبرص ملركز نسبيٌّ فالزمن اللحظة؛ نفس يف يقعا لم أنهما فالحقيقة طائرة، يف
كانفجار بعيد، نجم عىل وقع حادثًا فإن الكون، عىل النظرية هذه وبتطبيق مطلًقا. وليس
شوهد الذي الوقت نفس يف يحدث لم االنفجار ذلك فإن األرض، سكان أحد وشاهده مثًال،
حدثًا فإن ميل/ثانية، ١٨٦٠٠٠ الضوء رسعة أن رغم العكس، عىل بل األرض، عىل فيه
والنجم بسنوات. األرض إىل خربه وصول قبل حدث يكون قد ا، جدٍّ بعيد نجم عىل وقع
يعد لم ربما أنه مع بعيد، زمن منذ رؤي الذي النجم نفس شك بال هو اليوم يرى الذي

الرصد. لحظة يف وجود له
نظرية فبحسب الضوء، رسعة من أعظم رسعًة يكتسب إنسانًا نتصور أن أمكن إذا
الخاص نظامه كوكٍب لكل املستقبل. يف مولده ويتم ماضيه يسبق أن يمكنه النسبية
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مجرد هو كوكبنا عىل فاليوم مكان. كل يف املوجودة الزمن جداول عن يختلف للزمن،
دورانه يف أطول وقتًا يستغرق املشرتي كوكب كان وملا محورها. األرضحول دوران فرتة
عىل السنة من أطول املشرتي سطح عىل السنة فإن األرض، تستغرقه عما الشمس حول
له جسٍم كل أن يف التفكري تعودنا لقد الزمن. يبطئ الرسعة تزيد عندما األرض سطح
والفضاء الزمن من أيٌّ يوجد أن يمكن وال للزمن بُْعد الفضاء وأن الفضاء يف أبعاد ثالثة
فإننا مستمرَّيْن والتغري الحركة كانت وملَّا اآلخر، عىل معتمد منهما فكلٌّ ولذا اآلخر؛ بدون

الزمن. هو فيه الرابع البعد أبعاد، أربعة ذي كوٍن يف نعيش
قبل قرن نصف منذ قدمها كما أينشتني لنظرية األساسيان التمهيدان يكون وهكذا
يف املتغرية غري الوحيدة الكمية أنه عىل الضوء وفكرة الحركات، جميع نسبية هما ذلك،

كله. العالم
كان فقبًال، تماًما. راسًخا اعتقاًدا هدم الحركة نسبية نظرية يُطور أينشتني أخذ ملا
فجاء فيها. التفكري املمكن الظروف كل تحت وثابتني مطلقني معتربين والكتلة الطول
فمثًال: الجسم. تحرُّك رسعة عىل فان يتوقَّ وطوله وزنه أو الجسم كتلة أن يقرِّر أينشتني
الواقف فاملبرص الضوء، رسعة ٤ / ٥ تعادل برسعٍة يسري قدم ١٠٠٠ طوله قطاًرا تخيل
قدم ١٠٠٠ يظل أنه ولو فحسب، قدم ٦٠٠ طوله له فيرتاءى القطار يالحظ وهو مكانه
قذفت فإذا لرسعته. تبًعا ينكمش الفضاء يف يتحرك ماديٍّ جسم أي وباملثل فيه. لراكب
ياردة؛ نصف طولها ينكمش ميل/ثانية، ١٦١٠٠٠ برسعة الفضاء يف ياردة، طولها عًصا

بوصات. ثالث بحوايل محيطها إقالل يف الغريب األثر ذلك األرض فلدوران
أوضحت ولقد أكرب. الجسم كتلة تغدو الرسعة، تزيد فبينما متغرية؛ الكتلة وكذلك
وزنها ضعف تزن الضوء رسعة من ٪٨٦ برسعة حركت إذا املادة جزيئات أن التجارب

الذرية. الطاقة ر بتطوُّ كبرية عالقات الحقيقة لهذه السكون. حالة يف وهي
ألن للنسبية؛ الخاصة بالنظرية ١٩٠٥م لسنة األصلية أينشتني نظرية تُْعَرف
األخرى باألنواع تختص وال مستقيم خط يف املنتظمة الحركة عىل تقترص استنتاجاتها
حركة األخرى السماوية واألجرام والكواكب النجوم تتحرك قلما عاملنا، ويف للحركة.
تقدم ال الحركة، صور جميع تتضمن ال نظرية أية فإن ولذا مستقيم؛ خط يف منتظمة
نظريته صياغة هي التالية أينشتني خطوة كانت ذلك عىل وبناءً للكون. كامًال وصًفا
أينشتني درس العنيف. التطبيق من سنوات عرش استغرقت عملية وهي للنسبية، العامة
واملذنبات النجوم حركات تقود التي الغامضة القوة تلك للنسبية، العامة النظرية يف

الشاسع. الكون حول تدور التي األخرى السماوية األجسام وكافة واملجرات والشهب
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جديدة بفكرٍة ١٩١٥م، عام نرشها التي للنسبية العامة نظريته يف أينشتني تقدم
بالقبول حظيتا اللتني والضوء الجاذبية فكرتي يف جوهرية تغيريات محدثًا الجاذبية عن
أن أثبت أينشتني ولكن «قوة»، الجاذبية نيوتن اعترب نيوتن. إسحاق السري عهد منذ العام
املغناطييسطول املجال يشبه جاذبي مجال آخر، سماوي جسم أو ما كوكب حول الفضاء
جاذبية مجال بها يحيط والنجوم، الشمس مثل الضخامة البالغة فاألجسام املغناطيس؛
الحركات النظرية هذه فرست كذلك للقمر. األرض جاذبية فرست وهكذا القوة. بالغة
لعدة الفلك علماء حريت التي الظاهرة تلك الشمس، إىل الكواكب أقرب وهو لعطارد الخطأ
عظيمة الجاذبية املجاالت إن املالئمة. بالدراسة للجاذبية نيوتن قانون يتناولها ولم قرون
إعالن من سنوات بضع بعد أي ١٩١٩م، سنة ويف الضوء. أشعة تحني أنها لدرجة القوة
أثبتت للشمس كامل لكسوف ضوئية صوًرا املصورون التقط ألينشتني، العامة النظرية
الجاذبية ملجال املخرتقة الضوء أشعة بأن القائلة أينشتني نظرية صحة نهائية بصفة

مستقيمة. خطوط يف وليس منحنية خطوط يف تسري الشمسية،
فالكواكب مقوس؛ الفضاء إن تقول أينشتني، بها تقدم حقيقة التمهيد هذا عن نتج
يتبعها التي الطريقة بنفس الشمس، بوجود متأثرة املمكنة الطرق أقرص تتبع السيارة
طريقة ويف طبيعي. طريق أسهل يف األرض يف سريه متخذًا البحر نحو جريانه يف النهر
منحنيًا، خطٍّا تتبع املحيط، تعرب التي الطائرة أو السفينة فإن لألشياء، األرضية حسابنا
بني مسافة أقرب أن الجيل من كان لذا مستقيم؛ خط يف تسري وال دائرة، من قوًسا أي
واألشعة الكواكب حركات مماثلة قاعدة وتحكم املستقيم. الخط وليس منحن خط القطبني

الضوئية.
الفضاء أن هو املنطقي االستنتاج كان املنحني الفضاء عن أينشتني نظرية قبلنا إذا
املاليني مئات بعد أخريًا يعود فإنه ما، نجم من ضوئيٌّ شعاع خرج إذا فمثًال محدود.
حول يدور الذي السائح مثل ذلك يف مثله منها، خرج التي النقطة نفس إىل السنني، من
تحديد يمكن ال أنه ولو حدوًدا، له ولكن نهاية، ال ما إىل الفضاء يف الكون يمتد ال األرض.

الحدود. تلك
عن ألفكاره كان أينشتني، بها قام التي العظيمة العلمية االكتشافات جميع بني من
األول مقاله نرش من قليل فبعد اليوم. عالم عىل مبارش عميٍق أثر أعظم الذرية النظرية
الصحيفة نفس حملت للفيزياء»، السنوي «التقويم صحيفة يف نرشت التي النسبية، عن
املقال ذلك عنوان كان عليه. كانت مما أبعد إىل نظريته فيه يُطيل ألينشتني قصريًا مقاًال
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استخدام املمكن من أنه أينشتني أكد طاقته؟» عىل ما لجسم الذاتي القصور يتوقف «هل
صاغه لقانون تبًعا الطاقة هذه إطالق ويمكن األقل. عىل نظريٍّا ولو — الذرية الطاقة
الكتلة تساوي الطاقة إن أي ع٢ ك = ط كله: التاريخ يف معادلة أشهر وهو أينشتني،
من رطل نصف يف املوجودة الطاقة استخدام أمكن فإذا الضوء. رسعة مربع يف مرضوبة
من طن ماليني سبعة انفجار قوة تعادل قوة أينشتني، تقرير حسب أطلقت، مادة أية
يف العلماء لتعثر أينشتني معادلة «لوال املعلقني: أحد أشار وكما .T.N.T املتفجرة املادة
وحدات يف أهميتها أدركوا أنهم فيه املشكوك من ولكن اليورانيوم، تفتيت عىل تجاربهم

القنابل.» من وحدات أو الطاقة
نفس هما والكتلة الطاقة أن عىل ع٢ ك = ط الشهرية معادلته يف أينشتني برهن
بارنيت وكتب مركَّزة طاقة الكتلة أن والواقع فقط. الحالة يف إال يختلفان وال اليشء
ألغاز من كثري عىل املعادلة هذه «تجيب يقول: كتب الذكاء، وليد تقدير يف Barnett
املشعة املواد تستطيع كيف تفرس فهي بعيد؛ أمٍد منذ غامضًة ظلت التي الفيزياء علم
السنني. ملاليني إطالقها يف وتستمر هائلة، رسعة ذوات ذرات إطالق واليورانيوم، كالراديوم
والحرارة الضوء إرسال تستطيع النجوم وجميع الشمس أن كيف بدروه، يفرس وهذا
متجمدًة األرض ملاتَت العادية االحرتاق بعمليات شمسنا فنيت إذا ألنه السنني؛ لباليني
وتبنيِّ الخلية، نواة يف الكامنة الطاقة مقدار تكشف إنها بعيدة. آماٍد منذ وظالًما برًدا
تدمر أن مقدروها يف يصبح لكي قنبلة يف وجودها الالزم اليورانيوم مادة جرامات عدد

مدينة.»
الواليات يف مواطنًا مؤلفها غدا إذ ١٩٣٩م؛ سنة حتى نظرية أينشتني معادلة ظلَّت
يستوردون األملان أن أينشتني علم وإذ أوروبا. من النازيون طرده إذ األمريكية املتحدة
روزفلت للرئيس الرسية بالغ خطابًا كتب ذرية، قنبلة لصنع بأبحاث ويقومون اليورانيوم

.Roosevelt
E. Fermi فريمي إ. من كلٌّ بها يقوم حديثة أبحاث عن خطية نسخ «وصلتني
مصدر إىل يتحول أن يمكن اليورانيوم عنرص أن ع أتوقَّ تجعلني L. Szilard سزيالرد ول.
إىل الجديدة الظاهرة هذه تؤدي كما … العاجل القريب املستقبل يف للطاقة هام جديد
سفينة حملتها إذا النوع، هذا من واحدة قنبلة … أن … املفهوم ومن القنابل، صنع

به.» املحيطة األرايض بعض ومعه كله امليناء ذلك تدمري أمكنها ميناء، يف وفجرتها
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قنبلة صنع مرشوع بدأ أن روزفلت، إىل أينشتني لخطاب املبارشة النتيجة كانت
املاجوردو قنبلة أول فجرت خمسسنوات بحوايل ذلك وبعد Manhattanالذرية. مانهاتان
التدمري حدث وجيزٍة بمدة وبعدها .New Mexico مكسيكو نيو بوالية Almagordo
يف السبب وكانت ،Hiroshima هريوشيما فوق أسقطت ذرية قنبلة أحدثته الذي الذريع

اليابان. مع الحرب إنهاء رسعة
الذي فإن أينشتني، لنظريات العملية التطبيقات أبرز كانت الذرية القنبلة أن رغم
١٩٠٥م، لسنة النسبية عن الخاصة نظريته فمع آخر. شهري إنجاز هو شهرته، وطَّد
الكهربي الضوئي األثر يُفرس الذي ،photo electric الكهربي الضوئي قانونه هناك كان
الكهربية» و«العني الناطقة والسينما التليفزيون ملجيء الطريق د مهَّ الذي الغامض
هذا وبسبب املجاالت. من كثري يف شتى استعماالت لقيت التي السحرية بالعني املعروفة

١٩٢٢م. لسنة الفيزياء يف نوبل جائزة أينشتني ُمِنح االكتشاف
النظرية لتأليف كلل وبغري بجد العمل عىل حياته ِسِني أواخر يف أينشتني دأب
وتبًعا الطبيعة. وانتظام انسجام عىل الربهنة محاوًال املوحد، املجال بنظرية املعروفة
فإن الضخمة، السماوية األجسام عىل الدقيقة للذرة الطبيعية القوانني تطبيق يجب لرأيه،
والكهرباء فالجاذبية واحدة؛ قاعدٍة يف الطبيعية الظواهر كافة تدمج املوحد املجال نظرية
بعد ١٩٥٠م، سنة ويف واحدة. نظرية تشملها قوى كلها الذرية والطاقة واملغناطيسية
بأن اعتقاده عن وعرب للعالم، النظرية هذه أينشتني قدم جيل، من أكثر دامت أبحاث
الذرة وعالم الصفر، نهائية ال بني واحدة فكرة يف تجمع إذ النظرية؛ هذه يف الكون مفتاح
هذه تخترب لم الرياضية، الصعوبات وبسبب بالنجوم. امليلء الفضاء مدى واتساع الدوار،
أينشتني لدى كان فقد ذلك، ومع الفيزياء. علم يف الثابتة للحقائق تبًعا تماًما النظرية
الذرية «للصفة تفسريًا ما وقت يف ستقدم املوحد املجال عن نظريته بأن راسٌخ اعتقاد

التنظيم. جيد عالم وجود عىل وتربهن للطاقة»
املجهود من السنني عرشات خالل وقاَدتْه إليه أوحت التي الفلسفة أينشتني رشح
الفلسفة تلك رشح الجهود. هذه كل عىل أثابته نتائج من ذلك عن نتج وما العنيف، الذهني
١٩٣٣م، سنة جالسجو جامعة يف ألقاها للنسبية. العامة النظرية أسس عن محارضة يف

فيها: قال
فهمها يستطيع ذكي جامعيٍّ طالٍب أي فإن بسيطًة، تبدو األخرية النتائج «تكاد
يمكنه وال اإلنسان بها يشعر حقيقة عن الظالم يف البحث سنوات ولكن كبري، عناء دون
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الوضوح إىل طريقه املرء يشق حتى والشك الثقة وتبادل الشديدة والرغبة عنها، التعبري
بنفسه.» مارسها من إال هذه، كل يعرف ال فالفهم،

بهذا لطبيعته العميقة الروحية الناحية عىل الدليل أينشتني قدَّم أخرى، مناسبٍة ويف
القول:

نحو خفي بدافٍع اإلحساس هو ينتابنا أن يمكن انفعال أو عاطفة وأعمق أجمل «إن
االنفعال هذا كان ومن الحقيقية. العلوم جميع بذور يبذر الذي إنه غامض. يشء وجود
وجوده عن ومعرب فعًال موجود غوامضه يف التغلل يمكننا ال ما أن فمعرفة عليه؛ غريبًا
صورتها يف إال فهمه عىل الخاملة مواهبنا تستطيع ال يتألق جمال وكأعظم حكمة كأسمى

الحقيقي.» التدين وسط يف كامنان اإلحساس وهذا املعرفة هذه — البدائية املتناهية
نصوص بعض وتربهن أينشتني. بفضل العلماء من يُحىص ال عدٌد اعرتف
بول فكتب العلوم. دنيا عىل الفريدة سيطرته عىل مستقبله، عن الحديثة استعراضاته

يقول: Paul Oehser أويهزر
قدمها التي فالنظريات أينشتني؛ ألربت أعمال بها لتوصف ضعيفة كلمٌة «السيطرة
البرشي، الجنس تقود ناحية أية إىل نعرف وال الذري العرص فيها ُولد ثورية، نظريات
يكون أن كاد العرشين، القرن يف وفيلسوف عالم أعظم هو هذا أن اليقني علم نعلم ولكننا
األبدي للطموح رمز وهي البرشي، العقل يف ثقتنا أعماله حققت وقد نظرنا، يف قديًسا

النجوم.» إىل الوصول وطلبه لإلنسان
:Banesh Hoffman هوفمان بانش العالم وقال

أثرها فإن فحسب، العظيم نجاحها يف العلمية أينشتني آراء أهمية تكمن «ال
عىل أينشتني برهن العلوم، تاريخ يف ناقدة حقبة ويف الدرجة بنفس قويٌّ السيكولوجي
يشءٍ أي من أكثَر هذا وكان مقدسة. ليست بعيد، أمٍد منذ مقبولًة ظلت التي األفكار أن
إىل وأوحى de Broglie بروجيل ودي ،Bohr بوهر أمثال الناس مخيلة حرر ما هو آخر
العرشين القرن فيزياء فإن برصنا، أدرنا فأينما الجملة، مملكة يف الجريئة انتصاراتهم

أينشتني.» لعبقرية يطمس ال الذي الطابع تحمل
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