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مقدمة
١٧٧٦ فرباير/شباط ١٤ فيالدلفيا،

ا؛ عامٍّ تأييًدا لتحوز يكفي بما «بعُد» تُْؤلف لم التالية الصفحات يف الواردة اآلراء لعل
«الصحة»، من زائًفا مظهًرا يعطيه طويًال وقتًا «خاطئًا» ما يشء اعتبار عدم فاعتياد
تهدأ ما رسعان ولكن والعادات. األعراف عن دفاًعا شديًدا احتجاًجا األمر بداية يف ويثري

العقل. يهديهم ممن أكثر أناًسا الصواب إىل يهدي بأن كفيل الوقت إذ الجلبة؛
وسيلة عام بوجه هي السلطة استخدام يف واملمتدة الصارخة اإلساءة كانت وملا
يُدفع لم لو قط فيها ليفكر أحد كان ما أمور يف (وكذلك استخدامها حق يف التشكيك
من له بما — عاتقه عىل أخذ إنجلرتا ملك كان وملا فيها)، البحث إىل دفًعا املعاناة أصحاب
الطيب الشعب كان وملا «حقوقه»، يسميه ما مبارشة يف الربملان مساندة — شخيص حق
يف إنكاره يمكن ال ا حقٍّ له فإن مًعا، والربملان امللك من مفجع لظلم يتعرض البلد هذا يف

للسلطة. أيهما اغتصاب رفض يف مماثًال ا وحقٍّ كليهما، ادعاءات فحص
الصفحات يف شخصية سمة ذي يشء كل تجنب عىل شديًدا حرًصا حرصاملؤلف لقد
فليس إليهم. اللوم توجيه أو األفراد عىل للثناء الكتيب هذا يف محل هناك فليس لذا التالية.
اآلراء أصحاب من أولئك أن كما كهذا؛ كتيب عليهم يثني أن يف حاجة النبالء للحكماء
يستطيعون مما ألكثر يتعرضوا لم ما أنفسهم تلقاء من سيتوقفون العدوانية أو الطائشة

اآلراء. تلك عن تحولهم جراء والتوبيخ اللوم من احتماله
تظهر، وسوف ظهرت، لقد جمعاء. البرشية قضية بعيد حد إىل هي أمريكا قضية إن
بها تأثرت والتي عاملية، هي وإنما محلية، بأنها وصفها يمكن ال التي الظروف من العديد
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بالحديد بلد فتدمري عواطفهم. بها تأثرت حدوثها، وعند البرشية»، «محبي جميع مبادئ
املدافعني شأفة واستئصال البرش، لجميع الطبيعية الحقوق عىل الحرب وإعالن والنار،
وإىل اإلحساس؛ عىل القدرة هللا حباه إنسان كل يشغل همٌّ هو األرض وجه عىل من عنها

حزبي. انتماء أي عن بعيًدا املؤلف، ينتمي الناس من الصنف ذلك
أي رضوريٍّا) هذا كان (لو ترقب بهدف الجديدة الطبعة هذه نرش تأجل ملحوظة:
من ما أنه اآلن افرتضنا فقد بعد، رد أي يظهر لم وملا االستقالل»: «مبدأ لدحض محاولة
عالنية. ونرشه الرد هذا مثل إلعداد الالزم الوقت من وأكثر يكفي ما مر إذ سيظهر، رد
ألن اإلطالق، عىل يشء يف الجمهور يهم ال مما فهذا العمل هذا مؤلف شخصية عن أما
القول املهم من يكون قد أنه غري «الشخص». وليس نفسه»، «املبدأ هو االهتمام موضع
كان ا عامٍّ التأثري، أشكال من شكل ألي خاضًعا وليس حزب، أي إىل ينتمي ال املؤلف إن

واملبدأ. العقل تأثري باستثناء ا، خاصٍّ أو
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األول الفصل

مع عام، بوجه وغايتها احلكومة نشأة عن
اإلنجليزي الدستور عىل تعليقاتموجزة

ضئيًال بينهما الفارق أصبح بحيث والحكومة املجتمع بني شديًدا خلًطا بعضالكتاب خلط
أيًضا. مختلفة جذوًرا لهما إن بل فحسب، مختلفني ليسا أنهما حني يف بالكلية؛ معدوًما أو
بتوحيد «إيجابيٍّا» يدعمنا املجتمع رشورنا؛ نتاج والحكومة حاجاتنا، نتاج هو فاملجتمع
والحكومة التواصل، يشجع املجتمع رذائلنا. بكبح «سلبيٍّا» تساعدنا والحكومة مشاعرنا،

رادعة. واألخرى راع، األول الخالفات. تخلق
رش سوى ليست حاالتها أفضل يف حتى الحكومة ولكن الحاالت، كل يف نعمة املجتمع
الحكومة» يد نتعرض«عىل أو نشقى، عندما ألننا يُحتمل، رشال حاالتها أسوأ ويف منه؛ بد ال
محنتنا تشتد حكومة»، دون «من بلد يف له التعرض نتوقع أن يمكن الذي البؤس لنفس
شأن شأنها — الحكومة نعاني. بها التي الوسائل وفر من أنفسنا نحن أننا يف التفكر عند
الجنة. تعاريش أنقاض عىل بنيت امللوك فقصور املفقودة؛ الرباءة عىل عالمة — الثياب
ملا مدافعته، يمكن ال نحو عىل ومطاعة وموحدة نقية البرشي الضمري وخزات كانت فلو
رضورة يجد فإنه كذلك، ليست الحال ألن لكن ضمريه؛ سوى ُمرشع إىل اإلنسان احتاج
يُحمل وهو املمتلكات؛ تلك لبقية حماية وسائل لتوفري ممتلكاته من جزء عن التخيل يف
رشين بني من يختار بأن األخرى األحوال جميع يف عليه يشري الذي الحذر بنفس ذلك عىل
دون ذلك فيستتبع للحكومة، الحقيقيان والغاية الهدف هو األمن كان ملا لذا، أهونهما.
تكلفة بأقل — األمن لنا يضمن أن مرجًحا يبدو الحكومة أشكال من شكل أي أن جدال

جميًعا. األشكال باقي عىل مفضًال يكون — فائدة وأعظم
أن نفرتض دعونا وغايتها، الحكومة قصد عن ومنصفة واضحة فكرة ن نكوِّ ولكي
الناس، باقي عن منقطعني األرض، من معزول جزء يف يقيمون الناس من قليًال عدًدا
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الحرية من الحالة هذه يف للعالم. أو بلد، ألي املعمرين السكان أول يمثلون فإنهم ثم ومن
اهتمامهم يثري دافع ألف فهناك أفكارهم؛ عىل يطرأ ما أول هو املجتمع سيكون الطبيعية
متكيف غري وعقله احتياجاته، مع بحال تتناسب ال املجتمع هذا يف واحد إنسان فقوة به،
آخر، ومعاونة مساعدة اللتماس يضطر ما رسعان فإنه لذا الدائمة، العزلة مع مطلًقا
يصبحون فإنهم مًعا خمسة أو أربعة اتحد فإذا اليشء. نفس يريد بدوره اآلخر وهذا
يعمل أن يمكن بمفرده واحًدا أن حني يف الربية، وسط مقبول مسكن بناء عىل قادرين
وإذا نقلها، يستطيع ال األخشاب قطع من انتهى فإذا شيئًا؛ ينجز أن دون حياته طوال
عمله، عن التخيل إىل دفًعا الجوع سيدفعه نفسه، الوقت ويف نصبها؛ يستطيع ال نقلها
أو املرض، معنى يكون وسوف املختلفة. حاجاته تلبية وراء سعيًا السبل به وتتشتت
سيمنعه كليهما فإن قاتًال، يكون ال قد أيهما أن فمع املوت، هو يصيبه، مكروه أي حتى

يموت. وال يهلك إنه القول فيها يمكن حالة إىل به وينحدر العيش، من
انتظام إىل ستؤدي ما رسعان — جاذبة قوة بوصفها — الرضورة فإن وهكذا
الحكومة محل فيه املشاركة ِنَعم تحل مجتمع صورة يف حديثًا الوافدين املهاجرين
فيما منصفني املجتمع هذا أفراد ظل طاملا إليها الحاجة وتبطل القانونية وااللتزامات
فسيحدث الجنة، سوى الرذيلة ضد محصنًا مكان يكن لم ملا لكن مطلق. نحو عىل بينهم
حول مًعا توحدهم التي الهجرة مصاعب أوىل عىل املجتمع هذا أفراد تغلب كلما — حتًما
التهاون وهذا وترابطهم، لواجباتهم أدائهم إىل التسلل يف الرتاخي يبدأ أن — مشرتكة قضية
األخالقية. الفضائل يف الخلل هذا لسد الحكومة أشكال من شكل إنشاء رضورة سيبني

الجماعة تستطيع فروعها وتحت للحكومة، مقرٍّا مناسبة شجرة لهم توفر وسوف
تحت يسنونها قوانني أول تصدر أن املؤكد ومن العامة. األمور يف للتشاور االلتقاء كلها
هذا ويف العلني. االزدراء سوى عقوبة تطبيق دون تُفرض وأن فحسب، «نظم» مسمى

فيه. مراء ال طبيعيٍّا ا حقٍّ ذلك باعتبار مقعد؛ فرد لكل سيكون األول الربملان
املسافات وتؤدي العامة، املخاوف كذلك تتزايد املستعمرة، رقعة اتساع مع ولكن
يف الحال كانت كما مناسبة كل يف جميًعا تالقيهم صعوبة إىل األفراد بني تفصل التي
وبسيطة. قليلة العامة ومخاوفهم متقاربة، ومساكنهم صغريًا، عددهم كان عندما البداية،
منتقى لعدد الترشيعي الجزء إدارة ترك عىل يتفقوا أن املناسب من أنه هذا وسيبني
أولئك وهموم مخاوف نفس لديهم أن ويفرتض كلها الجماعة تختارهم األفراد من
كان لو ستتبعه كلها الجماعة كانت الذي األسلوب بنفس يترصفوا وأن اختاروهم، الذين
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… موجزة تعليقات مع عام، بوجه وغايتها الحكومة نشأة عن

زيادة الرضوري من فسيصبح االتساع، يف املستعمرة استمرت وإذا حارضين. الجميع
األفضل من أنه سيجدون املستعمرة أجزاء من جزء كل بمصالح ولالهتمام املمثلني؛ عدد
يتخذ ال ولكي املمثلني؛ من مناسبًا عدًدا جزء كل يرسل أن عىل مناسبة، أجزاء إىل تقسيمها
الحكمة فإن «الناخبني»، مصلحة عن منفصلة مصلحة أبًدا ألنفسهم «املنتخبون» املمثلون
بتلك «املنتخبني» املمثلني عودة احتمال ومع متكررة؛ انتخابات إجراء رضورة إىل ستشري
ضمان يمكن قليلة، أشهر بضعة بعد بهم واالختالط الناخبني جمهور عامة إىل الوسيلة
بعد ألنفسهم املتاعب جلب عدم عىل املتعقل الحرص خالل من الجمهور لعامة إخالصهم
فإن املجتمع، أجزاء جميع بني مشرتكة مصلحة سيولد املتكرر التبادل هذا وألن ذلك.
اسم عىل (وليس هذا وعىل وطبيعي، تباديل نحو عىل بعًضا بعضهم سيدعمون الجميع

املواطنني». وسعادة الحكومة، «قوة تعتمد له) معنى ال الذي امللك
عجز بسبب رضوريٍّا أصبح وضع تحديًدا وهو وأصلها؛ الحكومة منشأ هو إذن هذا
واألمن. الحرية أي: الحكومة، وغاية قصد أيًضا وهذا العالم؛ حكم عن األخالقية الفضائل
قد األهواء أن ومع الرنانة، باآلراء آذاننا تنخدع أو باملظاهر، تنبهر قد أعيننا أن ومع
السليم والعقل للطبيعة الصادق الصوت فإن فهمنا، املصالح تعتم أو إرادتنا تحرف

هذا. صحة مؤكًدا سينطق
ألي يمكن وال الطبيعة، يف قائم مبدأ من الحكومة شكل عن فكرتي استقيت لقد
أقل كان بساطة أكثر اليشء كان كلما بأنه املبدأ هذا ويقيض تنقضه، أن بارعة حيلة
نصب األسايس املبدأ هذا وضع ومع الخلل؛ أصابه لو إصالحه وسهل للخلل، عرضة
هنا بد وال احتفاء. أيما به املحتفى اإلنجليزي الدستور عىل املالحظات بعض أقدم عيني،
فيها. صيغ التي والظالم العبودية عصور يف نبيًال كان الدستور هذا بأن االعرتاف من
عملية بمنزلة الطغيان هذا عن التحول من قدر أقل كان العالم، الطغيان ساد فعندما
وكونه العيوب، من الدستور ذلك خلو عدم إثبات أيًضا السهل من ولكن جليلة. إنقاذ

به. يعد أنه يبدو ما تحقيق عن وعاجًزا لالضطرابات، عرضة
امليزة، هذه البرشية) الطبيعة عىل عار أكرب أنها (مع املطلقة السلطة حكومات تمتلك
معاناتهم، منه تنبع الذي املصدر يعرفون فإنهم الناس، عانى فإذا البساطة؛ ميزة وهي
غري والعالجات. األسباب من متنوعة مجموعة بني يتحريون وال كذلك، العالج ويعرفون
أن دون سنوات تعاني قد كلها األمة إن حتى الحدود، أبعد إىل معقد إنجلرتا دستور أن
معني، جزء يف إنه سيقول فالبعض الخلل؛ فيه يكمن الذي الجزء اكتشاف من تتمكن

مختلًفا. عالًجا سيايس طبيب كل وسيصف غريه، يف سيقولون وآخرون
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كنا إذا أننا غري القدم، يف املوغلة أو املحلية األهواء عىل التغلب الصعب من أنه أعلم
بقايا عن عبارة أنها فسنجد اإلنجليزي، للدستور املكونة األجزاء بفحص ألنفسنا سنسمح
مواد بعض عليها وزادت االستبدادية، الحكومات أشكال من قديمني شكلني من أساسية

هي: األجزاء وتلك الجمهوري. النظام من مستمدة جديدة
امللك. شخص يف ممثلة االستبدادية امللكية الحكومة بقايا أوًال:

النبالء. أشخاص يف ممثلة االستبدادية األرستقراطية الحكومة بقايا ثانيًا:
الذين العموم، مجلس أعضاء أشخاص يف ممثلة الجديدة الجمهوري النظام مواد ثالثًا:

فضيلتهم. عىل إنجلرتا حرية تعتمد
«من فإنهما لذا الناس؛ عن مستقالن — وراثيني كونهما بحكم — األوالن املكونان

الدولة. بحرية يتعلق فيما بيشء يسهمان ال الدستورية» الناحية
بعضها «مراجعة» تتبادل قوى ثالث بني «اتحاد» هو إنجلرتا دستور إن والقول
رصيًحا. تناقًضا متناقضة أنها وإما لها، معنى ال الكلمات أن فإما هزيل، ادعاء هو بعًضا

أمرين: يستلزم قول امللك يراجع العموم مجلس إن فالقول
أن أخرى، بعبارة أو ومحاسبته، مراجعته دون من بامللك الوثوق يمكن ال أنه أوًال:

امللكي. للنظام الطبيعي املرض هو املطلقة للسلطة التعطش
أنهم إما الغرض— هذا لتحقيق اختيارهم طريق عن — العموم مجلس أعضاء أن ثانيًا:

التاج. من للثقة استحقاًقا أكثر أو حكمة أكثر
ملراجعة السلطة العموم مجلس أعضاء يعطي الذي نفسه الدستور كان ملا ولكن
مراجعة سلطة امللك ليعطي أخرى مرة يعود املالية االعتمادات حجب طريق عن امللك
بها؛ يتقدمون التي األخرى القوانني رفضمشاريع من تمكينه طريق عن العموم، مجلس
بالفعل قبل افرتضمن الذين أولئك من حكمة أكثر امللك أن جديد يفرتضمن بذلك فإنه

بحتة! سخافة من لها ويا منه. حكمة أكثر أنهم
عن امللك يعزل أوًال فهو امللكي؛ النظام هيكل يف حد أبعد إىل سخيف أمر وهناك
حسن من قدر أقىص يكون حاالت يف الترصف يف يفوضه أنه غري املعلومات، وسائل
بمعرفته تطالبه وظيفته أن غري العالم، عن يعزله امللك فوضع إذن فيها. مطلوبًا التقدير
بعضها وتدمري معارضة طريق عن املختلفة، األجزاء فإن لذا ودقيق؛ شامل نحو عىل

جدوى. ذي وغري سخيف كله األسلوب هذا أن تثبت طبيعي، غري نحو عىل البعض
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… موجزة تعليقات مع عام، بوجه وغايتها الحكومة نشأة عن

جزء امللك إن يقولون التايل: النحو عىل اإلنجليزي الدستور الكتاب بعض رشح وقد
مجلس ينوب حني يف امللك، عن ينوب مجلس هو النبالء ومجلس آخر؛ جزء والشعب
منقسًما مجلًسا تصف التي االختالفات جميع عىل يشتمل هذا ولكن الشعب؛ عن العموم
تبدو فحصها عند فإنها لطيف، نحو عىل مرتبة املستخدمة التعبريات أن ومع نفسه؛ عىل
يمكن ال إما لوصفيشء بناءه تستطيع بناء أفضل الكلمات تَُشيِّد وعندما وغامضة؛ فارغة
تكون لن فدائًما الوصف؛ به يحيط ال بحيث والغموض الصعوبة من أنه وإما وجوده
إشباع تستطيع ال فإنها اآلذان تُطِرب قد أنها ومع لها، معنى ال أصوات سوى الكلمات
يخىش بسلطة امللك فاز «كيف هو: سابق سؤال عىل ينطوي التفسري هذا ألن العقول،
تكون أن يمكن ال كهذه سلطة إن فيها؟ مراجعته إىل دائًما ويضطر عليها ائتمانه الشعب
مستمدة تكون أن — املراجعة تحتاج — سلطة أي تستطيع وال حكيم، شعب من منحة
السلطة. هذه مثل وجود تفرتض الدستور، يف الواردة النصوص، فإن هذا ومع هللا؛ من
بتحقيق تقوم لن وإما تستطيع ال إما فالوسيلة للمهمة؛ مؤهلة النصوصغري أن غري
األقل، الوزن يحمل دائًما األكرب الوزن كان ملا ألنه انتحار؛ عن عبارة كلها والقضية الغاية،
قوة أي نعرف أن سوى لنا يتبقى فال واحدة؛ عجلة تحركها اآللة عجالت جميع كانت وملا
أو األخرى، القوى أن ومع ستحكم؛ التي هي القوة تلك ألن وزن، أكرب صاحبة الدستور يف
جهود فإن حركتها، رسعة — العبارة صياغة حسب — تراجع أو تعوق، قد منها، جزءًا
القوة تفرض وسوف إيقافها؛ تستطيع ال كانت طاملا جدوى ذات غري ستكون القوى تلك
الوقت. مرور مع يتحقق سوف برسعة تريده وما األمر، نهاية يف أسلوبها األوىل املحركة
اإلنجليزي، الدستور يف املهيمنة الغالبة القوة تلك هو امللك إن للقول بالطبع حاجة وال
لذا، واملعاشات، الطبقات مانح كونه من فقط كلها منزلته يستمد أنه الواضح من أنه كما
يف كنا فقد املطلق، امللكي الحكم أمام الباب إلغالق يكفي بما الحكمة من كنا أننا فمع

للملك. املفتاح إلعطاء يكفي بما الحماقة من نفسه الوقت
نابع العموم مجلس وأعضاء واللوردات، امللك، برئاسة لحكومتهم اإلنجليز تحيز إن
بال أمنًا أكثر إنجلرتا يف فاألفراد واملنطق. العقل من نابع هو مما أكثر الوطني الفخر من
بريطانيا يف القانون قوة تعادل امللك إرادة ولكن األخرى، البلدان بعض يف غريهم من شك
فمه من تصدر أن من بدًال أنها يف املتمثل الفارق مع تماًما، فرنسا يف الحال هي كما
ألن وهذا الربملان. سنه قانون هي توقريًا أكثر صورة يف الشعب إىل تصل فإنها مبارشة
وإنصاًفا. عدًال أكثر وليس ودهاءً؛ مكًرا أكثر بعده من امللوك جعل األول تشارلز مصري
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واألشكال، النظم عليها وقدمنا الوطني واالنحياز الفخر عوامل كل جانبًا نحينا إذا لذا
كمثيلتها جائرة ليست إنجلرتا يف امللكية السلطة كون أن هي البسيطة الحقيقة فستكون

الحكومة». دستور وليس الشعب، «دستور إىل مرجعه أمر تركيا يف
أمر الراهن الوقت يف هو للحكومة الربيطاني الشكل يف الدستورية» «األخطاء بحث إن
مستمرون ونحن اآلخرين إلنصاف مالئم وضع يف أبًدا لسنا أننا طاملا ألنه للغاية؛ رضوري
ونحن أنفسنا إنصاف عىل كذلك قادرين لسنا فإننا املوجهة، التحيزات ببعض التأثر يف
الختيار مؤهل غري بغي بامرأة عالقة عىل رجل أي أن وكما راسخ. تعصب بأي مكبلون
عن يعوقنا سوف للحكومة فاسد دستور لصالح تحيز أي فإن عليها، الحكم أو زوجة

صالح. دستور أي وتمييز رؤية
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الثاني الفصل

الوراثية واخلالفة امللكية عن

إال بينهم فيما املساواة تلك هدم يمكن فال سواسية، األصل يف جميًعا ُخلقوا البرش كان ملا
والفقراء، األغنياء بني التمايز تفسري بعيد حد إىل ويمكن الالحقة؛ الظروف بعض بفعل
الظلم يكون ما فغالبًا البغضاء. القساة والشح الظلم أعالم إىل لإلشارة حاجة دون وذلك
بني يحول قد الشح أن ومع له؛ «وسيلة» يكون ما نادًرا أو أبًدا ولكنه للثراء «نتيجة»

غنيٍّا. يكون أن من أجبن يجعله عام بوجه فإنه حتمي، فقر وبني املرء
طبيعي سبب تحديد يمكن ال اختالف وهو وأعظم، آخر اختالف وجه يوجد لكن
الذكور بني فاالختالف و«رعايا». «ملوك» إىل البرش تمايز وهو له، حقيقي ديني أو
كيفية ولكن سماوي؛ اختالف والطالح الصالح بني واالختالف طبيعي، اختالف واإلناث
وكأنها عنهم ومميزة البرش، باقي فوق متعالية سامية العالم إىل البرش من ساللة مجيء
أم البرشية لسعادة الوسيلة هم هل وكذلك والتدقيق، البحث يستحق أمر جديدة؛ ساللة

لشقائها.
يكن لم — املقدس الكتاب لتاريخ وفًقا — البرشية عمر من املبكرة العصور يف
ألقى ما هو إذن امللوك فكربياء حروب؛ هناك تكن لم أنه ذلك نتيجة وكانت ملوك؛ هناك
السالم من بقدر ملك بدون هولندا تمتعت لقد الفوىض. غياهب إىل البرشي بالجنس
يف األخرى امللكية الحكومات من حكومة أي به تمتعت مما أكرب املايض القرن طوال
التوراة آلباء والهادئة الريفية فالحياة املالحظة؛ نفس تؤيد القديمة والعصور أوروبا.
امللكيات عرص جاء عندما واختفى تالىش معني عنرصسعادة عىل انطوت األوائل العجائز

اليهودية.
إرسائيل بنو أخذ ومنهم الوثنيني، يد عىل مرة ألول العالم يف امللوك حكومات ظهرت
األوثان. عبادة ترويج يف نجاًحا الشيطان اخرتاعات أكثر هو هذا كان لقد العادة. تلك
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املسيحي العالم وأضاف اآللهة، مقام إىل رفعهم تبجيًال املتوفني ملوكهم الوثنيون بجل
صاحب لقب يكون وكم األحياء. ملوكه مع املثل ففعل العادة؛ تلك عىل التحسينات بعض
يف تراب إىل تتحلل «دودة» عىل خلعناه إذا واإللحاد العقوق عن معربًا املقدس الجاللة

وروعتها! رونقها أوج
يف الناس من غريه دون واحد إنسان عىل املجد هذا كل إضفاء تربير يمكن ال وكما
إذ املقدس؛ الكتاب باسم عنه الدفاع أيًضا يمكن فال الحقوق، يف الطبيعي التساوي ظل
امللوك. حكومة رصاحة ترفض — صموئيل والنبي جدعون أبلغها كما — هللا إرادة إن
واإلخفاء للتحريف امللكية رفض عن تتحدث التي املقدس الكتاب أجزاء كل تعرضت وقد
تتشكل لم التي البلدان اهتمام شك بال تستحق لكنها امللكية، الحكومات يف برباعة
لقيرص»، لقيرص ما «دع بامللوك: يتعلق فيما املقدس الكتاب عقيدة تقول بعد. حكوماتها
بال الوقت ذلك يف اليهود كان إذ اإلطالق، عىل امللكية للحكومات تأييًدا ليس هذا أن غري

للرومان. خضوع حالة ويف ملك،
تنصيب اليهود طلب أن وإىل املوسوية الرشيعة وقت منذ عام آالف ثالثة مرت ثم
حاالت يف (إال الوقت ذلك حتى حكومتهم شكل كان قومي. وهم وراء سعيًا عليهم ملك
لديهم يكن لم القبائل. وشيوخ قاض يديرها الجمهوريات من نوًعا نادرة) استثنائية
يتأمل وعندما العاملني. رب إال االسم بهذا مخلوق أي مناداة الخطيئة من وكان ملوك،
للتعجب مجاًال يجد فلن امللوك، أشخاص عىل يُسبغ الذي الوثني التكريم يف جديٍّا املرء
الحكومة أشكال من الشكل لهذا — وكربيائه ملكه عىل الغيور — العاملني رب تحريم من

سماوية. صفة عىل إلحاد بكل يعتدي الذي
استحقوا التي اليهود، خطايا إحدى أنها عىل املقدس الكتاب يف امللكية ُصنفت

ا. حقٍّ باالهتمام جدير الخطيئة هذه وتاريخ بهم. نزلت لعنة بسببها
النرص، وحقق بجيشصغري، املديانيني قهر من إرسائيل بني لتخليص جدعون سار
إىل فيه الفضل وأرجعوا النرص غرهم الذين — اليهود فاقرتح لصالحه. إلهي بتدخل
وابنك أنت علينا «تسلط وقالوا: عليهم ملًكا جدعون تتويج — العسكرية جدعون براعة
فحسب، مملكة عليه يعرضون ال فهم مداه؛ اإلغراء يبلغ وهنا خلصتنا.» ألنك ابنك وابن
عليكم، أنا أتسلط «ال تقي: قلب من أجابهم جدعون ولكن أيًضا، وراثية مملكة وإنما
وضوًحا أكثر كلماته تكون أن يمكن وال عليكم.» يتسلط الرب عليكم. ابني يتسلط وال
ال كذلك وهو إياه؛ منحه يف حقهم ينكر ولكنه الرشف، هذا يرفض ال فهو وتعبريًا؛
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يتهمهم بنبي يليق إيجابي بأسلوب ولكنه شكره، عن تعبريًا مخرتعة بترصيحات يهنئهم
واألرض. السماوات ملك الحق ملوالهم الوالء وعدم بالجحود

اللهفة إن الخطأ. نفس يف أخرى مرة وقعوا هذا، من عاًما وثالثني مائة نحو وبعد
عىل للتفسري قابل غري أمر ا حقٍّ هي الوثنية العادات التباع اليهود نفس يف املشتعلة
كانا إذ خطيئة يرتكبان صموئيل بابني أمسكوا عندما أنهم هو حدث وما اإلطالق؛
له: فقالوا وصخب بغلظة وحدثوه صموئيل إىل ذهبوا الدنيوية، األمور ببعض منوطني
لنا يقيض ملًكا لنا اجعل فاآلن طريقك، يف يسريا لم وابناك شخت، قد ذا أنت «ها
أنهم بمعنى خبيثة، كانت دوافعهم أن نالحظ أن إال يسعنا ال وهنا الشعوب.» كسائر
كان الحقيقي مجدهم أن حني يف الوثنيني، أي األخرى، الشعوب مثل يكونوا أن يريدون
سفر من الثامن اإلصحاح يف القديم العهد يقول املستطاع. قدر هؤالء مخالفة يف يكمن
وصىل لنا. يقيض ملًكا أعطنا قالوا إذ صموئيل عيني يف األمر «فساء األول: صموئيل
ألنهم لك يقولون ما كل يف الشعب لصوت اسمع لصموئيل: الرب فقال للرب، صموئيل
من عملوا التي أعمالهم كل حسب عليهم. أملك ال حتى رفضوا إياي بل أنت يرفضوك لم
عاملون هم هكذا أخرى، آلهة وعبدوا وتركوني اليوم هذا إىل مرص من أصعدتهم يوم
يملك الذي امللك بقضاء وأخربهم عليهم أشِهدَّن ولكن لصوتهم، اسمع فاآلن أيًضا. بك
الذين األرض، ملوك عامة سلوك وإنما معني، ملك سلوك ليس هنا واملقصود عليهم.»
شدة من وبالرغم الشعوب. كباقي منهم واحد لديهم ليكون بشدة إرسائيل بنو تاق
صموئيل «فكلم سائًدا. نفسه الطابع يظل والعادات، األعراف واختالف األزمنة تباعد
يملك الذي امللك قضاء يكون هذا وقال: الرب؛ كالم بجميع ملًكا منه طلبوا الذين الشعب
(يتفق مراكبه» أمام فريكضون وفرسانه، ملراكبه لنفسه، ويجعلهم بنيكم يأخذ عليكم؛
ورؤساء ألوًفا رؤساء لنفسه «ويجعل الناس) إبهار يف الحايل األسلوب مع الوصف هذا
مراكبه؛ وأدوات حربه عدة ويعملون حصاده، ويحصدون حراثته فيحرثون خماسني،
ظلم عن فضًال والرتف للبذخ وصف (وهذا وخبازات.» وطباخات عطارات بناتكم ويأخذ
لعبيده؛ ويعطيها أجودها وزيتونكم، وكرومكم حقولكم من «ويأخذ وجورهم). امللوك
والفساد الرشوة أن نرى (وبهذا وعبيده.» لخصيانه ويعطي وكرومكم، زروعكم ويعرش
الحسان وشبانكم وجواريكم عبيدكم «ويأخذ للملوك). الخالدة الرذائل هي واملحسوبية
ذلك يف فترصخون عبيًدا؛ له تكونون وأنتم غنمكم ويعرش لشغله؛ ويستعملهم وحمريكم
اليوم.» ذلك يف الرب لكم يستجيب فال ألنفسكم، اخرتتموه الذي ملككم وجه من اليوم
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جاءوا الذين القالئل الصالحني امللوك وشخصيات امللكي؛ النظام استمرار هذا ويفرس
يكن فلم املصدر؛ عن الخطيئة تمحو وال اإلثم من امللك لقب تطهر ال الوقت ذلك منذ
فقط وإنما كملك»، الرسمية «بصفته إليه موجًها داوود النبي ناله الذي الحسن الثناء
ال وقالوا: صموئيل، لصوت يسمعوا أن الشعب «فأبى بقلبه. هلل أخلص «رجًال» بوصفه
ويخرج ملكنا لنا ويقيض الشعوب، سائر مثل أيًضا نحن فنكون ملك؛ علينا يكون بل
لهم وبنيَّ طائل؛ بال لكن ويجادلهم، يحاجهم صموئيل وظل حروبنا.» ويحارب أمامنا
الكامل عزمهم رأى وملا ليفيد؛ هذا كل كان ما ولكن عليهم، هللا بنعمة وكفرهم جحودهم
(وكان ومطًرا» رعوًدا فيعطي الرب أدعو «فإني قائًال: صاح حماقتهم، يف امليض عىل
الذي رشكم عظيم أنه وترون «فتعلمون القمح) حصاد وقت يف كان إذ آنذاك عقابًا ذلك
ومطًرا رعوًدا فأعطى الرب صموئيل فدعا ملًكا؛ ألنفسكم بطلبكم الرب عيني يف عملتموه
لصموئيل: الشعب جميع وقال ا. جدٍّ وصموئيل الرب الشعب جميع وخاف اليوم، ذلك يف
ا رشٍّ خطايانا جميع إىل أضفنا قد ألننا نموت، ال حتى إلهك الرب إىل عبيدك عن صل
فهي وإيجابية. ومبارشة املقدسرصيحة الكتاب من األجزاء وتلك ملًكا.» ألنفسنا بطلبنا
رفضه رصاحًة هنا بنيَّ قد العاملني رب يكون أن فإما شك. أو التباس بأدنى تسمح ال
لالعتقاد وجيهة أسباب املرء ولدى كاذبًا. املقدس الكتاب يكون أن وإما امللكي؛ للحكم
الكتاب لحجب — الدين رجال مكائد تتدخل ما بقدر — تتدخل امللك إدارة سياسة أن
بابوية هي البلدان تلك حاالت يف فامللكية الكاثوليكية؛ البلدان يف الجمهور عن املقدس

الحكومة.
مذلة األوىل وباعتبار الوراثية؛ الخالفة مصيبة امللكية مصيبة إىل أضفنا ولقد
وعبء إهانة — مكتسبًا ا حقٍّ باعتبارها تُطلب التي — الثانية فإن ألنفسنا، وتحقريًا
غري فمن األساس، يف سواسية البرش جميع كان فلما القادمة. األجيال عىل نفرضه ثقيل
جميًعا اآلخرين عىل يميزهم دائم وضع يف أرسته تنصيب يف الحق ألحد يكون أن املمكن
والتبجيل والتكريم الرشف من الئًقا «قدًرا» لنفسه يستحق قد املرء أن ومع األبد، إىل
أحد ويكمن اإلرث. بهذا اإلطالق عىل جديرين غري يكونون قد ذريته فإن معارصيه، من
له، نفسها الطبيعة رفض يف للملوك الوراثي الحق حماقة عىل «الطبيعية» الرباهني أقوى

أسد». أنه عىل «حماًرا بمنحنا ساخرة مهزلة إىل األحيان من كثري يف حولته ملا وإال
سوى عام تكريم بأي البداية يف يحظى أن إنسان أي بمقدور يكن لم ملا ثانيًا:
التخيل سلطة يمتلكوا أن بحال يمكن ال التكريم هذا مانحي فإن الناس، له يعطيه ما
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ال فإنهم لتسودنا»، اخرتناك «لقد يقولوا: أن يمكن أنهم ومع القادمة. األجيال حق عن
أبناؤك يحكم «وسوف يقولوا: أن — بينًا ظلًما أبناءهم يظلموا أن دون — يستطيعون
والطبيعة واإلنصاف للحكمة املخالف امليثاق هذا مثل ألن األبد»، إىل أبناءنا أبنائك وأبناء
معظم تعامل ولطاملا مخبول. أو فاسد حكومة تحت التالية الخالفة يف يضعهم قد
أن غري بازدراء؛ الوراثي الحق مع — الخاصة نظرهم وجهات من — الناس من الحكماء
الناس من فكثري إقامتها؛ حال إزالتها ا جدٍّ تصعب التي الرشور تلك أحد هو الحق هذا
امللك مع يشرتكون قوة األكثر والقسم الخرافة، بسبب وآخرون الخوف، بسبب يخضعون

الباقني. نهب يف
رشيفة؛ أصول لهم كانت العالم يف امللوك من الحالية الساللة أن افرتاض عىل هذا
وتعقب الغابرة العصور عن املظلم الغطاء إزالة استطعنا إذا أننا ا جدٍّ الجائز فمن
لعصابة وحيش بربري زعيم سوى يكن لم أولهم أن فسنجد مصدرها، حتى أصولهم
اللصوص؛ زعيم لقب والدهاء املكر يف تفوقه أو الوحشية بأخالقه فيها اكتسب مارقة
عن العاجزين الهادئني أرعب والنهب السلب أعمال وتوسيع قوته زيادة طريق وعن
قًرسا. يدفعونها متكررة عطاءات مقابل أمنهم رشاء عىل وأرغمهم أنفسهم عن الدفاع
الدائم اإلقصاء هذا مثل ألن الوراثة، حق ذريته منح يف ليفكروا كانوا ما ناخبيه أن غري
فإن لذا بها. سيعيشون أنهم أعلنوا التي والعفوية الحرية مبادئ مع يتعارض ألنفسهم
يُطالب ا حقٍّ باعتبارها تحدث أن ممكنًا يكن لم للملكية األوىل العصور يف الوراثية الخالفة
أو قليلة العصور تلك يف السجالت كانت ملا لكن مكمل؛ أو عابر كأمر حدثت وإنما به،
بعد ا جدٍّ السهل من كان والبهتان، بالكذب مكتظٍّا التقليدي التاريخ كان وملا معدومة،
فكرة ابتالع عىل العامة إلرغام مالئم زمن يف خرافية قصة تلفيق أجيال بضعة انقضاء
— ستحدث أنها بدا أو — حدثت التي املخيفة االضطرابات أدت وربما الوراثي. الحق
الوحشيني الربابرة بني االنتخابات أن يُتصور ال (إذ جديد زعيم واختيار الزعيم موت عند
ذرائع يفضلون كثريين جعل إىل االضطرابات) من خالية أو منظمة تكون أن يمكن
مناسبًا باعتباره البداية يف تُقبل ما أن الوقت ذلك منذ حدث وهكذا البداية؛ يف الوراثة

أصيًال. ا حقٍّ بوصفه به يُطالب بعد فيما أصبح فحسب
ولكن القالئل، الصالحني امللوك بعض النورماندي الفتح منذ إنجلرتا عرفت لقد
إنسان من ما أنه غري الفاسدين؛ امللوك من كثريًا أكرب عدد وطأة تحت تأن القلة هذه
فنزول مرشف. ادعاء هو الفاتح ويليام نسل من أنه ادعاءه إن القول يستطيع عاقل
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نفسه وإعالن اإلنجليزية األرض إىل الطرق قطاع من مسلحة عصابة مع فرنيس وغد
غاية يف مسبوق غري صنيع تامة برصاحة هو أهلها من قبول دون إنجلرتا عىل ملًكا
الكثري إلضاعة داعي ال أنه غري السماء. تقره ال صنيع تأكيد بكل وهو والنذالة. الخسة
اإليمان حد إىل ضعفاء أناس هناك كان ولو الوراثي؛ الحق حماقة فضح يف الوقت من
لكنني والسعة. الرحب وعىل تمييز، دون مًعا واألسد الحمار بتبجيل إذن فليتفضلوا به

إخالصهم. صفو أعكر ولن ذلهم، أحاكي لن
ال السؤال وهذا اعتقادهم؟ يف البداية يف امللوك جاء كيف بسؤالهم أسعد أنني غري
ولو السلطة. اغتصاب أو االنتخاب، أو القرعة، طريق عن وهي: إجابات بثالث إال يسمح
ما وهو التايل، امللك أساسها عىل يُختار سابقة تلك لكانت بالقرعة نُصب امللوك أول أن
غري بالقرعة، إرسائيل) بني ملوك (أول شاءول جاء الوراثية. الخالفة احتمال يستبعد
كذلك تكون ألن نية أي هناك كانت أنه األمر يف يبدو وال وراثية، تكن لم الخالفة أن
يصنع أيًضا هذا فإن االنتخاب، طريق عن بلد أي يف امللوك أول جاء ولو وقت. أي يف
فعلة خالل من املقبلة األجيال جميع «حق» بسلب القول ألن التايل؛ امللك الختيار سابقة
تحكمهم امللوك من أرسة اختاروا وإنما فحسب ملًكا يختاروا لم إذ — األوائل الناخبني
الخطيئة مذهب هو وإنما غريه، يف وال املقدس الكتاب يف ال مثيل له ليس قول — األبد إىل
هذه من ونخلص آدم، مع ُفقدت البرش لجميع الحرة اإلرادة أن تفرتض التي األصلية،
مجد. أي تحقيق يمكنها ال الوراثية الخالفة أن إىل — عنها بديل ال التي — املقارنة
األوائل، الناخبني بخضوع خضعوا كانوا وملا آدم، بخطيئة أخطئوا البرش جميع كان وملا
يف براءتنا فقدنا وملا الثانية، يف للسلطة وخاضعني األوىل يف للشيطان مطيعني كانوا وملا
سابقني، ورشف وضع استعادة عن تعوقنا كلتاهما كانت وملا األخرية، يف وسيادتنا األوىل
إنها متماثالن. صنوان الوراثية والخالفة األصلية الخطيئة أن حتًما ذلك عىل يرتتب فإنه
مقارنة تقديم يستطيع ال دهاءً السفسطائيني أكثر أن غري شائنة! وعالقة مخزية! مرتبة

إنصاًفا. أكثر
يكفي ما الوقاحة من يمتلك أحًدا أن أظن فال السلطة اغتصاب يخص وفيما
والحقيقة فيها. مراء ال حقيقة فتلك للسلطة غاصبًا الفاتح ويليام كون أما عنها؛ للدفاع

والتدقيق. الفحص أمام تصمد لن العريقة اإلنجليزية امللكية أن هي الرصيحة
رشها هو ما بقدر الوراثية الخالفة وعبثية سخافة هو ليس البرشية يشغل ما ولكن
الحكماء العقالء من متصلة ساللة تقديم لنا ضمنت الوراثية الخالفة أن فلو املستطري.
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و«األرشار» «السفهاء» أمام الباب تفتح أنها بما ولكن اإللهي، السلطان خاتم لحملت
يعتربون الذين الرجال إن والطغيان. الظلم طبيعة طياتها يف تحمل فإنها و«الفاحشني»،
ويطيعوا لهم ليسمعوا ُولدوا اآلخرين أن ويعتربون ويتسلطوا ليحكموا ُولدوا أنفسهم
نخبة باعتبارهم العظمة بداء مبكًرا عقولهم وتتسمم جبارين؛ إىل يتحولون ما رسعان
ككل، العالم عن جذريٍّا يختلف فيه يعيشون الذي والعالم البرش، بقية بني من مختارة
يخلفون وعندما العالم، لهذا الحقيقية االهتمامات ملعرفة فرصة لديهم تصبح ال وهكذا
مملكتهم. أنحاء جميع يف أهلية واألقل جهًال األكثر هم يكونون ما غالبًا الحكم يف آباءهم
سن أي يف قاًرصا حدثًا أن هو الوراثية الخالفة تالزم التي األخرى الرشور وأحد
الذي الوصاية ملجلس تتاح البلوغ سن حتى الوقت وطوال العرش؛ عىل يجلس أن يمكن
تحدث الوطنية املأساة ونفس ثقته. لخيانة والدوافع الفرص كل امللك مظلة تحت يعمل
الضعف مراحل آخر ويدخل والعجز والضعف الشيخوخة فريسة عجوز ملك يقع عندما
جيًدا التالعب يستطيع لئيم وغد لكل فريسة الشعب يصبح الحالتني كلتا ويف اإلنساني.

الطفولة. أو الشيخوخة بحماقات
هي الوراثية للخالفة تأييًدا ُعرضت التي اإلطالق عىل قبوًال األكثر الحجة كانت لقد
إن حيث جلًال؛ أمًرا لكان صحيًحا هذا كان ولو األهلية؛ الحروب من األمم تحفظ أنها
إنجلرتا فتاريخ اإلطالق. عىل وقاحة البرشي الجنس عىل ُفرضت التي األكاذيب أكثر تلك
الحائرة اململكة تلك الُقرص من واثنان ملًكا ثالثون حكم لقد القول. هذا ينكر بأكمله
أهلية حروب ثماني عن يقل ال ما هناك كان الوقت ذلك وخالل النورماندي، الفتح منذ
تعمل الوراثية الخالفة فإن لذا تمرد. حركة عرشة تسع عن فضًال الثورة) بينها (من

إليه. تستند الذي ذاته األساس تدمر وبذلك تحققه، أن من بدًال السالم ضد
مشهد وسط إنجلرتا والنكسرت يورك أرستي بني والخالفة امللكية عىل التنافس وضع
عىل عالوة ضارية، معركة عرشة اثنتي وإدوارد هنري خاض إذ عديدة؛ سنوات دموي
بدوره إدوارد ووقع مرتني، إلدوارد أسريًا هنري وقع والحصارات. املناوشات من الكثري
الرصاع يكون ال عندما غامضني األمة ومزاج الحرب مصري يكون وكم هنري. أرس يف
القرص، إىل السجن املنترصمن موكب يف هنري فُحمل شخصية، أمور أساس عىل إال قائًما
نادًرا املفاجئة املزاج تحوالت ألن لكن أجنبية؛ أرض إىل القرص من للفرار إدوارد واضطر
لخالفته. إدوارد وأُعيد أخرى مرة العرش عن بدوره هنري أُزيح فقد دائمة تكون ما

األقوى. للجانب تابًعا الربملان كان ما ودائًما
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هنري مجيء حتى تماًما يهدأ ولم — السادس هنري عهد يف التنافس هذا بدأ
عام حتى ١٤٢٢ عام من عاًما؛ ٦٧ مدة واستمر — األرستان فيه توحدت الذي السابع،

.١٤٨٩
إىل أخرى) أو مملكة فقط (وليس كله العالم قادتا والخالفة امللكية فإن وباختصار

الدم. ويالزمه هللا، تعاليم تدينه الحكم أشكال من شكل امللكية إن والخراب. الدم
لهم؛ عمل ال البلدان بعض يف امللوك أن لوجدنا امللك مهمة يف النظر دققنا أننا ولو
الساحة من ينسحبون لألمة، ميزة أو ألنفسهم سعادة تحقيق دون حياتهم تضييع وبعد
عبء يقع املطلقة امللكية األنظمة يف البائس. الدرب نفس عىل للسري ذريتهم ويرتكون
طلبهم يف إرسائيل بنو جادل وقد امللك؛ كاهل عىل — والعسكري املدني — كله العمل
حروبنا.» ويحارب أمامنا ويخرج ملكنا لنا «يقيض الحجة: بهذه عليهم ملك لتنصيب
يف الحال هي كما — عسكريٍّا قائًدا وال قاضيًا فيها امللك يكون ال التي البلدان يف ولكن

عمله. هو ما معرفة محاولة يف املرء يتحري — إنجلرتا
أن يمكن الذي العمل قل الجمهوري الشكل من أكثر الحكومة شكل اقرتب كلما
ويليام السري إنجلرتا. لحكومة مناسب اسم إيجاد ما حد إىل الصعب ومن امللك. به يقوم
التأثري ألن االسم هذا تستحق ال الحايل وضعها يف لكنها جمهورية، يدعوها مريديث
وقىضعىل تماًما، السلطة ابتلع ترصفه، رهن الطبقات كل جعل طريق عن للتاج، الفاسد
حكومة جعل حد إىل الدستور) من الجمهوري الجزء (وهو العموم مجلس ونزاهة قوة
األسماء مع يتصارعون الناس إن إسبانيا. أو فرنسا حكومة ملكية بقدر ملكية إنجلرتا
هو إنجلرتا دستور من امللكي الجزء وليس الجمهوري الجزء ألن معانيها؛ فهم دون
الشعب أفراد بني من العموم مجلس أعضاء اختيار حرية أي اإلنجليز؛ به يفخر الذي
ما العبودية. تنشأ الجمهورية الفضيلة تخفق عندما أنه نرى أن السهل ومن اإلنجليزي؛
وأن الجمهورية، سممت امللكية أن هو السبب يكن لم إن إذن إنجلرتا دستور سقم رس

العموم؟ مجلس عىل سيطر التاج
ما وهو الهبات؛ ومنح الحروب إشعال سوى يفعله ما امللك لدى ليس إنجلرتا يف
أن للمرء ا حقٍّ جميل عمل إنه بعض. عىل بعضهم أهلها وتأليب األمة إفقار رصاحة يعني
التبجيل بكل ذلك مقابل يف ويحظى سنويٍّا، اسرتليني جنيه ألف ثمانمائة عىل يحصل
من وجدارة قيمة أكثر ربه عند صادًقا مجتمعه نحو مخلًصا واحًدا رجًال إن والتوقري!

العصور. كل يف ملوًكا املتوجني الربابرة كل
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الراهنة األمريكية احلالة حول أفكار

وليس سليم؛ ومنطق واضحة، وحجج بسيطة، لحقائق إال أعرض لن التالية الصفحات يف
ويسمح والتحيز، الهوى من نفسه يجرد أن سوى القارئ من تمهيدية مطالب أي لدي
لإلنسان الحقيقية الطبيعة «يلزم» أن سوى منه أطلب ال القرار؛ باتخاذ ومشاعره لعقله
ملا لتتسع ورؤاه أفكاره بتوسيع يتكرم وأن الطبيعة، هذه «يربح» أال — باألحرى — أو

الراهن. وقتنا وراء
الجدل يف انخرط وقد وأمريكا. إنجلرتا بني الرصاع موضوع عن مجلدات ُكتبَت لقد
ولكن متنوعة، وأهداف ونوايا مختلفة، بدوافع ومنازلها، الحياة مناحي كافة من رجال
األخرية الوسيلة هي األسلحة وأصبحت الجدل، فرتة انتهت وقد طائل، بال كان هذا كل

التحدي. القارة وقبلت امللك، اختيار هو القرار كان الرصاع؛ هذا مصري لتحديد
كونه من بالرغم األخطاء من خلًوا يكن لم (الذي بيلهام السيد الراحل إن قيل لقد
اتخذها التي التدابري أن بدعوى العموم مجلس يف للهجوم تعرض عندما بارًعا)، وزيًرا
جبانة كارثية فكرة أن ولو حياتي.» طوال تبقى «سوف قائًال: رد مؤقتة، سمة ذات كانت
ستتذكر القادمة األجيال فإن الحايل، الرصاع يف املستعمرات عىل تستحوذ القدر بهذا

مقت. بكل أسالفها أسماء
مدينة، قضية ليست فهي تلك؛ من أهمية أكثر قضية عىل قط ترشق لم الشمس إن
املساحة ثُمن األقل عىل تُشكل بأكملها؛ قارة قضية وإنما مملكة، أو إقليم، أو بلد، أو
فاألجيال عرص؛ أو سنة، أو يوم، قضية ليست وهي األرض. وجه عىل للسكن القابلة
الزمن نهاية وحتى كثر، أو قل بمقدار — تتأثر وسوف الرصاع، يف فعليٍّا مشاركة املقبلة
والوحدة واإليمان الكرامة بذور زرع وقت هو الحايل وقتنا اليوم. تقع التي باألحداث —
القرشة عىل دبوس بسن محفور اسم بمنزلة سيكون اليوم يحدث شقاق وأقل القارية؛
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تقرؤه وسوف الشجرة نمو مع اتساًعا الجرح يزداد سوف إذ بلوط؛ لشجرة الرقيقة
واضحة. كبرية بحروف القادمة األجيال

للسياسة؛ جديد عرص بدأ السالح، حمل إىل بالحجة املقارعة من القضية وبتحول
سبقت التي والعروضواملقرتحات الخطط جميع أصبحت جديدة. تفكري طريقة وظهرت
املايض؛ العام بتقويم أشبه القتال، بدء قبل أي أبريل/نيسان، من عرش التاسع تاريخ
ما كان وأيٍّا اآلن. الفائدة وعديمة الغية أصبحت فقد آنذاك مالئمة كانت أنها مع أنه أي
وهي النقطة؛ نفس عند يلتقي كان فقد حينها القضية جانبي من ألي املؤيدون قدمه
تلك تفعيل طريقة هو الطرفني بني الوحيد الخالف وكان العظمى: بريطانيا مع الوحدة
األول أن هو اآلن حتى حدث ما لكن الصداقة؛ يريد واآلخر القوة يقرتح فطرف الوحدة؛

ونفوذه. تأثريه سحب والثاني أخفق،
كما وتركتنا — جميل كحلم — هلكت التي املصالحة مزايا عن الكثري قيل وإذ
املادية الخسائر بعض ونفحص املجادلة، من اآلخر الجانب ندرس أن الصواب فمن كنا،
ارتباطها خالل من دائًما، تقاسيها وستظل املستعمرات، هذه تقاسيها التي العديدة
الطبيعة ملبادئ وفًقا واالتكال االرتباط نفحص أن أي عليها: واتكالها العظمى بربيطانيا
يف نتوقعه، أن يمكن وما االنفصال، حالة يف به، نثق أن علينا ما ونرى السليم، واملنطق

االتكال. حالة
السابق ارتباطها مظلة تحت ازدهرت أمريكا أن طاملا أنه يؤكد البعض سمعت لقد
وسيكون املستقبيل، رخائها أجل من يكونرضوريٍّا االرتباط نفس فإن العظمى بربيطانيا
حجة من وخداًعا تدليًسا أكثر يكون أن يمكن يشء وال التأثري. نفس دائًما االرتباط لهذا
ينبغي ال فإنه اللبن رضاعة عىل نما الطفل أن طاملا أنه أيًضا نؤكد أن يمكن فبهذا كهذه.
سابقة تكون أن يجب حياتنا من األوىل العرشين السنوات أن أو اللحم، يتناول أن أبًدا له
صحيح، هو مما بأكثر إقراًرا يعد هذا حتى ولكن التالية. العرشين السنوات يف تحتذى
أكثر وربما القدر، بنفس ستزدهر كانت أمريكا إن مواربة وبال رصاحة بكل أقول ألنني
أثرت التي التجارية فاملعامالت شئونها. يف أنفها أوروبية قوة أي تقحم لم لو بكثري،
طاملا دائًما أمامها مفتوًحا السوق وسيظل الحياة، رضورات من هي نفسها بها أمريكا

ألوروبا. عادة الطعام تناول ظل
صحيح إنه وأقول عنا. دافعت العظمى بريطانيا إن أمريكا يف البعض ويقول
حسابها، وعىل حسابنا عىل القارة عن ودافعت أمريكا عىل استحوذت أنها به ومسلم

والسلطة. التجارة دافع الدافع؛ بنفس تركيا مع املثل ستفعل وكانت
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تضحيات وقدمنا قديمة وتحامالت ألهواء أسف بكل منقادين طويًال وقتًا ظللنا لقد
دافع أن يف التفكر دون العظمى، بريطانيا بحماية تباهينا لقد الخرافات. أجل من هائلة
«أعدائنا» من تحمينا تكن لم أنها يف «املودة»؛ ال «املصلحة» هو كان العظمى بريطانيا
كانوا ما الذين أولئك من «حسابها»؛ عىل «أعدائها» من تحمينا وإنما «حسابنا»، عىل
«لنفس لنا أعداءً دائًما سيظلون والذين آخر»، «سبب وألي حال بأي معنا ليتصارعوا
اتكالها من القارة لتتخلص أو القارة، ملكية يف ادعاءاتها عن بريطانيا لتتخىل السبب».
مع حرب حالة يف كانتا لو وإسبانيا فرنسا مع بالسالم ننعم وسوف بريطانيا، عىل

االرتباطات. مخاطر من األخرية الحرب يف هانوفر مآيس تحذرنا أن بد وال بريطانيا.
خالل من إال ببعض لبعضها عالقة ال املستعمرات أن عىل مؤخًرا الربملان أكد لقد
مملوكة شقيقة مستعمرات هي املناطق من وغريها وجرييس بنسلفانيا أن أي األم، البلد
الطريقة لكنها االرتباط، عالقة إلثبات ملتوية عكسية طريقة شك أدنى بال وتلك إلنجلرتا؛
فرنسا إن االسم. بهذا تسميتها يل جاز لو العدائية، إثبات إىل واألقرب الوحيدة الحقيقية
خالل من إال أمريكيني بصفتنا لنا عدوتني أبًدا تكونا لن وربما أبًدا، تكونا لم وإسبانيا

العظمى. لربيطانيا رعايا كوننا
لجدير سلوكها فإن ذلك، كان ولو األم». البلد هي بريطانيا «ولكن البعض: يقول
الحروب يشنون ال الهمج وحتى صغارها، تأكل ال الربية وحوش فحتى العار؛ من باملزيد
أنه الواقع ولكن وتقريع؛ لوم جوهره يف لكان التأكيد هذا صح فلو ولهذا أرسهم؛ عىل
بدهاء استخدمها عبارة هي األم» «البلد وعبارة فحسب، جزئيٍّا صحيح أو صحيًحا، ليس
الناس من مستحق غري جائر انحياز كسب هو حقري لغرض الطفيلية وبطانته امللك
ألمريكا. األم البلد هي إنجلرتا وليست أوروبا إن وسذاجتنا. عقولنا ضعف عىل اعتماًدا
املضطهدين والدينية املدنية الحرية ملحبي واملالذ املأوى هو الجديد العالم هذا كان لقد
القسوة من وإنما ألم الحنونة األحضان من ليس فروا، هنا إىل أوروبا. أنحاء» «جميع من
أخرج الذي الطغيان نفس زال وما إنجلرتا، عىل بشدة هذا وينطبق لوحش؛ الرهيبة

ذريتهم. يالحق ديارهم من األوائل املهاجرين
خمسمائة عىل تزيد ال التي الضيقة الحدود ننىس العالم، من الرحيب الجزء هذا يف
نؤكد إننا أوسع؛ نطاق عىل صداقاتنا وندير إنجلرتا) امتداد (وهو كيلومرتًا وثمانني

الشعور. هذا بسخاء ونبتهج أوروبي، مسيحي لكل اإلخوة مشاعر
بينما املحيل تحاملنا قوة عىل التغلب يف املنتظم تدرجنا نالحظ أن الجميل ومن
سوف أبرشيات إىل املقسمة إنجلرتا يف بلدة يف يولد رجل فأي بالعالم. تعارفنا نوسع
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معظم يف مشرتكة ستكون مصالحهم (ألن األبرشية رعايا من بإخوانه ارتباًطا أكثر يكون
البلدة، من أميال بضعة بعد عىل قابله وإذا «الجار»؛ باسم صاحبه يميز وسوف األحيان)
خارج سافر وإذا البلدة»؛ «ابن باسم ويحييه الضيقة الشارع فكرة عن سيتخىل فإنه
«ابن ويدعوه والبلدة للشارع التافهة االنقسامات ينىس فإنه آخر بلد أي يف وقابله البالد
آخر بلد أي يف أو مثًال فرنسا يف البالد خارج رحالتهما يف تقابال إذا ولكن الوطن»؛
مكافئ وبتفكري «إنجليز». أفراد ذاكرة لتصبح ستتسع املحلية ذاكرتهما فإن أوروبا؛ يف
جهة أي يف أو — أمريكا يف يلتقون الذين األوروبيني جميع إن القول يمكن التفكري لهذا
أو أملانيا أو هولندا أو إنجلرتا ألن الوطن»؛ «أبناء تسميتهم يمكن — العالم من أخرى
أصغر تقسيمات تعنيها التي األماكن نفس تعني املتكامل، بالكل مقارنتها عند السويد،
للغاية محدودة تقسيمات إنها أوسع؛ نطاق عىل ولكن واملقاطعة والبلدة الشارع مثل
يبلغون ال إنجليزية أصول من املنحدرين السكان إن القارية. العقول ألصحاب بالنسبة
وحدها، إنجلرتا عىل األم البلد عبارة تطبيق أرفض فإنني لذا املقاطعة. هذه يف حتى الثلث

ومقتصدة. ضيقة أنانية كاذبة عبارة وأعتربها
يشء. ال إنجليزي؟ أصل من جميًعا ننحدر بأننا االعرتاف حتى يعنيه الذي ما ولكن
سوى لها آخر لقب أو اسم كل تدمر — رصيًحا عدوٍّا اآلن أصبحت وقد — فربيطانيا
إنجلرتا، ملوك أول كان لقد ا. حقٍّ سخيف ادعاء هو واجبنا املصالحة بأن والقول العدو:
من ينحدرون إنجلرتا نبالء ونصف فرنسيٍّا، الفاتح) ويليام (وهو الحالية السلسلة من
لحكم إنجلرتا تخضع أن ينبغي — التفكري أسلوب لنفس ووفًقا — ثم ومن البلد؛ نفس

فرنسا.
تواجه أن لها يمكن التي ومستعمراتها، لربيطانيا املوحدة القوة عن الكثري قيل لقد
واملصطلحات غامًضا، زال ما الحرب فمصري افرتاض؛ سوى ليس هذا لكن كله. العالم
لدعم سكانها استنزاف حد إىل أبًدا نفسها تجهد لن القارة تلك ألن شيئًا؛ تعني ال أيًضا

أوروبا. أو أفريقيا أو آسيا يف الربيطانية الجيوش
وإذا التجارة، هي خطتنا إن العالم؟ بتحدي نحن شأننا ما ذلك إىل وباإلضافة
مصلحة من ألن أوروبا؛ مع والصداقة األمن لنا ستضمن فإنها جيًدا، الخطة بهذه اعتنينا
حماية بمنزلة األمريكية التجارة ستكون حرٍّا». «ميناءً أمريكا تكون أن كلها أوروبا
الغزاة. من لها أمان صمام بمنزلة فيها والفضة الذهب انعدام وسيكون ألمريكا، دائمة
هذه تحققها أن يمكن واحدة ميزة لنا يبني أن للمصالحة املؤيدين أشد أتحدى إنني
واحدة. بميزة نحظى لن التحدي، وأكرر العظمى. بربيطانيا ارتباطها خالل من القارة
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دفع من لنا بد ال كما أوروبا، يف سوق أي يف يشرتيها من تجد سوف األمريكية الذرة إن
شئنا. حيث من نشرتيها وسوف املستوردة، بضائعنا ثمن

وواجبنا لها؛ حرص ال االرتباط هذا مقابل نتكبدها التي والخسائر األرضار أن غري
أو خضوع أي ألن التحالف؛ هذا رفض إىل يدفعنا أنفسنا، وتجاه عموًما، البرشية تجاه
والرصاعات الحروب يف القارة هذه توريط إىل مبارشة يؤدي العظمى بريطانيا عىل اتكال
نحمل وال صداقتنا، إىل ستسعى ذلك لوال كانت أمم مع خالف عىل ويجعلنا األوروبية،
علينا يجب فال تجارتنا سوق هي أوروبا كانت وملا سخط. أو حقد أو غضب أي ضدها
هي الحقيقية أمريكا مصلحة إن منها. جزء أي مع متحيزة ارتباطات أي نشكل أن
تمثل الذي الوقت يف تحقيقه أبًدا تستطيع ال الذي األمر وهو األوروبية، االرتباطات تجنب

الربيطانية. السياسات ملوازنة زائًدا وزنًا — بريطانيا عىل باتكالها — فيه
طويًال، وقتًا فيها السالم باستمرار يسمح ال نحو عىل باملمالك مكتظة أوروبا إن
«بسبب األمريكية؛ التجارة فستنهار أجنبية، قوة وأي إنجلرتا بني حرب اندلعت ومتى
هذا حدث وإذا سابقتها، انتهت كما القادمة الحرب تنتهي ال وقد بإنجلرتا». ارتباطها
الحالة هذه يف الحياد ألن وقتها، االنفصال يتمنون سوف اليوم املصالحة دعاة فإن
من يترضع صائب أو طبيعي هو ما كل إن حربية. سفينة من أمانًا أكثر رفيًقا سيكون
الفراق». وقت «حان يصيحان: املنتحب الطبيعة وصوت القتىل فدماء االنفصال، أجل
تسلط أن عىل وقوي طبيعي دليل وأمريكا إنجلرتا بني بها هللا باعد التي املسافة حتى
فيه اكتُشفت الذي الوقت فإن وباملثل السماء. من أبًدا مقدًرا أمًرا ليس األخرية عىل األوىل
تزيد الناس بها سكنها التي والطريقة الحجة، هذه إىل ثقًال يضيف األمريكية القارة
أن بكرمه شاء العاملني رب وكأن اإلصالح، عرص أمريكا اكتشاف سبق لقد قوة. الحجة
صداقة أوطانهم لهم توفر لن حيث املستقبلية، السنوات يف سيضطهدون ملن مالذًا يوجد

أمانًا. وال
بد ال الحكومة أشكال من شكل هي القارة هذه عىل العظمى بريطانيا سلطة إن
خالل من حقيقية متعة أي يستمد أن جاد لعقل يمكن وال آجًال: أو عاجًال إن ينتهي أن
إن الحايل» «الدستور العقل هذا يسميه ما بأن ومؤكد مؤلم يقني ظل يف لألمام التطلع
لن الحكومة» «هذه أن نعرف ونحن االبتهاج يسعنا ال وكآباء، مؤقت. دستور إال هو
بسيطة وبطريقة القادمة: لألجيال توريثه يمكننا يشء أي تضمن ألن يكفي بما تستمر
أن نحن فعلينا الديون يف القادمة األجيال سنورط كنا إذا إننا القول يمكننا املجادلة يف
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نحو عىل واجبنا نعرف ولكي ودناءة. بحقارة نستغلهم فإننا وإال جهدنا، من الثمن ندفع
الحياة؛ يف سنوات بضع بعد موضعنا ونحدد أيدينا، يف أبناءنا نأخذ أن يجب صحيح،
والتحيزات املخاوف بعض أنظارنا عن تحجبها مستقبلية آفاًقا لنا سيظهر السمو هذا

الحالية. القليلة
إىل أميل فإنني لها، لزوم ال إهانة أي توجيه تجنب عىل بشدة أحرص أنني ومع
األوصاف تحت إدراجهم يمكن املصالحة مبدأ يعتنقون الذين هؤالء كل أن االعتقاد
يستطيعون» «ال ضعفاء رجال بهم، الثقة يمكن ال ولكن بالقضية مهتمون رجال التالية:
املعتدلني الرجال من معينة ومجموعة الرؤية، «يرفضون» متحيزون ورجال الرؤية،
بسوء — األخرية الفئة وتلك يستحق. مما أكثر األوروبي بالعالم الظن يحسنون الذين
أي من أكثر القارة بهذه ستحل التي الكوارث يف السبب تكون سوف — وتدبر تفكر

األخرى. الثالث الفئات من فئة
إىل يصل لم فالرش الحزن؛ مشهد عن بعيًدا يعيشون أنهم الكثريين حظ حسن من
ولكن األمريكية. املمتلكات جميع يهدد الذي بالخطر يشعرون لجعلهم يكفي بما أبوابهم
الحكمة، ستعلمنا تلك البؤس فبؤرة بوسطن، إىل لحظات بضع تنقلنا مخيالتنا دعوا
تلك سكان أمام يعد لم به. الثقة يمكننا ال ملن السلطة عن أبًدا نتخىل أال وستعلمنا
دعة يف يعيشون فحسب مضت أشهر بضعة منذ كانوا الذين — اآلن البائسة املدينة
أيديهم ويمدوا منها يخرجوا أو جوًعا، ويتضوروا فيها يبقوا أن سوى بديل أي — وثراء
الجنود ينهب أو املدينة، داخل ظلوا إذا أصدقائهم لنريان عرضة يكونون سوف متسولني.
ويف الخالص، يف أمل دون سجناء هم الراهنة حالتهم ففي عنها. رحلوا إذا ممتلكاتهم

الجيشني. كال ورضاوة لعنف يتعرضون سوف إلغاثتهم، عام هجوم شن حالة
حالهم ولسان بريطانيا، بجرائم ما حد إىل يستخفون السلبية الطباع أصحاب إن
أن ينبغي تعالوا، «تعالوا، مناديًا: يقول — األفضل يأتي بأن أمنياتهم غمرة يف —
وضعوا البرشية، والعواطف املشاعر ادرسوا لهؤالء أقول ولكني مجدًدا.» أصدقاء نعود
تحبوا، أن ذلك بعد يمكنكم هل أخربوني ثم الطبيعة، اختبار أمام املصالحة مبدأ
فإذا بالدكم؟ يف والنار الحديد أعملت التي القوة خدمة يف بإخالص وتعملوا وتحرتموا،
الخراب تجلبون وبتأخركم أنفسكم، تخدعون فقط فإنكم هذا كل فعل تستطيعوا لم
تستطيعون ال التي — بربيطانيا املستقبلية عالقتكم تكون وسوف القادمة. األجيال عىل
لخطة وفًقا فقط تتشكل وألنها سوية، غري قرسية عالقة — تحرتموها أو تحبوها أن
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من أسوأ النتكاسة قصري وقت خالل تتعرض سوف العالقة تلك فإن ظرفية، مالءمة
عن والتجاوز اإلهانات ابتالع تستطيعون زلتم ما إنكم قلتم إذا ولكن األوىل. االنتكاسة
هل أعينكم؟ أمام ممتلكاتكم ُدمرت هل بيوتكم؟ أُحرقت هل أسألكم: فإنني االنتهاكات،
والًدا فقدتم هل عليه؟ يعيشون خبًزا أو عليه ينامون فراًشا وأطفالكم زوجاتكم تجد ال
لكم، هذا يحدث لم إذا البائسني؟! التعساء الناجني أنتم لتصبحوا أيديهم عىل ابنًا أو
زلتم وما لكم حدث قد ذلك كان إذا ولكن له. تعرضوا من عىل الحكم بوسعكم فليس
الصديق أو األب أو الزوج باسم جديرين غري فإنكم القتلة، أيدي مصافحة تستطيعون
وأرواحكم جبناء قلوب قلوبكم فإن الحياة، يف ألقابكم أو مراتبكم كانت وأيٍّا املحب، أو

أذالء. أرواح
ملعايشتها محاولة هو وإنما األمور وصف يف مبالغة أو للنريان تأجيًجا هذا ليس
أداء عن عاجزين سنكون بدونها والتي الطبيعة، تبيحها التي واألحاسيس باملشاعر
الرعب هذا عرض أقصد ال إنني بهنائها. التمتع أو الحياة، يف االجتماعية الواجبات
لكي خبيثة، قاتلة غفوات من نستيقظ أن أريد وإنما االنتقام، مشاعر استثارة بغرض
كلها أوروبا بمقدور وال بريطانيا بمقدور وليس ثابت. هدف وراء بحسم السعي يمكننا
الحايل والشتاء و«الجبن». «التأخري» بفعل نفسها أمريكا تهزم لم ما أمريكا تهزم أن
أُهمل أو ضاع إذا ولكن الصحيح، النحو عىل استُغل إذا كامًال دهًرا قيمته يف يساوي
وسيلًة يُستغل إنسان ألي كاٍف عقاب هناك يكون ولن بأرسها، القارة الكارثة فستعم

ُوجد. وأينما اإلنسان هذا كان أيٍّا والفائدة، القيمة هذه بكل بشتاءٍ للتضحية
السالفة العصور من األمثلة ولجميع لألشياء، العام وللنظام للعقل، املنايف ملن إنه
أكثر إن خارجية. قوة ألي خاضعة أطول وقتًا تظل أن يمكن القارة هذه أن نفرتض أن
— البرشية الحكمة درجات ألقىص يمكن وال ذلك. يعتقد ال بريطانيا يف تفاؤًال الناس
عاًما ولو للقارة يحقق أن يمكن الذي االنفصال، تحقق ال خطة وضع — الوقت هذا يف
االرتباط الطبيعة نبذت لقد مراوًغا. زائًفا حلًما اآلن املصالحة أصبحت لقد األمان. من
أن يمكن «ال بحكمة: ميلتون قال فكما مكانها؛ تأخذ أن للخديعة يمكن وال البلدين، بني

بعمق.» القاتلة الكراهية جراح اخرتقته موضع يف أبًدا حقيقية مصالحة تنمو
ولم بازدراء؛ ترضعاتنا فُرفضت عقيمة؛ السالم إلحالل الهادئة الطرق كل كانت لقد
من أكثر امللوك تعنت يؤكد أو الغرور يريض يشء من ما أنه إقناعنا سوى شيئًا تحقق
يف امللكيات جعل يف نفسه املعيار ذلك من أكثر أسهم يشء من وما املتكررة؛ االلتماسات
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سيحقق يشء أي يكن لم ملا لذا، والسويد. الدنمارك حالة وانظر مطلقة: ملكيات أوروبا
األجيال نرتك وال النهائي االنفصال إىل نصل عليكم باهلل فدعونا القتال، سوى املطلوب
األم» «الدولة مثل مبهمة مدنسة مسميات شعار تحت بعًضا، بعضها يذبح القادمة

و«األبناء».
فقد متبطل، واهم خيال لهو أبًدا أخرى مرة لظلمهم يعودوا لن بأنهم القول إن
ألنه أكثر؛ ال اثنني أو عام بعد أوهامنا زالت ثم الطوابع، قانون إلغاء عند ذلك تصورنا
لها تقوم لن مرة ذات ُهزمت التي األمم أن نفرتض أن أيًضا فيمكننا ذلك صح وإن

أبًدا. أخرى مرة الرصاع تجدد أو قائمة
فهذا القارة؛ هذه إنصاف تستطيع ال بريطانيا فإن الحكومة بشئون يتعلق وفيما
— الراحة من مقبول بقدر — به تنهض أن من وأعقد أثقل سيصبح ما رسعان األمر
ال فإنهم إخضاعنا، عن عجزوا أنهم طاملا ألنه بأحوالنا؛ الجهل وشديدة عنا بعيدة قوة
حكاية لعرض ميل آالف أربعة أو ثالثة مسافة املتكرر السفر إن حكمنا. يستطيعون
تحصل وعندما — رد عىل للحصول أشهر خمسة أو أربعة االنتظار ثم عريضة، رفع أو
أن بد ال أمر لهو — وتفسريه لرشحه أخرى ردود ستة أو خمسة إىل بحاجة تجده عليه
وقت يف ذلك حدوث كان لقد وسذاجة؛ حماقة أنه عىل سنني بضع مرور بعد له يُنظر

عنه. للتوقف مناسب وقت هناك وكذلك مناسبًا، مىض
يمكن التي املناسبة األهداف هي نفسها حماية عىل القادرة غري الصغرية الجزر إن
أن حد أبعد إىل والسخافة الغرابة من ولكن رعايتها؛ جناح تحت املمالك تضمها أن
لم الطبيعة إن صغرية. جزيرة لحكم الدوام عىل خاضعة كاملة قارة تظل أن نفرتض
— وأمريكا إنجلرتا كانت وملا حوله، يدور الذي الكوكب من أكرب تابًعا قمًرا قط تجعل
لنظامني تنتميان أنهما البديهي فمن للطبيعة، العام النظام تعكسان — بينهما باملقارنة

لنفسها. وأمريكا ألوروبا تنتمي إنجلرتا مختلفني؛
واالستقالل؛ االنفصال مبدأ لتبني سخط أو تحيز أو فخر بدوافع منقاًدا لست إنني
أن القارة لهذه الحقيقية املصلحة أن حي وضمري وإيجابية بوضوح مقتنع أنا وإنما
السعادة يحقق أن يمكن وال ترقيع، فقط هو ذلك دون هو ما كل وأن مستقلة، تكون
فيه يمكن وقت يف خوف يف ونتقهقر أبنائنا، بأيدي السيف نرتك أن وسيعني الدائمة؛
مجد. يدانيه ال مجًدا القارة لهذه يحقق أن اإلضايف التقدم من وقليل الجهد من لقليل
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من التيقن فيمكننا تسوية، إىل التوصل نحو ميل أدنى تُظهر ال بريطانيا كانت وملا
التي واملال الدم تكلفة تساوي سبل أي أو القارة، قبول يحوز اتفاق عىل نحصل لن أننا

دفعها. عىل بالفعل أُجربنا
والتخلص النفقات. مع تتناسب قيمة دائًما يحمل أن بد ال عليه املتنازع اليشء إن
يستحق ال أمر هو كلها، املقيتة وزارته أو نورث، اللورد الربيطاني الوزراء رئيس من
إلغاء ملوازنة كافيًا إزعاًجا سيمثل كان للتجارة مؤقت فإيقاف أنفقناها؛ التي املاليني
تحمل أن بد ال كان إذا ولكن اإللغاء؛ هذا حدث لو الشكوى، موضوع القوانني جميع
النضال أجل من هذا يكون أن يمكن فال جنديٍّا، رجل كل ويصبح السالح، كلها القارة
القوانني، إلغاء أجل من باهًظا ثمنًا ندفع إذن إننا فحسب. متعجرفة تافهة وزارة ضد
أنه سنجد — لألمور منصف حساب يف — ألننا أجله؛ من نقاتل ما كل هو هذا كان لو
أرض. أو قانون مقابل هيل» «بانكر معركة يف دفعناه الذي الثمن ندفع أن الحماقة من
فإنني آجًال، أم عاجًال حتًما سيقع حدث القارة هذه استقالل أن دائًما اعتربت وألنني
هذا أن — النضج نحو مؤخًرا القارة حققته الذي الرسيع التقدم واقع من — أعتقد
يف املجادلة ا مهمٍّ يكن لم القتال، أعمال اندالع فمع لذا بعيًدا. يكون أن يمكن ال الحدث
قضائية دعوى رفع أجل من عقار بإضاعة أشبه هذا فإن وإال أخريًا؛ الزمن أصلحه أمر
حماًسا مني أكثر هو من هناك يكن لم االنتهاء. عىل عقده أوشك مستأجر تجاوزات ضد
التي اللحظة يف ولكن ،١٧٧٥ أبريل/نيسان من عرش التاسع تاريخ قبل الصلح تمني يف
الحقود؛ الغليظ إنجلرتا فرعون األبد إىل كرهت اليوم، ذلك يف حدث ما خرب فيها ذاع
سماع يستطيع ذلك ومع شعبه» «والد املزعوم اللقب يحمل الذي التعس ذلك واحتقرت
معلقة شعبه ودماء جفنيه ملء النوم ويستطيع متبلد، بإحساس الشعب هذا ذبح أنباء

ذمته. يف
القارة، خراب سيكون أجيب: األمور؟ انصلحت إذا اآلن الحال ستكون ماذا ولكن

أسباب: لعدة وذلك
سن عملية عىل سلبية سلطة سيمارس امللك، يد يف الحكم سلطات بقاء مع أوًال:
للحرية، متعنتًا عدوٍّا نفسه أظهر قد كان وملا القارة. هذه يف والقوانني الترشيعات
الذين الرجال نوع من يكون أفال التعسفية؛ للسلطة الشديد تعطشه عن وكشف
يف أحد هناك وهل يرضيني»؟ ما سوى قوانني تسنوا «لن املستعمرات: لتلك يقولون
«الدستور يسمى ملا وفًقا القارة هذه أن معه يعرف ال ا حدٍّ الجهل به بلغ أمريكا
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من بلغ إنسان هناك وهل امللك؛ به يسمح ما سوى قوانني أي سن يمكنها ال الحايل»
هنا قوانني أي بسن يسمح لن حدث) فيما (بالنظر امللك أن معه يرى ال ا حدٍّ الحمق
بنفس أمريكا يف تسن بقوانني استعبادنا ا جدٍّ املمكن من أغراضه؟ يالئم ما سوى
هل يقولون) (كما األمور إصالح فبعد إنجلرتا. يف لنا سنت لقوانني خضوعنا فعالية
قدر وذليلة ضعيفة القارة تلك إلبقاء ستُمارس بأكملها التاج سلطة أن يف الشك يمكن
نقدم أو الدوام عىل نتصارع أو للخلف سنرتاجع لألمام التقدم من وبدًال املستطاع؟
يف يحاول ألن لذا امللك، لنا يريد مما أعظم بالفعل إننا سخيف. نحو عىل االلتماسات
تغار التي القوة هل واحدة: نقطة يف املسألة وإليجاز شأننا؟ من يحط أن املستقبل
نصري فهو بالنفي السؤال هذا عن يجيب من لحكمنا؟ املناسبة القوة هي ازدهارنا من
أن أو بأنفسنا قوانينا نسن أن بني اختيار من أكثر يعني ال فاالستقالل لالستقالل؛

أريد.» التي إال قوانني هناك تكون «لن القارة: لهذه عدو أعظم — امللك لنا يقول
سن يمكنهم ال هناك فالناس إنجلرتا؛ يف سلبية سلطة يمارس امللك إن ستقول
السخافة غاية يف يشء هناك النظام، وحسن بالحق يتعلق وفيما موافقته. دون القوانني
لعدة كثريًا) يحدث ما (وهو عمره من والعرشين الحادية يتجاوز لم شاب يقول أن يف
ذاك أو الفعل هذا تحول أحظر إنني حكمة: ويفوقونه سنٍّا يكربونه الناس من ماليني
لن أنني مع — الردود من النوع هذا مثل أرفض املقام هذا يف ولكنني قانون. إىل
حالة إنجلرتا إن بالقول وأكتفي — عبثية من عليه ينطوي ما فضح عن أبًدا أتوقف
السلبي امللك تأثري إن كذلك. ليست وأمريكا امللك، موطن باعتبارها تماًما، مختلفة
ألنه إنجلرتا، يف عليه يكون أن يمكن مما مرات بعرش وفتًكا خطورة أكثر «هنا»
قوية دولة إنجلرتا من يجعل قانون ملرشوع موافقته منح سريفض ما نادًرا «هناك»

كهذا. قانون مرشوع بتمرير قط يسمح لن فإنه أمريكا يف أما املستطاع، قدر
ال فإنجلرتا الربيطانية، السياسة نظام يف ثانوي موضوع سوى ليست أمريكا إن
تقودها مصلحتها فإن لذا أغراضها. يخدم ما بقدر سوى البالد هذه مصلحة إىل تنظر
تلك مع تتداخل حتى أو ملصالحها، تعزيًزا تحقق ال حالة كل يف مصلحتنا نمو قمع إىل
بالنظر كهذه، حكومة ظل يف لطيفة حالة يف سنصبح ما ورسعان قدر. بأي املصالح
ولكي االسم: يتغري حاملا أصدقاء إىل أعداء من يتحولون ال الرجال إن حدث! ما إىل
ستكون املرة هذه امللك سياسة «أن أؤكد خطريًا، مذهبًا تعد اآلن املصالحة أن أبني
أن بغرض التابعة» الواليات حكومة يف وضعه استعادة أجل من القوانني إلغاء هي
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عىل والعنف بالقوة تحقيقه يستطيع ال ما البعيد املدى عىل والدهاء بالحيلة «يحقق
وثيقة. بصلة يرتبطان والخراب املصالحة فإن وهكذا القريب». املدى

مؤقتة، حيلة من أكثر يكون لن عليه الحصول نتوقع أن يمكن اتفاق أفضل حتى ثانيًا:
تحتاجه مما أطول فرتة تستمر أن يمكن ال الوصاية تحت حكومة من نوًعا أو
املؤقتة الفرتة يف لألمور العامة الحالة تكون بحيث الطوق، عن لتشب املستعمرات
املمتلكات أصحاب املهاجرون يقرر لن وبالطبع مبرشة. وغري ومتزعزعة مضطربة
حافة عىل يوم كل ويرتنح رفيع، بخيط فيه الحكومة شكل يتعلق بلد إىل املجيء
يف الفاصلة الفرتة املوجودين السكان من عدد يستغل وسوف واالضطرابات، الفوىض

كلها. القارة عن ويرحلوا وأمتعتهم ممتلكاتهم من التخلص
الشكل أي: — االستقالل سوى يشء ال بأن تقيض اإلطالق عىل الحجج أقوى أن غري
األهلية. الحروب ويالت وتجنيبها القارة سالم عىل الحفاظ يمكنه — للحكومة القاري
يف عصيان ثورة تتبعه أن ا جدٍّ املحتمل من ألنه اآلن بريطانيا مع الصلح أخىش إنني

بريطانيا. رشور كل من تدمريًا أكثر عواقبها تكون قد ما مكان
املصري نفس (وسيكون بالفعل الناس بآالف الدمار الربيطانية الهمجية ألحقت لقد
مشاعر عن مختلفة مشاعر لديهم الرجال وهؤالء آخرين). آالف نصيب من األرجح عىل
ضحوا وقد الحرية، هو اآلن هؤالء يملكه ما وكل األذى؛ بهم يلحق ولم شيئًا يعانوا لم من
بعد يخرسونه ما لديهم يعد لم وإذ الحرية، تلك سبيل يف قبل من يمتلكونه كانوا بما
للمستعمرات العام املزاج فإن ذلك عىل عالوة الخضوع. فكرة يستهجنون فإنهم اآلن،
املوت؛ عىل وأوشك الحياة يف وقته نفد شاب بمزاج شبيًها سيكون بريطانية حكومة تجاه
السالم حفظ يمكنها ال التي والحكومة ذرة. مقدار الحكومة بتلك املستعمرات تبايل لن
عىل مقابلها نحصل وال أموالنا ندفع فإننا الحالة هذه ويف اإلطالق، عىل حكومة ليست
كليٍّا نظرية سلطة سلطتها ستكون التي بريطانيا، تفعله أن يمكن ملا ونترضع يشء؛
بعض سمعت لقد مبارشة! املصالحة بعد أهلية فتنة اندلعت لو فعليٍّا، لها حقيقة وال
من مرتعبون إنهم يقولون — تفكري دون من يتكلم منهم كثريًا أن وأعتقد — رجال
أفكارنا تكون أن النادر من إن أهلية. حروب اندالع إىل يؤدي أن يخشون إذ االستقالل،
يثري ما البلدين بني املرقع االرتباط يف ألن أيًضا؛ هنا الحال هي وتلك ا، حقٍّ صائبة األوىل
وأعتربها املعاناة أصحاب قضية أتبنى إنني االستقالل. يثريه الذي الرعب أضعاف عرشة
وضاقت ممتلكاتي، وُدمرت ودياري، بيتي من أُخرجت لو أنني وأعلن الشخصية، قضيتي
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أبًدا يمكنني ال واألرضار والخسائر للجراح حساًسا إنسانًا باعتباري فإنني األحوال، بي
به. ملزًما نفيس اعتبار أو املصالحة، مبدأ استساغة

نحو عىل القارية للحكومة والطاعة النظام حسن روح املستعمرات أظهرت لقد
ملخاوفه يجد أن إنسان يستطيع وال وراضيًا. مسرتخيًا عقالني شخص كل لجعل كاٍف
مثًال املستعمرات إحدى تناضل كأن بحق؛ سخيف صبياني أساس عىل إال ذريعة أدنى

أخرى. عىل التفوق أجل من
إغراءً. تمثل ال املطلقة واملساواة للتفوق، مجال هناك يكون ال فوارق، توجد ال حيثما
ال وسويرسا هولندا بالسالم. تنعم دائًما) القول (ويمكننا جميًعا أوروبا جمهوريات إن
والسالم بالراحة تنعم فال امللكية الحكومات أما داخلية: أو خارجية حروب، أي تخوضان
الكرب من الدرجة وهذه البالد؛ داخل للمغامرين إغراءً يمثل نفسه فالتاج أبًدا؛ طويًال
الخارجية القوى مع قطيعة إىل لتتحول تتضخم امللكية للسلطة دائًما املصاحبة والفخر
تشكلت حكومات باعتبارها األخطاء، عىل الجمهورية الحكومات فيها تتفاوض حاالت يف

الطبيعة. مع انسجاًما أكثر بأنها وصفها يمكن مبادئ عىل
لم أنه هو السبب فهذا االستقالل، من للخوف حقيقي سبب أي هناك كان وإذا
فإنني — الشأن هذا إىل وكمدخل — لذا السبيل؛ يرون ال فالناس بعد. خطة توضع
إليها أنظر نفيس أنا أنني نفسه الوقت يف بتواضع وأؤكد التالية، التلميحات أعرض
من املتناثرة األفكار جمع أمكن فلو أفضل. يشء إلبراز وسيلة من أكثر ليست باعتبارها
إىل لتتحول تحسينها األكفاء الحكماء يستطيع مواد األفكار تلك لشكلت األفراد عقول

مفيد. جوهر
أكثر التمثيل وليكن فقط. الرئيس الختيار سنوية، النيابية املجالس انتخابات فلتكن

القاري. الكونجرس لسلطة وخاضعة بالكامل، محلية أعمالها ولتكن مساواة.
ترسل أن عىل مناسبة، مقاطعات عرش أو ثمان أو ست إىل مستعمرة كل فلنقسم
ثالثني مستعمرة كل ترسل بحيث الكونجرس، إىل النواب من مناسبًا عدًدا مقاطعة كل
أن ويجب األقل. عىل نائبًا ٣٩٠ الكونجرس نواب عدد إجمايل سيبلغ األقل. عىل نائبًا
تُختار الوفود، كل تجتمع عندما التالية: بالطريقة رئيًسا ويختار عام كل املجلس يجتمع
يختار ذلك وبعد عرشة، الثالث املستعمرات جميع بني من بالقرعة املستعمرات إحدى
السنوي املؤتمر ويف املستعمرة. تلك نواب بني من رئيًسا (باالقرتاع) كله الكونجرس
تستبعد حيث بالقرعة، املتبقية عرشة االثنتي املستعمرات من واحدة تُختار املقبل،
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إىل النحو هذا عىل األمر ويستمر السابق، املؤتمر يف الرئيس منها جاء التي املستعمرة
ليصبح مرشوع أي تمرير يتم ال ولكي دورها. عرشة الثالث املستعمرات جميع تأخذ أن
ثالثة عليه يوافق أن ينبغي ومقبول، مرٍض نحو عىل ومنصًفا عادًال يكون ما إال قانونًا
تحت والشقاق الفرقة يعزز ومن باألغلبية؛ تسميتهم ليمكن الكونجرس أعضاء أخماس
يف إلبليس رفيًقا يكون بأن جدير فإنه املساواة من القدر هذا بكل تشكلت حكومة لواء

عصيانه.
بهذا يبادر الذي األسلوب أو الشخص تجاه خاصة حساسية هناك كانت ملا ولكن
يف ما هيئة من النظام هذا ينبع أن يبدو فيما واتساًقا قبوًال األكثر كان وملا ابتداءً، األمر
إذن فلنعقد والشعب؛ الكونجرس أعضاء بني أي واملحكومني، الحكام بني متوسط وضع

اآلتي: وللغرض التايل، النحو عىل قاريٍّا»، «مؤتمًرا
كل عن اثنني أي الكونجرس؛ أعضاء من عضًوا وعرشين ستة من لجنة تُنتخب
لعامة ممثلني وخمسة إقليمي؛ مؤتمر أو نيابي مجلس كل من عضوان ويُختار مستعمرة.
طريق عن وذلك كله، اإلقليم عن ونوابًا ممثلني ليكونوا إقليم، كل عاصمة داخل الشعب
اإلقليم أنحاء جميع من التصويت يف الحق أصحاب الناخبني من ممكن عدد أكرب حضور
اإلقليم أجزاء أكثر من ثالثة أو اثنني يف املمثلني اختيار يمكن أو تحديًدا؛ الغرض لهذا
عىل تجمع الذي — املؤتمر هذا يف مالءمة. أكثر هذا كان إذا السكان، تعداد حيث من
فأعضاء و«السلطة». «املعرفة» وهما كلها املسألة يف مبدأين أهم سيتحد — النحو هذا
ونافعني مؤهلني أكفاء مستشارين بمنزلة سيكونون املؤتمرات أو املجالس أو الكونجرس
بالتفويض يحظى باعتباره — كله واملجموع الوطنية، الشئون يف خرباتهم خالل من

بحق. رشعية سلطة سيمتلك — الشعب من والتمكني
قاري»، «ميثاق صياغة هي املؤتمر يف املجتمعني األعضاء مهمة تكون أن وينبغي
كارتا» «ماجنا وثيقة مقابل (يف املتحدة» املستعمرات «ميثاق تسميته يمكن ما أو
املجالس، أعضاء وكذا اختيارهم، وطريقة الكونجرس أعضاء عدد لتحديد إنجلرتا) لدى
دائًما أنفسنا تذكري (مع بينهم واالختصاص العمل خطة ووضع اجتماعهم، وتواريخ
الناس، لجميع وامللكية الحرية تأمني أجل من إقليمية)؛ وليست قارية، قوة قوتنا بأن
أمور أي مع الضمائر، إلمالءات وفًقا بحرية، الدينية الشعائر ممارسة يشء كل وقبل
ذلك ينتهي مبارشة امليثاق وضع وبعد امليثاق. عليها يشتمل أن رضوريٍّا يبدو أخرى
جهات هي امليثاق يف جاء ما مع يتفق بما اختيارها ينبغي التي الهيئات وتصبح املؤتمر،

والهناء. السالم عليها هللا أدام القارة: هذه يف الراهن الوقت يف والحكم الترشيع
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مماثل، لغرض أو الغرض لهذا بعد فيما الرجال من مجموعة أي ُفوضت حال ويف
دراجونيتي، املدعو للحكومات الحكيم للمراقب التالية املقتطفات عليهم أعرض فإنني
والحرية. للسعادة الحقيقية الجهة تحديد يف السيايس علم «يكمن دراجونيتي: يقول
الفردية السعادة من قدر أكرب عىل يشتمل للحكم نظاًما يكتشفون الذين الرجال وهؤالء

الزمان.»1 من عصور عرب واالمتنان الشكر يستحقون وطنية تكلفة بأقل
الصديق، أيها سأخربك: هذا؟ كل من أمريكا ملك يكون أين ولكن البعض سيقول
بريطانيا ملك يفعل كما البرشية يف والخراب الفوىض يبث وال أعىل، من يحكم إنه
فلنحدد الدنيوية، الكرامة معايري حسب ولو معيب بمظهر نظهر ال لكي ولكن الغاشم.
كتاب السماوية، الرشيعة جانب إىل ونضعه امليثاق ونجلب رسميٍّا؛ امليثاق إلعالن يوًما
بقبولنا يتعلق فيما أنه أجمع العالم يعرف وبهذا ذلك، بعد التاج فوقهما نضع ثم هللا؛
الحكومات يف القانون هو امللك أن فكما أمريكا. يف امللك» هو «القانون فإن للملكية،
هناك يكون أن ينبغي وال الحرة؛ البلدان يف امللك هو القانون يكون أن بد فال املطلقة،
يف التاج فلنحطم التتويج، لهذا استخدام سوء أي ذلك بعد ينشأ ال لكي ولكن آخر. ملك

الحقيقيون. أصحابه هم الذين الشعب أفراد بني أجزاءه وننثر االحتفال نهاية
بجدية إنسان أي يتفكر وعندما لنا: طبيعي حق هو بنا خاصة حكومة تشكيل إن
أن بكثري وأمنًا حكمة األكثر من أنه يقتنع فسوف اإلنسانية، الشئون استقرار عدم يف
أن ال ذلك، فعل نستطيع بينما متأن مدروس هادئ بأسلوب بنا ا خاصٍّ دستوًرا نضع
ذلك بعد يظهر فقد اآلن، هذا أغفلنا وإذا والحظ. للزمن رهنًا األهمية بهذه حدثًا نرتك
القالقل يستغلون قد والذين ماسانيلو،2 اإلسباني شاكلة عىل املتمردين الثوار بعض
لسلطات وباغتصابهم حولهم، والساخطني القانطني ويجمعون الشعبية واالضطرابات
حكومة عادت ولو كالطوفان. القارة اكتسبتها التي الحريات يجرفون قد الحكومة،
مغامر ألي مغريًا سيكون لألمور املتداعي الوضع فإن بريطانيا أيدي إىل مجدًدا أمريكا
بريطانيا؟ لنا توفرها أن يمكن التي اإلغاثة ما الحالة، هذه ويف حظه؛ يجرب بأن يائس
يحدث، ما أنباء بريطانيا تسمع أن قبل كلها املدمرة الكارثة تنتهي أن املمكن من
الفاتح. ويليام واضطهاد قمع نري تحت التعساء الربيطانيني مثل نعاني أنفسنا ونجد
بابًا تفتحون إنكم تفعلون؛ ما تعلمون ال إنكم اآلن، االستقالل تعارضون من يا أنتم
ممن اآلالف وعرشات اآلالف وهناك شاغًرا. الحكومة مقعد إبقاء طريق عن أبدي لطغيان
الغاشمة الجهنمية الرببرية القوة تلك قارتنا من نطرد أن يف يكمن املجد أن يعتقدون

36



الراهنة األمريكية الحالة حول أفكار

بقسوة تعاملنا أننا مزدوج؛ ذنب للوحشية تدمرينا. عىل والزنوج الهنود حرضت التي
بغدر. تعاملوا وهم

وتنصحنا بهم، نثق أن من عقولنا تمنعنا الذين أولئك مع الصداقة عن الحديث إن
القليلة البقية يبيل يمر يوم وكل وحماقة. جنون هو نبغضهم، أن الجريحة مشاعرنا
منطقي سبب أي هناك يكون أن يمكن فهل وبينهم، بيننا املشرتكة األصول من الباقية
بينما بيننا، االنسجام يزيد أو املودة، تزيد سوف العالقة انتهاء مع أنه نأمل ألن يدعونا
من أضعاف بعرشة وأكثر وأخطر أعظم عليها نتصارع ومخاوف هموم لدينا ستكون

مىض؟ وقت أي
الذي الوقت لنا تعيدوا أن يمكنكم هل واملصالحة، الوئام عن تحدثوننا من يا أنتم
وال ذلك؛ تستطيعون ال إنكم السابقة؟ براءته للفجور تعيدوا أن يمكنكم هل مىض؟
يف والناس اآلن، األخري الخيط انقطع لقد وأمريكا. بريطانيا بني املصالحة تستطيعون
تغفرها؛ أن للطبيعة يمكن ال خطايا هناك ضدنا. الرسمية خطبهم يوجهون إنجلرتا
ملغتصب يغفر أن العاشق املحب يستطيع ال وكما طبيعة. أصبحت ملا فعلت أنها ولو
بريطانيا. ارتكبتها التي القتل جرائم عن تصفح أن القارة هذه تستطيع ال محبوبته،
وحكيمة؛ وجيهة ألسباب لإلخماد القابلة غري املشاعر تلك فينا جالله جل هللا غرس لقد
عامة. الحيوانات باقي عن تميزنا التي وهي قلوبنا، يف صورته حراسة عىل القائمة فهي
وجوده يكون أو — األرض من العدل ويقتلع ويتبدد، سينحل االجتماعي العقد كان
السارق وكان والوجدان. العواطف للمسات حساسني غري قساة كنا أننا لو — عارًضا
طبائعنا تُسوغها التي الجراح تحثنا لم لو األحوال غالب يف العقاب من سيفلتان والقاتل

العدالة. طلب عىل
الطغيان معارضة عىل فقط ليس تجرءون من يا أنتم البرشية! تحبون من يا أنتم
العالم بقاع من بقعة كل الظلم اجتاح لقد وحزم! بقوة قفوا الطاغية، معارضة عىل وإنما
بعيد، زمن منذ وأفريقيا آسيا فطردتها األرض؛ أرجاء جميع يف الحرية وطوردت القديم،
الهاربة تلك فاستقبلوا للرحيل. إنذاًرا إنجلرتا وأعطتها غريبة، دخيلة أوروبا واعتربتها

آمنًا. مالذًا األوان فوات قبل للبرشية وأعدوا إذن،

هوامش

واإلثابة. الفضيلة عن يتحدث دراجونيتي (1)
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الثورة عىل وطنه أبناء حث نابويل من صياد هو ماسانيللو أو أنيللو توماس (2)
لإلسبان القمعية املمارسات ضد العامة السوق يف مشاعرهم وأثار حماسهم ألهب أن بعد

ملًكا. أصبح واحد يوم غضون ويف — لحكمهم خاضعة املنطقة تلك كانت الذين —
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بعض مع ألمريكا، احلالية القدرة عن
املتفرقة التأمالت

ريب ال انفصاًال أن رأيه وكان إال — أمريكا أو إنجلرتا يف سواء — برجل قط ألتق لم
مما التبرص عىل أقل قدرة فيها أظهرنا حالة هناك تكن ولم البلدين: بني يوًما واقع فيه

االستقالل. نيل عىل قدرتها أو القارة نضج نسميه ما وصف محاولة يف أظهرناها
فدعونا بالتوقيت، يتعلق فيما سوى آراؤهم تتباين وال الرأي هذا الجميع يرى وإذ
أن — أمكن إن — ونحاول — جانبًا األخطاء نزيح لكي — األمور عىل عامة نظرة نلق
إذ بعيًدا، الذهاب إىل بحاجة لسنا أننا غري «بالضبط». املناسب التوقيت لتحديد نبحث
التوحد وذلك العام، فالتوافق بالفعل». حان قد «الوقت ألن البحث؛ سيتوقف ما رسعان

الحقيقة. هذه يثبت األمور، لسائر الرائع
الوقت يف أعدادنا كانت وإن مًعا؛ توحدنا يف وإنما أعدادنا، يف الكربى قوتنا تكمن ال
جماعة أكرب — هذا وقتنا يف — تمتلك فالقارة أجمع. العالم قوة لدرأ كافية الراهن
كما األرض؛ وجه عىل أخرى قوة أي عىل بهم تتفوق املنضبطني املسلحني الرجال من
— تتوحد عندما — األمريكية املستعمرات كل معه تستطيع القوة من لقدر وصلت أنها
بنفسها، نفسها تدعم أن منفردة مستعمرة أي معه تستطيع ال ولكن االستقالل، تحقيق
كافية الربية قواتنا إن مهلكة. ذلك تبعات فستكون قلت، أو ذلك عن القوة زادت ولو
تسمح لن بريطانيا أن نغفل أن يمكننا فال البحرية، الشئون يخص فيما أما بالفعل،
أال علينا لذا قبضتها. يف واقعة القارة ظلت طاملا واحدة أمريكية حربية سفينة ببناء أبًدا
يجب أنه والحقيقة اآلن؛ من أخرى عام مائة شحٍن كوكالء املضمار هذا يف نعمل نظل
يوم، بعد يوًما التناقص يف آخذة بالدنا يف الغابات إن إذ األخشاب، بيع من نقلل أن علينا

املنال. صعبة بعيدة أماكن يف ستكون النهاية، يف لنا ستتبقى التي واألخشاب
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الراهنة الظروف ظل يف معاناتها أن شك فال بالسكان، تكتظ القارة ظلت ولو
أن علينا يجب ما حجم زاد لدينا، الساحلية البلدات أعداد زادت وكلما تطاق. ال ستصبح
احتياجاتنا، مع ا جدٍّ تتناسب اآلن أعدادنا إن األعداء. أيدي يف يقع أن ويمكن عنه ندافع
بناء التجارة حجم تقليص لنا وسيتيح العمل. عن عاطل واحد رجل يوجد لن إنه حتى

جديدة. تجارة ستخلق الجيش وجود ورضورات جيش،
تذكاًرا سيشكل هذا عىل بناءً عليه سنتفق ما كان وأيٍّا جهة؛ ألي مدينني غري إننا
ودستوًرا للحكومة، مستقًرا شكًال القادمة لألجيال سنرتك بهذا إننا لفضيلتنا. مجيًدا
شائنة قوانني بضعة إبطال أجل من املاليني إنفاق أما ثمن. أي سبيله يف يهون مستقًال
بمنزلة وهو تكلفته، يستحق ال أمر فهو الحالية، الوزارة بإقصاء واالكتفاء خسيسة،
إنجازها هائلة مهمة لهم سنرتك بذلك إننا إذ القادمة؛ ألجيالنا بشع قاس استغالل
وفكرة بيشء. منه يستفيدون ال ثقيًال دينًا كاهلهم عىل يحملون حني يف منهم مطلوب
القلوب ذوي للسياسيني املميزة الحقيقية السمة وهي رشفاء، برجال تليق ال كهذه

الحقرية. السياسية املناورات وأصحاب املتحجرة
العمل إنجاز يمكننا لم ما فيه التفكري عناء يستحق ال سنتحمله الذي الدين إن
بال يكون وعندما وطني؛ رباط الوطني والدين تستدين. ال أمة توجد وال املطلوب.
عىل تزيد ديون عبء تحت ترزح بريطانيا إن حال. بأي املتاعب يسبب ال فإنه فوائد،
جنيه. ماليني أربعة عىل تزيد فائدة عنها تسدد اسرتليني، جنيه مليون وأربعني مائة
عليها، ديون فال أمريكا أما ضخًما؛ بحريٍّا أسطوًال تمتلك فإنها الدين هذا عن وعوًضا
الوطني الدين قيمة من عرشين عىل واحد مقابل تستطيع، لكنها أسطول، لديها وليس
يف — قيمته تزيد ال اإلنجليزي األسطول إن الحجم. بنفس أسطول امتالك اإلنجليزي،

اسرتليني. جنيه مليون ونصف ماليني ثالثة عىل — الراهن وقتنا
التالية، الحسابية العمليات دون الكتيب هذا من والثانية األوىل الطبعتان صدرت
تقدير اإلنجليزي األسطول لقيمة أسلفناه الذي تقديرنا أن عىل دليًال اآلن نقدمها التي

ومنصف.1 صحيح
واألرشعة، والعوارض، بالصواري، وتجهيزها فئة، كل من سفينة بناء تكلفة
وأعمال املالحني لوازم من البحر مؤن من أشهر ثمانية يكفي ما إىل باإلضافة والحبال،

البحرية. سكرتري بريشيت، السيد لحسابات وفًقا النجارة،
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اسرتليني جنيه السفينة عىل املدافع عدد

٣٥٥٥٣ ١٠٠
٢٩٨٨٦ ٩٠
٢٣٦٣٨ ٨٠
١٧٧٩٥ ٧٠
١٤١٩٧ ٦٠
١٠٦٠٦ ٥٠
٧٥٥٨ ٤٠
٥٨٤٦ ٣٠
٣٧١٠ ٢٠

بالكامل، الربيطاني األسطول — تكلفة باألحرى أو — قيمة جمع علينا يسهل هنا ومن
اآلتي واملدافع السفن من يتكون — مجده قمة يف كان عندما — ١٧٥٧ عام يف كان الذي

بيانها:

اإلجمالية التكلفة الوحدة تكلفة املدافع السفن

٢١٣٣١٨ ٣٥٥٥٣ ١٠٠ ٦
٣٥٨٦٣٢ ٢٩٨٨٦ ٩٠ ١٢
٢٨٣٦٥٦ ٢٣٦٣٨ ٨٠ ١٢
٧٦٤٧٥٥ ١٧٧٨٥ ٧٠ ٤٣
٤٩٦٨٩٥ ١٤١٩٧ ٦٠ ٣٥
٤٢٤٢٤٠ ١٠٦٠٦ ٥٠ ٤٠
٣٤٠١١٠ ٧٥٥٨ ٤٠ ٤٥
٢١٥١٨٠ ٣٧١٠ ٢٠ ٥٨
١٧٠٠٠٠ ٢٠٠٠ رشاعيٍّا مركبًا ٨٥ مجموع

وقاذفة الصاري، أحادي
وحراقة قنابل،
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اإلجمالية التكلفة الوحدة تكلفة املدافع السفن

٣٢٦٦٧٨٦ التكلفة
٢٣٣٢١٤ للمدافع املتبقي املبلغ

٣٥٠٠٠٠٠ املجموع

موارده باستخدام أسطول بناء عىل أقدر أو أفضل، وضع األرضيف سطح عىل بلد يوجد ال
طبيعية منتجات جميعها والحبال والحديد، واألخشاب، فالقطران، أمريكا؛ مثل الداخلية
الذين الهولنديني، أن حني يف الخارج؛ من أييشء جلب إىل نحتاج لن أراضيها. يف موجودة
يضطرون والربتغاليني، لإلسبان الحربية سفنهم تأجري وراء من هائلة أرباًحا يجنون
مسألة إىل ننظر أن علينا ينبغي الخارج. من يستخدمونها التي املواد معظم السترياد
البلد. لهذا الطبيعية الصناعة وباعتبارها تجاريٍّا، مرشوًعا باعتبارها بحري أسطول بناء
من أكثر تساوي منه االنتهاء عند األسطول فقيمة أموالنا. فيه ننفق استثمار أفضل إنه
وحماية التجارة تجتمع أن الوطنية السياسة يف اإليجابية النقاط من ولعلها بنائه. تكلفة
وبهذه بيعها؛ يمكننا إليها، نحتج لم وإذا األسطول؛ سفن نبني فدعونا مًعا. أراضينا

الورقية. بعملتنا والفضة الذهب نستبدل الطريقة
رأيهم يف يخطئون ما عادة فالناس البحارة، بأطقم السفن بتجهيز يتعلق فيما أما
سفينة إن بحارة. إىل الشعب تعداد ربع يتحول أن الرضوري من فليس الشأن؛ بهذا
سفينة تخوضه أن يمكن اشتباك أعنف وجه يف صمدت ديث» «كابتن الرهيبة القرصنة
طاقمها أن مع بحاًرا، عرشين من أقل متنها عىل وكان األخرية، الحرب خالل اإلطالق عىل
تدريب برسعة يستطيعون وهواة متمكنني بحارة بضعة إن فرد. مائتي عىل يربو الكامل
السفن. عىل تؤدى التي التقليدية األعمال عىل النشطني الربية القوات رجال من كاف عدد
حيث اآلن، عليه نحن مما البحرية الشئون يف البدء عىل قدرة أكثر أبًدا نكون لن فإننا لذا
ونجارو وبحارتنا فيها، للمرور صالحة غري أسماكنا ومصايد قائمة، غاباتنا أشجار
مدفًعا وثمانني سبعني تحمل التي الحربية السفن بُنيت لقد العمل. عن عاطلون سفننا
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السفن بناء إن اآلن؟ هذا مثل يحدث ال فلماذا إنجالند، نيو يف مضت عاًما أربعني منذ
كله. العالم عىل الزمان مر كلما فيها تتفوق سوف صناعة وهي أمريكا، مفاخر أعظم
إمكانية عن بعيدة ثم ومن بحار، عىل تطل ال أراضيها معظم العظمى الرشق فممالك
امتداد تملك قوة أوروبا يف توجد وال بربرية؛ حياة أفريقيا وتعيش أمريكا. منافسة
أن ومع الخام. املواد من نملكها التي الداخلية املوارد وال به نتمتع الذي السواحل
النعمتني. كلتا أعطت أمريكا حالة يف فإنها أخرى؛ وتمنع نعمة تعطي عادة الطبيعة
فإن هنا ومن البحار: عن معزولة تكون تكاد األطراف املرتامية روسيا فإمرباطورية
للتجارة مواد صارت وحبال وحديد قطران من تملكه وما لها، حدود ال التي غاباتها

إال. ليس
بالشعب لسنا إننا أسطول؟ لدينا يكون أال الحكمة من فهل األمن، لنقطة أتينا وإذا
ممتلكاتنا عىل آمنني كنا الحني ذلك ففي مضت؛ عاًما ستني منذ كنا كما اآلن، العدد ضئيل
أو أقفال إىل حاجة دونما اطمئنان يف نغفو وكنا الحقول، يف باألحرى أو الشوارع يف
آن الدفاعية وأساليبنا تبدلت، اآلن الحال أن غري نوافذنا. أو أبوابنا عىل نثبتها مزاليج
عرش اثني منذ عادي، قرصان أي إن ممتلكاتنا. حجم يف االزدياد لتواكب تتطور أن لها
فورية، لجزية فيالدلفيا مدينة وإخضاع ديالوير، مهاجمة مقدوره يف كان مضت، شهًرا
أي إن بل غريها. أماكن يف يقع أن املمكن من كان ذاته واليشء مال؛ من شاء ما وجمع
عرش ستة أو عرش بأربعة مزودة سفينة معه القرصان، ذلك عينة من جريء شخص
هذه مليون. بنصف يقدر ماًال معه ويحمل بأكملها، القارة ينهب أن يستطيع كان مدفًعا

بحرية. حماية قوة بناء رضورة وتوضح انتباهنا تستدعي ظروف
عىل هي ستعمل بريطانيا مع تسوية إىل نتوصل أن بعد إننا البعض يقول قد
يف بأسطولها ستحتفظ أنها نظن بحيث الحماقة من نكون أن يمكن فهل حمايتنا.
إلخضاعنا جاهدة سعت التي القوة إن لنا يقول السليم املنطق إن الغرض؟ لهذا موانينا
الصداقة بذريعة غزو تنفيذ املمكن فمن عنا. الدفاع يف عليه االعتماد يمكننا ما آخر هي
النهاية يف وقعنا قد طويًال، زمنًا ببسالة قاومنا أن بعد أنفسنا نجد وبذلك البلدين؛ بني
بالبقاء بريطانيا لسفن نسمح لن كنا إذا ثم أخرى. مرة رقيق إىل حولتنا لخدعة ضحية
ثالثة بعد عىل يقبع أسطوًال إن تحمينا؟ أن إذن لها كيف أتساءل، فإنني موانينا، يف
املباغتة الطوارئ حاالت ويف كثريًا، يفيدنا أن يمكن ال سواحلنا من ميل آالف أربعة أو
الدفاع علينا تحتم إذا إنه أقول هنا ومن اإلطالق. عىل نفع ذي غري األسطول هذا سيكون

نحن؟ بأيدينا ذلك يكون ال فلم فصاعًدا، اآلن من أنفسنا عن
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ال نسبة فإن وهائلة، طويلة اإلنجليزية الحربية والبوارج السفن قائمة أن ومع
أعداد فهناك وقت، أي يف والقتال للخدمة جاهزة تكون التي هي منها الُعرش تتجاوز
وإن القائمة، يف غطرسة بكل مدرجة أسماؤها تظل ذلك ومع وجود لها يعد لم منها
لالستخدام السفن تلك من يصلح وما واحد، خشبي لوح غري السفينة من يتبق لم
جزر إن العدد. ذلك ُخمس عىل يزيد ال معني وقت يف واحدة منطقة إىل إرساله ويمكن
تبسط التي العالم أجزاء من وغريها وأفريقيا، املتوسط، والبحر والغربية، الرشقية الهند
من مزيج وبدافع البحري. أسطولها عىل ثقيًال عبئًا تفرض عليها سلطانها بريطانيا
كما وتحدثنا اإلنجليزي، البحري باألسطول يتعلق فيما زائفة فكرة كونّا والغفلة التحيز
علينا يجب أنه افرتضنا السبب ولهذا واحدة؛ دفعة كله مواجهته إىل سنضطر كنا لو
حفنة كانت وإن له، عاجلة عملية رضورة ال أمر وهو الحجم؛ بنفس أسطوًال نمتلك أن
بناء يف البدء عن إلثنائنا استغلته املتخفني ألمريكا إنجلرتا احتالل استمرار مؤيدي من
من واحد جزء فقط لديها أمريكا أن لو إذ الحقيقة؛ عن يكون ما أبعد وهذا أسطولنا.
ألننا بمراحل، عليها تتفوق أن ألمكنها بريطانيا، تمتلكها التي البحرية القوة من عرشين
مخصصة ستبقى بأكملها قوتنا فإن ذلك، نريد وال بالخارج مستعمرات نملك ال طاملا
عىل واحد إىل اثنني بنسبة متفوقني سنكون البعيد، املدى عىل وحينئذ، سواحلنا، لحماية
لتصل تقطعها أن عليها بحري ميل آالف أربعة أو ثالثة عنا تبعد التي السفن تلك
بواسطة بريطانيا أن ومع والجند. باملؤن للتزود املسافة نفس تعود ثم وتهاجمنا، إلينا
عن تقل ال تجارة نملك ذلك مع فإننا أوروبا مع تجارتنا ممر عىل تسيطر أسطولها
القارة رحمة تحت بكاملها تقع التي الغربية، الهند جزر مع تجارتنا وهي حجًما تلك

لها. مجاورتها بحكم األمريكية
أن رأينا حال يف السلم، أوقات يف بحرية بقوة لالحتفاظ وسيلة إيجاد ويمكن
ويستخدموا يبنوا كي للتجار منًحا قدمنا فإذا ليسرضوريٍّا. دائمة بحرية بقوة االحتفاظ
األموال تلك تكون أن (عىل مدفًعا خمسني أو أربعني أو ثالثني أو بعرشين مزودة سفنًا
خمسني فإن تجارتهم)، حجم يف التجار سيتحملها التي الخسارة قدر مع متناسبة
تشكل سوف دائمة، بصفة املعينة الحراسة سفن بعض مع السفن، تلك من ستني أو
التي إنجلرتا تحمله الذي الثقيل العب ذلك أنفسنا نُحّمل أن دون وهذا كافيًا، أسطوًال
السلم زمن يف يظل الذي البحري، أسطولها مع املعاناة من بالشكوى األصوات فيها تجأر
مًعا الدفاعية والشئون التجارة مناقب بني الجمع إن املرافئ. أرصفة عىل عمل بال قابًعا
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أي نخىش فلن مًعا، وتتعاونان ثروتنا مع قوتنا تتحد عندما ألنه حصيفة؛ سياسة لهو
خارجي. عدو

الذي القنب فمحصول الدفاع. ألمور نحتاجها التي املواد بأغلب زاخرة أرضنا إن
متفوق وحديدنا الحبال؛ السترياد نحتاج لن بحيث بوفرة، ينمو الحبال منه تصنع
يف مكان أي يف مثيلتها تعادل الصغرية وأسلحتنا األخرى؛ البلدان سائر حديد عىل
صخريًا ملًحا يوم كل ننتج أننا كما املدافع؛ مواسري صب يرس بكل ويمكننا العالم؛
والشجاعة فينا، موروثة صفة والعزيمة ساعة؛ كل تتعاظم ومعرفتنا املدافع؛ وبارود
ننتظر أن يمكن ال إننا نرتدد؟ ملاذا هذا؟ من أكثر نريده الذي فما قط. تفارقنا لم
أخرى، مرة أمريكا بحكم لها سمحنا فلو والدمار. الخراب سوى بريطانيا من شيئًا
الغرية مشاعر تزداد سوف فيها. بالعيش جديرة غري أرًضا القارة هذه تستحيل فسوف
الذي من لقمعها؟ سيتقدم الذي ومن تندلع؛ املسلح العصيان ثورات وستظل باستمرار؛
بني الخالف إن أجنبي؟ تمرد إخضاع أجل من بالده برجال ويضحي بحياته سيغامر
ويثبت الربيطانية، الحكومة ضآلة مدى يبني األرايض، بعض عىل وكونيكتيكت، بنسلفانيا

قارية. شئونًا تنظم أن قارية لسلطة سوى يمكن ال أنه القاطع بالدليل
كان كلما أنه وهو أال غريه، من أفضل الراهن الوقت كون وراء آخر سبب وهناك
فريسة تركها من بدًال التي أكرب، بالسكان املأهولة غري األرض مساحة كانت أقل عددنا
ليس استغاللها بعد فيما يمكن يشاء، ما التافهة لحاشيته ويهب منها ليمنح للملك
األرض وجه عىل أمة توجد وال للحكومة، دائم كدعم وإنما الحايل، الدين لسداد فحسب

كهذه. ميزة تملك
لصالح حجة هو — يسمونه كما — اآلن املستعمرات تعيشه الذي الطفولة طور إن
أكثر كنا ولو كاٍف، كبري بعدد نتمتع فنحن تناهضه. أن عن تكون ما وأبعد االستقالل
تعداد زاد كلما أنه وهو باملالحظة، جدير أمر وهناك اتحاًدا. أقل أصبحنا فلربما هذا، من
القدماء تفوق العسكرية الجيوش بأعداد يتعلق ففيما جيشه. عدد قل ما، بلد سكان
والرجال السكان، أعداد لتزايد نتيجة تأتي فالتجارة واضح؛ والسبب املحدثني: عىل
تضعف فالتجارة آخر. شأن أي إىل يلتفتون ال إنهم حتى بها انشغاًال أكثر يصريون
أشجع بأن يخربنا والتاريخ العسكري. الدفاع روح أم الوطنية روح أكانت سواء الروح،
اتجاهها تزايد مع روحها فقدت فإنجلرتا األمم. طفولة طور يف تقع دوًما كانت اإلنجازات
املتواصلة اإلهانات تبتلع البرش، أعداد من به تكتظ ما مع لندن، ومدينة التجارة، نحو
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للمخاطرة. استعدادهم قل خسارته، ويخشون الناس يملكه ما زاد وكلما الجبناء. بصرب
ذليل كلب مهانة يف امللكي البالط لسلطة يذعنون وهم ملخاوفهم، عبيد عموًما فاألثرياء

مداهن.
األمم عىل هذا وينطبق الطيبة، العادات لغرس األنسب التوقيت هو الشباب سن
جمع — املستحيل من يكن لم إن — العسري من يكون وقد األفراد. عىل ينطبق كما
الذي للمصالح، الواسع فالتنوع اآلن. من قرن نصف بعد واحدة حكومة يف القارة
سوف ارتباًكا. يصنع أن شأنه من السكان، وتعداد التجارة حجم ازدياد فيه يتسبب
معاونة تزدري أن يمكن منها واحدة كل قوة فمع بعًضا، بعضها املستعمرات تعادي
سوف املنفصلة، الصغرية بمستعمراتهم والحمقى املتباهون يتفاخر وبينما األخرى:
الحارض» «الوقت فإن لذا قبل. من يتشكل لم االتحاد ألن وينوحون الحكماء ينتحب
والصداقة الربيئة، الطفولة يف ترعرعت التي فالحميمية لالتحاد. املناسب» «الوقت هو
إن األخرى. املقومات جميع بني وثباتًا دواًما األكثر هما املحن، بوتقة يف ُصهرت التي
تغلب تآلفنا لكن بمحنة؛ ابتلينا وقد شباب إننا الصفتني: بهاتني يتميز الحايل اتحادنا
واعتزاز. بكربياء القادمة األجيال تذكرها بأن جديرة بارزة مساحة وصنع محنتنا، عىل
يف واحدة مرة سوى اإلطالق عىل أمة بأي يمر ال مميز وقت كذلك الراهن الوقت
تلك تركت األمم ومعظم حكومتها. لتشكل األمة فيه تتجمع الذي الوقت ألنه عمرها،
غزاتها، عليها فرضها لقوانني الخضوع عىل أُرغمت وبهذا يديها، بني من تنساب الفرصة
حكومة؛ يشكلون ثم ملك، لهم يكون البداية ففي بنفسها. قوانينها هي تضع أن من بدًال
بتنفيذها إليهم يعهد رجال يُنتخب ثم أوًال، الحكومة ومواثيق مواد تتشكل أن يجب بينما
السانحة بالفرصة ونتشبث األخرى، األمم أخطاء من الحكمة نتعلم دعونا ولكن ذلك، بعد

الصحيحة.» النقطة من الحكومة تشكيل نبدأ «أن اآلن؛ لنا
سيفه؛ سنان فوق القانون منحها لسلطانه، إنجلرتا الفاتح ويليام أخضع عندما
رشعي أساس عىل يُشغل أن يجب أمريكا يف الحكومة مقعد أن عىل جميًعا نتفق لم وما
يمتلك متوحش بربري املقعد هذا يشغل أن لخطر عرضة فسنظل الشعب، وبتفويضمن
ستذهب وأين حريتنا؟ ستذهب أين ثم، ومن الفاتح، ويليام أسلوب بنفس ويعاملنا ثروة،
سائر تحمي أن للحكومة الحتمي الواجب أن أعترب فإني بالدين، يتعلق وفيما ممتلكاتنا؟
غري به تنشغل أن الحكومة عىل يتعني آخر شيئًا أعرف وال الضمري، أصحاب املؤمنني
البخالء بها يتمسك التي مبادئه، وأنانية روحه، ظالم عن يتخىل اإلنسان تجعل أن ذلك،
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إن مخاوفه. من يتحرر سوف وبذلك عنها، للتخيل استعداد أدنى بال املذاهب جميع من
فإنني نفيس عن أما الصالحة. املجتمعات جميع وآفة الوضيعة، النفوس رفيق هو الشك
الدينية اآلراء يف تنوع هناك يكون أن شاءت وجل عز هللا إرادة أن وبصدق مخلًصا أؤمن
نتبع جميًعا كنا ولو مسيحيني. بوصفنا لطيبتنا أعظم ميدانًا يتيح فهذا بيننا: السائدة
املبدأ هذا عىل وبناءً لالختبار؛ بحاجة الدينية توجهاتنا لصارت التفكري، يف واحًدا أسلوبًا
واحدة، أرسة يف أطفال بمنزلة بيننا املوجودة املختلفة الدينية الطوائف أعترب التحرري،

األسماء. يف إال يختلفون ال
(وأفرتض القاري» «امليثاق أسميه ما حول أفكار بضع أطرح قليلة، صفحات بعد
إعادة حرية نفيس أمنح وهنا، تفصيلية)، خطًطا وليس فقط، تلميحات أقدم أنني هنا
املقدس، االلتزام من رابًطا باعتباره امليثاق فهم علينا يجب أنه بمالحظة املوضوع، ذكر
الحق هذا أكان سواء مستقل طرف كل حق مؤازرة أجل من به يرتبطوا أن الجميع عىل
وحسابات وطيد أساس عىل قائمة صفقة إن ملكية. أم شخصية حرية أم دينية حرية

ومستمرة. قوية صداقة عالقة تبني صحيحة
وال الشعب؛ ألفراد ومتساو كبري تمثيل وجود رضورة كذلك ذكرت سابقة صفحة يف
عدد قلة أو الناخبني عدد قلة الشأن. هذا من أكثر باهتمامنا جدير سيايس شأن يوجد
قليًال ليس النواب عدد كان إذا ولكن الخطورة. من الدرجة نفس عىل أمر كالهما النواب
ما أذكر ذلك عىل وكمثال أعظم. الخطر يصبح أيًضا، باملساواة يتسم ال وإنما فحسب
حاًرضا يكن لم بنسلفانيا؛ نواب مجلس عىل االتحاد» «مؤسيس التماس ُطرح عندما ييل:
— باكس ملقاطعة املمثلني األعضاء جميع وصوت فقط، عضًوا وعرشين ثمانية سوى
لصار تشيسرت، مقاطعة أعضاء من سبعة مثلهم فعل ولو ضده، — ثمانية وعددهم
وباملثل الخطر. لهذا دوًما عرضة واإلقليم فحسب، مقاطعتني اإلقليم سائر يف املتحكم
جلساته آخر خالل املجلس هذا مارسه الذي املربر، غري الضغط هذا يكون أن ينبغي
أفراد لكافة تحذير بمنزلة اإلقليم، هذا ممثيل عىل مستحقة غري سيطرة كسب أجل من
التعليمات من مجموعة ُوضعت لقد أيديهم. بني من تترسب السلطة أن من الشعب
أقرها أن وبعد املدارس، صبية عىل حتى عاًرا واألعمال املنطق منطلق من تعد للممثلني،
عن «نيابة القرارات عىل صوتوا وهناك املجلس، دخول قليلة» «قلة استطاعت «قليلون»،
استخدم التي السيئة بالنية بأكملها املستعمرة علمت لو حني يف بأكملها»؛ املستعمرة
غري اعتبارهم يف لحظة ترددوا ملا الرضورية، العامة اإلجراءات بعض املجلس أعضاء بها

الثقة. لتلك أهل
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فسوف تُمارس ظلت لو لكنها مالئمة، األمور من كثريًا تجعل املبارشة الرضورة إن
استدعت فعندما مختلفان. أمران والحق النفعية أن كما جائرة. ظاملة إجراءات إىل تتحول
وسيلة باألحرى أو — جاهزة وسيلة هناك تكن لم التشاور، بأمريكا حلت التي املصائب
لهذا متعددة نيابية مجالس إىل ينتمون أشخاص تعيني إال — الوقت ذلك يف مناسبة
ملا ولكن الخراب. من القارة هذه عىل هؤالء بها تحىل التي الحكمة وحافظت الغرض؛
يتمنى من كل فإن موحد، نواب» «مجلس دون نظل أن اآلن املناسب غري من صار
أمر املجلس ذلك أعضاء اختيار أسلوب بأن يقر أن عليه يجب صالًحا، نظاًما بصدق
الجنس يدرسون الذين هؤالء عىل سؤال هيئة عىل األمر أطرح وإنني الدراسة. يستحق
املجموعة نفس تمتلكها أال يجب هائلة سلطة واالنتخاب النيابي التمثيل أليس البرشي،
وراثية. ليست الفضيلة أن دوًما نتذكر أن علينا املقبلة، ألجيالنا نخطط عندما الناس؟ من
أخطائهم من دهشتنا تدفعنا ما وكثريًا ممتازة، دروًسا نستقي ما كثريًا أعدائنا من
االلتماس مع تعامل املالية) وزارة لوردات (أحد كورنوول فالسيد املنطقي، التفكري إىل
تعبريه، حد عىل املجلس»، «ذلـك ألن بازدراء، نيويورك نواب مجلس به تقدم الذي
يكون أن يمكن ال تافه عدد — زعمه يف — وهو فقط، عضًوا وعرشين ستة من يتكون
املقصودة.2 غري العفوية رصاحته عىل نشكره ونحن املجموع. عن صحيحة بصورة معربًا
عدم درجة عن النظر وبغض البعض، نظر يف غريبًا األمر بدا مهما الختام، ويف
تبني التي والواضحة القوية األسباب من العديد تقديم نستطيع فإننا لتقبله، استعدادهم
استقالل كإعالن برسعة الخاصة لشئوننا االستقرار يحقق أن يمكنه يشء من ما أنه

األسباب: هذه بعض ييل وفيما وحاسم. رصيح
ضالعة غري أخرى قوى تتقدم أن بلدين، بني الحرب تندلع عندما األمم، عادة من أوًال:
ولكن السالم: إلقرار املبدئية املقرتحات بعض وتطرح الوسيط، دور لتلعب النزاع يف
قوة، أي تتدخل فلن العظمى، لربيطانيا خاضًعا إقليًما نفسها تعترب أمريكا كانت ملا
نظل أن الراهن وضعنا يف املمكن فمن وهكذا الوساطة. لتعرض مكانتها، كانت مهما

األبد. إىل رصاع حالة يف
نوع أي لنا تقدمان سوف إسبانيا أو فرنسا أن نفرتض أن املنطقي غري من ثانيًا:
وتقوية العالقات إصالح يف املساعدة تلك الستغالل إال نهدف ال كنا إذا املساعدة، من

العواقب. من تعانيان سوف القوتني هاتني ألن وأمريكا؛ بريطانيا بني الروابط
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تنظر األجنبية األمم أن بد فال لربيطانيا، تابعون بأننا نقر أنفسنا نحن كنا ملا ثالثًا:
هذا ألن سالمهم، يهدد الخطر من نوًعا تشكل السابقة وهذه متمردون. أننا عىل إلينا
ذلك حل يستطيع من ونحن ضدها؛ السالح حمل يمكنهم األمم تلك رعايا أن يعني
أرقى فكًرا يتطلب أمر فهو والتبعية املقاومة بني الجمع أما فوًرا؛ العجيب التناقض

العادي. الفهم مستوى من بكثري

ما شارًحا األخرى، األمم ملوك إىل وأُرسل رسمي، استقالل إعالن صدر إذا رابًعا:
جدوى؛ دون لإلصالح اتبعناها التي السلمية والسبل وشقاء، بؤس من تحملناه
أو سعادة يف العيش عىل اليوم بعد قادرين غري أصبحنا ملا أننا ذاته الوقت يف ومعلنًا
اضطراًرا مضطرون فإننا الرحمة، يعرف ال الذي الربيطاني البالط رحمة تحت أمن
األخرى املمالك جميع اإلعالن هذا يُطمنئ نفسه الوقت ويف معها؛ الروابط جميع لقطع
أن بد فال معها: تجارية عالقات إقامة يف راغبون وأننا مساملتها، سننزع أننا إىل
إىل بالتوسالت محملة سفينة إرسال من أفضل بنتائج القارة عىل سيعود البيان هذا

بريطانيا.
أو يستقبلنا أن يمكن ال الربيطاني، للتاج تابعني بوصفنا الحايل مسمانا تحت
كذلك تظل وسوف ضدنا، تقف امللكية البالطات جميع فعادات الخارج؛ يف أحد يسمعنا

االستقالل. بفضل األمم باقي صفوف إىل ننضم أن إىل
األخرى الخطوات كباقي ولكنها، البداية؛ يف وعسرية غريبة اإلجراءات تلك تبدو قد
يُعلن لم وما ومقبولة؛ مألوفة وجيزة مدة خالل تصبح سوف بالفعل، اتخذناها التي
يوًما يكرهه بعمل القيام تأجيل يف مستمر رجل وكأنها تشعر القارة فستظل االستقالل،
أنه لو ويتمنى فيه، البدء يكره لكنه العمل، هذا إنجاز رضورة يعلم أنه مع يوم، بعد

به. القيام بحتمية تخربه خواطر دائًما وتؤرقه انتهى،

هوامش

.٥٦ صفحة املقدمة، ،Entic إلنتيك البحرية تاريخ انظر (1)
واملتساوي الكبري للتمثيل الكربى األهمية مدى تماًما يفهموا أن يريدون من عىل (2)

لبريغ. السياسية الخطب قراءة الدولة ملواطني
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فيه، صدرت الذي اليوم ذات يف باألحرى، أو الكتيب، هذا من األوىل الطبعة صدور منذ
هذا توجه التي هي النبوة روح كانت ولو املدينة. هذه يف امللك خطاب املأل عىل نُرش
أظهرت للخطاب الدموية فالعقلية إلحاًحا. أكثر وقتًا أو أوفق، مناسبة اختارت ملا العمل،
االنتقام بقصد كتابي الناس قرأ لقد الكتاب. هذا به نادى الذي املبدأ اتباع رضورة بجالء
مبادئ أمام الطريق مهد فقد الرعب يبث أن من فبدًال الخطاب أما امللك. خطاب من

الشجاعة. االستقالل
بنزعة يتسمان — منه ينبعان الذي الدافع كان أيٍّا — الصمت وحتى االحتفاء، إن
بهذا سلمنا إذا لذا وبغيض؛ خبيث لسلوك التكريم من قدر أدنى يمنحان عندما مؤملة
الخسة من تحفة باعتباره — امللك خطاب أن هي الطبيعية النتيجة فستكون املبدأ،
لألمم املحيل السالم كان ملا أنه غري والشعب. الكونجرس قبل من اللعن يستحق — املطلقة
الوطنية»، «األخالقيات مناسب نحو عىل نسميه أن يمكننا ما «عفة» عىل بشدة يعتمد
الوسائل إىل اللجوء من أفضل صامت بازدراء األمور بعض تجاهل يكون ما فكثريًا
إىل املتعقلة الرقة تلك يف األكرب الفضل يعود وربما االستهجان. عن التعبري يف الحديثة
املرة. هذه به قوبل كالذي حاسم شعبي لرفض اآلن قبل يتعرض لم امللك خطاب أن
ومتعمد وقح باطل افرتاء من أكثر ليس — خطابًا نسميه أن لنا جاز لو — فالخطاب
لتقديم ومتغطرس فظ أسلوب وهو ذاته؛ اإلنساني والوجود العام والخري الحقيقة عىل
هي لإلنسانية الجماعية املذبحة هذه أن غري الطغاة. كربياء مذبح عىل برشية قرابني
فإنهم تعرفهم «ال» الطبيعة أن كما ألنه املؤكدة؛ وجودهم وعاقبة امللوك، امتيازات إحدى
فإنهم إليه، ننتمي الذي البرش جنس من مخلوقات أنهم ومع يعرفونها»، «ال أيًضا
أن غري عروشهم. عىل ووضعهم صنعهم ملن آلهة إىل تحولوا فقد كذلك، يعرفوننا» «ال



السليم املنطق

به، ننخدع أن لنا كان وما خداعنا، يحاول لم أنه وهي واحدة جيدة سمة به الخطاب
لنا يرتك ال وهو مواربة؛ بال فيه ظاهران والطغيان الوحشية إن هذا. شئنا لو حتى
الهندي أن — له قراءتنا لحظة منذ — يقنعنا فيه سطر وكل الحرية: أو للشك مساحة
بريطانيا. ملك من وحشية أقل فريسة عن بحثًا األحراش يجوب الذي البدائي العاري

سكان إىل إنجلرتا شعب من «كلمة زوًرا واملسمى بالنحيب امليلء املحتال كتابه يف
افرتاض من بدافع ربما — دالريمبل جون السري املزعوم مؤلفه لنا وصف أمريكا»،
أن (مع ووصفه امللك عظمة من يفزعون سوف أمريكا يف هنا الناس أن فارغ مزهو
يقول: إذ الحايل؛ للملك الحقيقية الشخصية — جانبه) من شديدة حماقة كانت تلك
(يقصد سخطنا» يثري ال أمر وهو ما، إدارة عىل الثناء إسباغ إىل تميلون كنتم إذا «ولكن
جانبكم من والجور الظلم «فمن الطوابع) قانون بإلغاء يتعلق فيما روكينجهام ماركيز
بإشارة سوى يشء أي بفعل ألحد يُسمح ال الذي امللك هذا عن الثناء هذا تحجبوا أن
هذا سماع يستطيع إنسان وأي حجاب: بال والوثنية للملك! األعمى االنحياز إنه منه.»
باإلنسانية؛ وكفر العقالنية ادعاءه خرس قد يكون هدوءه يفقد أن دون واستيعابه القول
إىل بأنفسهم نزلوا ممن وإنما اإلنسان كرامة عن تخلوا ممن فقط ليس اعتباره ويجب

العالم. هذا يف كالديدان مهانة يف وزحفوا الحيوانات، مرتبة دون ما
بخبثه خرق فلقد اآلن؛ كثريًا يهمنا يعد لم إنجلرتا ملك يفعله أو يقوله ما أن غري
وبروح مًعا؛ والضمري الطبيعة بقدميه وسحق واإلنسانية، األخالقية االلتزامات جميع
أمريكا مصلحة ومن ا. عامٍّ بغًضا لنفسه اكتسب والفظاظة، الغطرسة من ومتأصلة ثابتة
أن واجبها وصار وشابة، كبرية أرسة بالفعل تمتلك إنها بنفسها. نفسها تعول أن اآلن
واملسيحية؛ اإلنسانية جبني يف سبة صارت قوة ملساندة ممتلكاتها تهب أن ال بها تعتني
أو طائفتكم كانت أيٍّا األمة، أخالقيات مراقبة مسئولية مناصبكم تُحملكم من يا أنتم
تودون كنتم إذا العامة، الحريات عىل حراًسا تقفون من يا وأنتم تحملونه، الذي املسمى
ا. رسٍّ االنفصال تتمنوا أن فعليكم األوروبي، بالفساد مدنس غري األم وطنكم عىل الحفاظ
عىل اإلضافية مالحظاتي أقرص سوف الشخيص، للتدبر األخالقي الجانب ترك مع ولكن

التاليتني: النقطتني
بريطانيا. عن االنفصال يف تكمن أمريكا مصلحة أوًال:

بعض مع االستقالل»؟ أم «املصالحة عملية: واألكثر األسهل هي الخطتني أي ثانيًا:
املتفرقة. التعليقات
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رأي أعرض أن — مناسبًا ذلك رأيت حال يف — يمكنني كان األوىل املالحظة لدعم
عالنية يفصحوا لم الذين القارة؛ هذه يف وبراعة وخربة ومقدرة حنكة الرجال أكثر بعض
حالة تعيش أمة توجد ال إذ األمر؛ واقع يف بديهي وضع إنه الشأن. هذا يف آرائهم عن بعد
إىل ومغلولة مقلصة ترشيعية سلطات وذات تجارتها، يف مقيدة أجنبية، لجهة التبعية من
تعرف ال فأمريكا األمم. بني بارز وضع أي إىل تصل أن األيام من يوم يف يمكنها عنقها،
فإنه أخرى، أمم تاريخ يف له نظري ال أحرزته الذي التقدم أن ومع الثروة؛ هي ما بعد
امتلكت أنها لو تحقيقه يمكنها كان بما مقارنة الطفولة مرحلة بعد يتجاوز لم تقدم
بتباٍه تشتهي هذا زمننا يف فإنجلرتا لها. ينبغي وكما أيديها، بني الترشيعية السلطات
سيكون أمر بشأن ترتدد القارة وهذه تحقيقه؛ من تمكنت أنها لو نفًعا يجديها لن ما
تنتفع أن يمكن ما هي أمريكا غزو وليس التجارة إن أهملته. لو النهائي دمارها فيه
عن أحدهما مستقلني البلدان كان لو كبري بقدر يستمر أن يمكن ما وهي إنجلرتا، به
أجل من أفضل سوق إىل التوجه يستطيع ال أيهما ألن مثًال؛ وإسبانيا كفرنسا اآلخر،
بلد أي عن أو بريطانيا عن البلد هذا استقالل ولكن السلع. من العديد عىل الحصول
سيصبح الذي الهدف وهو اآلن، أجله من نناضل بأن الجدير الوحيد الهدف هو آخر
تكشف التي الحقائق كل شأن ذلك يف شأنه يمر، يوم كل مع قوة وأكثر وضوًحا أكثر

الرضورة. عنها
آجًال. أو عاجًال ذلك إىل سينتهي األمر ألن أوًال:

صعوبة. أكثر تحقيقه أصبح تأخريه طال كلما ألنه ثانيًا:
األخطاء عىل الصامت بالتعليق خاصة أو عامة جماعات وسط أتسىل كنت ما كثريًا
العديدة األقوال بني ومن يقولون. فيما تدبر دون يتحدثون الذين ألولئك املاكرة الخادعة
حدث لو أنه وهو الناس، بني انتشاًرا األكثر هو التايل القول أن يل يبدو سمعتها، التي
القارة لصارت «اآلن»، يحدث أن من بدًال عاًما، خمسني أو أربعني بعد االنفصال هذا
إن بالقول هذا عىل وأرد استقاللها. ونيل تبعيتها من التخلص عىل قدرة أكثر آنذاك
الحرب خالل اكتسبناها التي الخربة من نابعة هذا»، وقتنا «يف العسكرية، قدراتنا
الوقت، ذلك يف فالقارة اآلن. من عاًما خمسني أو أربعني بعد كليٍّا تتالىش وسوف األخرية،
الذين أولئك أو نحن، وسنكون واحد؛ عسكري ضابط حتى أو جنرال لها يتبقى لن
— وحده الوضع وهذا القدماء. كالهنود العسكرية بالشئون جاهلني بعدنا، من سيأتون
األوقات أفضل هو الحايل الوقت أن شك أدنى دون يثبت سوف — عنايتنا أوليناه إذا
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الخربة، نمتلك رصنا األخرية، الحرب نهاية مع كالتايل: الحجة تصبح وهكذا جميًعا.
نمتلك سوف اآلن، من عاًما خمسني أو أربعني وبعد الكافية؛ األعداد إىل نفتقر ولكننا
معينة لحظة يف تقع أن بد ال املناسبة الزمنية النقطة فإن لذا خربة؛ دون لكن األعداد،
مناسبة زيادة لنا وتتحقق الخربة من يكفي ما لنا يتبقى عندها إذ الطرفني، هذين بني

الحارض. الوقت هي الزمنية النقطة وتلك األعداد: يف
تحت مالئم نحو عىل يندرج ال إنه إذ االستطراد، هذا القارئ يل يغفر أن أرجو

التايل: الرأي خالل من مجدًدا إليها أعود والتي بها، بدأت التي النقطة
أمريكا عىل املهيمنة الحاكمة السلطة هي وظلت بريطانيا، مع العالقات ُرممت لو
فسوف الراهنة)، األحوال تشري حسبما تماًما، النقطة تلك عن التخيل يعني ما (وهو
استدانته. إىل نلجأ قد ما أو ديوننا، تسديد بها يمكننا التي الوسيلة ذات من أنفسنا نحرم
ا، رسٍّ األقاليم بعض منها حرمت التي بالسكان املأهولة غري الداخلية األرايض قيمة إن
لكل فقط اسرتلينية جنيهات خمسة بسعر مقدرة — كندا لحدود الجائر للتوسع نتيجة
وتصل بنسلفانيا؛ عملة من مليونًا وعرشين خمسة يتجاوز مبلًغا تساوي — فدان مائة

سنويٍّا. مليونني إىل للفدان واحد بنس بسعر اإليجارية قيمتها
باألعباء، جهة أي تحميل دون الديون، تسديد يمكن األرايض تلك بيع طريق وعن
الحكومية النفقات دعم يف األرايضدوًما لتلك بها املحتفظ اإليجارية القيمة تسهم وسوف
سنظل التي الزمنية املدة طول يهم وال الوقت. مرور مع بالكامل بها والوفاء السنوية،
الكونجرس سيكون ذلك ولتنفيذ األرايض، بيع عند سنسددها أننا طاملا الديون، نسدد فيها

القارة. عىل الويص هو املدة تلك خالل
عملية، واألكثر األسهل هي الخطتني أي وهي: الثانية، النقطة إىل اآلن وأنتقل

املتفرقة. التعليقات بعض مع االستقالل»؟ أم «املصالحة
أجيب األساس، هذا وعىل حجته، دحض يسهل ال هاديًا دليًال الطبيعة يتخذ من إن
وكون أنفسنا؛ داخل بالفعل موجوًدا بسيًطا واحًدا خطٍّا االستقالل لكون «أنه عام: بوجه
متقلب غادر ملك فيه يتدخل وسوف فيه، مبالغ نحو عىل ومعقًدا مربًكا أمًرا املصالحة

شك». بال واضحة اإلجابة فإن األهواء،
فأمريكا والتدبر؛ التفكر عىل قادر إنسان لكل بحق مفزعة ألمريكا الراهنة الحالة إن
أو اإلذعان عىل قائم هو ما سوى للسلطة شكل أي ودون حكومة، ودون قانون، دون
مثيل ال نحو عىل الجميع لدى متماثل شعور بواسطة متماسكة إنها بالتفضل. ممنوح
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الراهن وضعنا إن لتبديده. خفي عدو كل ويسعى للتغري، عرضة ذلك مع لكنه له،
مدهش نحو وعىل اسم؛ بال ودستور خطة؛ بال وحكمة قانون؛ بال ترشيع يف يتلخص
لم حالة فهي مسبوق؛ غري نموذج إنه التبعية. أجل من يناضل تام استقالل وعجيب،
أمان هناك ليس يحدث؟ قد ما يعرف أن يمكنه الذي ذا ومن التاريخ؛ يف مثيل لها يسبق
هدى، غري عىل هائمة الجماهري عامة وعقول الحايل. املتداعي النظام ظل يف أحد ملمتلكات
يشء يوجد وال ُمجرَّم؛ يشء ال رسابًا. تطارد فهي نحوه، تسعى ثابتًا هدًفا أمامها ترى ال
مؤيدو كان فما له. يحلو كما الترصف يف حر أنه يعتقد إنسان كل فإن لذا خيانة؛ يسمى
الدولة قوانني أن يعلمون كانوا لو استفزازية، بصورة مًعا االجتماع عىل ليجرءوا امللك
يؤخذون إنجليز جنود بني التمييز من بد وال كهذا. ترصف نتيجة باملوت ستعاقبهم
حرب، أرسى األوىل فالفئة عليهم. القبض يُلقى أمريكا يف سكان وبني معركة، يف أرسى

حياتها. األخرى وتفقد حريتها، األوىل تخرس أن ويجب فخونة. الثانية أما
مثريي يغري نحو عىل إجراءاتنا بعض يف واضح وهن يوجد حكمتنا من بالرغم
املناسب، الوقت يف شيئًا نفعل لم وإذا شديد. ارتخاء حالة يف القاري فالحزام الفتن.
«املصالحة» ال معها تصلح لن حالة يف نسقط وسوف يشء، بأي القيام أوان يفوت فسوف
القارة، تقسيم يف القديمة لعبتهم يمارسون التافهة وحاشيته امللك إن «االستقالل». وال
املتزلف والخطاب مضللة. أكاذيب نرش يف منهمكني بيننا من متعاونني يعدمون ال وهم
وصحيفتني نيويورك، صحف من اثنتني صفحات عىل أشهر بضعة منذ ظهر الذي الخادع
النزاهة. إىل وإما التقدير حسن إىل إما يفتقرون رجاًال هناك أن عىل برهان لهو أخريني،
يفكر هل ولكن املصالحة، عن والتحدث واألركان الجحور يف االختباء السهل من
عليها، تنطوي التي الخطورة ومدى املهمة، صعوبة مدى يف بجدية الناس هؤالء مثل
إىل النظر يجب لرجال املختلفة األحوال جميع إىل ينظرون هل انقسمت؟ القارة أن لو
الذين املعاناة أصحاب مكان أنفسهم يضعون هل االعتبار؟ بعني وظروفهم مواقفهم
أجل من يشء» «كل ظهره وراء ترك الذي الجندي ومكان يملكون»، ما كل «بالفعل فقدوا
الخاصة أوضاعهم يالئم الحصيف أو املناسب غري اعتدالهم كان فإذا بلده؟ عن الدفاع
«يحسبون بأنهم يقنعهم سوف الحال واقع فإن اآلخرين، عن النظر برصف وحدهم،

يعلمون». ال وهم جزافية حسابات
هذا عىل وأرد وستني: ثالثة عام عليه كنا الذي الوضع إىل فلنرجع البعض يقول
بالطبع؛ تعرضه لن أنها كما الطلب، لهذا اإلذعان اآلن بريطانيا بمقدور يعد لم بأنه
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ما منطقيٍّا: سؤاًال أطرح الحالة هذه يف فإني أيًضا، القبول نال ولو بل عرضناه، لو ولكن
قادًما، برملانًا إن بتعهداته؟ االلتزام عىل الغادر الفاسد البالط هذا سرتغم التي الوسيلة
أُبرم أنه بحجة بعد فيما ويبطله االلتزام هذا يلغي أن يمكن الحايل، الربملان حتى بل
ال األمم إن األمر؟ سنعالج كيف الحالة، هذه ويف طائشة؛ هبة أنه أو العنف، بواسطة
العدالة سيف ال — الحرب وسيف امللوك؛ محاميو هي وحدها فاملدافع القوانني؛ إىل تلجأ
ثالثة عام قائًما كان الذي الوضع إىل نعود ولكي القضايا. تلك مثل يحسم الذي هو —
ظروفنا تعود أن يجب وإنما عليه؛ كانت ما إىل وحدها القوانني تعود أن يكفي ال وستني،
بناؤها، يُعاد أو واملدمرة املحرتقة بلداتنا تُرمم أن أي عليه؛ كانت ما إىل أيًضا وأحوالنا
أجل من استدناها (التي العامة ديوننا تُلغى وأن الشخصية، خسائرنا عن نُعوض وأن
تلك يف عليه كنا مما املرات ماليني أسوأ سيصبح حالنا فإن وإال أنفسنا)؛ عن الدفاع
هذه وروح بقلب لفاز مىض، عام منذ له استُجيب لو كهذا، طلبًا إن املرغوبة. الفرتة

الالعودة». نقطة إىل وصلنا «لقد اآلن؛ فات قد أوانه لكن القارة؛
يبدو أمر لهو مايل قانون إلغاء سوى ليشء ال السالح حمل فإن هذا إىل إضافة
لفرض السالح كحمل تماًما اإلنسانية، للمشاعر ومنفًرا اإللهية، الرشيعة يف محظوًرا
البرش حياة ألن الوسيلة؛ تربر ال الحالتني من أي يف فالغاية ذاتها. الرشيعة لتلك اإلذعان
وتدمري حياتنا، وهدد له تعرضنا الذي العنف إن ذلك. أجل من نهدرها أن من أغىل
لضمائرنا يربر أن يمكن ما هو والنار بالحديد بالدنا وغزو مسلحة، قوة يد عىل ممتلكاتنا
ال كان حتمية، رضورة الدفاعي الوضع هذا فيها أصبح التي اللحظة ويف السالح؛ حمل
استقالل إعالن يف التفكري من بد ال وكان لربيطانيا؛ الخضوع مظاهر جميع تتوقف أن بد
هذا ضدها». أُطلقت رصاصة أول «مع بدايته وإعالن استقاللها عرص واستهالل أمريكا
من سلسلة رسمته وإنما الطموح؛ يمده ولم الهوى، يرسمه لم الذي املستقيم الخط هو

صنعتها. من هي املستعمرات تكن لم التي األحداث
الوقت ويف طيبة بنية تأتي أظنها التي التالية بالتلميحات املالحظات تلك وأختتم
االستقالل؛ تحقيق بواسطتها يمكن مختلفة سبل ثالثة هناك أن يف نفكر أن علينا املناسب.
السبل وتلك أمريكا، مصري األيام من يوم يف سيكون «الثالثة» تلك من «واحًدا» وأن
أو عسكرية؛ قوة طريق عن أو الكونجرس؛ يف للشعب الرشعي الصوت خالل من هي:
عامة تكون أو مواطنني، جنودنا يكون أن دائًما يحدث ال وقد الغوغاء. تمرد طريق عن
أبدية. وال وراثية ليست — قبل من ذكرت كما — فالفضيلة العقالء؛ من مجموعة الشعب
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الفرص كل لنا فستتاح املذكورة، السبل من األول السبيل خالل من االستقالل تحقق ولو
نعيد أن اآلن بمقدورنا إن األرض. وجه عىل دستور وأنقى أنبل لصياغة التشجيع وكل
زمن منذ الحايل للوضع مشابه وضع يف البرشية تكن فلم جديد. من العالم تاريخ كتابة
يماثل ربما — البرش من ساللة ولتنال جديد، عالم مليالد الوقت حان لقد نوح. النبي
سيكون أشهر. بضعة غضون يف الحرية من حظها — أوروبا سكان جميع عدد عددها
التي السخيفة الواهية االعرتاضات تبدو كم هذه، النظر وجهة ومن مريًعا؛ أمًرا االنتكاس
ستحدد بقضية مقارنتها عند وبائسة تافهة املصالح أصحاب أو الضعفاء بعض يرفعها

العالم. مصري
بأي ذلك بعد االستقالل تحقق ثم واملشجعة، املواتية الراهنة الفرتة تجاهلنا ولو
النفوس أصحاب نتهم باألحرى أو أنفسنا، ونتهم العواقب نتحمل أن فعلينا آخر، سبيل
أسباب هناك تدبر. أو تفكر دون السبيل هذا معارضة عىل دأبوا الذين واملتحيزة الحقرية
فيها يفكروا أن الرجال عىل ينبغي أسباب وهي االستقالل، لتأييد نسوقها أن يمكن
بالجدل اآلن منشغلني نكون أن ينبغي فال املأل. عىل لهم تُقال أن ال أنفسهم وبني بينهم
ونبيل، وآمن راسخ أساس عىل لنيله متلهفني وإنما عدمه، من االستقالل نيل حول
قناعة يزيدنا يميض يوم كل إن ذلك. عىل العمل يف بعد نبدأ لم ألننا ومهمومني وقلقني
بني من — عليهم هؤالء) أمثال اآلن حتى بيننا كان (إن امللك أنصار وحتى برضورته.
هو اللجان يف التعيني أن فلو له؛ الرتويج يف إلحاًحا األكثر يكونوا أن — الناس جميع
سيكون للحكومة التنظيم جيد متعقًال شكًال فإن البداية، يف الشعبي الغضب وقاهم ما
من يكفي بما يتمتعون ال كانوا فإن لذا أمان. يف يظلوا لكي املؤكدة الوحيدة الوسيلة هو
االستقالل. ليتمنوا الحصافة من يكفي بما يتسموا أن فعليهم «أحراًرا»، ليكونوا الفضيلة
ويحافظ بيننا يجمع أن يمكن الذي الوحيد «الرباط» هو االستقالل باختصار،
سماع عن مرشوعة بصورة آذاننا نصم وسوف هدفنا، نرى سوف وبعدها وحدتنا. عىل
مع للتعامل مالئم وضع يف نكون سوف أيًضا وعندئذ ومتوحش. غادر عدو مشاريع
أقل سيكون امللكي البالط ذلك كربياء أن لالعتقاد تدعونا أسبابًا هناك ألن بريطانيا؛
التعامل عند عنه سالم بنود وضع أجل من األمريكية الواليات مع التعامل عند ترضًرا
يشجع ما هو لألمر تأجيلنا إن تسوية. بنود لوضع متمردين» «رعايا يعتربهم من مع
وكما الحرب. أمد إطالة إىل إال يؤدي ال وتراجعنا الغزو، يف تأمل أن عىل بريطانيا
دون — أرضار من بنا لحق وما خسائرنا عن تعويض عىل للحصول تجارتنا أوقفنا
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تلك بتعويض البديل، الحل اآلن فلنجرب — تذكر نتيجة أي ذلك وراء من نحقق أن
جديد. من التجارة باب فتح نعرض ثم مستقلة، بصورة بأنفسنا واألرضار الخسائر
أفضل التجارة مع السالم ألن لنا؛ مؤيًدا إنجلرتا من والعقالني التجاري الجانب سيظل
ممالك إىل به التقدم فيمكن بالقبول، العرض هذا يحظ لم وإذا تجارة. دون الحرب من

أخرى.
الذي املبدأ به يفند بعرض بعد أحد يتقدم لم وملا القضية. أريس األسس هذه عىل
أن أو للتفنيد، قابل غري املبدأ أن عىل دليل فهذا الكتيب، هذا من السابقة الطبعات احتوته
بعضنا يحدق أن من بدًال لذا، معارضته. يمكن أن من وغلبة عدًدا أكثر له املؤيد الحزب
وإخالص، بود جاره إىل الصداقة يد منا كل فليمدد مرتاب؛ فضول أو بشك بعض يف
دعونا وننساها. سابقة إساءة كل به ندفن بعفو أشبه يكون خطٍّا لنرسم مًعا ولنتحد
كلمات سوى نسمع بأن نسمح ال ودعونا و«ملكي»؛ «حر» مثل مسميات بيننا من نمُح
لحقوق فاضل و«مؤيد العزم»، موطد مخلص و«صديق صالح»، «مواطن قبيل من

واملستقلة». الحرة األمريكية وللواليات اإلنسانية
إىل أو األصدقاء)، (جمعية «كويكرز» املسماة األهلية الدينية الجمعية ممثيل وإىل
لعموم موجه «خطاب عنوان: حمل الذي األخري املنشور بإذاعة اهتموا منهم كثريين
ب«امللك» يتعلق فيما الكويكرز، طائفة ومبادئ األزلية الحجة تجديد حول الشعب
أمريكا»، مناطق من وغريها املنطقة تلك يف اآلن املنترشة «الفتن» وبشأن و«الحكومة»،

أقول:
سواء قط، بسوء للدين تتعرض ال قلة من واحد هو السطور هذه كاتب إن
به يدينون ما عىل سيحاَسبون كافة والناس مسمى. أي تحت االعرتاض أو بالسخرية
جماعة بوصفكم لكم موجهة ليست الرسالة هذه فإن لذا برش. أمام وليس هللا، أمام
الصمت تعاليم تأمركم شئون يف نفسها تقحم سياسية هيئة بوصفكم وإنما دينية،
سلطة دون — أنفسكم وضعتم قد كنتم وملا فيها. التدخل بعدم مبادئكم ضمن املعلنة
السطور هذه كاتب فإن الكويكرز، جماعة لسائر املمثل موضع يف — ذلك تخولكم مالئمة
ممثًال نفسه يعترب أن عىل مرغًما نفسه يجد — ملنزلتكم مكافئة منزلة يتخذ لكي —
وقد لتفنيدها: حجتكم استخدمتم التي واملبادئ الكتابات عىل يصادقون من لجميع
انتحال معنى خالله من تكتشفون لعلكم الشاذ االستثنائي الوضع هذا الكاتب اختار
يملك الكلمات هذه كاتب وال أنتم فال أنفسكم؛ يف رؤيته تستطيعون ال الذي الشخصيات

ذلك. يخوله لقبًا أو السيايس» «التمثيل ادعاء حق
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ويتجىل ويسقطوا. يتعثروا أن يف عجب ال القويم الرصاط عن الناس يحيد عندما
لكم؛ األمثل السبيل ليست السياسة أن حجتكم مع به تعاملتم الذي األسلوب يف بوضوح
والطالح الصالح من مزيج من أكثر ليست فإنها بإتقان منقحة لكم تبدو قد أنها فمع
استنتاج هو منها إليه خلصتم الذي واالستنتاج الحكمة، إىل يفتقر نحو عىل مًعا ُوضعا

واحد. آن يف وجائر متكلف
من أقل يف إجماًال تقع (التي حجتكم من صفحتني أول يف جاء بما لكم نسلم إننا
ليسا فيه والرغبة السالم حب ألن باملثل، املعاملة أدب منكم ونتوقع صفحات) أربع
البرش. طوائف لجميع والدينية الفطرية األمنية هي فتلك الكويكرية، أتباع عىل حكًرا
نفوق فإننا بنا، خاص مستقل دستور لوضع يكدون أناًسا فباعتبارنا األساس هذا وعىل
يدوم سالم تحقيق إىل ترمي خطتنا «إن ومرادنا. وغايتنا أملنا يف البرش من الباقني سائر
يف سوى النزاع لهذا حقيقية نهاية نرى وال بريطانيا، مع النزاع سئمنا لقد األبد». إىل
دائم سالم تحقيق سبيل يف ألننا ونزاهة، باستقامة نترصف إننا عنها. نهائي انفصال
نحو بثبات نسعى وسنظل نسعى إننا الحارض. الوقت وأعباء نوائب نتحمل مستمر
ولو منها بقي إن عالقة، وهي بالفعل؛ بالدماء أرضنا مألت عالقة عرى وفك االنفصال

البلدين. لكال فادحة مستقبلية أرضار وقوع وراء السبب تصبح سوف اسمها،
العالم نهني وال شهوة؛ أو كربياء من بدافع وال فتح؛ أو انتقام أجل من نقاتل ال إننا
تحت للهجوم نتعرض فنحن الغنائم. يف طمًعا األرض ندمر وال وجيوشنا، بأساطيلنا
أعداءنا نرى إننا ضدنا. العنف يُستخدم أراضينا، وعىل منازلنا وبداخل كرماتنا؛ ظالل
القانون يف ألنفسنا الحماية نجد ال كنا وملا منازل، ولصوص طرق قاطعي صورة يف
نفس يف السيف نستخدم وأن العسكري، بالقانون معاقبتهم إىل مضطرون فإننا املدني،
املعذبني ومعاناة بآالم نشعر كنا ربما قبل؛ من املشانق فيها أنتم استخدمتم التي الحالة
صدور إىل طريقها بعد تعرف لم التي الشفقة من بقدر القارة، هذه أرجاء كافة يف
برودة تسموا ال وأساسها. حجتكم سبب بني تخلطوا أال عىل احرصوا ولكن بعضكم.

«املسيحي». موضع يف «املتعصب» تضعوا وال دينًا؛ الروح
إثًما، السالح حمل كان إذا بها؛ واملسلم املعلنة ملبادئكم املتحيزون الكهنة أيها وأنتم
والدفاع املتعمد االعتداء بني الكبري الفارق مع إثًما، أكثر بالعدوان البادئ أن بد فال
تحاولون وال حية، بضمائر حًقا تعظون كنتم إذا لذا اجتنابه. إىل سبيل ال الذي املحتوم
مبادئكم تعلنوا بأن بهذا العالم تقنعوا أن فعليكم سياسية، مطية دينكم من تجعلوا أن
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صدقكم عىل الربهان لنا تقدموا أن وعليكم السالح». يحملون أيًضا «هم ألنهم ألعدائنا،
واألدمرياالت بوسطن، يف القادة كبار ليعرفها جيمس سانت دورية يف مبادئكم بنرش
الذين القتلة األوغاد وجميع قراصنة، كأنهم سواحلنا ويدمرون ينهبون الذين والقباطنة
أرواحكم كانت فلو بخدمته. تعهدتم الذي «امللك» قبل من لهم املخولة بالسلطة يعملون
بخطاياه، البائس» «ذلك وأخربتم بالتوبة؛ ملككم لنصحتم باركيل كروح مخلصة طاهرة
املترضرين نحو املنحازة طعونكم لتوجهوا كنتم وما األبدي.1 الهالك من وحذرتموه
مخلصني، قساوسة بوصفكم صوتكم، بأعىل ستصيحون كنتم وإنما وحدهم، واملهانني
االضطهاد هذا سبب جعلنا تحاولوا وال مضطهدون، إنكم تقولوا ال أحًدا. تستثنوا أن دون
لكونكم ضغينة لكم نحمل ال أننا جميًعا الناس نُشهد إننا إذ ألنفسكم؛ أنتم تجلبونه الذي

حق. وجه دون بذلك تتظاهرون ألنكم وإنما كويكرز،
وأجزاء — حجتكم أجزاء لبعض املحددة النزعة خالل من لنا يبدو أسف وبكل
السالح»، حمل «خطيئة يف وتجمعت تجسدت الخطايا جميع وكأن — سلوككم من أخرى
والضمري؛ التحيز بني خلطتم أنكم لنا ويبدو يحمله. من الشعب كان إذا فقط وذلك
أو نقتنع أن علينا ا جدٍّ الصعب ومن االتساق؛ إىل يفتقر لترصفاتكم العام التوجه ألن
يرصخون الذين الرجال لنفس هواجس نراها ألننا املصطنعة؛ هواجسكم من بكثري نسلم
بخطى أثره يقتفون اللحظة ذات يف فإنهم ذلك ومع العالم، هذا يف الجشع عىل معرتضني

كاملوت. متقدة وشهية كالزمن، ثابتة
حجتكم، من الثالثة الصفحة يف املأثورة األقوال من أوردتموه الذي االقتباس إن
يساملونه»، أعداءه حتى يجعل فإنه إنسان، سبل عن الرب يرىض «عندما إنه يقول والذي
امللك سبل أن عىل برهان بمنزلة ألنه جانبكم؛ من شديدة بحماقة اختري اقتباس هو

حكمه. خالل السالم لعم وإال الرب، تُريض ال لتأييده) تتحمسون (الذي
ليس مقدمة سبق ما كل إزاءه يبدو الذي حجتكم، من األخري الجزء إىل اآلن وأنتقل

فيه: تقولون والذي إال،
يف يظهر الذي املسيح، يسوع نور لنرش نهضنا منذ دائًما ومبدأنا رأينا كان «لقد
هلل خالص حق هو وخلعهم والحكومات امللوك تنصيب أن هذا، يومنا حتى ضمائرنا
يف حيلة أو يد لنا تكون أن شأننا من ليس وأنه هو؛ إال حًقا يعلمها ال وألسباب وحده؛
من الحيل ندبر أو نتآمر وأال إدراكنا، نطاق خارج يقع بما ننشغل أال يجب وأننا األمر؛
سالمة أجل ومن امللك، أجل من نترضع أن علينا وإنما الحكم، نظام قلب أو هدم أجل
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بكل السكينة ملؤها مطمئنة حياة نحيا لكي وذلك كافة؛ للناس الخري أجل ومن أمتنا،
هي تلك كانت فإذا علينا».» يوليها أن هللا شاء التي الحكومة كنف «يف وأمانة تقوى
تلك إن حقه؟ تسمونه ما يمارس الرب ترتكون ال ملاذا لها؟ تمتثلون ال فلم حًقا، مبادئكم
العامة، إرادة عنه ستسفر ما نتيجة وتواضع بصرب تنتظروا بأن تأمركم ذاتها املبادئ
تعرضوا ألن دعاكم الذي ما لذا فيكم. الرب مشيئة باعتبارها النتيجة هذه تتلقوا وأن
يثبت الحجة تلك نرش إن فيها؟ جاء بما ا حقٍّ تؤمنون كنتم إذا السياسية» «حجتكم علينا
تؤمنون. بما لتعملوا الكافية الفضيلة إىل تفتقرون وإما تقولون بما تؤمنون ال إما أنكم
ألي مسامًلا ساكنًا خاضًعا اإلنسان جعل إىل مبارشة تنزع الكويكرية مبادئ إن
هللا به يختص حًقا وخلعهم والحكومات امللوك تنصيب كان وإذا عليه». «توىل حكومة
نفسه مبدأكم فإن وهكذا الحق: ذلك نسلبه بأن لنا يسمح لن أنه شك من فما وحده،
من باعتباره للملوك يحدث، أن يمكن أو قبل، من حدث يشء أي قبول إىل بكم يؤدي
تشارلز امللك يقتل لم إذن فهو بالشكر؛ لكم يتقدم كرومويل أوليفر فإن لذا هللا. صنع
قبل مصريه نفس املتباهي املتغطرس الحايل مقلده يلقى وعندما هللا؛ مشيئة قتلته وإنما
األنوف. راغمي الحقيقة تلك يتقبلوا أن الحجة هذه ونارشي مؤلفي عىل فسيكون أوانه،
وسيلة بأي يحدث ال الحكومات تغيري أن كما معجزات، عروشهم عن تخلعهم ال امللوك إن
أنه مع اليهود، شتات حتى اآلن. نستخدمها التي كتلك وبرشية؛ عادية وسائل سوى
تكونوا أن ترفضون كنتم إذا لذا السالح. بقوة إال يحدث لم فإنه ملخلصنا، لنبوءة تحقيق
وما صمت؛ يف االنتظار وعليكم آخر؛ جانب من تتوسطوا أال فعليكم جانب، من الوسيلة
هذا خلق الذي القدير، الرب أن عىل به تربهنون إلهي بسلطان تأتونا أن تستطيعوا لم
العالم بقاع جميع عن — وغربًا رشًقا — ممكن موضع أبعد له واختار الجديد العالم
إنكم أقول املنبوذ، الفاسد بريطانيا بالط عن العالم ذلك استقالل عن يرىض ال القديم،
أن — مبادئكم إىل استناًدا — يمكنكم فكيف كهذا، بسلطان تأتوا أن تستطيعوا لم إن
واإلجراءات الكتابات تلك كل لرفض بقوة «التوحد عىل وتحريضهم الناس إثارة تربروا
هذا يومنا حتى جمعتنا التي الهانئة الصلة أوارص قطع عىل وعزم رغبة عىل تدل التي
وأولئك للملك، والحتمي الصائب خضوعنا عن التخيل وعىل العظمى، بريطانيا بمملكة
فأولئك صفعة! من لها ويا وصايته». تحت ويعملون الرشعية السلطة والهم الذين
وخلع وتغيري تنظيم مهمة عن مبارشة السابقة الفقرة يف واستسالم بسكينة تخلوا الذين
لنيل ويتقدمون مبادئهم اآلن ينبذون وحده، هللا ملشيئة األمر وتركوا والحكومات امللوك
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إىل عليه املنصوص املبدأ يؤدي أن حال بأي يمكن فهل األمر. يف املشاركة من نصيبهم
من أوضح التناقض إن ومنصف؟ منطقي نحو عىل هنا إليه توصلنا الذي االستنتاج
من إال هذا يصدر أن يمكن وال الضحك؛ تثري أال من أعظم والسخافة العني؛ تخطئه أن
إذ القنوط؛ أصابه سيايس لحزب املنغلقة املشاكسة الروح بفعل مفاهيمهم أظلمت أناس
ضئيلة فرقة سوى أنتم وما الكويكرز جماعة سائر بلسان تتحدثون اعتباركم يمكن ال

منها. متعصبة
فعلتم كما — ملقتها إنسان أي أدعو ال (التي لحجتكم مراجعتي تنتهي هنا إىل
«إن التايل: التعقيب إليها وأضيف بإنصاف)؛ عليها والحكم لقراءتها أدعو وإنما — أنتم
لم عادي رجل من ملًكا نتخذ أن بالتأكيد يعني عروشهم» عن وخلعهم امللوك تتويج
ما تخربوني أن هللا وأنشدكم عرشه. عن بالفعل متوًجا ملًكا نخلع أن أو كذلك، يكن
هو نريده ما وكل ملًكا، نخلع أن أو ننصب أن نريد ال إننا الحالية؟ بقضيتنا هذا عالقة
ال منه نراها الذي املنظور كان أيٍّا حجتكم فإن وهكذا بامللوك. صلة أي لنا تكون أال
كان كثرية أخرى وألسباب لحكمكم، العار وجلب رأيكم تلويث سوى شيئًا لكم تحقق

نرشها. ال الحجة تلك نبذ األفضل من
الخطر من أنه كما شأنه، من والحط الدين قدر من االنتقاص إىل تنزع ألنها أوًال:

السياسية. النزاعات يف طرًفا الدين جعل املجتمع عىل الشديد
فيها، جاء ما مع ومتفقون بها معنيون أنهم عىل الناس من جماعة تظهر ألنها ثانيًا:

السياسية. الحجج نرش من تتربأ منهم كبرية أعداًدا أن مع
والتي القارة أهل تجمع التي والصداقة القاري التناغم إفساد إىل تنزع ألنها ثالثًا:
السخية تربعاتكم خالل من وترسيخها إلقامتها قبل من أيديكم أنفسكم أنتم مددتم

لتحقيقها. جميًعا نسعى نتيجة أعظم عليها الحفاظ يعد التي والخريية؛
تنعموا أن مخلًصا وأتمنى السخط. أو بالغضب شعور أدنى بال أودعكم هنا وإىل
وأن منقوصة؛ غري والدينية املدنية حقوقكم بكامل ومسيحيني بًرشا بصفتكم دائًما
كل «يتربأ أن أيًضا أتمنى أنني غري لآلخرين؛ الحقوق تلك تكفل أداة بدوركم تكونوا
الحكمة إىل يفتقر نحو عىل قدمتموها التي السيئة القدوة من أمريكا» سكان من فرد

بالسياسة. الدين بخلطكم
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هوامش

يُنفى من شعور يكون كيف وتعلم والشدة؛ الرخاء طعم جاللتك ذقت «لقد (1)
للظلم تعرضت وألنك العرش؛ عىل الجلوس وشعور والحاكم، املحكوم وشعور وطنه، من
فإذا الناس: وعند هللا عند مكروًها الظالم يكون كم تعرف ألن الكايف السبب فلديك
تذكرك َمن ونسيت والنداءات، التحذيرات هذه كل بعد قلبك بكل هللا إىل تتوجه لم
ريب. ال عظيًما ذنبك فسيكون والتكرب، الشهوة سبيل تتبع نفسك وتركت محنتك، يف
يغرونك أو يغرونك قد الذين أولئك وإلغواءات الفخ، لهذا عالج وأنجع أفضل وسيكون
لنور وروحك نفسك تُعرض أن هو الرش، طريق يف امليض عىل ويحثونك بالفعل اآلن
تسرتيح بأن لك يسمح ولن أبًدا يُضلك لن والذي ضمريك، داخل يرشق الذي املسيح

الثاني. تشارلز امللك إىل باركيل خطاب — لخطاياك.» نفسك وتطمنئ
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