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والغايات الوسائل

محمود محمود بقلم

لتحقيقها، تُستخدم التي الوسائل ويف العليا، امُلثل طبيعة يف هكسيل ألولدس بحث وهو
العربية. ُقراء إىل نقدمه





تعريفباملؤلف

محمود محمود بقلم

عام إنجلرتا يف ُولد Aldous Leonard Huxley هكسيل ليونارد أولدس الكتاب هذا مؤلف
وقد يفرت. وال والتأليف الكتابة عن يني ال الحياة، قيد عىل اليوم حتى يزال وال ١٨٩٤م،
أول شعره ونرش املعارصين. الُكتاب أكثر َحذو ذلك يف محتذيًا شاعًرا، األدبية حياته بدأ
The Burning املحرتقة» «العجلة عنوانه ديواٍن يف جمعه ثُمَّ ،Wheels هويلز مجلة يف األمر
ديوان جمع يف األدباء من غريه مع اشرتك عينها السنة هذه ويف ١٩١٦م. عام Wheelنرشه
الكثريين بذلك مخالًفا حياته، طوال شاعًرا بَِقي وقد .Oxford Poetry أكسفورد» «شعر
الذي العالم عىل ثائر شاعٌر اآلن وهو النثر. إىل الشعر من انحرفوا الذين عرصه، أدباء من
رواياته إحدى ويف الحياة. يف العلم نفوذ ازدياد عىل ثائٌر أنه كما العلمية، األسس عىل يقوم
باملرأة، الرجل والتقاء الحب طريق عن ال املستقبل يف يتناسل سوف اإلنسان أن يتخيل
لنا ر يُصوِّ وهكذا القوارير. داخل علمية بطريقٍة األطفال وتكوين العلم، طريق عن ولكن
الخيال يف التطرُّف هذا ولعل األبدان. وتَقَشعرُّ النفوس منها تشمئز صورٍة يف العلم هكسيل

القراء. من كثريًا هكسيل إىل جذب الذي هو
ولز، ج. ه. العلم عليه تلقى الذي الشهري العالم هكسيل هنري توماس حفيد وهو
من أمه ناحية من هكسيل وينحدر والَقَسمات. الصورة يف كبري َشبٌه ه وَجدِّ الحفيد وبني
ومن أستاذًا، كان من أقربائه بني ومن الشهري. رجبي مدرسة ناظر أرنولد توماس أرسة
حول املمتازين الرجال من املجموعة هذه تصورنا فلو روائيٍّا. أو شاعًرا، أو عامًلا، كان



والغايات الوسائل

أن وذكائه بقلمه استطاع وقد مواهب. من دمائه يف ما أدركنا ١٨٩٤م عام مولده فراش
الشهرة. سماء إىل يرتفع

كانوا Hampstead هامستد أطفال إن حتى القوام، نحيل القامة طويل رجل وهو
أنه إليه للناظر يُخيِّل قامته طول أن غري به. ويهزءون الباكر شبابه يف حوله عون يَتجمَّ
هكسيل فإن الصواب؛ عن هذا أَبعَد وما بعظمته. شامٌخ وأنه عاملنا، غري عالٍم يف يعيش
ت. بالتزمُّ يتصف ال املرح، شديد رجٌل وهو وتواضع. سهولة يف يلقاه من كل إىل يتحدث
الرجل ألن ولكن الحديث، يف يتكلف ألنه ال اللفظ، غريب من كثريًا أحاديثه يف يستعمل وهو
ُموَلع وهو نفسه. يف يختلج عما بها يُعربِّ األلفاظ هذه إىل بحاجٍة وهو تفكريه، يف غريٌب

الشذوذ. نحو ميًال به ألن املناظر؛ من الشاذِّ ومشاهدة الناس، من الشواذِّ بلقاء
ويعيشرضيًرا يفقده أن كاد الذي برصه، ضعف من طفولته يف وهو قاىسكثريًا وقد
عيناه تقع وال القراءة، يستطيع ال مظلمة غرفٍة يف وحده كثرية أياًما وقىض البرص. أعمى
يف الكبري أثرها الفرتة لهذه وكان ل. ويتأمَّ فيها يُفكِّر نفسه دخيلة إىل فانقلب يشء، عىل
النظر. ضعيف يزال ال ولكنه برصه، الكاتب واسرتد الخطر، وزال بعُد. فيما كتب ما كل
الجامعة يف دراسته أتم وبعدما قدَّْمت. كما قصائده بعض نرش وفيها أكسفورد، يف وتَعلَّم
ثُمَّ On the Margin الهامش» «عىل كتابه يف جمعها مقاالٍت عدة ونرش بالصحافة، اشتغل
حياته يف جديد عهٍد فاتحة وهو ،«Limbo «السجن اه سمَّ كتاٍب يف قصصه من بعًضا جمع

األدبية.
بيكوك توماس الكاتب فيها ُمستوحيًا الطويلة، الرواية كتابة مارس «السجن» وبعد
منهجه عنه هكسيل أخذ وقد التهكُّم. وبروح االطالع بَسعة املعروف Thomas Peacock
االطالع واسع رجٌل هو إنما الصحيح، باملعنى روائيٍّا األيام من يوم يف يكن فلم الرواية؛ يف
القصة يحاول حينما ولكنه القصرية، القصة عىل عظيمة قدرٌة وله الناس. من متهكِّم

آرائه. ِلبث وسيلًة الروائي خياله من يتخذ الطويلة
إنه Julian جوليان أخوه عنه يقول املوضوعات. متنوع املواهب متنوع كاتٌب وهو
أو طويلة برحلٍة يقوم حينما الربيطانية املعارف دائرة معه يحمل الذي الوحيد الرجل
يتعداه بل النظر، حد يقترصعند ال — الواسع اطالعه برغم — ولكنه العالم. حول يطوف
رجٌل ولكنه القراءة، يف اإلدمان كثري فهو بالحس. يستمتع كما بالفكر يستمتع العمل. إىل

الصفتنَي. هاتنَي بني مثله يجمع َمن الناس من وَقلَّ حي. اجتماعي
األصفر» «الكروم روايته ويف «السجن» عنوان تحت جمعها التي قصصه مجموعة ويف
ورواياته واألدعياء. ين امُلتكربِّ من السخرية عىل العظيمة قدرته تَتبنيَّ Crome Yellow
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باملؤلف تعريف

الطبقة أبناء بسخريته خص وقد املِرح، بالتهكُّم تتميز التي اإلنسانية بالصور مليئٌة
ويف منهم. الضحك عن يُكفَّ ولم بهم يعبأ لم ولكنه َسَخطهم، نفسه عىل فأثار الراقية،
كتب، ما كل يف يحلها أن حاول التي الكربى املشكلة تلك يُعلن األصفر» «الكروم روايته

اآلتية: العبارة الرواية هذه يف جاء

أن يحاول فلسفٌة وله يشء، كل عن زة ُمجهَّ آراءٌ ومعه الدنيا هذه الرجل يدخل
بعد يحاول ثُمَّ أوًال، املرء يحيا أن الواجب من كان أنه حني يف الحياة. لها يُخضع
واألشياء والحقائق الحياة إن … عرفها كما الحياة وبني فلسفته بني يالئم أن ذلك
كل ببساطتها. تخدعنا — ت َ تعرسَّ مهما — اآلراء أن مع شديًدا، تعقيًدا دة ُمعقَّ
من فهل اآلراء. عالم يف واضٌح يشء وكل الحياة، عالم يف مضطرب غامٌض يشء

تعًسا؟ حياته يف بائًسا منا الرجل يكون أن هذا بعد العجب

العلم، وقواعد واألصول باملبادئ يتشبث أن يحب ال هكسيل أن هذا من لنا ويتبنيَّ
وهو الفكر، رجال من هكسيل كان الحياة. وتجارب العملية للمعارف كبريًا وزنًا يُقيم وإنما
الخربة من يستفيد أن عىل ومتحمًسا، بل قادًرا، كان — هذا برغم — ولكنه بذلك، يفخر

والتجربة.
بيشء أََحس ثُمَّ بالنظريات. ُمفَعم ورأُسه الجامعية دراسته أَتمَّ بعدما لندن إىل وصل
الحياة مشاكل تعالج ال أنها وأدرك االطمئنان، كل نظرياته إىل يطمنئ ولم القلق، من
البساطة، جمال لها امُلعلِّم ُحجرة أن أدرك بالتجربة. والعلم بالخربة، الرأي م فتُتمِّ الكربى،
بها يحلُم وال فلسفي، نظاٍم ألي تخضع ال املعارف من غنية كنوًزا والسماء باألرض ولكنَّ
واشتغل اإلقناع، كل تُقنعه ال آراءه أن لندن إىل قدومه بعد هكسيل أدرك الفكر. رجال
األشياء ألوف فتَعلَّم األمور، تسري وكيف والنساء، الرجال سلوك كثٍب عن ورأى بالصحافة،
العملية. والخربة النظرية الثقافة بني هكسيل فجمع الجامعة. منهج إليها يتطرق لم التي
بامُلعِدم وال الفراغ، له يتوفر الذي بالغني هو ال املتوسطة، الطبقة أبناء من وهكسيل
من فسِخر أدبه، يف االجتماعي الوضع بهذا تأثر وقد القوت. بكسب كله وقته يشغل الذي
عىل يعطف كان وإن امُلدِقع، الفقر من واشمئزازه تقزُّزه عن عربَّ كما الرفيعة، الطبقة أبناء

يشء. أي يف نفًعا يرى ال اليأس، من يشءٍ إىل هكسيل وانتهى الفقراء.
من فكتب والعلماء، العلم مستقبل يف التفكري إىل وانرصف والسخرية، النقد ملَّ ثم
من خوفه عن يُعربِّ وفيها ،Brave New World جديد» جريءٌ «عالٌم روايته كتب ما بني
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والغايات الوسائل

فيها ما بكل الفاضلة العلماء مدينة الكتاب هذا يف ر يُصوِّ الناس. حياة عىل العلم سيطرة
العاطفة منه تنتفي — واآلالت العقاقري عالم — الجديد العالم أن يرى وهو مساوئ، من
يف محفوٌظ أو مرسوم، يشءٍ وكل آيل، يشءٍ كل الجديد العالم هذا يف والجمال. والشعر
الكاتب جميًعا األحياء الُكتاب بني من هكسيل ولعل تنعدم. تكاد اإلنسانية والصفة قارورة،
عالم الكتاب هذا يف وهو ووضوح، بجرأة العلم نتائج ر يُصوِّ أن يستطيع الذي الوحيد

الكاتب. منها تقزز كما القارئ منها يَتقزَّز ُمدهشًة صورًة لنا يرسم وشاعر،
الكاتب إن أي سلبي؛ أنه — هكسيل كتب ما ألكثِر ونقدي بل — الكتاب لهذا ونقدي
شاهد السينما إىل ذهب إذا يبني، وال يهدم فهو جديًدا. لنا يُقدِّم أن دون ويَتقزَّز يسخر
جسمه يف بليد قِذٌر عينَيه يف السينما دار يف املحتشد والجمهور بدنه، لها يقشعر قصًصا
سخيفًة ألفاها الكتب قرأ وإن خداع. أكرب أنفسهم يف مخدوعون وهم سخيفة، آراؤهم وعقله.
عن يختلفون ال بُلهاء، أغبياءَ سكانه ألفى جديد بلٍد إىل رحل وإن الوضيعة. باآلراء ومليئة
ويف فاسدة، وجدها السياسة يف بحث وإن الوطن. أرض يف وراءه خلَّفهم الذين أولئك
ويف ،telepathy أفكار» «انتقال مجرد سوى يجْدها لم الروحية ويف دِنسة، ألفاها األخالق
يتعلق فيما األمر وهكذا إدراك. أو فهم بغري وتتكاثر وتتناسل تأكل رآها الحيوان مملكة
بالتفكري رءوسهم تمتلئ العلماء من فئٍة خيال إال ليست فهي العلمية؛ الفاضلة باملدينة

الروح. شعلة من قلوبهم وتخلو املادي،
إىل ذلك يفعل وهو إليه. يرمي الذي األعىل َمثلُه ما كتب ما أكثر يف هكسيل لنا يذكر وال
وإىل القديمة، البساطة إىل بالعودة ينادي هنا فهو جديد»؛ جريء «عالم كتابه يف ما درجٍة
واملادة، بالعلم يُلوَّث لم الذي الريف وإىل أمهاتهم، ترعاهم األطفال إىل الصحيحة، األمومة
كتابه يف إال جدية بصورٍة املجتمع عيوب وإصالح العليا، امُلثل لبحث هكسيل يتعرض ولم

العربي. القارئ إىل اليوم نقدمه الذي والغايات» «الوسائل هذا
امُلفكِّرين عند الرتكيبية النظرة ولضعف العالم، يف الجهل لكمية هكسيل ويتعجب
شأٍن يف قرار إىل يصل أن يستطيع ال أنه ويعتقد يشء، كل يعرف أن يريد وهو والباحِثني.
ويميل والتحصيل. الدرس عن يني ال تراه ولذا يشء؛ كل أدرك إن إال الحياة شئون من
العمر مقتبل يف يستطيع وقد شاملة، واحدة قاعدٍة إىل املختلفة املظاهر إخضاع إىل هكسيل

والسعادة. الخري إىل العالم يقود أن
واإلدارة الحكم لوسائل وإصالح ونقٌد عرٌض والغايات» «الوسائل هذا كتابه ويف
عرضناه وقد واألخالق. واملعتقدات والدين والتعليم املساواة، وفكرة وللحروب، الحديثة،
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باملؤلف تعريف

الفصول يف خاصة بصفٍة أَوَجزُت وقد أحيانًا. وُموجِزين حينًا ُمسهِبني العربي القارئ عىل
أكثر هداًما فيها كان ألنه واألخالق؛ املعتقدات هكسيل فيها بحث التي الكتاب من األخرية

منشئًا. منه
ويل وهللا الكتاب، هذا يف هدايًة االجتماعي اإلصالح يف محب كل يجد أن لنرجو وإنا

التوفيق.
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األول الفصل

وُسبلحتقيقها أهدافاإلنسانية

املدنية يف اإلنسان مجهود من األسمى الغرض عىل متفقون جميًعا أننا يف شك من ليس
الثالثني خالل العقول عىل سيطر الذي عينه الغرضهو هذا أن يف شك من وليس الراهنة،
أشعيا عهد من الغرض هذا عن جميًعا واملصلحون واألنبياء الرسل عربَّ وقد املاضية. قرنًا

خالف. من بينهم وليس الحديث العرص يف ماركس كارل عهد إىل القديم الزمان يف
األخوي، والحب والعدل والسالم الحرية فيه تسود ذهبي عٍرص إىل َليتطلع اإلنسان إن
فيه يؤدي عٍرص اإلنسان، أخاه فيه اإلنسان يُقاتل وال سيًفا أمٍة عىل أمٌة فيه تُسلُّ ال عٍرص
فيه الناس يعرف عٍرص وتقدُّمها، جميًعا األخرى األُمم ر تطوُّ إىل وتقدمها أمة كل ر تطوُّ

البحار. املياه تَغُمر كما ِبباريهم العلم عقولهم ويَغُمر املعرفة حق ربهم جميًعا
نحن هل ولكن البرشية. مجهود من األسمى الغرض عىل جميًعا متفقون إننا قلت
تختلف هنا وربي. ال الغرض؟ هذا تحقيق إىل تُؤدِّي التي والوسائل السبل عىل متفقون
هذه من رأٍي كل أن عجٍب ومن ناضجة. غري فطريٌة آراءٌ وهي وتتضارب، وتتناقض اآلراء
بغري ويعتنقونه له، ويتحمسون به يؤمنون أتباٌع له — وتضاربُها تناُقضها عىل — اآلراء

ب. التعصُّ أشد له بون ويَتعصَّ تمحيص، أو بحث
هذا عاملنا من خرٍي عاَلٍم إىل الذهبي الطريق أن يعتقد الحارضمن الوقت الناسيف فمن
الفاضلة املدينة إىل بل السُّ أيرس أن يعتقد من الناس ومن االقتصادي. اإلصالح طريق هو
يؤمنون وآخرون الدول. باقي عىل ُمعيَّنة دولٍة وسيادة الحربي االنتصار هو امُلثىل والحياة
الطبقات، من غريها عىل الشعب من املمتازة الطبقة وتسلُّط امُلسلَّحة الداخلية بالثورات
حني أذهانهم تشغل جميًعا وأولئك وهؤالء أَجمِعني. الناس عىل وآرائها إرادتها وفرض
ويَنَسون واسًعا، شامًال تنظيًما تنظيمها وُطرق اإلنسانية الجماعُة اإلصالح يف يُفكِّرون
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غريه إىل انضم وإذا قيمته، فقد استقل إذا شامخ، بناءٍ يف حجر كأنه يتناَسونه أو الفرد
املوضوع إىل تنظر امُلصلِحني من أخرى طائفٌة هناك ولكن والنظر. بالتقدير جديًرا كان
الذين األفراد بإصالح إال يتحقق ال االجتماعي اإلصالح أن يعتقدون هؤالء أخرى. زاويٍة من
آماله يُعلِّق من النحو هذا التفكري يف ينُحون الذين هؤالء بني ومن املجتمع، يتألف منهم
الفرد، إلصالح كوسيلة النفيس بالتحليل يؤمن من ومنهم ثقته، كل فيها ويضع الرتبية عىل
الناس من طائفٌة وهناك اإلصالح. سبيل فيه ويرى السلوكيِّني مذهب يعتنق من ومنهم
فيما يختلفون الطائفة هذه أفراد ولكن اليقني، وقوة الدين إىل العودة يف إال خريًا ترى ال

اإلنسان. يعتنقه أن يجب الذي الدين عىل بينهم
إىل يرتفع أن بد وال يرقى، أن بد ال اإلنسان أن عىل ُمجِمع فالكل يشء من يكن ومهما
الذي الكامل املثايلِّ اإلنسان هذا يف كلمًة نقول أن من اإليضاح لزيادة لنا بد وال األعىل. املثل
األعىل. َمثَلها طبقٍة وكل عٍرص لكل إن اإلصالح. ُمريدو إليه ويصبو األنظار إليه تتطلع
الرجل النفس، عايل النبيل الكريم الرجل تُقدِّس كانت اليونان بالد يف الحاكمة فالطبقات
— أوروبَّا يف الوسطى العصور نبالء كان كما — قديًما الهند يف وكانوا امُلهذَّب». «العاِلم
ا أمَّ األمني». «الرجل هو عرش السابع القرن يف للرجل األعىل واملثل «الفارس». يُقدِّسون
يُقدِّس عرش التاسع والقرن األعىل. اإلنسانية مثل هو «فالفيلسوف» عرش الثامن القرن يف
ر تَطوَّ ثم «الُحر»، بالرجل الناس آمن العرشين القرن ُمستَهل ويف ر». «امُلوقَّ الرزين الرجل
ا أمَّ األغنام. سري الجماعة وراءه تسري الذي امُلؤلَّه» «الزعيم عبادة إىل واتجه العام الرأي
السعيد الُحر بالرجل تحلُم جميًعا العصور خالل كانت فقد الفقرية الوضيعة الطبقات

اعتساف. أو ظلٌم غريه من يناله ال الذي البدن صحيح
الحرية إىل يتدبرها من تدعو مضطربٌة هذا فوق وهي متعددة، مختلفٌة ُمثٌل هذه
امُلثل هذه من واحًدا أن أظن ال الحديث؟ العرص هذا يف ألنفسنا نختار فأيُّها واالرتباك،
عن تختلف معينٍة اجتماعية لظروٍف ثمرًة كان منها كالَّ ألن الحارضة؛ حياتنا يالئم

اليوم. بنا تُحيط التي الظروف
استطاعوا الجبَّارة املمتازة العقول ذوي من أفراًدا هناك أن ننىس أالَّ لنا ينبغي أنه بيد
أنفسهم يُقيِّدوا وأالَّ واملكان، الزمان ظروف من يتحرروا أن التاريخ من مختلفة فرتاٍت يف
أعىل َمثًال لإلنسانية األفراد هؤالء من فرٍد كل رسم وقد وبالدهم. عصورهم بمالبسات
بها نادى التي اآلراء أن والنظر باالعتبار جديٌر هو ومما عرصه. يف السائد امُلثل عن يختلف
وقد ومكان، زمان كل يف بعينها هي اإلنسانية أهداف ألن وذلك متشابهة؛ ِجد الرجال هؤالء
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لتنفيذها يَُخطُّوا وأن نافذة، بصريٍة من لديهم بما يُدركوها أن املصلحون هؤالء استطاع
ألنهم زمانهم تقاليد من يتحرروا أن األفذاذ لهؤالء أمكن وقد متشابهة. متقاربًة ُخطًطا
الحياة ُحجب ببصائرهم واخرتقوا والهوى، التحيُّز من عقولهم فحرَّروا بأنفسهم بدءوا
هذه من بصيص لديه منا كالٍّ أن والواقع العليا. األبدية الحقائق إىل بها ونفذوا املعارصة،
لرأٍي التحيُّز عن ع تَرفَّ إذا إال يستغلها أو منها يُفيد أن يستطيع ال ولكنه الوقادة، البصرية
نجح من الحاذِقني، الفالسفة من قلَّ بل الناس، من َقلَّ أنه غري بذاتها. عقيدٍة أو بعينه
الناس أقرب كان وربما الخانق. بلده وجو عرصه سجن من التحرُّر كل نفسه تحرير يف
بني يجمعون الذين أولئك واألديان؛ العقائد سو وُمؤسِّ امُلتصوِفني جماعة العقيل التحرُّر إىل

البصرية. ونفاذ الفضيلة
أن ينبغي التي الصفات عىل — األجيال َكرِّ عىل — األحرار الرجال هؤالء أجمع وقد
قد عرصه بتقاليد نفسه يُكبِّل الذي الرجل إن مثاليٍّا. إنسانًا يُصبح كي الفرد يف تتوفر
رأٌي لهم ومكان زمان كل يف الرجال أحرار ولكن آخر، حينًا وبذاك حينًا امَلثل بهذا يُعَجب

به. ينطقون واحد ولساٌن يعتنقونه واحد
يتصوره كما املثايل الرجل هذا كامًال وصًفا تَِصف واحدة كلمًة نجد أن العسري ومن
عن تُعربِّ كلمة خري كانت وربما واألديان. العقائد وواضعو واملتصوفة األحرار الفالسفة
املتحرر املتحرر، الرجل هو املثايل الرجل «امُلتحرِّر». هي الرجل هذا مثل صفات مجموع
املتحرر االمتالك، وحب بالنفوذ الولع من املتحرر شهواته، ومن البدنية أحاسيسه من
الصيت وبُعد الثراء حب من املتحرر والُهيام، العشق من املتحرر والبغضاء، الغضب من
أجل، اإلنسانية. وحب والفن العلم قيود من املتحرر بل االجتماعي، املركز بعلو والشغف
تُشِبع ال صفاٌت جميًعا ألنها مرغوبة؛ حسنة نحسبها التي الصفات هذه من حتى املتحرر
الذات من التحرُّر أن األديان وواضعو الفالسفة ويرى املحض. الخري إىل املتعطشة النفس
بل أهمية، منها وأكثر الذات من أعظم ُعليا بحقيقٍة االتصال إىل يُؤدِّي الدنيا شئون ومن
هذه يف القول ل نُفصِّ أن نُحب وال الدنيا. هذه لنا تهبه ما خري من أهمية وأكثر أعظم
تقتضينا التحرُّر فكرة أن إىل نُشري أن نُحب إنما الكتاب. من املوضع هذا يف العليا الحقيقة
كل عىل وتهيمن جميًعا الدنيا مظاهر خلف تكمن ُعليا روحانيٍة حقيقٍة بوجود نعرتف أن

الوجود.
يعمل، وال يتحرك ال سلبيٍّا، موقًفا الحياة من يقف «امُلتحرِّر» أن القارئ يظن وقد
بالفضائل يتحىل أن واجبه من كان يتحرر أن أراد إن املرء إن إذ ذلك؛ غري الواقع ولكن
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يُعوقان والِحقد الغضب ألن بالتساُمح؛ يتصف أن عليه عمًال. يمارسها وأن بل جميًعا،
بالشجاعة؛ يتصف أن كذلك وعليه وأرقى. النفس من أعىل هو بما تتصل أن عن النفس
املرء يف يُربِّي — ذلك فوق — والتحرُّر البدن. سالمة يف التفكري إىل ينرصف الخائف ألن
عىل يفرض التحرُّر أن ترى ثَمَّ ومن املباالة. أو االكرتاث وعدم الكرم وعادة الذكاء قوة
عن يُحِجم وال الحياة ميدان إىل ينزل إيجابيٍّا، موقًفا الدنيا هذه من يقف أن به يَتحىلَّ من

معركتها. خوض
والبوذية، الهندوسية صميم من فهو آالفعام. ثالثة معروفمنذ املعنى بهذا والتحرُّر
يف الرُّواقيون به وبرشَّ تعبري. أحسن عنه وعربَّ َعرَفه الصيني الفيلسوف الوتسو أن كما
حتى الزائلة الدنيا هذه أعراض من التحرُّر إنجيل سوى املسيح إنجيل وليس اليونان.
التحرُّر، برضورة املسيحيون الفالسفة نادى وقد وبارئه. بربه يتصل أن للمسيحي يَتسنَّى
الدنيا شئون عن كامل وانفصاٌل تامة، طهارٌة التحرُّر «إن :John Tauler تولز جون فقال
ويقول االتصال.» كل به متصًال أو بربه متحًدا املرء يصبح حتى هللا عن البحث إىل يُؤدِّي
حريٍة عن ولكن كسل، أو خموٍل عن ال لها، وجود كأالَّ بالهموم نُمرَّ أن «علينا آخر: فيلسوٌف
أخرى أقواٌل وهناك التطرف.» حد إىل ما مخلوٍق ُحب يف التمادي عدم إىل تدفعنا عقلية
املسيحية رجال غري من األخالق علماء أن كما لذكرها. داعيًا نرى لسنا املعنى هذا يف كثريٌة
يُبرشِّ اسبينوزا فالفيلسوف املسيحيون. يُحب عما تقل ال بدرجٍة التحرُّر رضورة يؤكِّدون

وأفكاره وعواطفه لرغباته يخضع الذي املرء حالة اإلنسانية» «العبودية ب يقصد وهو به،
فيه. تَتحكَّم أن لها ويسمح

ال فهو — بوذا تعبري حد عىل — لأللم ا حدٍّ يضع الذي الرجل هو امُلتحرِّر والرجل
الطيب. الرجل هو وذلك السعيد، الرجل هو ذلك األلم. بغريه يُوِقع وال يتألم

أكثرهم ولعلَّه نيتشه، هؤالء من التحرُّر. قيمة تُنِكر ِقلًة األخالق رجال بني من أن غري
الرجال هؤالء ولكنَّ .Marquis de sade ساد دي ماركيز ومنهم صيتًا، وأبعدهم شهرة
ال كانوا إنهم بحياتهم. أحاطت معينة اجتماعيٍة ولظروٍف ألهوائهم فرائُس شك غري من
َمزيَّة يفهموا فلم اء أرقَّ أنفسهم هم كانوا به. التبشري يستطيعوا فلم التحرُّر عىل يَقِدرون
فالسفة من وأمثالهما وهجل، مكيافيلِّ كان وكذلك شك. غري من شواذُّ هذا يف وهم الحرية.
وكلهم معينة. اجتماعيٍة لظروٍف فرائَس امُلعاِرصين، الدكتاتورية واالشرتاكية الفاشستية

السيايس. الفكر عالم يف شواذُّ
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آالف ثالثة نحو منذ صيغتها اتَخذَت التي امُلثل واملجتمع، للفرد الُعليا امُلثل هي هذه
شعوب أكثر ولكن الحارض. وقتنا حتى الكثريون بها يتعلق زال ما والتي آسيا، يف عام
بنورها. االهتداء أو اتباعها عن تكون ما أبعُد — امُلثل بهذه إعجابها رغم — اليوم العالم
ا أمَّ بعًضا. الناسبعضهم يُحب أن هو الحق التقدُّم «إن :Marettمارت الدكتور يقول
التاريخية العصور خالل اإلنسانية تقدََّمت وقد ثانوية.» فهي األخرى التقدم أنواع جميع
الثامن القرننَي يف ا حقٍّ عظيًما التقدم وكان نظام، وبغري متباعدة فرتاٍت يف ولكن ا، حقٍّ تقدًما
ولكنهم متعددة، وجوٍه يف بعًضا بعضهم العرشين القرن أبناء ويُحب عرش. والتاسع عرش
عن يحيدون ما كثريًا الحكم فرجال والتساُمح؛ الحب تباُدل يعرفون ال السياسية األمور يف
الشعب، عىل الدولة قسوة يُربِّر من النظريات أصحاب من هناك إن بل واالتزان. العدل ة جادَّ

الحروب. شن أو األقليَّات اضطهاد يف أو بالسياط، الناس رضب يف َغضاضًة يرى وال
فالدكتاتوريون الحق؛ إىل نظرتهم يف انحطاٌط الناس بني البغضاء تباُدل عىل ويرتتب
لها يسبق لم بصورة األكاذيب يخرتعون الحارض العرص يف واالقتصاديون السياسيون
الكراهية تنُفث التي امُلنظَّمة الدعاية يف األكاذيب هذه أكثر يَبثُّون وهم التاريخ. يف مثيٌل

والقتال. الحرب فكرة ِلَقبول العقول د وتُمهِّ الناس صدور يف والُغرور
إىل الناس عاد إذا إال القلوب من يتمكَّن أن يمكن ال الحب تباُدل أن نذكر أن ويجب
تعبُد فهي متعددة؛ آلهًة تعبد اليوم ة العامَّ ولكن واحد. إلٍه يف والعقيدة الصحيح الدين

الفرد. تُقدِّس قد أو الناس من معينة طبقًة تعبُد أو األُمة
يف ينحدر ألفيناه الحق التقدُّم بمعيار عليه حكمنا إذا فيه. نعيش الذي العالم هو هذا
ولكن حثيثة، ِبخًطى يسري والفني العلمي التقدُّم أن ننكر ال إننا واالنحطاط. ر التأخُّ سبيل
التقدُّم وراء من فليس ولذا جنب؛ إىل جنبًا التقدُّم هذا مع يسري ال القلوب بني الحب تباُدل
األخالق. وطيب النفوس كرم يف والتدهور ر التأخُّ بواعث من إنه بل فائدة، والفني العلمي
تقع والذي نفوسنا علينا يملك الذي الخلقي ر التأخُّ هذا نتحاىش أن إذًا لنا فكيف
لنا ارتآها التي املثالية الجماعة إىل الراهنة الجماعة ل نحوِّ كيف تبعته؟ جميًعا علينا
وحده يستطيع الذي امُلتحرِّر الرجل إىل الطامع الرجل يتحول كيف واملصلحون؟ األنبياء
اإلجابة أُحاِول التي األسئلة هي هذه فيها؟ نعيش التي الجماعة من خريًا جماعًة يخلق أن

الكتاب. هذا يف عنها
ليس متنوعة كثريٍة موضوعاٍت عالج إىل ُمضطرٍّا سأجدني عنها اإلجابة خالل ويف
كل مختلطٌة اإلنسانية والدوافع دة، ُمعقَّ اإلنساني النشاط مناحي ألن محيص؛ من عنها
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الناس آراء يف والتعقيد ع التنوُّ هذا املعرفة حق يعرفون ال الُكتاب من وكثريٌ االختالط.
لها يُقدِّمون تراهم ثَمَّ ومن ينبغي؛ مما أكثر املسألة طون يُبسِّ إنهم وأعمالهم. وأغراضهم
موضوعات أبدأ أن الرضوري من رأيُت هذا أجل ومن والسذاجة. البساطة يف غايًة حالٍّ
نا فرسَّ إننا نقول حينما نعني ماذا «التفسري». كلمة من نعنيه ما بمناقشة األساسية الكتاب
إذا إننا آخر؟ حادٍث يف سبب كأنه ُمعنيَّ حادٍث عن نَتحدَّث حينما نعني ماذا معقًدا؟ موقًفا
وُطرق االجتماعي االضطراب طبيعة إىل نظرتنا كانت األسئلة هذه عن الجواب نعرف لم

ناقصة. قارصًة عالجه
سبٍب إىل ترجع أن يمكن ال اإلنسانية املشكلة أن لنا يتبني التفسري معنى يف البحث ومن
لها يكون أن يمكن ال املجتمع أمراض أن ذلك عن وينجم متعددة. ألسبابًا لها إن بل واحد،
يف ُمتعددٍة مياديَن يف االجتماعي االضطراب عالج عن نبحث أن يجب شامل. واحد عالٌج
منها بالسيايس بادئًا امليادين، هذه يف سأبحث الكتاب من التالية الفصول ويف واحد. وقٍت
التي اإلصالح أنواع حالٍة كل يف أقرتح وسوف الشخيص. بالسلوك ُمعقبًا ثُمَّ واالقتصادي
أنهم جميًعا يعرتفون التي السامية األغراض تحقيق من للناس بد ال كان إذا إدخالها يمكن
كثريٍة مواضَع يف وسأُبنيِّ بالغايات. الوسائل عالقة يف البحث إىل هذا ويَضطرُّني يبتغونها.
يمكن وال وحدها، الطيبة بالوسائل إال تحقيقها يمكن ال الطيبة األغراض أن الكتاب من
نستخدمها التي الوسائل ألن وذلك الوسيلة؛ تُربِّر ال الغاية إن الخبيثة. بالوسائل تحقيقها

عنها. تنجم التي الغاية طبيعة تُحدِّد
اإلصالح، يف كتابًا تُؤلِّف عرش الثاني الفصل إىل الثاني الفصل من التالية الفصول
الصناعات لتنظيم واقرتاًحا تعليميٍّا، وآخر اقتصاديٍّا، وآخر سياسيٍّا، عالًجا تتضمن وهي
يجب التي للطرق وصًفا كذلك تتضمن وهي اإلصالح. رضوب من ذلك وغري والجماعات،

أهداف. من إليه نصبو ما نَبلُغ كي نتحاشاها أن
فيه أناقش الذي القسم وهو منه، األخري القسم يف غايته يبلغ هذا اإلصالح وكتاب
أخرى. ناحيٍة من العاَلم وطبيعة ناحية من وأعمالهم امُلصلِحني نظريات بني الكائنة العالقة
إال قون يُحقِّ ال ولكنهم الخري إىل فيه الناس يطمح الذي هذا عامُلنا العوالم أنواع من نوع أيُّ
بني العالقة وما العالم؟ هذا من اإلنسان يقع وأين هذا؟ معنى ما األحيان؟ من كثرٍي الرشيف
يف املسائل هذه يف سأبحث الواسع؟ الفسيح العالم وبني ومقاييسه ومعايريه العليا ُمثُله
هنا، لها محل ال املباحث هذه أن العميل الرجل يرى وقد الكتاب. من األخرية الثالثة الفصول
عن معتقداتنا ضوء يف إننا الكتاب. هذا من إليه نرمي عما بعيدًة ليست الواقع يف ولكنها
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تحقيقها وُسبل اإلنسانية أهداف

ه نُوجِّ والخطأ الصواب يف آرائنا ضوء ويف والخطأ. الصواب يف آراءنا نصوغ الحقيقة طبيعة
نرى فلسنا واالقتصاد. السياسة عالم يف كذلك ولكن فحسب، الخاصة حياتنا يف ال سلوكنا
هي امُلعتَقدات هذه ذلك من العكس عىل بل هنا. لها محل ال امليتافيزيقية معتقداتنا أن إذًا
كتابي أختم أن الرضوري من يل بدا فقد ولذا أعمالنا. جميع لنا د يُحدِّ الذي البعيد العامل
واملعتقدات؛ األساسية املبادئ يف ببحٍث املجتمع ألمراض عمليٍّا عالًجا فيه أقرتح الذي هذا
عمليٍة ناحيٍة من إنها بل خطًرا، الكتاب فصول أكثر تكون قد األخرية، الثالثة فالفصول

فيه. ما أهم تكون قد بحتٍة
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الثاني الفصل

التفسري معنى

األسمى الفرض عىل متفقون جميًعا بأننا القول أُكرِّر أن الفصل هذا ُمستَهل يف أُِحب
أعضاءً نكون أن نُحب الذي املجتمع نوع يف خالٍف من بيننا وليس الزمن، قديم من للحياة
ولكننا نحتذيه. أن نُحب الذي املرأة أو للرجل األعىل امَلثل يف خالف من بيننا وليس فيه،
وتتناقض؛ آراؤنا تتضارب الهدف بالغ عىل تُعيننا التي الُخطة نرسم أن نُحاول حني
تشتد ما وكثريًا جميًعا، اإلنسانية أمراض عالج به يكُفل الذي الخاص دواؤه فرٍد فلكل

سبيله. يف األمم تَتطاَحن ما كثريًا بل الناجع، الدواء لهذا الحماسة
وملاذا ويعتنقونها؟ يخرتعونها التي بالعقائد الناس يتشبَّث ملاذا لنتساءل: وإنا
ميسور؛ سهٌل ذلك عىل والجواب أُخرى؟ عقائَد يعتنقون ممن غريهم امَلقِت أشد يمُقتون
فائدٌة لها الكراهية أن كما بالنفس، الطمأنينة وتُنزل الفؤاد تُريح البالغة الثقة أن ذلك
التي العقائد هذه أمثال تنشأ ملاذا نفهم أن السهل من ليس أنه بيد العاطفة. إذكاء يف كبرية
ويتحمس صادقًة الناس من فريق يراها وملاذا سواها. يقبلون وال معتنقوها لها ب يتعصَّ
ويراها بالعاطفة، ُمتأثٍر غري العقل يكون حينما حتى عقولهم وتُسيغها الحماسة أشد لها

تُقِنع؟ وال تُشِبع ال كاذبة آخُر فريٌق
معناه؟ ما التفسري: ملعنى أسطر بضعة ص نُخصِّ أن املقام هذا يف هنا بنا يجُدر

وتَقنَع؟ العقول به ترىض ومتى
يف املختلف الشتيت بني يجمع أن إىل شديًدا ميًال بطبعه يميل اإلنساني العقل إن
أن غري متنوًعا. متعدًدا وهلٍة ألول نا لحواسِّ يبدو العني عليه تقع ما إن مؤتلفة. َوحدٍة
من يجعل أن يُحاِول وتوضيحه الغامض لتفسري دائًما يتعطش الذي البرشي العقل
الزمان لتقلُّبات تصُمد التي أو األشتات، توحيد إىل ترمي التي والفكرة ائتالًفا. االختالف
ترتبط ال التي املتنوعات تُخِضع التي الفكرة إىل لرتتاح النفس إن رواًجا. نفوسنا يف تَلَقى



والغايات الوسائل

األساسية السيكولوجية الحقيقة هذه وإىل معقولة. وحدٍة إىل معقوٍل برباٍط الظاهر يف
االختالف من نوجد أن دائًما نحاول لم إذا إننا الدين. وعلوم والفلسفة العلم نشأة ترجع
سلسلًة وأضحى له، نظام ال فوىض العالم وبات الُعرس، كل التفكري علينا تعرسَّ ائتالًفا

رباط. يُمِسكها ال التي الظواهر من ُمفكَّكًة
وأكثر مؤتلفة. وحدٍة يف األشتات نجمع أن نحاول حينما نغايل ما كثريًا أنا غري
العلوم لقواعد تخَضع ال مياديَن يف يعملون الذين امُلفكِّرون ذلك يف املبالغة إىل ميًال الناس
الظواهر من بقيٌة به تزال ال الكون بأن يعرتفون الطبيعة علماء إن املنظمة. الطبيعية
بعُد يتمكن ولم روابط، من بينها ما يكتشف أن اآلن حتى العقل يستطع لم التي املختلفة
فاألمر امُلنظَّمة، غري العلوم يف ا أمَّ واملنطق. العقل لحكم أو مؤتلفة لَوحدٍة إخضاعها من
أن ذلك عىل ويرتتب العامة. الفكرة وإيجاد التوحيد هو فيها األول االتجاه إذ كذلك؛ ليس

التبسيط. يف امُلباَلغة إىل العلوم هذه يف الباحثون يلجأ
كما املختلفة، الظواهر بني الَوحدة إدراك نحو أحيانًا ينزع اإلنسان أن ترى ثَمَّ ومن
الطباشري أن يرى مثًال فهو خالف؛ من الظواهر هذه بني ما يرى أُخرى أحياٍن يف أنه
الخفية. املطَلقة للحقيقة وهمي ماديٌّ مظهٌر وكالهما إلكرتونات، من ُمركَّب كالهما والجبن
تفسري حب يف رغبتنا تُشبع قد ائتالًفا االختالف وراء من ترى التي النظرة هذه ومثل
وال الجبن فتشتهي تجوع الجسوم وهذه عقوًال، لنا أن كما جسوًما لنا أن غري الظواهر.
وتعطش تجوع حيواناٍت دمنا وما خالف. من بينهما ما ندرك وحينئٍذ الطباشري، تشتهي
وقد بها، ضارٌّ هو وما للصحة نافٌع هو بني ما فرًقا هناك أن نعرف أن من لنا مناص فال
ال الطعام غرفة يف ولكنه الدراسة، عند صحيًحا مؤتِلفة لَوحدة وذاك هذا إخضاع يكون

نفًعا. يُجدي
إىل تؤدي ما رسعان والُجبن الطباشري ظاهرة يُشبه فيما األمور تبسيط زيادة إن
هناك ولكن التبسيط. يف املبالغة هذه مثل إىل نلجأ قلَّما فإننا ولذا قاتلة؛ خِطرٍة نتائَج
أو جسيًما فيها الخطأ وليس برضر، علينا فيها التبسيط زيادة تعود ال أخرى ظواهر
ال الناشئ الرضر ألن وذلك بالرضر؛ ون يُِحسُّ ال أنفسهم الخطأ مرتكبي إن بل مباًرشا،
لوال ينالونه كانوا خريًا عنهم يمنع وإنما به، مستمتعون بالفعل هم خرٍي من يحرمهم
من حنٍي يف شاع الذي للحقائق الزائد التبسيط هذا لذلك مثًال خذ الخطأ. هذا ارتكاب
كامًال. فهًما نفهمها أن يمكننا ال ظاهرٍة كل عن مسئوًال هللا يجعل كان والذي األحيان
وهذا الخالق. إىل يشء كل ويُردُّ الثانوية األسباب عن الطْرف يَُغض الناس من فريًقا إن
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التفسري معنى

سيئٌ أثٌر عنه ينجم ال املختلفات بني الشامل التأليف وهذا التعليل، يف الشديد التبسيط
رجال من يكونوا لن املظاهر جميع وراء واحًدا سببًا يَرْون الذين أولئك أن غري مبارش.
يفقدون بأنهم ون يُِحسُّ ال فهم ولذا الحق؛ الِعلم هو ما يعرفون ال ولكنهم الباحِثني، العلم

شيئًا.
أمًرا — األقل عىل الغرب بالد يف — بات قد واحٍد سبٍب إىل جميًعا املظاهر ردَّ إن
يشء كل يَردُّوا أن اليوم يحاولون ال الغربيِّني إن الحديثة. اآلراء من يُعد ولم عتيًقا باليًا
يُخضعوا أن يحاولون هم إنما والتفسري. التعليل من الحد هذا عند يقفون ثُمَّ هللا إىل
الجماعة يف يبحثون حني مثًال فهم جديدة. نظرياٍت إىل بهم تحيط التي دة امُلعقَّ املختلفات
يَردُّون هم وإنما أمر، كل طون يُبسِّ وبذا هللا، إرادة هي هذه يقولون ال األفراد يف أو
النظريات وهذه النقص. ُعقد من عقدٍة إىل أو جنسيٍة أو اقتصاديٍة أسباٍب إىل املظاهر
العقوبة إنما واضًحا. أو مباًرشا كذلك ليس منها والرضر لألمور، زائٌد تبسيٌط كذلك هي
تحقيق عن عجزهم هي التفكري من الناحية هذه انتحائهم بسبب الغربيون يُقاسيها التي
لن إننا فيها. يتمرغون التي السيكولوجية االجتماعية الَحْمأة من الفرار وعن العليا ُمثلهم
الطبيعيِّني، العلماء سبيل نتَِّبع حتى نافًعا عالًجا اإلنسانية مشاكلنا نعالج أن نستطيع وال
والحوادث األشياء بأن نعرتف بأن وذلك العقيل، التبسيط يف رغبتنا حدة من ف ونُخفِّ
نستطيع لن إننا واالئتالف. للتوحيد أو العقل لتعليل تخضع ال معينة بقيٌة فيها زالت ما
إيجاد يف أطماعنا عن نتخىل حتى ذهبي آخَر إىل حديديٍّ عٍرص من هذا عرصنا نُحوِّل أن
يف كلها تعمل كثرية أسباٍب بوجود نؤمن وحتى نشكو، التي األمراض لجميع واحد سبٍب

واآلثار. املؤثِّرات تَعداد ويف معقدة عالقاٍت وجود يف نعتقد وحتى واحد، آٍن
الحماسة أشد معتنقوها لها يتحمس متنوعة كثريًة آراءً هناك أن سلف فيما رأينا وقد
الهدف إىل بنا تؤدي التي السبل بخري تتعلق آراءٌ وهي ب، التعصُّ أشد لها ويتعصبون
واحًدا التقديس حد إىل رفعنا إذا إننا إذ جميًعا؛ اآلراء هذه نبحث أن الخري ومن املقصود.

إليه. أرشنا الذي التبسيط ة ِشدَّ َ خطأ ارتكبنا منها
يجب والتي تُستخدم أن يجب التي الوسائل لبعض سأتعرض املقبلة الصفحات ويف
املصلحون رسمها التي الغاية نُحقق أن نريد كنا لو واحد آٍن يف كلها تُستخدم أن
الرجل يكون ألن تصلح عادلة ُحرٍة جماعٍة يف نعيش أن هي الغاية وتلك للبرش، والفالسفة
تنظيمها يستطيع ال جماعٌة نفسه الوقت يف وهي فيها، عضًوا امُلتحررة املرأة أو امُلتحرر

والنساء. الرجال من امُلتحرِرين غري
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الثالث الفصل

الشامل االجتامعي اإلصالح

— أنفسهم ون يُسمُّ أو — يهم نُسمِّ جريئة طريفٌة آراءٌ لهم امُلفكِرين من فريٌق هناك
تتحقق أن يمكن جميًعا إليها نصبو التي الغايات أن املفكرون هؤالء يرى ِدين» «امُلجدِّ
بإنجاز ينادون وإنما األفراد، نفوس» «بتغيري ون يُبرشِّ ال إنهم املجتمع. بناء بمعالجة

خاص. بنوٍع االقتصاد ويف السياسة يف ، ُمعنيَّ شامٍل إصالٍح
الواقية». «األخالق يه نُسمِّ أن نستطيع مما فرٌع واالجتماعي السيايس اإلصالح إن
طبيعتها من معينة اجتماعيًة ظروًفا نخلق أن هو األخالق هذه قواعد وضع من والغرض
وكلنا القيود. كل من وتُحرِّره طيبًا، سلوًكا يسلك أن من تُمكِّنه فرصًة للفرد تُهيئ أن
السيايس وامُلصلح اإلغراء. سبيل يف به يدفع أالَّ هللا يدعو ما كثريًا املسيحي الرجل أن يعلم
فيها يعيش التي البيئة أن يعتقد إنه الدعاء، هذا إجابة إىل بإصالحه يرمي واالقتصادي
حرٍّا املجتمع يف الفرد فيعيش اإلغراء، رضوب جميع تمتنع بحيث تُنظَّم أن يمكن الفرد
لم لشهواته الخضوع له تُهيئ التي الفرص ألن بل وقصد، إرادة عن ال الذيل طاهر
هذه واالقتصاديِّني السياسيِّني امُلصلِحني نظرية أن يف شك من وليس له. تتيرس ولم تسنح
لعددها بالنسبة كثريًا القتل جرائم قلَّت اليوم إنجلرتا ففي الكثري. اليشء الحق من فيها
ترجع الشاملة؛ االجتماعية اإلصالحات من عدٍد إىل ترجع القلة وهذه القديم. الزمان يف
عىل يحكم الذي القضاء نظام إىل ترجع كما حمله، ويمنع السالح بيع يُقيِّد ترشيٍع إىل
ننىس أالَّ ينبغي — ذلك فوق — إنَّا ثُمَّ األبرياء. للضحايا وينتقم بالقتل امُلذنب القاتل
التي بامُلبارزة نستخف اليوم يجعلنا الذي التغري ذلك املعارشة؛ آداب عىل طرأ الذي التغريُّ
الرشف عن ندافع ال اليوم فنحن امُلباِرِزين؛ من الكثرِيين موت يف سببًا مىض فيما كانت
لكي األمثلة من القدر هذا ويكفي الوسطى. العصور يف نفعل كنا كما بالقتال الشخيص



والغايات الوسائل

ف نُخفِّ وأن الفرد، سلوك نُغريِّ أن االجتماعي اإلصالح طريق عن نستطيع أننا للقارئ نُبنيِّ
التي الحديثة اإلجرام بواعث عىل سأتكلم الكتاب من آخر موضٍع (ويف اإلجرام دواعي من
تَعوَّد الزمن من طويلة مدًة اإلجرام بواعث املجتمع من اختفت ما وإذا اإلصالح). عن تنشأ
التي الجريمة إىل ينظر أن املرء طبيعة ومن جديد. بُخلٍق وتخلَّقوا جديدة عاداٍت الناس
ينسب حينئٍذ وهو ارتكابها، يف البتَّة يُفكِّر فال وتقزُّز، نفوٍر نظرَة انسياًقا إليها ينساق ال
ميل لذلك مثاًال خذ الظروف. َخْلق من الواقع يف وهي الُخلُقية النزاهة فْضل نفسه إىل
وعىل الحيوان عىل القسوة عن تَتورَّع ال إنجلرتا يف الناس كثرة كانت القسوة: إىل اإلنسان
القلوب ذوي امُلصلِحني من صغريٌة أقليٌة — قوية معارضٍة وجه يف — فقامت األطفال،
كل يعاقب ترشيع بوضع األمر وانتهى والحيوان، باإلنسان الرأفة برضورة تُناِدي الكبرية
الناس فأِلف القلب ِغلظة إىل الناس تدفع كانت التي البواعث وأزيلت ذلك. يخالف من
أن ترى ثَمَّ ومن امُلتباَدل. بالعطف النفوس ت وأحسَّ قلوبهم إىل الرأفة وتطرََّقت الرحمة،
من النفور أشد ينفرون اليوم واإلنجليز جديدة. إنسانيٍة عادٍة َخلق يف أجدى قد الترشيع
أنهم الناس بعض يظن وقد القلب. غليظ فظٍّا رجًال فيهم ترى أْن وقلَّ القسوة، َمشاِهد
عليهم يُحرِّم ترشيٍع إىل بحاجة وليسوا الناس من غريهم يُحبُّون القلوب رقاق بطبعهم
تغلُظ الفرص لهم وتسنح الظروف تتغري حني فإنهم مخطئون. ظنهم يف ولكنهم القسوة،
كان ثَمَّ ومن نبيل. لغرٍض وسيلة القسوة تكون حينما وبخاصٍة نفوسهم، وتقسو قلوبهم
كذلك ثَمَّ وِمن مساس. بغري القديمة واالحتشام التأدُّب عادات عىل نُبقي أن الرضوري من
حني الحرب ألن — أهلية أو دوليًة كانت سواء — الحرب نتجنب أن الرضوري من كان
ِكيان تهز كذلك هي إنما األرواح، إزهاق عىل رضرها يقترص ال واسٍع نطاٍق يف تشتعل
عن تَصُدر التي اللياقة وآداب الناس بني املتبادلة والثقة القائم والقانون املألوفة العادات
االجتماعية الحياة تصبح وحينئٍذ األفراد، بني امُلتباَدل والعطف نفسها، ِتلقاء من املرء
أن إىل هذا يرجع وال املزاج. طيب شفيق شعٌب الجملة، عىل واإلنجليز تُحتَمل. ال شديدًة
وإنما الشعوب، من غريهم نفوس يف تمتد مما أعمق نفوسهم يف تمتد الفضيلة جذور
وإىل ١٠٦٦ عام يف كانت جزيرتهم إىل ُوجَهت التي الناجحة الغزوات آخر أن إىل يرجع
أصول فيها ُروعيَت هينة حربًا كانت وقد ،١٦٨٨ عام يف َحدثَت األهلية حروبهم آخر أن
يف الرغبة اإلنجليز نفوس يف فَرتَت أن ذلك نتيجة من وكان كبري. حدٍّ إىل واألدب اللياقة
ذلك فوق نالحظ أن وينبغي تبعثها. التي الظروف النعدام وذلك بعيد؛ عهٍد من القسوة
اإلمرباطورية من األجزاء تلك يف شفيق كذلك وهو فحسب، بلده يف شفيق اإلنجليزي أن
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عىل الهند يف ولكنه الزمن. من طويلة فرتًة الحروب أشباح أو الحروب فيها انَعدَمت التي
الُخلقية املقاييس أن والواقع رحمة. وال شفقًة حكامهم يف يَرْون ال والهنود ذلك، غري
عىل يُخيِّم الذي والسالم الهدوء جو من ينتقلون عندما شديًدا تحوًال تتحول اإلنجليز عند
يفعلون فهم حربيٍّا. احتالًال واحتلوها فتحوها التي البالد تلك وهي الهند، جو إىل بالدهم
له يُسجِّ ما أشنع من تسار آمر مذبحة كانت وقد بالدهم، يف بفعله يحلمون ال ما الهند يف

التاريخ.
فيها تبعثها ال ورأفًة رحمًة القلوب يف يبعث واألهلية الخارجية الحروب انتفاء إن
العنف. يُولِّد والعنف الحرب، عىل تبعث الحرب إن الدينية، والدروس الُخلقية النصائح
بلٍد من الداخيل للنزاع تعرًُّضا أكثر الداخيل النضال فيها يَفُرت أالَّ أِلَفت التي مثًال فإسبانيا

بعيد. زمٍن من السلمي التعاون عادة فيه َلت تأصَّ
الفرد بني كثريًا يُباعد قد شامًال عالًجا االجتماعي النظام معالجة أن نرى تَقدَّم ومما
هذا لوال يُقاومها أن الفرد عىل املستحيل من كان التي األسباب تلك اإلجرام، وأسباب
قد أنه ننىس أالَّ وينبغي كله، خريًا ليس االجتماعي اإلصالح ولكن االجتماعي. اإلصالح
اإلصالح يُحوِّل ما وكثريًا جديد. رشٍّ إىل ليسوقهم الرشور من مجموعٍة من الناس يُنِقذ
كثريًا إننا جديد. آخَر اتجاٍه إىل قديٍم اتجاٍه من الفرد عند يرة الرشِّ امليول االجتماعي
من عاَرضتَه إن النفوس، يف يبقى ما كثريًا والرش غريها، لنفتح قائمًة ثغرًة نُسد ما
اإلنسان عند اآلِثم امليل هذا تتبع أن وتستطيع أخرى، ناحيٍة من مخرًجا له وجد ناحيٍة
عيبًا الثقافات من ثقافة كل وراء تلمح أن وتستطيع العالم، مدنيات من مدنيٍة كل يف
كل يف الصور من صورٍة يف الرش نحو اإلنسان ميل تلمس أن وتستطيع العيوب، من
أسايس لسبٍب الحديث التاريخ املثال سبيل عىل خذ الدولية. السياسة مواقف من موقٍف
النجاح يف الشديدة والرغبة السلطان، شهوة به وأقصد اإلنسان، عند الرش أسباب من
إىل الوسطى العصور ظروف من االنتقال نصف أن هنا نستطيع والسيطرة. الشخيص
أنه عىل السلطان إىل النظر ومن الدهاء، إىل العنف من انتقال كأنه الحديث العرص ظروف
الداء املايل، ق التفوُّ أنه عىل إليه النظر إىل امُلقدَّس األرستقراطية وحق الحربية الشجاعة
التي الطبقة وامتياز السيف كان السابق العرص يف مختلفة. صوٍر يف يظهر ولكنه واحد
الحديث العرص يف املال حل وقد واحد، آٍن يف وأداتها السيطرة دليل الفرد إليها ينتمي
جديد من السيطرة رغبة أَخذَت ا جدٍّ قريٍب عهٍد ومنذ الطبقات. وامتياز السيف محل
وبالحق بالسيف الحكم إىل الفاشستية الدول عادت فقد الوسطى؛ العصور يف صورتها
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الزعامة، مكانة إىل أنفسهم رفعوا الذين الزعماء حق هو هنا «الحق» أن نُنكر وال املقدس،
يخطئ، ال فموسوليني حال؛ كل عىل ُمقدَّس حقٌّ ولكنه املوروث، األرستقراطية حق وليس
واختفت الدولة، رأسمالية نظام قام دة امُلوحَّ الجديدة روسيا ويف هللا، عند من رسوٌل وهتلر
للسيطرة وسيلًة املال يستخدموا أن األفراد عىل واستحال اإلنتاج، لوسائل الخاصة امللكية
إىل اتجاٍه من تحوََّلت لقد بل أُقمعت، قد السلطان شهوة أن هذا معنى وليس زمالئهم، عىل
يصبو ال وأداته، السلطان دليل هو السيايس املركز أصبح الجديد روسيا نظام ففي آخر؛
هذه عىل وتناُحرهم اقتتاَلهم أَشدَّ وما املناصب، إىل يتطلعون ولكنهم الثراء، إىل الرجال
١٩٣٦ عاَمي الخيانة محاكمات أثناء السلطان عىل الشديد التنافس ظهر وقد املناصب.
املوقف يُشِبه — األخرى الدكتاتورية البلدان يف ما حدٍّ إىل وكذلك — الروسيا يف و١٩٣٧،
لم االشرتاكيِّني إن أهمية. املال من أكثر املركز يكون حيث الدين؛ رجال نظام الشبه كل
السلطان شهوة إن والثراء. املال جمع إىل الطموح ليس ولكنه الطموح رغبة من يتخلصوا

خالصة. شهوٌة فهي املادة عن ُمنزَّهًة لديهم
غري البرشية»، الطبيعة ري تغِّ أن تستطيع ال «إنك العبارة: هذه معنى نفهم هذا من
صوًرا تتخذ — تتغري ال أنها برغم — اإلنسانية طبيعة أن إىل يُنبِّهوننا اإلنسان علماء أن
السلطان شهوة فيه تجد ال مجتمًعا نُنظِّم أن املمكن ومن والطرافة. الغرابة يف غاية جديدًة
أو الثروة جمع أو بالشهرة يأبهون ال مثًال الهند يف زوني قبائل فأفراد سهًال؛ مخرًجا
عندنا الحياة يف النجاح الحارضة. املدنية أبناءَ نحن نفعل كما االجتماعي املركز أو بالنفوذ
أعضائها بني وقلَّ التفاتًا، تُعريه أو له تكرتث ال الهندية القبائل هذه ولكن معبود، ُمقدَّس
أشد به وأوقعوا به نكَّلوا يفعل أن أحدهم حاول فإن أقرانه، عىل االرتفاع يف يُفكِّر من
كالفن، أو نابليون أو كرجرز أو بهتلر شبيٌه هو من القبائل هذه أبناء بني ليس العقاب،
املتزنة الهادئة الهندية املجتمعات هذه يف غريه. عىل يتسلط لكي ألحدهم الفرصة تُتاح وال
يف أو السيايس النفوذ يف يطمعون ال إنهم الظهور، إىل سبيًال الشخصية املطامع تجد ال
لواء حَملة أنفسنا نُعد الذين نحن نفعل مثلما الحربية أو الدينية السلطة يف أو املال جمع

الحديثة. املدنية
يستطيعون ال الغرب بالد يف الحديث الصناعي املجتمع أبناء أن نذكر أن يجب أنا غري
ثقافة ألن وذلك الهند؛ قبائل من شابهها ما أو الزوني قبائل َحذو يَحذوا أن حال بأية
هذه نحاكي أن استطعنا إن — إنَّا بل االختالف، كل ثقافتنا عن تختلف القبائل هذه
القبائل هذه ألن وذلك ومثاًال؛ نموذًجا لنا نتخذها أو ِسريتها نسري أن نحب ال — القبائل
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يتسابقون ال إنهم أجل باهًظا. ثمنًا السلطان شهوة عىل التغلُّب سبيل يف َدفَعت قد الهندية
ال ما ذلك جرَّاء من يتكلَّفون ولكنهم نفعل، كما االجتماعي ق التفوُّ أو الثراء سبيل يف
هو ما بكل يرتبطون أنهم كما الدينية، التقاليد من ثقيل عبءٍ تحت يرزحون فهم نُطيق،
أداء يف وافًرا ونشاًطا طويًال وقتًا يُنفقون إنهم مألوف. غري جديٍد كل من ويفزعون قديم
وإذا قلب. ظهر عن يحفظونها تنتهي تكاد ال خاصٍة صيٍغ تَكرار ويف السحرية، الشعائر
العقيل، بالرتاخي وخاصًة بالرتاخي، يتصفون فهم والِحقد ه َ والرشَّ بالِكرب نتصف نحن كنا
واملسألة شديًدا. تحذيًرا منه تالميذهم البوذيون األخالق علماء يُحذِّر ما وهو الغباء، أو
ثقافة ومزايا الغربية ثقافتنا مزايا بني نجمع أن نستطيع هل هذه: هي اآلن نُواجهها التي
عيوب فيه تنتفي الحياة من جديًدا نوًعا نُخلِّف أن نستطيع هل الهندية؟ القبائل هذه
يف هل الصناعية؟ الغربية والثقافة الهندية الثقافة الثقافة؛ من املختلَفني اللوننَي هذَين
يف امُللِحفة الرغبة ومن الثراء حب من ونتحرر الهنود هؤالء عادات نكتسب أن مقدورنا
وقدرتنا بالعلم واهتمامنا الذهني ِبتنبُّهنا نفسه الوقت يف احتفاظنا مع الشخيص، النجاح

الجماعة؟ ر وتطوُّ الرسيع الفني التقدُّم إحداث عىل
نعرف أن نستطيع وال الواثق. امُلتمكِّن إجابة عنها نُجيب أن علينا يَتعرسَّ أسئلٌة هذه
عىل نعرفه ما كل إن والتجربة. بالخربة إال الثقافتنَي بني نجمع أن املمكن من كان إن
يرتبطان الرسيع االجتماعي ر التطوَّ إحداث عىل والقدرة بالعلوم الشغف أن هو التأكيد
التاريخ أثبت وقد الحياة. يف النجاح وعبادة الحكم شهوة بمظاهر الحارض؛ الوقت حتى
تقدُّم أن هذا معنى فهل اآلخِرين. وإيذاء العدوان حليف دائًما كان العلمي التقدُّم أن
الثقافات من ثقافة كل فإن ذلك؛ نرى لسنا كال، ينفصالن؟ ال متالزمان واالعتداء العلوم
ترسي هي إنما طبيعتها، من ليست والشعور والفكر السلوك من خاصٍة بألواٍن ترتبط
رضوريٍّا — قائًما دام ما — ويُعتَرب طويًال يدوم قد االرتباط وهذا وعرًضا. اتفاًقا خاللها
فيه ينهار — املتغرية الظروف ضغط تحت — وقت يأتي أن بد ال ولكن وصائبًا. وطبيعيٍّا
والشعور، والفكر السلوك من جديدة بألواٍن جديد ارتباٌط محله ويحل املتني االرتباط هذا
ولنعرض كذلك. األُوىل كانت كما وصائبة ورضورية طبيعيًة الجديدة األلوان هذه فتبدو
ويف الوسطى العصور يف األوروبي املجتمع يف اإليضاح. لزيادة األمثلة من قليًال القارئ عىل
والعادات األفكار بني وثيق ارتباٌط الغنية الطبقات بني هناك كان الحديث العرص أوائل
االجتماعي، واملركز بامللكية تتعلق التي والعادات واألفكار والزوجية بالجنس تتعلق التي
أوائل يف املتوسط والرجل إقطاعية، يف طمًعا يتزوج الوسطى العصور يف النبيل فكان
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وكانوا بأرسها، دوٍل يف طمًعا يتزوجون وامللوك املهر، يف طمًعا يتزوج الحديث العرص
امللكية تُمثِّل الزوجة تكن ولم اإلمرباطوريات. بناء يستطيعون زوجاتهم اختيارهم بحسن
طبيعي شعوٌر (وهي الشديدة الَغرية وكانت للزوج. ِملًكا كانت نفسها هي إنما فحسب،
انحراٍف إىل ترجع كما امِللك، عىل باالعتداء اإلحساس إىل ترجع أجمعون) الناس يُقرُّه
وكانت الخائنة. زوجته يقتل أن إال الغريان الزوج يرىض ال وكان الجنسية، العاطفة يف
وإلرضاء أحيانًا، الصادق الحب بدافع بالجواهر، تُحىلَّ نفسه الوقت يف املخلصة الزوجة
نوًعا الثياب فاخر تلبس التي الزوجة وكانت األحيان. أغلب يف الظهور حب يف الزوج رغبة
فبلن يه يُسمِّ ما نحو امليل كان االجتماعي. ومركزه زوجها ثروة عن املتحرك اإلعالن من
كذلك األمر كان الجنيس. بالسلوك الثقافات تلك يف يرتبط باالستهالك» «التظاهر Veplen
منه أقل اآلن ولكنه كبري، حدٍّ إىل الحارض العرص مميزات من كذلك يزال ال املايضوهو يف
ما بمقدار له خاص ِملٌك كأنها اليوم زوجه إىل الزوج ينظر ال كبرية. بدرجة املايض يف
الزوج يقتل أن الصواب من أو الطبيعي من يُعد لم ثَمَّ ومن القديم. الزمان يف يفعل كان
باملهور يرتبط وال املال عىل يقوم ال الذي الجنيس االرتباط فكرة إن الخائنة. رشيكته
الرتوبادور أيام يف كذلك األمر يكن ولم األغنياء، بني حتى رواًجا اليوم تلقى ياع والضِّ

مثًال.
مفر ال طبيعيًة األوقات من وقٍت يف كانت والشعور الفكر من أخرى ألواٌن وهناك
من وجود. لها يكن ولم معروفة تكن لم أُخرى أمكنٍة يف أو أخرى أوقاٍت يف ولكنها منها،
ولكنه الوسطى) العصور يف أوروبا يف كان (كما بالدين يرتبط أحيانًا كان الفن أن ذلك
ُمعينٍة قبائَل بني الحال هي (كما بالدين صلة البتَّة له تكن لم كثرية أخرى أحياٍن يف
الجنسية الشئون وكذلك األخرية). الثالثة القرون يف األوربيِّني وبني الهنود األمريكان من
ترتبط. ال وأحيانًا أحيانًا بالدين ترتبط نراها واملرشب، واملأكل والزراعة التجارة وأمور

ُخلقية. آثاًما تراها ما ومنها والِحقد، والَغرية الريبة يستصوب ما املجتمعات ومن
العقلية كالعادات وعرضيٍّا اتفاقيٍّا العدوان بروح اإلنساني التقدُّم ارتباط يكون وقد
جذوٌر أُخرى ناحيٍة من االرتباط لهذا يكون وقد آنًفا. ذكرناها التي العملية والعادات
من بل ا، ِجدٍّ العسري من أنه بعُد فيما لنا وسيتبني البرشية. النفس أعماق يف متأصلة
املشاكل من ليست حال كل عىل املشكلة وهذه والعدوان، التقدُّم بني نفصل أن املستحيل،
عىل ونحن — الصدد هذا يف نقوله أن نستطيع ما وكل يقينًا. فيها الجزم يمكن التي
الوقت يف هو كما الكمال كل كامًال يكون أن يلزم ال بينهما االرتباط أن — الثقة من يشءٍ

الحارض.
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نتيجة: إىل نصل لعلنا فات ما ص نُلخِّ دعنا واآلن
يظن كما رة ُمتحجِّ ليست فهي تتغريَّ قد « تتغريَّ ال التي اإلنسانية «الطبيعة أن رأينا أوًال:

ملموًسا. تغريًا َت تغريَّ ما وكثريًا اإلنسان، علماء بعض
املجتمعات يف املتنوعة السلوك ألوان بني نشاهدها التي املختلفة االرتباط أنواع أن ثانيًا:

أخرى. بطرٍق عنارصها ربط إعادة ثُمَّ فصمها يمكن البرشية

الطبيعة يف ُمعنيَّ تغريُّ عنه ينجم قد واسٍع نطاٍق عىل املجتمع بناء عالج أن ثالثًا:
جذوره، من الرش يستأصل ال فهو أساسيٍّا؛ يكون قلَّما التغريُّ هذا أن بيد اإلنسانية.

آخر. إىل َمسلٍك من يحوله وإنما
مجرد من أكثر يقتيض فاألمر جميًعا نحبها التي الغايات ق نُحقِّ أن شئنا إن رابًعا:
عىل القضاء من لنا بُد ال بل َمجرى. إىل َمجرى من اإلنسان عند الرشيرة الروح تحويل

نشأتها. يف وهي الفردية اإلرادة كبح من لنا بد وال َمنبته، من الرش

وال أغراضنا. لنا ق يُحقِّ ال الشامل واالقتصادي السيايس اإلصالح أن نرى ثَمَّ ومن
ولكن وحدهما، الناحيتني هاتني من ال األعىل، املثايل هدفنا عىل الهجوم عن لنا مندوحة
من عمله ينبغي فيما نتكلم أن وقبل األخرى. النواحي جميع من الوقت نفس ويف كذلك
األوىل؛ الناحية من الهجوم طريقة التفصيل من يشءٍ يف أصف أن يل بد ال النواحي هذه

الشامل. االجتماعي اإلصالح ناحية
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والعنف االجتامعي اإلصالح

ويجُدر الثورات.» قلَّت العنف اشتد «كلما :Barthélemy de Ligt لجت دي بارتلمي يقول
العبارة. هذه نتدبر أن بنا

العنف ولكن لإلصالح، وسيلًة العنف باستخدام ينصح العبارة هذه يف بارتلمي إن
الريبة نفسه يف ويُثري املحكوم، عنف إىل يؤدي الحاكم عنف العنف؛ إال يُولِّد ال الواقع يف
من موقٍف كل يف واحدًة العنف نتيجة ألفينا التاريخ تتبَّعنا إذا إننا والِحقد. واالستياء

بالشدة. الشدة وُمقابَلة السخط — املواقف
التي ماَرت الدكتور عبارة يف والتقدُّم التقدُّم، إىل أدَّت إذا إال ناجحة تَُعد ال الثورة إن
— املعنى بهذا التقدم ق نُحقِّ أن املمكن من فهل الناس. بني املحبة تباُدل هو ذكرها سلف
والتاريخ التجربة إن املحبة؟ تباُدل عن بطبيعتها تكون ما أبعَد بوسائَل — املحبة تباُدل
حاسٍم بعمٍل يستطيع بأنه يعتقد أن إىل يميل املرء أن غري ذلك، استحالة لنا يُؤكِّد كالهما
نفسه الوقت يف أنه كما يتصورها، كما الفاضلة املدينة إىل العالم مستوى يرفع أن جريء
يُطيق وال العنف استخدام إىل يميل تراه ثَمَّ ومن الرأي، يشاطره ملن التحيُّز إىل يميل
تُربِّر الطيبة الغاية أن يعتقد أكثرنا إن الرشيد. الحكم رضورات من وهما والهدوء اللني
االشرتاكية عن السكي األستاذ كتاب من نقتبسها التي اآلتية العبارة ومن الدنيئة. الوسيلة
عن له حديٍث َمعِرض يف السكي يقول ذلك، جرَّاء من فيه نقع الذي الخطأ مدى لنا يَتبنيَّ
العنف كأن الجمهورية.» النهارت الحديدية جيمس أرسة دكتاتورية «لوال إنجلرتا: تاريخ
له يُسجِّ الذي والواقع الجمهوري. الحكم للبالد حفظ الذي هو األرسة هذه إليه لجأت الذي
جرَّاء من الجمهورية انهيار يف السبب كانت التي هي بعينها األرسة هذه أن هو التاريخ
واستبدادها عنفها بسبب بعينها األرسة هذه كانت لقد بل وشدة، قسوة من إليه لجأَت ما
اإلجباري التجنيد وإىل الطاحنة، النابليونية الحروب إىل أدت التي العوامل من عامًال
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القوية القومية الروح نشأة إىل أدت كما — واالستعباد اإلذالل أنواع من نوٌع وهو —
يتَمْشدق التي الغاشمة الدكتاتورية هذه نتائج هي تلك الحارضة؛ املدنية كيان تُهدِّد التي
العنيفة الوسائل هذه بأن االعتقاد عن الثورات أنصار يني ال كله هذا وبرغم السكي، بها
لواء يرفعوا أن بالثورات يستطيعون أنهم يحسبون إنهم النتائج. خري إىل تؤدي وأشباهها

األمم. بني السالم ينرشوا وأن االجتماعية، العدالة
تنطوي التي الليِّنة العادلة األعمال أعقبَته إذا إال الحق التقدُّم إىل يُؤدِّي ال العنف إن
َفقَدته ما وتُعوِّض العنف أفسد ما األعمال هذه تُصِلح حينئٍذ النية، وحسن الخري حب عىل
يعُقبه ما إىل يرجع وإنما ذاته، العنف إىل يرجع ال عندئٍذ والفضل جرَّائه، من الجماعة
والغزو الغال لبالد الرومان غزو إن نقول: املثال سبيل وعىل وتعويض، إصالح من عادًة
ذلك يرجع وإنما التقدم، إىل وأدَّى بالخري انتهى عنيف عمٌل كالهما للهند الربيطاني
ألقى بعدما والربيطانيِّني الرومانيِّني من اإلدارة رجال به قام الذي اإلصالح إىل التقدُّم
أن الجائز من كان حدث الذي التقدُّم هذا بأن نؤمن فنحن هذا ومع السالح، الحرب رجال
إصالحي عمٌل األوىل العنف أعمال يَتُل لم إذا ا أمَّ املحاربون، شنَّها التي الغزوات بغري يتم
الهمجية من حالها عىل تبقى البالد فإن — األتراك فتحها التي البالد يف حدث كما —

ر. والتأخُّ
التي اإلصالحية باألعمال يقوموا أن به القائِمني عىل تَعرسَّ العنف أمد طال وكلما
األعمال تصبح كما الحكم، تقاليد من تُصِبح العنف أعمال ألن ذلك اللني؛ سياسة إىل تستند
البطولة عىل وتدل الرفيع، الرشف عن تِنم فاضلة أعماًال — الجمهور أعني يف — العنيفة
الدكتاتورية الدول يف اآلن يحدث ما هو وهذا التَرت، أيام حدث ما هو وهذا الجبارة،
يف األمل يضُعف الظروف هذه مثل ويف والروسيا، وإيطاليا أملانيا بها وأقصد الحديثة،

أجلها. َقُرص إن الشدة تعُقب قد التي العادلة الخريية األعمال إىل العنف آثار تحويل
حسن عىل قائًما كان أن إال املرجوَّة النتائج يحقق ال اإلصالح أن يتبني تقدم ومما
تتطلب قوية معارضًة يثري الذي االجتماعي باإلصالح القيام إن املالئم. الوقت ويف النية
العنف يستدعي الذي اإلصالح ألن وإجرام؛ ر تهوُّ الشدة إىل وااللتجاء العنف استخدام
العنف إن قبل. من كانت مما أسوأ الحياة يجعل بل املرُجو، الخري تحقيق يف يفشل إلقراره
بأعمال إال محوها يمكن ال اآلثار وهذا العنف، آثار إال يُولِّد ال — قبُل من قلُت كما —
عادًة أضحى العنف أمد طال وإن آثاره. وتعوضبعض العنف تعُقب التي اللينة اإلصالح
سياسًة يتخذوا أن أو آخر مسلًكا يسلكوا أن عليهم العسري من وبات ُمرتكِبيه نفوس يف

36



والعنف االجتماعي اإلصالح

أعماله ولكن حسنة، ونيٍة نبيل قصٍد عن العنيف العمل عىل الحاكم يُقبل وقد أخرى.
دكتاتورية انتهت فقد بخَلده. تدور أو باله عىل ِلتخطر تكن لم نتائج إىل تؤدي العنيفة
كل يف اإلجباري وبالتجنيد عاًما، عرشين دامت وبحرٍب الحربي، باالستبداد جيمس أرسة
يحلم أن جيمس أرسة أفراد من ألحد كان وما امُلقدَّسة، القومية وبظهور أوربوا، أنحاء
الذي واستبدادهم الروس القيارصة ظلم أن نرى الحديث العرص ويف هذا. من بيشء
إىل الُعظمى، الحرب يف القسوة أعمال أدَّت كما أدَّى، قد الزمن من طويلة فرتٍة إىل امتد
روا يتصوَّ أن العظمى الحرب لرجال أو للقيارصة كان وما الحديدية. البالشفة دكتاتورية
الفاشستية، قيام إىل دعا عنيفة عاملية ثورٍة اشتعال من الخوف إن ثُمَّ البعيدة. النتيجة هذه
تخرج أن الديمقراطية الدول من التسليح إعادة وتطلَّبَت التسليح، الفاشستية وأعادت
(١٩٣٧ (يونيو اليوم الدالئل كل وتشري لنفسها، َرسَمتها التي الحرية قاعدة عن تدريًجا

كئيب.1 مظلٌم املستقبل أن عىل
عن لنا مندوحة فال تطبيقه عند بطالنه يثبت ال شامل بإصالٍح نقوم أن إذًا أردنا إذا
تقوم التي الوسائل تلك — األقل عىل — أو والشدة، بالعنف تتسم ال التي الوسائل اختيار
الخوف حافز تحت ذ يُنفَّ الذي اإلصالح أن نذكر أن هنا بنا (ويجدر منهما األدنى الحد عىل
ال املنتظرة، الدولية الحروب يف العنف استخدام إىل يرمي والذي قوي، أجنبيٍّ جاٍر من
أدخل وقد الداخيل، اإلرهاب بطريق ذ يُنفَّ الذي اإلصالح كمثل ومثله بالفشل، إال يبوء
وسائل إىل يَلجئوا أن دون يحكمونها التي املجتمعات بناء يف شامًال تعديًال الدكتاتوريون
أن — امُلنظَّمة الدعاية بفعل — آمنَت ألنها بالرضا التعديل هذا شعوبهم فقابََلت اإلرهاب،
التعديل هذا بعض كان وقد الخارجي. العدوان من الدول لتأمني رضوريٌّ التعديل هذا
عجلة إدارة من الدولة تمكني بقصد موضوًعا اإلصالح هذا كان ملا ولكن مستحبٍّا، إصالًحا
أصبح وبذا الحربية، قدرتها من االستزادة عىل األخرى الدول ذلك حفز فقد الحرب،
من تجعل الحديثة الحرب طبيعة كانت وملَّا الوقوع. محتمل أمًرا جديٍد من الحرب نشوب
ذلك املرغوب، اإلصالح فإن الحرب، نهاية بعد اإلصالح آثار من أثر أي يبقى أن املستحيل
يحملون باألمر القائمون كان إذا يفشل قد معارضة، الشعب من يُالقي ال الذي اإلصالح

لهيب اندلع حينما نبوءته تحققت وقد دولية، حرب بنشوب هكسيل أولدس يتنبأ األخرية العبارة هذه يف 1

.١٩٣٩ عام من سبتمرب يف الحرب
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الدعاية أو اآلخرين، عدوان من الخوف فيها تثري التي الدعاية بطريق قبوله عىل الجماعة
ترجوه. خريًا ورائه من ق تُحقِّ كي نفسها ملصلحة الجماعة به تقوم العدوان، د تُمجِّ التي
القيام عند الداخيل العنف تجنُّب رضورة وهو — األسايس موضوعنا إىل اآلن ولنُعد
الظروف يالئم ال ولكنه ذاته، حد يف مستحبٍّا يكون قد اإلصالح إن فنقول نعود باإلصالح.
إىل هذا يؤدي أن أُحب وال العملية. الناحية من الجدوى عديم فيُصبح القائمة، التاريخية
مرتكِبني امُلحَدثون، امُلستبدون الحكام نهجه عىل وسار هجل، ارتكبه الذي الشنيع الخطأ
الخطأ وذلك — آثامهم به يُعلِّلون َسخًفا القول من وُمقدِِّمني أعمالهم، بها يُربِّرون الجرائم
املثالية الظروف هي املحيطة الظروف وأن املعقول، هو الواقع بأن االعتقاد هو أعني الذي
ا حقٍّ كائن هو ما كل وليس املعقول هو الواقع ليس مساس. بغري تبقى أن ينبغي التي
معقولة عناَرص عىل يحتوي — التاريخ لحظات من لحظة أية يف — الواقع إن وصوابًا.
اإلصالح إدخال عند يقتضينا السليم واإلدراك املعقول. حد عن تخرج أخرى عناَرص وعىل

عداه. ما كل ننبذ وأن املعقول عىل نُبقي أن
يجُمل فإنه النفوس، أكثر عىل عسريًا أمًرا املجتمع تقاليد من تقليد أي نبذُ كان وملَّا
ورائها من يكون ال التي أو ترض، وال تنفع ال التي التقاليد عىل كذلك نُبقي أن بنا
إنكارها ينبغي ال حقيقة القديم عىل املحافظة إىل اإلنسان ميل ألن وذلك ق؛ ُمحقَّ رضٌر
جد يراه ال بتعديٍل القيام عن االجتماعي املصلح يمتنع أن ذلك عىل ويَرتتَّب إهمالها. أو
ذلك أمكن كلما — امُلصِلح وواجب الشديد. النفور إىل يدعو أنه يُدرك تعديٍل أو رضوري،
الذي ر للتطوُّ أساًسا يجعلها وأن الناس، يألفها التي القائمة النظم حبل يف يمدَّ أن —
السليم العقل يُقرُّها التي القائمة املبادئ إن مأربه. بلوغ من يتمكن حتى إليه يرمي
الضيق النطاق من ينقلها أن املصلح وواجب املنشود، اإلصالح يف محالٍّ لها تجد أن ينبغي

الواسع. النطاق إىل
كما جديد، إصالٍح كل عند تنشأ بد ال التي امُلعاَرضة تِخف وحدها الطريقة بهذه

والشدة. العنف وسائل استخدام إىل الحاجة تَضُعف

38



الخامس الفصل

مرسومة التيتسريعىلخطة اجلامعة

غري مرسومة ُخطٍة عىل تسري التي الجماعة عىل للكالم العظمى الحرب قبل يتعرض لم
امُلحاِربة. الجماعات لجميع الُخطة رسمت الحرب أثناء ويف االشرتاكيِّني). (جماعة الفابيِّني
ُوضَعت محكمًة ُخطًطا كانت أنها حكمنا الُخطط رسم بها تم التي الرسعة إىل نظرنا وإذا
يف املعارضة قامت حتى تنتهي الحرب كادت وما العداء. مواصلة من الدولة تمكني بقصد
أعوام. أربعة دامت رضوٍس حرٍب بعد طبيعيٍّا ذلك وكان املرسومة، الُخطة سياسة وجه
برضورة جديد من الناس فآمن الكربى، الحرب أعَقبَت التي االقتصادية األزمة كانت ثم
واالنتشار، الرواج يف الدولة تنظيم فكرة أخذت ١٩٢٩ عام ومنذ للدولة. الخطة رسم
عىل وُرسَمت الدكتاتورية، الدول يف واسع نطاٍق وعىل وإحكام نظام يف الُخطط فُرسَمت
التنظيم يف الكتب من جارًفا سيًال املطابع وأخرجت الديمقراطية، الدول يف ضيق نطاٍق
أنفسهم ة العامَّ أصابت لقد بل التنظيم. يف مرشوعه مجدد ُمفكٍر لكل وكان االجتماعي.
املستحبة؛ امُلستحَدثة األمور من اليوم الجماعة وتنظيم املوضوع. هذا يف التفكري عدوى
الراهنة الظروف يتدبر ملن ويبدو والضالل. التدهور من َحْمأة يف يرتدى العالم ألن وذلك
دون عيوب، من به ما إصالح أو فيه، يسبح الذي الرش من العالم إنقاذ املستحيل من أنه
جزءًا أو العالم إنقاذ نحاول ونحن — نخىش أننا غري لتنظيمه. ُخطة وضع يف التفكري
ننتشل ال إذًا إننا جهنمية. خطًة املرسومة الُخطة تكون أن — الحارض اضطرابه من منه
من رشٌّ هو ما العالج ألوان من فإن والدمار؛ الخراب إىل به نُوِدي إنما َوْهدته، من العالم

املرض.
إننا الخطة؟ تلك تكون أن عىس ماذا ولكن املجتمع، لتنظيم الخطة وضع من بد ال
لإلصالح مرشوع أي عىل نحكم أن نستطيع وال السؤال، هذا عن نجيب أن نستطيع ال
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أو أملنا لنا يحقق املرشوع هذا كان فإن إليها، نرمي التي العليا ُمثُلنا إىل رجعنا إذا إال
نتساءل: أن خطة أية يف النظر عند لنا ينبغي مرغوب، مستحبٌّ مرشوٌع فهو أملنا بعض
العقيل التقدُّم عىل تعمل هل األمم؟ بني والسالم العدالة نرش عىل الخطة هذه تُعني هل
األمر كان إن املسئولِني؟ امُلتحرِرين والنساء الرجال من جماعة لنا تصوغ هل والُخلقي،
برنامًجا نقبلها وال ألنفسنا نرضاها ال خبيثة خطٌة فهي وإالَّ طيبة، خطٌة إذًا فهي كذلك

لحياتنا.
ويقوم يضعها التي الُخطط هناك رضبان: الحارض العرص يف الخبيثة والُخطط
يضعها التي الخطط وهناك لإلنسان. األعىل امَلثل إىل نظرهم يف عنا يختلفون قوٌم بتنفيذها
أن يتصورون ولكنهم للحياة، العليا امُلثل إىل النظر يف معنا يتفقون قوٌم بتنفيذها ويقوم
ال وهم جهنم إىل الطريق يُعبِّدون إنهم دنيئة، بوسائل تتحقق أن يمكن النبيلة الغايات
الخطر من شأنًا أقل ليس األخرية الطائفة هذه أبناء عن ينجم الذي والرضر يشعرون،
من والغباء الجهل يُعد كان الذي لبوذا تأييٌد هذا ويف األوىل، الطائفة أبناء عن ينجم الذي

الكبائر. أمهات
األوىل الطائفة أبناء من نقول: ما توضح التي األمثلة بعض للقارئ ولنرضب
يقول الصحيحة، للحياة األعىل َمثَلهم يف عنا يختلفون الذين العسكريون الفاشستيون
إىل اإلنساني النشاط ترفع التي هي وحدها الحرب أن تعتقد الفاشستية «إن موسوليني:
من لديها تجد التي الشعوب تلك الرشف بطابع تطبع التي هي وحدها والحرب أقصاه،
الفاشستية «إن آخر: موضع يف يقول ثم القتال.» ساحة إىل النزول إىل يدفعها ما الشجاعة
بالنار املكشوفة املدن رضب أن يعتقد إذًا الفاشستي الرجل متعاديتان.» فكرتان والسالم
طيب عمٌل الحديثة) الحرب أخرى بعبارٍة (أو واملفرقعات بالسموم وإهالكها والقنابل،
جماعٌة الجماعات خري أن ويعتقد امُلصلِحني، الرسل تعاليم ينبذ رجٌل هو صميمه، يف
النهب عن يتورع ال رجٌل هو األخرى، القومية املجتمعات مع دائم عداءٍ يف تعيش قومية
امُلستِبد للحاكم يخضع الذي بالرجل ويعجب امُلتحرِّر، الرجل يحتقر هو ثم والفتك،
أجمع صفاٌت وهي الغضب، ورسعة والِحقد والحسد بالكربياء يتصف والذي الغاصب،
الُخطط إن الراقي. اإلنسان بها يتحىل أن يصح ال حقريٌة أنها عىل والفالسفة األنبياء
عىل قادًرا القومي املجتمع تجعل أن هي وتلك واحدة: غاية إىل ترمي جميًعا الفاشستية
الغرض، هذا نحو ه تُوجَّ واملالية والتجارة فالصناعة ونجاح؛ بنشاط الحرب عجلة يُدير أن
االقتصادية، الناحية من الدول من غريها عن تستقل أن عىل تعمل الفاشستية الدولة
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فهي ذلك أجل ومن األمم؛ من غريها إىل اللجوء دون نفسها حاجات تكفي أن وتحاول
أنها كما األجنبية، الصناعات من جودة أقل تكون قد التي الوطنية الصناعات تشجع
فوق وهي محلية، مصطنعٍة بخاماٍت إليها تفتقر التي الخامات عن تستعيض أن تحاول
تباُدل من وتُقلِّل التصدير، ع وتُشجِّ الواردة، البضائع عىل والرضائب الرسوم تفرض ذلك
السياسة وتَِسري مرشوعة، وغري مرشوعة وسيلٍة بكل منافسيها خسارة عىل وتعمل السلع،
الفاشستية الدولة وتدُخل وجهاًرا، رصاحًة املكيافلِّية املبادئ عىل الدول تلك يف الخارجية
التي اللحظة يف تنقضها سوف أنها تعلم وهي الدول، من غريها مع ِجدية اتفاقاٍت يف
ذلك كان إن الدويل بالقانون تحتمي هي ثُمَّ املعاهدة، نقض يف مصلحتها أن فيها لها يَتبنيَّ
االستعمارية، سياستها يف عثْرة حَجر لها يقف القانون هذا كان إذا وتنبذه مصلحتها، يف
األطفال ويتعلم الفاشستية، ملبادئ اإلخالص عىل الشعب يُربِّي دكتاتور الدولة يف ويتحكم
منهم أدنى هم من عىل القسوة وعىل األمر، ألويل الطاعة عىل يَنشئوا كي والخضوع؛ الذِّلة
الذي العسكري التدريب ذلك األطفال روضة يرتك أن بعد الطفل يبدأ املجتمع. يف مكانًة
القيام عىل قادًرا الفرد دام ما تدوم التي اإلجبارية، العسكرية الخدمة بسنوات ينتهي
د فيُمجِّ التاريخ، دروس يف قة امُللفَّ األكاذيب املدارس يف األطفال ويتعلم الجندية. بأعباء
جميًعا. األخرى األمم يف العظماء َقْدر من ويُحطُّون أمتهم، أبناء من األسالف معلموهم
لهم يحب ال رأٌي الراشِدين إىل يترسب ال حتى صارمة رقابٌة والكتب املطبوعات عىل وتقوم
يُضطهد الدولة وأغراض يتفق ال رأٍي عن التعبري يحاول من وكل يعرفوه. أن الدكتاتور
األفراد تَتتبَّع التي للجاسوسية ُمحَكم نظاٌم وبالدولة هوادة. وال فيه رحمة ال اضطهاًدا
األمر أويل يُبلغ من كل وتكافئ والنميمة، الغيبة الدولة ع وتُشجِّ الخاصة. حياتهم يف حتى
ا رسٍّ يجري والقضاء مرشوع، الدولة هذه يف واإلرهاب القائم. النظام يُعادي شخٍص عن
والوحشية قاسية، شديدٌة والعقوبات العدل، عن تكون ما أبعُد واملحاكم األحيان، أكثر يف

البالد. يف الحكم أساليب من املختلفة التعذيب ووسائل
املسيحية، للمدنية العليا بامُلثل يعرتفون ال قوٍم خطة وهي الفاشست، ُخطة هي هذه
يسرتوا أن يحاولون ال وهم نياتهم، ساءت قوم سبَقتها، التي القديمة اآلسيوية املدنيات أو
أغراضهم سياسيون قادٌة يرسمها التي الُخطط من أمثلٍة يف اآلن ولننظر مقاصدهم. ُخبث
بُمثلنا إيمانهم أن هو الرجال هؤالء عىل نالحظه ما أول إن وضيعة. ووسائلهم نبيلة
إنهم دنيئة، بوسائَل ق تُحقَّ أن يمكن النبيلة الغايات أن يعتقد وكلهم ضعيف، واٍه العليا
الطرق يسلكون أنهم غري وأغراضهم، أهدافهم يف االختالف كل الفاشست عن يختلفون
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السلم أن يعتقدون ولكنهم السلم، دعاة من هم والفوهرر، الدوتيش يسلكها التي عينها
أن يمكن االجتماعية العدالة أن يتصورون ولكنهم ُمصِلحون، قوٌم وهم القتال، وسيلتها
السلطة تركيز أن يرون ولكنهم الحرية، يحبون إنهم واالستبداد. الظلم وسيلتها تكون
أنها تزعم التي الثائرة، روسيا إن للجميع. الحرية يُحقق أن يمكن الجماهري واستعباد
العالم، جيوش من جيٍش أكرب لديها جميًعا، الشعب أفراد بني كاملة الحرية نرش عىل تعمل
ولديها اإليطايل، أو األملاني الرسي البوليس ورصامته دقته يف يضارع رسي بوليٌس ولديها
كالنظام للكبري الصغري خضوع عىل ينبني للتعليم ونظاٌم الصحافة، عىل شديدة رقابٌة
كما واألطفال النساء عىل يُطبَّق العسكري للتدريب شامل نظاٌم ولديها الهتلري، األملاني
يختلف ال ذليل، شعٍب يف التقديس مكانة إىل يرتفع دكتاتوٌر ويحكمها الرجال، عىل يُطبَّق
لها بريوقراطيٌة وبها امُلتغطِرسون، برلني رجال أو امُلتألِّهون روما رجال عليه كان عما
مصالحها، ولحماية بامتيازاتها لالحتفاظ الدولة ُسلطة تَستخدم وهي وحقوق، امتيازاٌت
الحزب داخل بالحرية أنفسهم أعضاؤه يتمتع وال كلها، األمة يسود أوليجاركيٌّ حزٌب وبها
حَرَمتها وإن ألعضائها األقل عىل الحرية تمنح األمم أكثر يف الحاكمة الطبقات معظم (إنَّ
عىل ينكرها كما أعضائه عىل الحرية ينكر االشرتاكي الرويس الحزب ولكن الشعب، عامة
كانت وقد الخفية. املؤامرات تكثر ولذا باملعارضة؛ الروسيا يف يسمح وال الشعب). أفراد
عامي يف الروسيا يف انعقدت التي والتطهري الخيانة محاكمات يف سببًا املؤامرات تلك
ما غري عىل الروسيا يف تسري الدولة وتنظيم االجتماعي البناء ومعالجة و١٩٣٧. ١٩٣٦
عام (يف واالستبداد القسوة وسائل كل ذلك سبيل يف وتُستخدم ويرىض، الشعب يحب
السوفيتيِّني األمر أويل بإرادة ِحني الفالَّ من ماليني عدة جوًعا الروسيا يف هلكت ١٩٣٣
كما — والعنف الغاشمة، بالقوة إال يُقمع ال والحقد الحقد، تُولِّد القسوة إن ورغبتهم).
يف نبيل نظاٌم إنه الرويس، التنظيم هو هذا منه. االستزادة يف الرغبة يولِّد — قبل من قلنا
تلك عن االختالف كل تختلف نتائج الوسائل هذه أنتجت وقد وسائله، يف دنيءٌ مقصده،

األولون. الروسية الثورة زعماء إليها يصبو كان التي
الغايات لتحقيق الطيبة الوسائل عادًة تستخدم التي فهي الديمقراطية الدول ا أمَّ
إىل زالت ما وهي املايض، يف شنيعة أخطاءً ارتَكبَت ما كثريًا الدول هذه وحتى النبيلة.
واملحكوِمني الحاكِمني أن إىل األخطاء هذه أكثر ويرجع الجسيمة. األخطاء ترتكب اليوم
امُلثل يف عقيدتهم برغم والقومية العسكرية بروح ُمشبَّعون البالد هذه يف السواء عىل
يف رغبًة البالد يف الحربية الروح يبثون والفرنسيِّني اإلنجليز إن ا حقٍّ لإلنسانية. العليا
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واسعة شاسعٍة بأمالٍك املايض يف َظِفرتا الدولتنَي هاتنَي أن غري والسالم. الهدوء تحقيق
الحارض العرص يف يفعلوا أن يحبون منافسون اليوم وأمامهما والسلب، النهب بطريق
بالسخط وفرنسا إنجلرتا وَشعَرت عرش. والتاسع عرش الثامن القرننَي يف هم فعلوه ما
القوى لهزيمة االستعداد يف — كارهتان وهما — فرشعتا املنافِسني، هؤالء مطامع عىل
نفسها. الفاشستية الدول شأن ذلك يف شأنهما للقتال، تتأهبان فهما بسالحها، الفاشستية
ُمطَلقة حكومٍة يد يف السلطة تركََّزت إذا إال تنجح أن يمكن ال الحديثة الحرب ولكن
يف اليوم تُرَسم التي الخطط أكثر فإن ولذا معارضة؛ بغري تريد ما ذ تُنفِّ أن تستطيع
بنظام يكون ما أشبه نظاٍم إىل الدول هذه تحويل أساس عىل تقوم الديمقراطية الدول
شديد؛ ببطء اآلن حتى التحوُّل هذا سار وقد والنهب. للقتل تُنظِّم التي الدكتاتورية الدول
الُخطا يُسارع أن يريد من كل جماح تكبح دائًما كانت الرفيعة العليا امُلثل يف العقيدة ألن
تدريًجا تقوى — ذلك برغم — كانت الفاشستية روح ولكن الفاشستي، النظام نحو
البالد، هذه من شبحها اقرتب أو الحرب،1 أُعلنَت ما إذا لنتوقع وإنا سميك. ستاٍر وخلف
الديمقراطية عن الدفاع ألن وذلك الستار؛ وراء من وتخرج الفاشستية، ساعد يقوى أن

فاشستية. إىل الديمقراطية تحويل بالرضورة يستتبع الفاشستية خطر من
شامًال تنظيًما الدول لتنظيم الديمقراطية السلطات بها قامت التي املحاوالت أكثر إن
اإلمرباطورية توحيد محاولة ذلك ومن العسكرية، الروح تعزيز يف قوية رغبٌة أَْمَلتها قد
عىل أْمَلتها خطة كانت فقد االقتصادية؛ الوجهة من بذاتها قائمة َوحدٍة يف الربيطانية
التي النظم العسكرية بالروح تَشبًُّعا هذا من وأكثر عسكرية. اعتباراٌت باألمر القائِمني
ويف فرنسا يف كذلك ولكن وحدها، العظمى بريطانيا يف ال األسلحة، صناعة عىل أُدخَلت
— وأشباهها التنظيم يف املحاوالت وهذه اإلنتاج، زيادة بقصد األخرى الديمقراطية الدول
تنتهي بد ال — العسكرية الروح تقوية عىل تعمل التي الفاشستية الخطط مثل مثلها
بتحوُّلها الربيطانية اإلمرباطورية فإن سوء. عىل سوءًا املوقف وزيادة األمور، بتعقيد
إنما الجمركية الرسوم من أسواٌر تحميها خاصة َضيعٍة إىل التجارة، حرة رقعة من
البحار سيادة يملكون اإلنجليز كان وملَّا الربيطانية. لإلمرباطورية األجنبية العداوة تُعزِّز
أبواب تركوا أنهم لو بأرسه العالم برضا يظفروا أن بُوسعهم كان فقد ُمناَزِعني غري

.١٩٣٩ عام العاملية الحرب نشوب قبل نرش الكتاب هذا أن يالحظ 1
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فقد البحرية، السيادة هذه فقدوا وقد اليوم ا أمَّ الخارجية. للتجارة مفتوحًة مستعمراتهم
نقول أن أخرى بعبارة نستطيع أو الخارجية. التجارة وجه يف املستعمرات أبواب أُغلقت
تحدِّي من يُمكِّنها مركٍز يف فيها تُعد لم التي اللحظة يف مُلعاداتها العالم تدعو إنجلرتا إن
أولئك أحرى ما ولكن هذه، من أشد حماقًة يتصور أن املرء يستطيع وال العداوة، تلك

الحماقات! هذه أمثال يرتكبوا أن عسكريٍّا تفكريًا يُفكِّرون الذين
العظيم القدر وبهذا اليوم، عليها يسري التي بالنسبة فإنه بالتسليح، يختص فيما ا أمَّ
بعد عامٌة حرٌب تشتعل أن إما نتيجتنَي: إحدى إىل يؤدي أن بد ال األسلحة، به تُصنع الذي
يف التسابق هذا ينتهي — سنوات لبضع الحرب َلت أُجِّ إذا — أو الزمن من وجيزة فرتٍة
سنة أزمة عن حدًة تقل ال اقتصادية أزمٌة بالعالم وتحل الصناعة هذه يف بفتوٍر التسليح
الديمقراطية الدول يدفع القلق وهذا القلق. النفوس يف تخلق االقتصادية واألزمة ،١٩٢٩
يجعل الفاشستي ل التحوُّ وهذا الفاشستية، بغة بالصِّ االصطباغ نحو الُخطأ مسارعة إىل

منه. مفر ال أمًرا الحرب
أن غري محضة. عسكريٍة ألغراٍض الدول تضعها التي الُخطط عن ذَكرنا ما ويكفينا
الحكومات رسَمتها ُخطط تلك ِصبغتها. يف محضة عسكريًة األمر أول تكن لم خطًطا هناك
ظل يف — الحظ لسوء — الخطط هذه ولكن االقتصادية، األزمات آثار بها تعالج كي
الجو وهذا والقومية. العسكرية بالروح ُمشبَّع جوٍّ يف ذ وتُنفَّ تُدبَّر أن بد ال القائم، النظام
(ويجدر باألمر القائمني نية حُسنَت مهما عسكرية، حربيًة صفًة دوليٍة خطٍة كل يعطي
هي الحقيقة وتلك الُقدامى، اإلنسان علماء إليها يفطن لم عامة حقيقٍة إىل نشري أن هنا بنا
الشعبان يتخذ فقد السائد، الجو من جديًدا لونًا لها تتخذ والتقاليد والطقوس العادات أن
الشعبنَي؛ هذَين عند واحدة صورًة تتخذ العادة هذه أن يعني ال هذا ولكن واحدة، عادًة
القاعدة هذه طبَّقنا وإذا متفًقا. يكون قلما الشعبنَي بني السائد االجتماعي الجو ألن وذلك
جوٍّ يف ذ تُنفَّ التي العسكرية غري الُخطة أن أدركنا بصددها، نحن التي املشكلة عىل العامة
جوٍّ يف به تصطبغ الذي اللون عن االختالف كل يختلف بلوٍن ن تتلوَّ أن ح يُرجَّ عسكري

عسكري). غري
ب تتعصَّ روحها، يف عسكريًة منها، الديمقراطية حتى اليوم، الشعوب كل كانت وملَّا
األجنبي للُمشاِهد يبدو الحكومة به تقوم اقتصادي تنظيٍم كل فإن تعبُدها، بل للقومية
فرض إىل الدول لجأَت وقد األمم. بني العالقات يُفِسد مما وهذا صبغته. يف استعماريٍّا
ولكن رعاياها. عن للرتفيه الحيل من ذلك غري وإىل األجنبية السلع عىل الجمركية الرسوم
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تنطوي أعماًال األجنبية للدول تبدو — العالم يسود الذي الجو يف — التدابري هذه أمثال
األمم، بني التفاهم ويتعرسَّ لنفسها، الدول هذه فتثأر املقصد، ووضاعة النية سوء عىل

عنها. مندوحة ال رضورًة الحرب وتُصبح
تنظيم أن ذلك شديًدا؛ تناقًضا األمر يف ألَفيَت املشكلة هذه يف النظر أنَعمَت وإذا
تضعف القومية الروح وتقوية الدول، مجموع بني الفوىض إىل يؤدي حدة عىل دولة كل
االقتصادي التباُدل كان فقد األمم؛ مجموعة تفكك إىل يفيض األمة وتماُسك الدولية، الروح
ميسوًرا سهًال العرشين القرن من األوىل السنوات ويف عرش التاسع القرن خالل األمم بني
من وكان مرسومة، خطٍة غري عىل األمم جميع يف يسري القومي االقتصاد كان حينما
إجحاف فيها ليس عادلة خطًة يتبعوا أن الدولية بالتجارة يقومون الذين األفراد مصلحة
النتيجة فكانت االقتصادية، الشئون يف معينة خطٍة غري عىل تسري إذًا الدولة كانت بأحد؛

عامليٍّا. اقتصاديٍّا تعاونًا
من شديًدا حرمانًا يكابدون بلد كل يف فالناس كربى؛ ورطٍة قمة عىل اليوم إننا
ال ولكنَّا الناس، هؤالء معونة من لنا بد وال السائد. االقتصادي النظام عيوب جرَّاء
غري أساسه. من االقتصادي النظام وجه تغريَّ إذا إال الة فعَّ معاونًة نعينهم أن نستطيع
من سبٌب الشعوب ملصلحة القومية الحكومات عليها تسري التي االقتصادية الخطة أن
خطًة ترسم وهي — القومية الحكومات إن الدويل. االقتصاد بناء يف االضطراب أسباب
املنافسة من جديدة صوًرا وتخلق الدولية، التجارة سري تُعرِقل — شعوبها ملصلحة محليًة
ملعظم بد ال كان املاضية األخرية السنوات ويف األمم. بني للشقاق جديدة وأسبابًا الدولية،
لفعل االقتصادي النظام سوء ضحايا ترتك أن ا إمَّ ين: الرشَّ هذين أحد تختار أن األمم
ينفجروا أو فيسقطوها، الحكومة ضد الضحايا يُصوِّت أن يحتمل الحالة هذه ويف الَقَدر،
خطًة تفرض بأن ضحاياها الحكومة تُِعني أن ا وإمَّ الحكم، نظام تقلب عنيفة ثورٍة يف
نظام إىل الحكومة تُيسء الحالة هذه ويف الداخيل. االقتصادي النشاط عىل جديدة حكوميًة
وبني عامة. عامليٍة حرٍب اشتعال أسباب وتخلق الفوىض، إىل به وتؤدي الدويل، التباُدل
وذلك فيه، تسري أن املختلفة األمم تستطيع واضح مفتوٌح طريٌق الشائَكني الطريَقني هذَين
خطًة معيَّنة قومية خطٌة تُعرِقل ال كي نشاطها توحد وأن التشاور، إىل الدول تلجأ أن
فالدول القائم؛ النظام ظل يف الطريق هذا تسلك أن تستطيع ال الدول ولكن أخرى، قومية
الديمقراطية الحكومات إن بل الدويل، والتعاُون السالم تريد أنها تزعم ال الفاشستية
حربيٌة ِصبغتها، يف قوميٌة الوقت نفس يف هي صوتها بأعىل بالسالم تُنادي التي نفسها
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غري حدٍّ إىل ساذج بدائيٌّ العرشين القرن يف السيايس التفكري إن صميمها. يف استعمارية
وهذا وإحساساته، ورغباته عواطفه له حي كائٌن أنها تتصور تزال ال فاألمة معقول؛
ونشاطها، حجمها يف العادي اإلنسان من أكرب القومية، الشخصية هذه أو الحي، الكائن
بل العفو، أو االحتمال أو الصرب تعرف ال القومية الشخصية أخالقها، يف منه أحطُّ ولكنها
فهي ولذا مستنرية؛ نظرًة الشخصية املصلحة إىل النظر أو السليم اإلدراك تعرف ال هي
معقوًال سلوًكا الخاصة حياتهم يف يسلكون الذين والرجال كبري. حدٍّ إىل السلوك تُيسء
رجاٍل إىل القومية للشخصية كُممثِِّلني يعملون عندما يتحولون األخالق قواعد عىل قائًما
ومن الغضب؛ أشد األسباب ألتفه يغضبون تراهم والهسترييا، بالغباوة يتصفون بدائيِّني،
يمكن وال العامة، الدولية املؤتمرات من الحارض الوقت يف خريًا نرتجي ال فإننا ذلك أجل
ببعض ي تُضحِّ ألن أُْهبٍة عىل الدول جميع كانت إذا إال الدويل للتعاون نظاٌم يقوم أن

فيها. وتتحكم عليها تُسيطر القومية دامت ما ذلك تفعل لن وهي وحقوقها، سيادتها
باألمم يجُدر التي الطرق خري عن — كارهون ونحن — نتخىلَّ أن من مناص فال إذًا
الطريق هذا عن الدول ِلتتخلَّ الجهود. وتوحيد التشاُور طريق به ونقصد تسلكها، أن
استواءً. وأقل التواءً أكثر تكن وإن غريه، أخرى طرًقا ِلتسلُك الحارض الوقت يف األسمى
والسياسة الدولية التجارة ميدان الفوىضيف إىل — رأينا كما — يؤدي القومي التنظيم إن
أو االتيتنَي الطريقتنَي بإحدى جزئيٍّا عالًجا الفوىض هذه نُعاِلج أن ونستطيع الدولية،

ِبكلتَيْهما:
بني للتعاون مرشوعاٍت تُنظِّم أن النظر وجهة يف تتقارب التي الدول لبعض يمكن أوًال:
تشمل وهي باإلسرتليني، تتعامل التي الدول بني فعًال ذلك حدث وقد وبعض، بعضها
تقف ال حتى امُلنفصلة القومية الُخطط بني دوا يُوحِّ أن الحكمة من حكامها رأى بُلدانًا
أن القريب املستقبل يف األخرى الحكومات بعض رأت وربما األخرى، سبيل يف إحداها
من التفاؤل شديِدي نكون أن نحب ال ولكننا كهذا. اتحاٍد يف تنضم أن مصلحتها من
يُكسب كذلك الزمن ولكن الدويل، التعاون مزايا للدول يُبنيِّ قد الزمن إن الناحية. هذه
يف االشرتاك إن ومنَعة. قوًة املختلفة القومية الخطط أوَجَدتها التي امُلكتَسبة املصالح
مصلحة يف ليس قطًعا ولكنه عامة، األمة مصلحة يف يكون قد دويل تعاوٍن مرشوع
الناحية من قويًة الطوائف هذه كانت وإذا األمة. تلك داخل امُلعيَّنة الطوائف بعض

الطوائف. تلك فائدة سبيل يف بها ى يُضحَّ ما كثريًا األمة فائدة فإن السياسية
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يِخف بذلك االقتصادية؛ الناحية من الدول من غريها عن تستقل أن دولٍة لكل يمكن ثانيًا:
وملَّا األدنى. الحد إىل السيايس االحتكاك أسباب وتصل الدولية، االقتصادية الفوىض أثَر
ينتهي ما غالبًا — السائدة القومية الروح ظل يف — ببعض بعضها الدول اتصال كان
— األرجح عىل — يُؤدِّي األمم بني االتصال أسباب من التخفيف فإن الدويل، بالرصاع

الحرب. شبَح إبعاد إىل
إجراًما بل كبريًا، ً خطأ التجارة بحرية القائِلني أعنُي يف يبدو االقرتاح هذا مثل إن
منها؛ مفر ال والجيولوجيا الجغرافيا حقائق أن — حق عىل وهم — يَرْون إنهم شديًدا.
استعدادها يف تختلف والشعوب ومناخها، أرضها طبيعة بحكم إنتاجها يف تختلف فاألمم
كل تستبدل وأن األمم، بني العمل م يَتقسَّ أن الرأي أصالة فمن ولذا والبيئة؛ اإلقليم بحكم
من أخرى بقعٍة يف وتتيرس عليها، تتعرس التي تلك إنتاجها عليها يَسُهل التي بالسلع دولة

األرض.
إن ولكنك مقبولة. معقولٌة ظاهرها يف وُحجتهم التجارة، حرية أنصار يرى ما هذا
اليوم الدول أكثر أن ذلك شطط؛ من فيها ما لك تَبنيَّ عملية ناحيٍة من النظر فيها أنعمَت
تراها لذلك نتائج؛ من عليها يَرتتَّب وما الحرب وتخىش السيايس، نفوذها توسيع إىل ترمي
ومهما ذلك، كلََّفها مهما بالدها، داخل سلٍع من تستطيع ما كل إنتاج يف جهدها كل تبذل
ذلك إىل دعا إن األخرى الدول عن االستغناء يف منها رغبًة وذلك الطبيعية، العقبات كانت
االستقاللية السياسة هذه تنفيذ عىل كثريًا الدول هذه والفنون العلوم تقدُّم ساعد وقد داع.
املحيلِّ باإلنتاج واالكتفاء االقتصادي االستقالل فكرة إن أجل األمور. من كثرٍي يف واتباعها
نظًرا كبري حدٍّ إىل التحقيق ممكنة ولكنها التجارة، حرية أنصار نظر يف ا جدٍّ سخيفٌة
إىل انتقل البُلدان من بلٍد يف تَقدَّم إن فإنه ولذا له؛ وطن ال العلم إن الصناعة. فنون لتقدُّم
يف األمم من أمٌة نَجَحت إذا أنه ذلك عىل ويرتتب آخرون. قوٌم به وانتفع األخرى البلدان
األمم من غريها عىل اليسري من كان فيها العلم م ِلتقدُّ االقتصادي االستقالل سياسة تنفيذ
َمَفر ال حقيقة هذه اقتصاديٍّا. استقالًال بدورها هي لتستقل وفنها علمها عنها تنقل أن

املجموع. ملصلحة نَستغلَّها وأن نتجاهلها أالَّ الخري ومن منها،
الحرب أغراض يف العلمي التقدُّم تستغل الحارض الوقت يف الدكتاتورية الدول إن
االستعداد يف االقتصادي االستقالل فكرة استخدام إىل يدعونا ما هناك ليس ولكن وحدها.
قوة أن وذلك السالم؛ لواء نرش يف نستخدمها أن نستطيع فنحن غريها؛ دون للحرب
هذه بني نُباِعد أن استطعنا نحن فإذا األمم، بني النزاع بقيام تُهدِّدنا بالقوميَّة الشعور
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وامُلكتَشفات حني. إىل ولو الحرب شبح نُبعد أن أمكننا االقتصادية الِوجهة من الدول
أن لنا الخري فمن ولذلك االقتصادي؛ االستقالل سياسة تنفيذ عىل تُعاِوننا الحديثة العلمية

املكتشفات. هذه ع نُشجِّ
إنجلرتا ومنها — الحكومات من كثريًا إن الغذاء. مشكلة يف املثال سبيل عىل ولننظر
يف األغذية بنقص االستعمار وحبها للحرب استعدادها تُربِّر — واليابان وإيطاليا وأملانيا
الطني يزيد ومما مستحيًال. أمًرا الكايف بالطعام السكان جميع إمداد يجعل نقًصا بالدها
النقد نظام يف خاطئة سياسٌة منشؤه وضعي نقٌص يُعزِّزه الطبيعي النقص هذا أن ِبلًَّة
السياسة وهذه الخارج، من الالزمة الغذاء مواد عىل الحصول من البلدان بعض تمنع
البلدان هذه يف الحكومات وتُؤثِر السائد. العسكري للروح نتيجة النقد نظام يف الخاطئة
الغذاء رشاء يف تنفقها أن من بدًال األسلحة رشاء يف القومية الثروة مصادر كل تُنِفق أن
أن تستطيع ال الدولة أن ترى ثم ومن الزُّبْد؛ من بدًال املدافع تشرتي أن تُؤثِر والكساء،
تستطيع ال ألنها تُحاِرب أن لها بد ال الدولة أن كما للحرب، تستعد ألنها الغذاء تشرتي

ُمفَرغة. َحلقٌة فهي األغذية؛ رشاء
هناك ولكن األجنبية، األمم من األغذية رشاء دون تَحول قد الخاطئة النقد سياسة إن
دول فهناك الخارج؛ من أطعمتها بعض تشرتي أن األمم بعض عىل تُحتِّم أخرى أسباٌب
الحارض، الوقت يف الداخيل إنتاجها يكفيها ال — واليابان وأملانيا العظمى بريطانيا منها —
االستعمار يَرْون البالد هذه ُحكَّام فإن ثَمَّ ومن كبرية؛ درجٍة إىل بالسكان الزدحامها نظًرا
لالستعداد مرشوًعا عذًرا السكان ازدحام اعتبار يمكن هل ولكن عنها. مندوحة ال رضورًة
نُحيل ونحن ذلك، يرون ال امُلحَدِثني الزراعيِّني الخرباء إن االستعمار؟ ولرضورة الحربي
يف تعيش أن األمم «تستطيع وعنوانه Dr. Wilcox ولككس الدكتور كتاب عىل القارئ
الدولة أن ولككس الدكتور يزعم امُلحَدِثني. الزراعة علماء آلراء ُمنظَّم عرٌض فهو أوطانها»؛
كانت مهما ُسكانها حاجة تكفي أن تستطيع الحديثة اإلنتاج نُُظم زراعتها يف تتبع التي
مكان. وأي زمان أي يف بَلَغته ما أقىص السكان كثافة بَلَغت إن حتى أي ازدحامهم؛ نسبة
ا أمَّ جليلة. بفائدٍة وأتت التجارة يف ولككس اقرتحها التي الطرق بالفعل استُخدَمت وقد
يف تزال فال كاليفورنيا يف Gericke جرك األستاذ اخرتعها التي الجديدة الزراعية الطريقة
يسري بجهٍد األطعمة من كبرية بَكمياٍت نا تُِمدَّ أن نرجو فإنا نفعها ثبت وإذا التجربة، َدور
النُّظم عىل ثورٌة هذه جرك وطريقة أخرى. طريقٍة أية تَتطلَّبه مما أصغر مساحٍة وعىل

48



مرسومة خطة عىل تسري التي الجماعة

عرش والتاسع عرش الثامن القرننَي يف الصناعية الثورة بها ُقورنَت إذا املألوفة، الزراعية
تافًها.2 انقالبًا بدت

هذه جرك طريقة فائدة ثبَتَت وإذا تُقاَوم. أن يمكن ال النافعة الفنية االخرتاعات إن
بل العاملي. السالم استتباب يف أثَره لذلك كان وربما البلدان، جميع ستُعم أنها شك فال
بحسن األمم استطاعة يف — تنجح لم أو الطريقة هذه نجحت سواءٌ — أنه أرى إني
ترتفع لم إذا — وتعيش بل ولككس، يقول كما أوطانها.» يف تعيش «أن والتدبري الرأي
أن الصدد هذا يف ويهمنا مثيل. له يسبق لم رَغٍد يف — فجائيٍّا ارتفاًعا املواليد نسبة
لالستفادة ِجديٍّا مجهوًدا اآلن حتى تبذل لم اختالفها عىل الحكومات أن إىل القارئ يَتنبَّه
الشعب مستوى ترفع أن تستطيع حتى واسع، نطاٍق عىل الحديثة الزراعية الطرق من
أسباب أن عىل دليٌل وحده هذا ويف واالستعمار. الغزو رضورة عن بذلك فتستغني املادي
للحروب ب تَتأهَّ فاألمم كذلك؛ سيكولوجيٌة هي إنما فحسب، اقتصاديًة ليست الحروب
الحرب أن ومنها النفوس، عىل وسلطانه قوته له قديم تقليٌد الحرب أن بينها من ألسباٍب
عىل الشعب تنشئة ومنها تُمثَّل، مرسحية روايٌة كأنها االهتمام، عىل باعثٌة للشعور مثريٌة
تكن مهما النجاح يَعبُد مجتمٍع يف نعيش أننا كذلك ومنها العسكرية، بالروح اإلعجاب
من النفور ينشأ هنا ومن التعاُون. عىل يقوم مما أكثر التناُفس عىل يقوم مجتمٍع وسيلته،
ومن األقل. عىل االقتصادية الحروب أسباب إزالة عىل تعمل التي اإلنشائية السياسة اتباع
الدعاية يف السواء عىل واملحكوم الحاكم يبذله الذي الوافر النشاط ذلك ق يَتدفَّ كذلك هنا
التنفيذية السلطة تركيز وسياسة التسليح سياسة مثل الحروب، وإثارة الهدم لسياسة

الجماهري. وتجنيد
التي السياسة وعن البحتة، القومية للخطط الدولية النتائج عن اآلن حتى تَحدَّثُت
سبيًال. ذلك إىل استطاعوا ما النتائج هذه سوء فوا يُخفِّ كي يسلكوها أن األمر ألويل ينبغي
الكتاب من تَعرَّضغريي لقد الداخلية. الِوجهة من القومية الخطط تلك ييل فيما وسأعالج
املحضة. الفنية الِوجهة من الدول تنظيم ملشاكل العظيم وباإلسهاب الدقيق بالتفصيل

طريقة ُوضَعت املستقبل، يف الجديدة االتجاهات يف للنظر روزفلت الرئيس عينها التي اللجنة تقرير يف 2

هذا صدر وقد القريب. املستقبل يف املجتمع وجه تُغريِّ أن يحتمل اخرتاًعا عرش ثالثة من قائمة يف جرك
.١٩٣٧ سنة يوليو يف التقرير
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ولكني املوضوع،3 هذا يف ُكتبَت التي العديدة الكتب عىل الُقراء أُحيل املشاكل هذه ولبحث
أحب أني كما العليا، بُمثلنا ِصلته حيث من القومي التنظيم ملوضوع أتعرض أن هنا أحب
امُلثل. تلك لنا ق ويُحقِّ التنظيم هذا ينجح كي تتوفر أن ينبغي التي للظروف أتعرض أن
الناس أكثر أن والعنف» االجتماعي «اإلصالح عن كتبته الذي الفصل يف أَوَضحُت لقد
— طيبًا يكن مهما — املجتمع نظام يف تعديٍل كل أن وأَبَنُت القديم، عىل محافظون
النتائج إىل تؤدي ال والشدة بالعنف الناس عىل تُفَرض خطة أية وأن املعارضة، يثري
كان إن إال إصالح أي املجتمع عىل نُدخل أال يجب أننا أوًال هذا ويستتبع منها. املرجوة
مهما واملقاومة، املعارضة فيهم يُثري إصالًحا الناس عىل نفرض أالَّ وثانيًا ا، جدٍّ رضوريٍّا
وثالثًا محسوسة. غري وبدرجة تدريًجا ذلك كان إن إال اللهم رضوريٍّا، اإلصالح هذا يكن

قبل. من وأَِلفوها الناس تَعوَّدها التي الوسائل نتخذ أن ينبغي اإلصالح عند
ولنطبقها االجتماعي، التنظيم من ُمعيَّنة أمثلٍة عىل العامة القواعد هذه اآلن ولنُطبِّق
التي الرأسمالية الجماعة تحويل وهي — امُلحَدِثني امُلصِلِحني لكل الكربى الخطة عىل أوًال
يف العامة املصلحة تضع التي االشرتاكية الجماعة إىل الشخيص الكسب مبدأ عىل تقوم

األول. املحل
أي املجتمع عىل نُدخل أالَّ يجب أننا — قبُل من ذَكرنا كما — لإلصالح األوىل: القاعدة
فما متقدمة، رأسماليًة جماعًة نُصِلح أن أردنا فإن ا. جدٍّ رضوريٍّا كان إن إال تعديٍل
إن واضح: يسريٌ السؤال هذا عىل الجواب نُدخله؟ أن إالَّ يسعنا ال الذي التعديل هو
هذا وإدارة الكبري، اإلنتاج إدارة يعالج أن بد ال منه مناص ال الذي الرضوري التعديل
يُضاعفوا أن همهم كل َمسئولِني، غري أفراٍد أيدي يف تنحرص الحارض العرص يف اإلنتاج
وليس الَوَحدات، باقي عن االستقالل تمام مستقلٌة كبرية إنتاجيٍة وحدٍة وكلُّ أرباحهم،
إىل يُؤدِّي الذي هو بينها القائم التفكُّك وهذا كان. نوٍع أي من اتحاٌد الوحدات بني
جمٌة صعوباٌت عنها وتنشأ والحني، الحني بني بنا تحل التي االقتصادية األزمات
اآلالت يملكون أفراٌد يتواله الذي الصغري اإلنتاج إن الصناعية. األمم يف العاملة للطبقات
الكبريُ اإلنتاُج يعانيها التي األزمات هذه ملثل يتعرض ال بأنفسهم يستخدمونها التي

(نيويورك مؤلًفا وثالثون خمسة وضعه يف اشرتك الذي Planned Society امُلنظَّمة» «الجماعة كتاب 3

املوضوع. ملراجع كاملٌة فهارُس ومعها التنظيم أَوُجه لكل قيمٍة ُخالصٍة عىل يشتمل (١٩٢٧
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امِلْلكية أن هي وتلك أخرى، ميزٌة — ذلك فوق — الصغري ولإلنتاج الفينة، بعد الفينة
كتلك وخيمٌة سيكولوجية أو اقتصادية أو سياسيٌة عواقُب تتبعها ال لوسائله الشخصية
الُعمال وخوف لُعماله، العمل صاحب استعباد مثل — الكبري اإلنتاج عىل تَرتتَّب التي
أن أرى فإني ولذا األعمال؛ أرباب عىل امُلطَلق واعتمادهم التعطُّل، خطر من الدائم
اإلنتاج وحدات عىل نُبقي وأن االشرتاكية، بالصبغة الكبري اإلنتاج وحدات إدارة نَصِبغ
االعرتاض يبلُغ وأن العمل، يف بالَفرديَّة نحتفظ أن يُمِكننا بذلك مساس. دون الصغري

األدنى. َحدَّه نريده الذي إصالحنا عىل
يُثري أن يحتمل كان إذا البتَة نُحاِوله أالَّ هي لإلصالح وضعناها التي الثانية: والقاعدة
الزراعة من إنتاًجا أكثر الجمعية الزراعة أن املثال سبيل عىل ولنفرض املعارضة.
حاًال خريٌ االجتماعية الِوجهة من هو جمعية مزرعٍة يف يعمل الذي الفالح وأن الفردية،
امِللكيات إلغاء كان بهذا سلَّْمنا إذا بنفسه. أمرها ويُدير أرضه يملك الذي ح الفالَّ من
ينبغي ال — ُمستحبٍّا يكون قد أنه رغم — اإلصالح هذا ولكن منه. بد ال أمًرا الفردية
دفعًة السياسة هذه ذنا نفَّ إذا إنَّا بطيئة. وبخطواٍت تدريًجا ذلك كان إن إال تنفيذه
إن والشدة. العنف استخدام تفتضينا عنيفة معارضًة نُثري شك غري من بذلك فإنَّا واحدة
تَحُكم أن اقتىضالحكومة الجمعي للنظام وإخضاعها الروسيا يف الفردية امِللكيات إلغاء
املحتمل ومن والجوع. والحرمان واإلعدام بالسجن املالِكني الفالِحني من كبري عدٍد عىل
Trotskyite تروتسكيت باسم هناك (١٩٣٧) اليوم املعروفون املعارضون يكون أن
املعارضة إقماع إن اإلرهاب. أعمال من هذا ولغري لهذا الحكومة عىل الِحقد شديِدي
األستاذ تعبري حد عىل منها يتطلب كما العنف، وسائل إىل تلجأ أن الحكومة من يتطلب
الحديدية والدكتاتورية هذه العنف ووسائل الحديدية». «الدكتاتورية ل تعزيًزا السكي
استعباُد هي وتلك — واالستبداد للوحشية الطبيعية بالنتائج تنتهي أن إالَّ يمكن ال
الشعور عن وتخلِّيه وإذاللُه الشعب وإخضاع فيهم، العسكرية الروح وبثُّ الناس
منها الصناعة يف امُلتقدِّمة الغربية البُلدان يف خطًرا أشد الجمعية والزراعة بالتبعات.
سكان من عدًدا أقل أمريكا ويف الغربية أوروبَّا يف ِحني والفالَّ امُلزارِعني فإن الروسيا؛ يف
هذه عداوة اكتسبنا نحن فإذا قيمته. فالح لكل فإن ملحوظة قلًة كانوا وملَّا املدن.
املدن. سكان هالك ذلك يف كان وربما الزراعي، إنتاجها قلَّ عنها لنا غنًى ال التي األقليَّة
دون الفالِحني من ماليني بضعة حياة عىل يقضوا أن الروسيا يف األمر أولو يستطيع
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فإن املتحدة الواليات أو إنجلرتا أو أملانيا أو فرنسا يف ا أمَّ املدن. سكان بذلك يتأثر أن
جوًعا. املدن ال ُعمَّ عىل يقيض وامُلزارِعني ِحني الفالَّ من اليسري العدد إهالك

من الناس أَِلفها التي الوسائل باستخدام إنجازه رضورة هي لإلصالح الثالثة: والقاعدة
نظام لتعديل نتخذها أن نستطيع التي للوسائل محسوسة قليلًة أمثلًة هنا وسنذكر قبُل.
الربيطانية الحكومة َطبََّقت وقد لألرباح، ا حدٍّ تضع أن الحكومة تستطيع الرأسمالية.
األرباح تحديد مبدأ م نُعمِّ أن ويمكننا الربيطانية. اإلذاعة رشكة يف املرشوع هذا بالفعل
تعاُون مبدأ إىل تلجأ أن كذلك الحكومة وتستطيع والتجارة. العمل ميادين جميع يف
عىل عرَّْجنا وإذا عليهم. بجديٍد وليس للناس مألوٌف فهو امُلنتِجني؛ وتعاُون امُلستهلِكني
رضيبة يدفعوا أن ِرًىض عن َقِبلوا قد الدول أكثر يف األغنياء أن رأينا الرضائب نظام
ف تُخفِّ كي الرضائب هذه تفرض أن األخرى الدول يمنع فما املرياث. ورضيبة الدخل
ترفع أن كذلك الدولة وتستطيع والطبقات؟ األفراد بني االقتصادية امُلفارقات ة ِحدَّ من
الكبري اإلنتاج مصانع تنظيم عىل اإلرشاف بنفسها هي تَتوىلَّ وأن الُعمال، أجور من

األفراد. ه يَتوالَّ أن من بدًال وأمواله،
بحاجٍة املشكلة أن أشعر ِزلُت ما وإني القومي، اإلصالح عن سلف فيما ثُت تَحدَّ لقد
نوٍع أي نفصل أن نستطيع ال — العملية الوجهة من — ألننا واإليضاح الرشح زيادة إىل
تُعَرف الشجرة إن والنفيس. والتعليمي والحكومي اإلداري َجوِّه عن اإلصالح أنواع من
عىل تتوقف ما بَقْدر اإلصالح جو عىل ونوًعا ا كمٍّ تتوقف ُمعنيَّ إصالٍح أي وثمار ِبثمارها،
كما تُنِبتها التي الشجرة نوع عىل وجودًة عدًدا تتوقف الفاكهة أن كما ذاته، اإلصالح نوع
الجو كان إن إال ق تَتحقَّ ال اإلصالح فائدة إن وترتعرع. فيه تَنبُت الذي الجو عىل تتوقف

فيه. فساد ال صالًحا جوٍّا ذلك وغري وتعليم وحكومة إدارة من االجتماعي
معناه ذاته حد يف اإلصالح هذا اإلنتاج. لوسائل االشرتاكية امِللكية لذلك مثاًال خذ
جوٍّ يف ينمو — املعارصة الروسيا يف — التحرير هذا ولكن امُلستعبَِدين، العمال تحرير
العسكرية والرتبية الكبرية، واملزارع املصانع عىل الحاكمة لطات السُّ استيالء ُمكوِّناته فاسٍد
أوليجاركية تؤيده حاكٍم دكتاتوٍر واستبداد الجيش، يف اإلجباري والتجنيد املدارس، يف
والنرش، الصحافة عىل يسيطر وهو االمتيازات، ذات البريوقراطية وتؤازره حزبه، من
اإلنتاج لوسائل االشرتاكية امِللكية إن الرسي. البوليس رجال من كبريًة قوًة ويستخدم
بهم وأعني — الدكتاتوريِّني ِصغار من لكثرٍي التام خضوعهم من العمال تُنِقذ شك ال
كذلك. إال فليسوا إليهم، ومن الكبرية، املصانع وأرباب األموال، وأصحاب األرايض، ك ُمالَّ
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الحرية بتلك العمل يظفر فلن فاسًدا، ذاته) حد يف (الطيب اإلصالح هذا جو كان إذا ولكن
تَِبعًة لهم يُحمِّ ال الذي السلبي االسرتقاق من جديًدا نوًعا يعانون ولكنهم لهم، نَنُشدها التي
الذين الدكتاتوريِّني ِصغار من كثرٍي ظلم من نُنِقذهم اإلصالح بهذا إننا أجل التبعات. من
الدكتاتورية من أقوى ُمركَّزٍة واحدة دكتاتوريٍة وكالء تحت نضعهم ولكننا إليهم، أرشنا
هو وذلك ُمقدًسا، يكون يكاد أدبي نفوذٌ ويؤيدها املادية، القوى تستغل ألنها أثًرا؛ األوىل

القومية. الدولة نفوذ
ولذلك الدكتاتورية؛ الدول يف منه مالءمًة أكثُر الديمقراطية الدول يف اإلصالح جو إن
— الحارض العرص يف — املالئم الجو هذا ولكن وأجدى، أنفع الدول هذه يف فاإلصالح
يتم ال حتى ُمخلِصني نفٍر رعاية إىل شديدة بحاجٍة وهو والفساد، التدهور إىل يميل
نفسها الديمقراطية الشعوب أن منها كثرية؛ االنحطاط نحو االتجاه هذا وأسباب فساده.
بطريق أي بأسلوبها؛ الفاشستية الدول هزيمة يف الرغبة شديدة وهي لالستعمار، ُمِحبَّة
تركيز رضورة الحكومة ترى الحديثة للحرب ال الفعَّ االستعداد سبيل ويف والقتال. الحرب
وَصبغ الرأي، حرية عىل والتضييق الذاتي، الحكم نُظم من كثرٍي وإلغاء يدها، يف السلطة
هذه أن كذلك الديمقراطية الدول يف الجو فساد أسباب ومن العسكرية. بغة بالصِّ التعليم
مما ،١٩٢٩ عام بها حاقت التي االقتصادية األزمة ة ِحدَّ ما حدٍّ إىل تُعاني تزال ما الدول
وقد شعوبها، عن الرتفيه بها تُحاول استثنائيٍة اقتصاديٍة تدابريَ اتخاذ إىل الحكومات ألجأ
والبوليس والبريوقراطية التنفيذية السلطة فباتت الحكومة. سلطة تعزيز إىل ذلك أدَّى
قلَّ السلطات هذه نفوذ اشتد وكلما َسبق. عهٍد أي يف منها نفوذًا أقوى اليوم إنجلرتا يف
األذهان، إليها نُنبه أن نُحب أخرى نقطٌة َة وثَمَّ الديمقراطية. الحرية لقبول استعدادها
وذلك التنظيم؛ هذا من االستزادة إىل حتًما يؤدي االقتصادي التنظيم يف البدء أن هي وتلك
أن أحٌد يستطيع وال عنها. مندوحة ال رضورًة الخطأ يجعل حدٍّ إىل ُمعقدٌة األمور ألن
ارتجاًال العيوب هذه تُعاَلج ثُمَّ نقصان، وال فيها عيب ال األمر أول من كاملة ُخطًة يضع
لها فتُوَضع أخطاء، من تخلو ال الجديدة الُخطط وهذه الجديدة، الخطط لها وتُوَضع
الخطة، تتلو والخطة التنظيم، يستتبع التنظيم أن ترى وهكذا ملالفاتها، أخرى ُخطٌط
السلطة بتعزيز التنظيم ارتباط ما وإذا البالد. يف الحرية روح خنق إىل يؤدي ذلك وكل
تنظيمية خطٍة كل فإن — الديمقراطية الدول كل يف يحدث ما هو وهذا — التنفيذية
إن ثُمَّ الدكتاتورية. نحو األمام إىل خطوًة بالدولة تسري القديمة األخطاء تقتضيها جديدٍة
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مما الدولية، الروابط تفكُّك إىل يؤدي — قبُل من رأينا كما — الشامل القومي التنظيم
يُقرِّب القومي التنظيم إن أخرى بعبارٍة تقول أن وتستطيع األمم. بني التطاُحن إىل يؤدي
قوية حكومٍة من إال لها، االستعداد يمكن وال الحرب، إعالن يمكن وال منا. الحرب خطر
— مبارش غري وبطريٍق مبارش بطريٍق — يؤدي القومي التنظيم أن ترى ثَمَّ ومن ُمركَّزٍة

املنشود. اإلصالح فيه يتم أن يمكن الذي الجو فساد إىل
اإلصالح جو يف تقريبًا كله بحثي سأحُرص الكتاب هذا من التالية الفصول ويف
اإلصالح أنواع يف طويًال وكتبوا كثريًا تحدثوا قد امُلفكِِّرين كبار أن ذلك إىل ويدعوني املالئم.
يرون فهم املفكرون؛ هؤالء يقرتحه ما يعرف وكلنا منها. االقتصادي وبخاصة املطلوبة،
الشخيص، للمكسب ال العامة للمنفعة اإلنتاج يكون أن ويرون اإلنتاج، وسائل اشرتاكية
منها، واالستفادة استغاللها وُطرق للبالد العامة املالية عىل الدولة تُرشف أن يرون كما
وتطبيقها تنفيذها رضورة عىل مجمعون جميًعا ونحن اآلراء، هذه يعرف كلنا ذلك. إىل وما
ينبغي الذي والنفيس والتعليمي اإلداري الجو إىل يلتفت من منا قلَّ ولكن املجتمع، عىل
تُتخذ أن يمكن التي الوسائل يف ليفكر لحظًة يقف من منا قلَّ اإلصالح. هذا فيه يتم أن
ودراسة الشخصية تجاربنا أن غري العمل، ميدان إىل النظر ميدان من اإلصالح إلخراج
أهمية؛ منها أكثر تكون لقد بل الغايات، عن أهمية تقل ال الوسائل أن لنا تُبنيِّ التاريخ
مهما الغايات أن حني يف نبلغها، التي النتائج طبيعة تُحدِّد نستخدمها التي الوسائل ألن
ثُمَّ لتحقيقها. تُتبَع قد التي الدنيئة للوسائل تصمد أن يمكنها ال ذاتها حد يف طيبًة تكن
تكون أن بد ال فالنتائج ولذا فاسد؛ جوُّها البيئة ولكن فيه، مرغوبًا يكون قد اإلصالح إن
يُلتَفت وال تُهَمل ما كثريًا — وبساطتها وضوحها شدة عىل — الحقائق وهذه فاسدة.
الذي األسايس الغرض هي منها االستفادة طريقة وبيان الحقائق، هذه وتوضيح إليها.

الكتاب. هذا من املقبلة الصفحات يف إليه أرمي

األمة ملستقبل نرسمها التي الخطط بشأن ملحوظة (1)

وهذا املستمر، االجتماعي ر للتطوُّ ُعرضة الصناعة فنون فيها تتقدم التي املجتمعات إن
نتفاداها؟ أن يمكننا فهل والقالقل، االضطرابات تصحبه ما كثريًا االجتماعي ر التطوُّ

نرشت وقد املشكلة هذه يف للنظر جمعيًة املتحدة الواليات رئيس ألَّف قريب عهٍد من
قيمة. وثيقٌة التقرير وهذا ،١٩٣٧ عام صيف يف سبق) فيما إليه أرشنا (الذي تقريرها
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مرسومة خطة عىل تسري التي الجماعة

نظام يف انقالٍب إىل يؤدي أن يمكن ال الصناعية الفنون تقدُّم إن التقرير واضعو يقول
يُطبَّق ال الجديد االخرتاع إن عديدة. بسنواٍت حدوثه قبل به التنبُّؤ نستطيع ال الجماعة
دائًما الجماعة وتستطيع ظهوره، تاريخ من األقل عىل قرٍن ربع بعد إال واسع نطاٍق عىل
بوقٍت حلولها قبل الصناعة فنون من فنٍّ أي لتقدم امُلحتَملة االجتماعية بالنتائج تتنبأ أن
أن إىل ذلك يرجع فإنما منظور، وال ع ُمتوقَّ غري ٌر تطوُّ الجماعة يف حدث فإن قصري. غري
أن يجب التي السبل يف أو النتائج، يف التفكري مشقة أنفسهم يُكلِّفوا لم النفوذ أصحاب
الذي االجتماعي ر التطوُّ إىل روزفلت الرئيس جمعية نبََّهتنا وقد الخطوب. لتفادي تُتَخذ
اآلثار لتخفيف املطلوبة اإلدارية لآللة ُخطًة واقَرتَحت الحديثة. امُلخرتَعات عن يَنُجم قد

ر. التطوُّ لهذا السيئة
عظيًما ظاهره، يف يسريًا واحًدا، شيئًا هناك ولكنَّ امُلؤثِّر. قوة مع عادًة األثر ويتناسب
االحرتاق آالت رسم يف طفيًفا تعديًال إن األسلحة. صناعة به وأقصد االجتماعية، آثاره يف
الهالك ُهوَّة إىل واألطفال النساء من واأللوف األبرياء الرجال من املاليني يدفع قد الداخيل
تخص إنما وحدهم، الفنيِّني تخص ال املشكلة وهذه واالنفجار. والسموم النار بفعل
الفصول إىل املشكلة هذه عالج يخص فيما القارئ أحيل وأنا جميًعا. بالحكم القائِمني

األمم. إصالح يف الفردي العمل وعن الحرب عن َكتبتُها التي
األَثَر بالغة فهي انخفاضها، أو املواليد نسبة ازدياد هي وتلك أخرى، مشكلٌة وهناك
الصناعية األمم يف السكان نسبة إن املثال: هذا نرضب األمر ولتوضيح الجماعة. نظام يف
أوروبَّا؛ رشق دول يف وعنها اآلن هي عما تقل أن قرٍن نصف بعد يُنتظر أوروبَّا بغرب
واملتقاعدون األطفال منهم مليونًا، ٣٥ العظمى بريطانيا سكان عدد يصبح فعندما
السكان قليلة أمٌة تستطيع فهل مليون، ٣٠٠ ُزهاء الروسيا سكان عدد يكون املسنون،
النفوذ ذات العظمى األمم من كأمٍة بمركزها تحتفظ أن ١٩٩٠ سنة يف بريطانيا مثل
الدول مع واحد صفٍّ يف تقف أن وهولندا والربتغال السويد املايض يف حاولت لقد الكبري؟
لربيطانيا بد ال مسألة وهذه العدد. قليلة أمم ألنها حاوَلت فيما فِشَلت ولكنها العظمى،
العالم هذا ويف العالم. يف نفوذ من به تتمتع ما فَقَدت وإالَّ اآلن من حسابها تحسب أن
إمرباطوريًة لها تؤسس أن العدد قليلة األمم من ألمة أمل ال فيه نعيش الذي العسكري
كانت حينما االستعمار سياسة يف تنجح أن مىض فيما بريطانيا استطاعت ولقد واسعة.
بقية عن انفصالها بمركزها االحتفاظ عىل وساعدها األخرى، للدول بالنسبة السكان كثرية
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تَعرََّضت غزوها سُهل أو بريطانيا سكان قلَّ إذا ولكن غزوها. وصعوبة األوروبيَّة القارة
جميًعا. مستعمراتها ضياع لخطر

إنما وحدهم، الفنيِّني يخص مما ليست األسلحة، كمشكلة هذه السكان مشكلة إن
حُسنت إذا إال تُحل أن يمكن وال والحزب، السياسة مشكلة العامة، املشكلة من جزءٌ هي

النفوس. وطابت النيَّات
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السادس الفصل

احلديثة الدولة طبيعة

عىل وسأقترص التحليل، بعض الحديث العهد يف الحكومات أُحلِّل أن الفصل هذا يف أُحب
إليها. نرمي التي أغراضنا تحقيق يف نا تهمُّ التي الحقائق ذكر

النفوذ بحب األوىل الطائفة أفراد ويتشبع محكومة. وكثرٌة حاكمة قلٌة أمة كل يف
يتصفون عادًة وهم املجتمع. نحو بواجبهم اإلحساس نفوسهم يحرك وقلما والسلطان،
يتقبلون األحيان أكثر يف املحكوِمني أن العجب إىل يدعو ومما ه. َ والرشَّ والقسوة بالكربياء
والشعوب واالستبداد. بالظلم ويسلمون بل اعرتاض، أو ثورة دون منهم األمر ألويل التبعية

االستثناء. هي والثورة الطاعة، هي العامة فالقاعدة تثور، قلما
الناس. عامة به يتحىل الذي الصرب ذلك للعجب وأَدعاها التاريخ حقائق أهم من إن
عدة إىل ذلك ويرجع يُطاق. ال ما ويطيقون يُحتمل ال ما يحتملون والنساء الرجال أكثر إن
ال واملشقات الصعاب يحتملوا أن إال يعرفون ال الذين أولئك فإن الجهل؛ أولها أسباب؛
ومصلحتهم. خريهم فيه ما إىل ينقلب أن يمكن الدنيا الحياة هذه من نصيبهم أن يدركون
ولكنهم عصيبة، شاقٌة الحياة أن يُدِركون قد فالناس الخوف؛ هو وذلك آخر، عامٌل وهناك
يحملهم االجتماعي التماُسك برضورة الناس إحساس إن ثُمَّ الثورة. عواقب يخَشون
يف بعضويته يشعر العادي فالفرد عصيان؛ أو ثورٍة دون واملشقة اإلذالل ل تحمُّ عىل
طبقة من (وهم العمال لرتى وإنك الحكومة. يف األمر أولو معاملته أساء إن حتى املجتمع
الحكم استقرار سبيل يف (أي األمة سبيل يف يُناضلون — األمر َحَزب ما إذا — املحكوِمني)

األخرى. الدول أبناء من العمال ضد ساخطون) عليه هم الذي



والغايات الوسائل

املآزق من مأِزٍق من والخروج تُقاَوم، ال قوٌة لهما املايض وسلطان العادة أن كما
يف bryce برايس يقول يَبذُل. أن يستطيع مما أكرب مجهوًدا املرء من يتطلب الحِرجة
هو للقانون الخضوع إىل الناس يدفع ما أهم إن والرشع»: التاريخ يف «دراسات كتابه
حاله. تغيري يف يطمع ال جامًدا السواء عىل والفقري الغني يجعل الذي هو فالكسل الكسل؛
وقد بثروته؟ الغني يتشبث كما الوضيع بمركزه الفقري يتشبث أن العجيب من أليس
ُقلُت ولقد الكبائر. أمهات من الرتاخي عدُّوا حينما — املسيحيِّني وبعض البوذيون أصاب
عىل املسيحيون وأولئك البوذيون كان فقد هذا وعىل بثمارها، تُعرف الشجرة إن قبل من
والخضوع الدكتاتوري الحكم الرتاخي يُنبتها التي الكثرية السامة الثمار بني من فإن حق؛
والكسل، الرتاخي َوهَدة من الناس يُنِقذوا أن امُلصلِحني واجب من أن أرى فإني ولذا له؛
يُنِقذ ال إصالح أي إن والسلطان. الحكم وشهوة ه َ والرشَّ الطَمع براثن من ينقذونهم كما
املجتمع.1 نظام يف رقيٍّا يَُعد ال والسلطان النفوذ ألصحاب الخضوع حْمأة من الجماهري
العقائد من عقليٍّا، تربيًرا وتربيرها والخوف، والخضوع الكسل بفائدة اإلشادة إن
يف تعتقد — األخرى األسباب إىل باإلضافة — ألنها حكامها تُطيع فالشعوب الفلسفية؛
وأن تُطاع، أن يجب الدولة أن ُروِعهم يف تُلقي التي الدينية امليتافيزيقية النظم بعض
يقنَعون قلما ناحيتهم من الحكام أن كما وبالدين. باهلل كفراٌن األمر أويل عىل الثورة
الناس حكم يف كذلك يطمعون هم وإنما سخطوا، أم الناس ريض أطماعهم بتحقيق
ولكنهم والخديعة، وباملكر بالعنف الوالية منصب إىل يصل أكثرهم إن الرشعي. بالحق
أنه يزعم وبعضهم والقانون. الرشع تأييد عىل حكمهم يف يستندوا أن بعدئٍذ يحاولون
ضمريه أمام لنفسه ويُربِّر املحكوِمني، أمام مركزه بذلك فيُعزِّز اإللهي بالحق يحكم
سوى السياسية النظريات من العظمى الكثرة وليست والسلطان. الحكم يف حقه القِلق
النظريات من وقليٌل الحكم، يف باألمر القائمني حق إلثبات الفالسفة يخرتعها عقليٍة ِحيٍَل
تُربِّر ال كانت إن نفسها، الثائرة النظريات وهذه الثائِرين. امُلفكِرين وضع من السياسية
يأبه وال إليها، ينتمون التي األحزاب زعماء حق من تراه فهي بالفعل، للحاكِمني الحكم
أناقش أن أحب ولست الحكم. وسائل يف واللني للعدالة بالدعوة النظريات هذه واضعو
نفكر أن أردنا إن إننا الكتاب. هذا من األسايس الغرض عن بنا تبُعد ألنها اآلراء هذه

عرش. الخامس الفصل يف لبحثها تعرضنا الجنسية والعفة النشاط بني عالقة هناك 1
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علماء من باعتبارنا ذلك نفعل أن علينا حتًما كان سليًما، تفكريًا السيايس النظام يف
يكونوا أن لهم نُحب من أو امُلستبدِّين، الحكام عن ُمدافِعني باعتبارنا وليس النفس،
ضوء يف عليها نحكم أن علينا وجب قيمتها للدولة نُقدِّر أن أردنا وإن ُمستبدِّين. حكاًما
األحكام هذه يعترب هجل إن أجل واألنبياء. امُلصلِحني كبار لنا يريدها التي العليا امُلثل
— الدولة سبيل يف الفرد تضحية إىل بنا يؤدي ق» «التعمُّ كان إذا ولكن للغاية، «ضحلة»
كان إن سطحيٍّا أكون أن ألُوثِر وإني األحكام. ِبُضحولة فمرحبًا — ذلك إىل بهجل أدى كما
الحقائق درسنا إذا إال الحكومة مشاكل عن شيئًا نفهم لن إننا املجموع. مصلحة يف ذلك

لألخالق. األُوىل واملبادئ السيكولوجية
طبقٍة من تتألف الحديث العالم يف امُلتمدِّنة املجتمعات كل أن لنا يتضح تَقدَّم ومما
شدة أَفسَدتها املحكوِمني من كبريٍة وطبقٍة السلطة، زيادة أفسدتها الحكام من صغريٍة
من يجعل االجتماعي النظام هذا مثل يف االشرتاك أن يف مراء وال والخنوع. الخضوع
وإنَّا ممتاًزا. مثاليٍّا إنسانًا بذلك فيصبح حياته، يف عامًال ُحرٍّا يكون أن الفرد عىل العسري
العمل، مجال لهم نفتح لم وإذا التحرير، من بها بأس ال درجًة لألفراد ر نُوفِّ لم إذا
النظام إن امُلصلِحني. كبار لنا يريده الذي للجماعة، األعىل امَلثل تحقيق يف لنا أمل فال
والنظام تفاديه، يمكن الذي الرش من ينقذنا الذي النظام ذلك هو الطيب االجتماعي
أننا لو نتحاشاها أن أحرانا كان ما رشوٍر يف يوقعنا الذي ذلك هو الخبيث االجتماعي
الذي الرش تفادي من يُمكِّننا الذي اإلصالح عن أكشف أن اآلن ي وهمِّ األمور. تدبري أحسنَّا
اإلصالح أن السابق الفصل يف بيَّنُت وقد املحكوم. وخضوع الحاكم طغيان عن ينجم
أو املجتمع لرتقية يكفي ال — امُلفكِرين من امُلجدِدين عىل ا جدٍّ عزيز وهو — االقتصادي
الحكومي الجو يف ذ يُنفَّ ال إصالح أي إن ثُمَّ املجتمع. منهم يتألف الذين األفراد ترقية
لإلصالح املالئم الجو نُوِجد ولكي املطلوبة. الثمرة يؤتي ال الصحيح والتعليمي واإلداري
الصناعي، والتنظيم العامة اإلدارة يف وُطرقنا الحكومية، آلتنا نُصلح أن يجب االقتصادي
يف واملعتقدات التعليم وسأعالج والُخلقية، امليتافيزيقية وُمعتَقداتنا التعليم، يف ونظامنا
وشئون العامة الشئون وإدارة للحكومة فسأتعرض اآلن ا أمَّ الكتاب. هذا من األخري الجزء
فصل يمكن ال واحٍد كلٍّ من أجزاءٌ الواقع يف هي امُلنوَّعة املوضوعات وهذه الصناعة،
يقوم أن يمكن ال القائمة، الصناعية والنُّظم السائدة، الحكم طرائق فإن اآلخر؛ عن أحدها
ال — الراهنة بصورتها — الحكومات أن كما اإلصالح. يف الرغبة تعلموا قوٌم إال بإصالحها
عِقب؛ عىل رأًسا الحكم طرائق قلب إىل يؤدي إصالًحا السائد التعليم نظام تُصِلح أن يمكن
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املجموع مصلحة يف يبذله عظيٍم بجهٍد إال منها لنا َمفرَّ ال ُمفَرغة، حلقٌة هنا فاملشكلة
الخري فعل عىل واجتَمَعت قلوبهم ائتَلَفت متني، وُخلٍق عظيم ِعلٍم عىل أذكياء، أحراٌر أفراٌد
الذي الهام الدور وعىل األفراد، هؤالء ائتالف رضورة عن بعُد فيما وسأتحدث والجميل.
األداة يف فسأبحث اآلن ا أمَّ املجتمع. إصالح ويف البرش مستقبل يف يلعبوه أن يستطيعون

الصناعات. إدارة ويف الحكومية
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السابع الفصل

والالمركزية املركزية

املثايل، واإلنسان املثايل املجتمع مميِّزات عىل ُمجِمعون أننا السابقة الفصول من لنا اتضح
عىل االتفاق من عظيمة درجٍة عىل املايض القرن يف السياسيِّني امُلصلِحني أكثر إن بل
تحقيقها. إىل ترمي التي الغايات تبلغ حتى الدول تنظيم يف اتباعها يصح التي الوسائل
طريق يف الكربى العقبات بني من السلطة تركيز وشدة االستبدادي الحكم أن أحد ينكر وال
االستبداد. وحكم املركزية يمقتون أنفسهم االشرتاكيون وحتى والفردي، االجتماعي التقدُّم
يتطلع وكان املجتمع»، جسم عىل يعيش ُطفييلٌّ «حيواٌن بأنها الدولة ماركس وصف وقد
بد ال التاليش هذا يتم أن إىل ولكن نفسها. تلقاء من الدولة فيه تتالىش الذي الوقت إىل
الروسية فالدولة املركزية؛ التنفيذية السلطة نفوذ تعزيز من بد وال العامة دكتاتورية من
تجنيًدا وأطفاًال ونساء رجاًال رعاياها ويُجنَّد السلطة، يدها يف ترتكز أوليجاركية الحديثة
رقابٌة ذلك فوق وهناك املدنيِّني، لرعاية الرسي للبوليس دقيق نظاٌم الروسيا ويف إجباريٍّا.
بعينه وهو العسكرية، والروح الخضوع مبدأ عىل يقوم التعليم ونظام والنرش. الطبع عىل
تحت إيطاليا يف يسود والذي القيرصية، روسيا يف معروًفا كان الذي التعليمي النظام
حكومة أعوان إن هتلر. سيطرة وتحت العظمى الحرب قبل أملانيا ويف موسوليني حكم
العسكرية! الخدمة هو وأحسنها الحرية إىل الطرق أقرص أن نعتقد أن يريدوننا استالني
يستخدم الذي االستبدادي الحكم هو مستقلة مسئولٍة حكومٍة لتأليف استعداٍد خري وأن
لنا ينشئ الذي املالئم التعليم وأن املطبوعات! ورقابة واإلرهاب البوليسية الجاسوسية

الربوسيون! العسكريون يستخدمه الذي التعليم ذلك هو السالم يُحبون أحراًرا رجاًال
روان إىل باريس من يسافر أن املرء فيستطيع مستديرة؛ ُكريٍة أرٍض عىل نعيش إننا
إىل يصل أن املرء يستطيع ولن ُمستٍو، ُمسطٍَّح زمٍن يف نعيش ولكننا شنغهاي. طريق عن
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فليس امُلضادِّ الطريق يف السري يف أمعن ومهما إليه، رأًسا اتجه إذا إالَّ ُمعنيَّ تاريخيٍّ هدٍف
األيام. من يوٍم يف غايته ببالٍغ

والتعاُون والعدالة الحرية هو االجتماعيون املصلحون إليه يرمي الذي والهدف
فيهم يتوفر والذين تحرُّرهم، برغم التِبعات يحملون الذين امُلتحرِرين، األفراد بني السلمي
نبلغ أن نستطيع أننا نعتقد أن إىل يدعونا ما هناك فهل الدائمة. والحركة الجم النشاط
طبقة وتسلُّط السلطة، وتركيز العسكري، والرق البوليس، س تجسُّ طريق عن الهدف هذا
نظن ال إنَّا للتعليم؟ استبداديٍّ نظاٍم وفرض الحريات، وحبس األفواه، وكمِّ طبقة، عىل

ذلك. يظن عاقًال أحًدا أن نحسب وال ذلك،
وهذا املالئم، الوقت يف نفسها ِتلقاء من ستتالىش الدولة أن يعتقد ماركس كان
املجتمع يف تقوم ماركس رأي يف الدولة إن التفصيل. من يشء يف بالنظر جدير رأٌي
تكون مثًال اإلقطاعية الجماعة ففي الحاكمة؛ الطبقة امتيازات ضمان منها عديدٍة ألسباٍب
وعند الحكم. زمام يمسكوا أن النبالء من األرايض أصحاب ِبوساطتها يضمن أداًة الدولة
واالحتفاظ الحكم عىل االستيالء من للبورجوازي تُمكِّن التي األداة هي الدولة الرأسماليِّني
الحاكمة البريوقراطية بها تدافع التي األداة هي القومية االشرتاكية ظل يف والدولة بالثروة.
قد بعيٍد حدٍّ إىل السلطة فيها ترتكز التي الدكتاتورية والدولة إليه. ارتفعت الذي املركز عن
يحسب كما نفسها ِتلقاء من تذوي لن ولكنها داخلية، ثورٌة تَقلبها وقد الحرب، تُحطِّمها
صغرية فئٍة دكتاتورية سوى الواقع يف ليست العامة دكتاتورية أن كما ماركس. كارل
الحرية إىل تؤدي ال الدكتاتورية هذه ومثل االمتيازات. بعض البالد يف لها الناس من
نفوذ تقوية إىل ا إمَّ تؤدي إنما املسئولني. العامِلني امُلتحرِرين األفراد بني والتعاُون والعدالة

التتابُع. عىل الثالث النتائج هذه إىل تؤدي أو الثورة، أو الحرب إىل أو الدكتاتورية
نريد كنا إن أننا (ولنذكر املجتمع ترقية إىل بنا يؤدي الذي السيايس الطريق إن ، كالَّ
طريق هو السيايس) الطريق غري متعددة أخرى طرًقا نسلك أن فعلينا أهدافنا نبلغ أن
طريٌق أنها نزعم التي الدكتاتورية ا أمَّ التِبعات. ل يتحمَّ الذي الذاتي والحكم الالمركزية
الهدف إىل نقصد أن ينبغي نُحب. التي الغاية إىل بنا تؤدي فلن املنشود لإلصالح قصري

وبينه. بيننا تفصل التي املسافة أَطْلنا ظهورنا ولَّيْناه فإن التواء، بغري
الذاتي والحكم الالمركزية طريق هو املجتمع لرتقية السيايس الطريق إن ثانيًة وأقول
الطريق؛ هذا تسلك أن األمم من ألمٍة تتيح ال الراهنة الظروف أن غري بالتِبعات. ل امُلحمَّ
الدولة أن وذلك هنا؛ ذكره إعادة إىل مضطرٍّا وأجدني قبُل، من ذكرتُه يسرٍي لسبٍب وذلك
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رضوريٌّ القيادة توحيد ألن أيديها؛ يف السلطة تجمع أن إال يسعها ال للحرب تستعد التي
الحرب تستخدم أن تريد التي األمة إن إعالنها. بعد رضوري هو كما الحرب إعالن قبل
(ومن النفوذ قوية الرتكيز شديدة تنفيذيٍة سلطٍة من لها بد ال سياسيًة أداًة الحديثة
السالح؛ بقوة الديمقراطية عن الدفاع عن نتحدث أْن القول يف التناُقض من كان ثَمَّ
عن التخيلِّ من لها بد ال حديثٍة علميٍة لحرٍب ِجديٍّا استعداًدا تستعد التي فالديمقراطية
إذا إال الحديثة للحرب صحيًحا استعداًدا تستعد أن تستطيع ال فالدولة ديمقراطيتها؛

طيِّعة). ُمدرَّبٍة بريوقراطيٍة رأس عىل مستبد حاكٌم أمرها توىل
من لها بد ال سياسيًة أداًة الحديثة الحرب تستخدم أن تريد التي األمة إن ُقلُت
من الحرب إعالن إىل أقرب الدولة هذه ومثل النفوذ. قوية الرتكيز شديدة تنفيذية سلطٍة
أن منها ة؛ ِعدَّ دواٍع ولذلك بنفسه، نفسه يحكم فيها والشعب مركزية ال فيها السلطُة أمٍة
العاطفة إىل لجأ سلطانه بزوال املستبد الحاكم أحس وكلما آمنة، تكون قلما الدكتاتوريات
هي إليها وما الكربى واملذابح الخائِنني ومحاكمات مركزه. يُقوِّي كي يستغلها القومية
هذه فِشَلت فإن الفاترة. شعبه حماسة إلحياء الدكتاتور إليها يلجأ التي العادية الِحيَل
نفوذ إىل ينظر أن يف رغبًة ازداد الحاكم نفوذ اشتد وكلما الحرب. إعالن إىل لجأ الحيل
وهٌم L’etat C’est moi الدولة» «أنا وعبارة الشخيص. األدبي نفوذه أنه عىل األدبي األمة
السياسة. ورجال الحكام من منهم أقلُّ وَمن بل والدكتاتوريون، امللوك فيه ينزلق ما كثريًا
كربيائهم إىل موجهًة رضبًة األدبي األمة نفوذ فقدان يرون الواهِمني الحكام هؤالء وأمثال
تركيز شدة إن لهم. شخيص انتصاٌر كأنه األمة انتصار إىل ينظرون أنهم كما الشخيص،
الحرب تصبح وحينئٍذ واحد. يشءٌ والدولة أنهم األمر بيدهم الذين للحكام تهيئ السلطة
أبناء عىل شخصيته بها املستبد الحاكم يفرض التي الطرق من طريقًة بها التهديد أو
التظاهر إىل األعداء اضطهاد من الشخصية، األغراض لتنفيذ أداًة الدولة وتُميس أمته.
لنجاح عنه مندوحة ال أمٌر السلطة تركيز يف املبالغة أن نرى ثَمَّ ومن والخيالء؛ بالكرب

الحروب. شن عوامل من عامٌل كذلك أنها كما إعالنها، بعد الحرب
برضورة جميًعا األمم يف الحاكمة الطبقات تُحس خاصًة الراهنة الظروف ويف
وهذا التنفيذية، سلطتها توسيع نحو الحكومة تسعى أن هذا ومعنى للحرب. االستعداد
الحرب، إعالن بعد السلطة تركيز فيزداد الحرب، نار إشعال عىل ع يُشجِّ نفسه ع التوسُّ

األمم. بني قويٍّا الرصاع يصبح حتى دواَليَك وهكذا
إحداها تتخذ أن البتة يحتمل فال للحرب استعدادها تواصل املتمدنة الدول دامت وما
ذلك من العكس عىل بل الذاتي، الحكم مبدأ يف تتوسع أن أو لها، سياسة الالمركزية
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كذلك، الديمقراطية األمم يف بل وحدها، الدكتاتورية الدول يف ال السلطة تركيز سيزداد
فهي الديمقراطية؛ الدول يف اآلن تجري الحركة وهذه والحرية. الديمقراطية روح فتفرت
العسكري؛ واالستبداد السلطة تركيز عىل ومقبلٌة الصحيحة املبادئ عن التباعد يف آخذٌة
حالة يف يشء كل وتعبئة فرد كل تجنيد حق لنفسها الحكومة اتخذت مثًال فرنسا ففي
وسائل عىل منظَّمة وبطريقٍة ا رسٍّ الحكومة موظفو يُدرَّب إنجلرتا ويف الحرب. اشتعال
الحال هو كما — اإلسكنديناوية والدول وهولندا بلجيكا ويف الجوية. الغارات من الَحيطة
معناها التسليح وزيادة طائلة، مبالُغ التسليح عىل تُنَفق — الكربى الديمقراطية الدول يف
الفاشستية طريق يف تسري — الواقع يف — الديمقراطية فالدول العسكرية؛ الروح تقوية

وتعاديها. تمُقتها التي
ظاهًرا. نجاًحا املركزية الحكومة نَجَحت وقد

اْل��َه��بَ��ُل اْل��ُم��ْخ��ِط��ِئ َوِألُمِّ يَ��ْش��تَ��ِه��ي َم��ا َل��ُه َق��اِئ��لُ��وَن َخ��يْ��ًرا يَ��ْل��َق َم��ْن َوال��نَّ��اُس

ولم الصحيح، بمظهرها تظهر لم املعاِرص العالم يف املركزية سياسة فإن ولذا
خطر العالم عىل فرضه محٌض رشٌّ أنها عىل — يفهموها أن يجب كما — الناس يفهمها
بالغة. وتضحياٍت ضخم مجهوٍد وبعد شديد بعٍرس إال منه التخلُّص يمكن ال رش الحرب،
يف آخِذين الحكم رجال كان وملَّا ذاتها. حد يف سليمة سياسٌة املركزية أن الناس يعتقد
من ألن وذلك السياسة؛ هذه تحبيذ إىل يميلون الناس فإن أيديهم يف السلطة تركيز

األمور. خريَ الواقع األمَر يحسبوا أن البرش طبيعة
ولكن األخرى، عن إحداها يف األلفاظ تختلف وقد الخاصة، لغتها دكتاتوريٍة ولكل
وأن مرشوعة، سياسًة االستبداد يكون أن وذلك واحدة، جميًعا الدكتاتوريات أغراض
إيذاءً تقل ال البعيدة األغراض وهذه الحكم. يف اإللهي بالحق باألمر للقائِمني يُعرتف
الحكام يستعملها التي اللغة ويف املطبوعات. رقابة أو الرسي البوليس عن للناس
قوالَب يف أغراضهم يَصبُّون الحكام هؤالء والجرائم. الظلم بها يُربِّرون ألفاٌظ املستبدون

املجنون. املجرم الظالم يعبُد َلتجعله إنها بل الظلم، ل ِلتحمُّ املظلوم تهيئ لغويٍة
الدكتاتورية اللغات بني شائعة واحدة كلمًة هناك أن باملالحظة جديٌر هو ومما
هي الكلمة وتلك السواء. عىل واالشرتاكية والنازية الفاشستية لتربير تستعمل وهي كلها،

الواقع». «األمر
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أن أنصارها يدَّعي إذ الفاشستية؛ وكذلك منه» بد ال واقٌع «أمٌر العامة فدكتاتورية
إمرباطوريٍة تكوين هي الرسالة وتلك الواقع، عليهم يُحتِّمها عظمى تاريخيًة رسالًة لهم
وامَلدافع. السامة الغازات باستعمال الضعيفة بالشعوب الفتك أخرى بعبارٍة أو عظيمة،
األجناس من أرقى — والتاريخ الواقع بحكم — اآلري الجنس أن األملان يرى وكذلك
األشقر الشعر ذوو الرجال يرتكب أن تُربِّر نظرهم يف الواقعة الحقيقة وهذه األخرى.

حماقة. وأشدَّها الجرائم أَشنَع الزرقاء والعيون
االتجاه هذا ألن وذلك كثريًا؛ الطغاة منه يُفيد أمٌر والواقع التاريخ إىل االستناد إن
(أو هجل يزعم كما املعقول، هو الواقع أن — رصاحة يكن لم إن تلميًحا — معناه
— الحق عىل القوة انترصت فإن يحدث). أن ينبغي ما هو الحادث أن أخرى بعبارة

لها. التسليم من مناص ال واقٌع أمٌر فالقوة — مثًال
هذه أصحاب فإن ولذا األعصاب؛ تخدير يف عجيٌب أَثٌر لها امُلطَلقة السلطة إن ثُمَّ
بنفوذهم؛ لالحتفاظ دنيئًة تكن مهما وسيلٍة أية — آمنون وهم — يستخدمون السلطة
دكتاتورية أمٍة كل يف واإلعدام االعتباطي والسجن والتعذيب الرسية والبالغات س فالتجسُّ
ولذا واقع» «أمر فهي بالفعل؛ تحدث األمور هذه إن الداخيل. للحكم املألوفة الوسائل هي

ومرشوعة. معقولٌة وسائُل فهي
يُعلِّم وأن املعقول» هو الواقع «أن امُلطَلق امُلستِبد الحاكم يرى أن بعدئٍذ عجب فال
امُلستبدِّين، الحكام غري من املاليني أن العجب إىل يدعونا الذي وإنما العقيدة، هذه الناس
الكائن بأن العقيدة أن شك وال املبدأ. هذا يعتنقون الرأي هذا مغبة يقاسون وممن بل
واإلصالح التقدُّم وتَعوق والسياسية الُخلقية املعايري تُفِسد يكون أن ينبغي ما هو

االجتماعي.
إن محسوًسا. مثاًال للقارئ ولنرضب املركزية السلطة موضوع إىل اآلن ولنُعد
االستعماري ع والتوسُّ القومية، العاطفة — الحارض العرص تسود التي الظروف
وينشأ السلطة، تركيز عىل تعمل عوامُل كلها — ذلك إىل وما الحرب، وشبَح االقتصادي،
حتى تمتعت التي البلدان يف حتى الجماهري، وتجنيد الفردية الحرية من الحدُّ ذلك عن
االتجاه لهذا يَرثي املثايلُّ والرجل الديمقراطي. الحكم صور من بصورٍة الحارض الوقت
األمَر يحسب من كذلك وليس محالة. وال سيئٌة نتيجته أن ويعتقد واالستعباد، الظلم نحو
يرى الثاني الرجل ولكن واحد، غرٍض إىل يرميان قد الرجَلني وكال األمور. خريَ الواقع
الغرض إىل يؤدي أن بد ال الظروف له تُعيِّنه الذي الطريق أن — عقيدته عىل بناءً —
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االستعباد وأن الديمقراطي، بالحكم منتٍه بد ال االستبداد حكم أن يعتقد إنه املنشود.
أو الذاتي؛ بالحكم ينتهي واالقتصادي السيايس النفوذ تركيز وأن الفرد، بتحرير ينتهي
أن يعتقد ألنه ير؛ ِرشِّ عمٍل أي يف بنصيب يأخذ أن من مانًعا يرى ال أنه أخرى بعبارٍة

الدنيئة. بالوسائل الطيبة الغايات تحقيق عىل تعمل «واقعية» ربانية عنايًة هناك
باملقياس ليس الواقع» «األمر أن وهو الرأي، هذا العالم يف نبُث أن واجبنا من إن
ذلك إن أداؤه. ينبغي الذي الواجب هو ليس عمله عىل الظروف تَحملنا ما وأن الصحيح،
استسلمنا نحن فإذا محض، الحارضرشٌّ العرص يف الواقع» «األمر إن وأبقى. للناس لخريٌ

النور. عىل الظالم ننرص إنما بذلك فإننا وتأييده تعزيزه عىل وعِملنا له
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الذايت واحلكم الالمركزية

أداٌة ألنها اإللغاء تستحق الدولة أن والواقع الدولة. إلغاء الفوضويون علينا يقرتح
بحب امُلوَلِعني تُمكِّن وسيلٌة وألنها بامتيازاتها، لالحتفاظ الحاكمة الطبقة تستخدمها
الخيالية أحالمهم تنفيذ من تُمكِّنهم كما والنفوذ، التسلط يف شهواتهم إشباع من السلطان
فيه، نعيش الذي املجتمع ومنها دة، امُلعقَّ املجتمعات يف الدولة أن غري والعظمة. باملجد
يف تكون أن ينبغي أنه — مثًال — الواضح فمن يها؛ تُؤدِّ نافعٌة أخرى وظائُف لها
املجتمع. منها يتألف التي املختلفة الجماعات نشاط توحيد عن مسئولة هيئٌة املجتمع
املجتمع باسم العمل سلطة لها هيئٌة هناك تكون أن ينبغي أنه كذلك الواضح ومن
والحرب الداخيل الظلم بفكرة كريًها ارتباًطا مرتبطًة «الدولة» لفظة كانت وإذا بأرسه.
سيادة عن يقل ال الذي العامة وبخضوع التِبعات، من الخالية وبالسيادة الخارجية،
هناك وليس آخر. اسًما االجتماعية األداة هذه عىل فلنُطِلق إذًا التِبعة، من خلوٍّا الحاكِمني
عىل أحافظ فسوف ولذا االسم؛ هذا يكون أن عىس ما عىل اتفاق الحارض الوقت يف

جديد. اسٍم عىل نتفق حتى املرذولة القديمة الكلمة هذه استعمال
يكن مهما — االقتصادي اإلصالح أن يتضح السابقة الفصول يف ِذكره سلف مما
صالٍح جوٍّ يف تم إذا إال والجماعة الفرد ترقية إىل يؤدي أن يمكن ال — ذاته حد يف طيبًا
الالمركزية هو الدولة بنظام يختص فيما لإلصالح الصالح والجو صالحة، وبوسائل
الهيِّنة الوسائل هي اإلصالح لتنفيذ الصالحة والوسائل الشئون، جميع يف الذاتي والحكم

الليِّنة.
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األسئلة واجَهتنا املحسوس، إىل املعنوي ومن التخصيص، إىل التعميم من انتقلنا وإذا
اآلتية:

للرجال اليومية الحياة عىل الذاتي الحكم مبادئ تطبيق يمكن الوسائل بأي أوًال:
وللنساء؟

وجه عىل املجتمع قدرة مع للمجتمع املكوِّنة لألجزاء الذاتي الحكم يطَّرد أحد إىل ثانيًا:
اإلجمال؟

الذي فما املستقلة، األجزاء نشاط لتوحيد مركزية هيئٍة إىل حاجة هناك كانت إذا ثالثًا:
نألفه الذي النوع من حاكمة أوليجاركيًة تصبح أن من املركزية الهيئة هذه يمنع

ونمقته؟
مناقشته يمكن ال أمٌر العادية أعمالهم يف العاديِّني للناس الذاتي الحكم طريقة إن
الطبيعي التاريخ يه نُسمِّ أن يمكن عما واضحة فكرٌة لدينا كان إن إال ِجديًة مناقشًة
تختلف كما العدد، يف «الجمهور» عن تختلف «الجماعة» إن وسيكولوجيتها. للجماعات
ا أمَّ الناس، من كبري عدٌد الجمهور األفراد. يحيياها التي العقلية الحياة نوع يف عنه
لألفراد. العقلية الحياة من أحط عقلية حياًة يحيا والجمهور العدد، فقليلة الجماعة
العقلية الحياة ا أمَّ الفرد. يستطيع كما عاطفته عىل يُسيطر أن يستطيع ال والجمهور
تتألف الذين لألفراد العقلية الحياة من عاطفيُّا وال ذهنيٍّا أحط فليست الجماعة عند

األفراد. عقلية من أعىل األحيان بعض يف تكون لقد بل الجماعة، منهم
إىل بطبيعته يميل الجمهور الجمهور: عن ة الهامَّ السيكولوجية الحقائق هي وهذه
يكون ما أشبه وهو شخصيته، قيود من يتحلل الجمهور يف الفرد إن والعربدة. اللهو
يضيقون وهم شخصياتهم، من يَِفرُّوا أن يحبون الناس أكثر أن واملعروف الثِمل. بالرجل
الدكتاتوريِّني ونجاح بالجمهور. االختالط إىل أو امُلخدِّرات إىل فيَلجئون ذرًعا بأنفسهم
فهم أنفسهم؛ من الفرار يف الناس رغبة استغالل عىل قدرتهم إىل كبري حدٍّ إىل يرجع
وعواطفهم؛ ميولهم يف يَنحطُّوا وألن أنفسهم من يفلتوا ألن لرعاياهم الُفرص يُهيِّئون
الدكتاتوريون ويلجأ سياسية. مجتمعاٍت يف بينهم بالجمع الناس يُخدِّرون فاالشرتاكيون
من يَفرُّوا أن للناس تتيح الدكتاتورية فالدول كذلك؛ الطريقة هذه إىل الفاشستيون
أن ا إمَّ اإلنسان أن الثابت ومن الجماهري. عواطف عالم — السفيل العالم إىل أنفسهم
ويُؤثِر امُلخدِّرات. كعالم ُسفيلٍّ عاَلٍم إىل أو األديان، كعالم ُعلويٍّ عاَلٍم إىل نفسه من يِفر
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أنفسهم حرَّروا العال إىل فروا إذا ألنهم السفيل؛ العالم إىل أتباعهم يَِفر أن الدكتاتوريون
سجن من والفرار النفس حدود تَخطِّي إن والزعيم. والطبقة والحزب األمة عبادة من
أن يف السبب هو وهذا العزلة، يف عادًة يتم الذات من أعىل هو بما االتحاد إىل الذات
فيها ينحط التي الكبرية الجماهري تلك يف رعاياهم يجمعوا أن يحبون امُلستبدِّين الحكام

األسفل. الدرك إىل الفرد
السؤال: هذا هو الصدد هذا يف الذهن إىل يتبادر ما أول إن الجماعة. يف لنبحث واآلن
حركات أن عىل التجربة دلَِّت السيكولوجية؟ مميزاته له جمهوًرا الجماعة تصبح متى
عن قلَّ أو عرشين عن أفرادها عدد زاد إذا كبري حدٍّ إىل د تَتعقَّ ومشاعرها الجماعة
التي تلك عددها يفوق أن يصح ُمعنيَّ يدوي عمٍل ألداء تتألف التي والجماعات خمسة.
العملية األغراض يف الجماعة واملرح. للهو أو الدينية للصالة أو سيايس لغرٍض تأتلف
األخرى األغراض يف ا أمَّ الثالثني. أو العرشين عددها بلغ إذا بنجاح عملها تؤدي أن يمكن
أن بالذكر جديٌر هو ومما الفشل. عوامل من عامًال يكون قد الكبري العدد هذا فمثل
اثنَي عىل عددها يزيد التي اللجان أن ُوجد وقد عرش. اثنَي عن يزيدوا لم املسيح رسل
أتمها عىل تكون العشاء حفلة أن أرى وإني األعضاء. لكثرة إدارتها تتعرس عضًوا عرش
الدرايس للفصل املالئم العدد أن عىل ُمجِمعون الرتبية ورجال ثمانية. أفرادها كان إذا
جنود. عرشة من تتكون الجيوش يف الوحدات وأصغر عرش، وخمسة ثمانية بني يرتاوح
دينية أو اجتماعية أغراضها جماعٍة لتكوين املالئم العدد أن عىل تدل الدالئل فكل وإذًا
بني يرتاوح يدويٍّا عمًال تؤدي جماعة لتكوين املالئم والعدد أفراد، عرشة هو عقلية أو
من يتألف أن يجب الذاتي الحكم أن نرى الحقائق هذه ضوء وعىل والثالثني. العرشة

العدد. محدودة وَحداٍت
طريقة Hyacinthe Dubreuil دبريل هياسنت الفرنيس االقتصادي بحث وقد
عنوانه قيِّم كتاٍب يف املحسوسة األمثلة من ثروًة لنا وقدَّم الصناعة دوائر يف الذاتي الحكم
من تتألف بحيث تنظيمها يمكن الصناعات دوائر أكرب إن دبريل: يقول فرصته». «لكلٍّ
منها جماعة كل واحد، آٍن يف عملها يف واملتحدة حكمها يف املستقلة الجماعات من عدٍد
الثانوي املقاول عمل املصنع داخل تعمل جماعة وكل عضًوا، ثالثني نحو من تتكون
كذلك ولها األفراد، بني األرباح توزيع حق وللجماعة العمل. من معنيَّ جزءٍ بأداء يتعهد
يُحبِّذه النظام هذا مثل إن وزعمائها. ممثليها وانتخاب داخلها، يف النظام حفظ حق
النظام ولهذا اإلنتاج. زيادة إىل يؤدي أنه كما االستقالل، من قدًرا يعيطهم ألنه العمال

التِبعات. ل وتحمُّ التعاُون عىل األعضاء تدريب مثل أُخرى مزايا
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بدكتاتورياٍت تكون ما أشبُه — السائد النظام ظل يف — املصانع أكثر ولكن
ُفرضوا لرؤساءَ العمال وطاعة الرش، إىل يميل وبعضها الخري إىل يميل بعضها صغرية
من — يكونون قد العمال وهؤالء الحالتنَي. كلتا يف محتمٌة انتخاب بغري فرًضا عليهم
حياتهم يُنفقون — الواقع يف — ولكنهم ديمقراطية، لدولٍة تابِعني — النظرية الوجهة
يُدخل دبريل ومرشوع بها. يعملون التي املصانع أصحاب هم ُمستبدِّين لحكاٍم رعايا
العامل عند فرق ال يماثله ما أو املرشوع هذا وبغري املصنع، داخل الحقة الديمقراطية
واجبٌة طاعته ألن تعاونية؛ لجمعيٍة أو لفرٍد ملًكا أو للدولة ملًكا املصنع يكون أن بني
العامل ِبرىض ظِفرنا التنفيذ موضع دبريل مرشوع وضعنا إذا ولكنَّا األحوال، جميع يف
أنه نفسه قرارة يف يعلم العامل ألن وذلك يُحِسنها؛ ال من توالها إن حتى اإلدارة، عن
الناحية من مطمنئ فهو مصنعه. الئحة وضع يف اشرتك وأنه رئيسه، اختار الذي هو

النفسية.
كل فقره عليه يملك فقري ألنه بالديمقراطية يهتم ال العامل أن لينني ويعتقد
واملعرفة الفراغ له يتوفر حتى املادي مستواه من نرفع أن الواقع يف ينبغي ولكنا تفكريه.
بد فال مختلفة، أنماٌط الناس أن ننىس أالَّ ويجب والسياسة. بالديمقراطية فيهتم والعلم
الفكر ذو الرجل يجد حتى الذاتي، والحكم الديمقراطية من مختلفة أنظمٍة إيجاد من
دوائر داخل ذاتيٍّا استقالًال املستقلة الجماعات يف السياسية قدرته لنوع مجاًال املحدود
مستقلة جماعٍة يف عضًوا فرٍد كل يصبح وهكذا املحلية. اإلدارة أو التجارة أو الصناعة

أعمى. خضوًعا لغريه يخضع وال
له وكان الحديث العرص يف علينا طرأ اجتماعيٍّ ٍر تطوُّ إىل نشري أن هنا بنا ويجدر

يأتي: ما أهمها كثريٌة ر التطوُّ هذا وأسباب الجماعة. بروح إحساسنا يف أثره
فيما سنُبيِّنها متعددة وألسباب العدد، قليلة العادية األُرسة جعل النسل تحديد أن
كانت العهد ذلك يف وَجده. أبيه مع ويقطن االبن فيه يتزوج كان الذي العهد انتهى بعُد
ل وتحمُّ التعاُون فن األطفال فيها يتعلم مجتمعاٍت العائلية والجماعات الكبرية األُرس
زالت قد الجماعة روح الفرد يف تبُث كانت التي الساذجة املدارس هذه أن غري التِبعات،

الوجود. من اآلن
الصغرية. واملدن القرى حياة عىل كبريًا تعديًال أدَخَلت قد الحديثة النقل طرق إن ثُمَّ
رجٌل مهنة لكل فكان بنفسها، نفسها حاجات تكفي القرى كانت ا جدٍّ قريب عهٍد إىل
محصوالٍت السكان به يَستبدل أو كله يُستهلك ا إمَّ املحيل اإلنتاج وكان يمثلها. فنيٌّ
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عىل يعتمدون واألهايل قريته، يغادر ال الرجل وكان املجاورة. القرى منتجات من أخرى
يشء؛ كل تغري فقد اليوم ا أمَّ الدين. وأمور واللهو العلم يف املدينة أو القرية أبناء مواهب
العالم ببقية القرية اتصَلت ن والتحسُّ الرتقية وسائل من النقل طرق عىل طرأ ملا ونظًرا
عدًدا أن كما بعيد، من الفنيِّني الرجال تستورد كما حاجاتها تستورد فهي االقتصادي؛
النائية، الكبرية واملدن واملكاتب املصانع يف للعمل القرية من يخرج السكان من كبريًا
عىل بل املحلية، املواهب عىل ذلك يف ُمعتمِدين غري والتمثيل باملوسيقى يستمتعون وهم

املتحركة. الصورة وَدور األثري َمتن
— اليوم إنك واحدة. بُقعٍة يف يعيشون املجتمع أفراد كل فيه كان عهٌد انقىض
لهوها يف القروية الجماعة فانحطَّت قراهم. يف القرويني تجد قلما — السيارات بفضل
الكربى. املدائن يف وفراغه حياته من كبريًا شطًرا يقيض الفرد ألن وثقافتها؛ وعبادتها
قد الصناعات تقدُّم أن كما الجرية. روابط تفكيك عىل والتلفون السيارة عِمَلت وقد
تركيز أدَّى وكذلك املجتمع. أعضاء بني والروحية الشخصية الصالت من كثريًا أضعف
األفراد؛ بني امُلشرتَك والتعاُون القلوب بني امُلتباَدل الحب فتور إىل الدولة أيدي يف األعمال
الجار، معونة من خريٌ وامُلمرِّضات باألطباء وتُِمدُّها الدولة تتعهدها التي فاملستشفيات
االشرتاكي التنظيم فإن ثَمَّ ومن جاره؛ نحو بالتِبعة الجار شعور من تُضِعف ولكنها

الناس. بني التعاُطف عىل يقيض
وعددها. الكبرية املدن حجم يف عظيمة زيادًة املاضية الثالثة األجيال َشِهَدت وقد
واملدن القرن يف منها للربح إدراًرا وأكثر للشعور إثارًة أشد الكبرية املدن يف والحياة
امُلهاجِرين ُمقدِّمة يف وسار املدينة. إىل الهجرة عىل الريف أهل ذلك شجع وقد الصغرية،
املدائن وعَمَرت القرى فأقَفَرت املمتازة، املواهب وذوي الطموِحني امُلغامِرين من ركٌب

الرجال. من بامُلمتاِزين
العلمية الطرق من االستفادة عىل املزارِعني وصغار الفالحني نحث أن العسري ومن
ذلك عىل وترتَّب املدن. إىل القرويِّني من األذكياء هجرة منها عدة؛ ألسباب وذلك الحديثة؛
يف قوية اجتماعيٌة حياٌة محلها تَحلَّ ولم الريف، يف االجتماعية الحياة ضُعَفت أن كله
هناك أجل واالتساع. م التضخُّ يف آخذٌة وهي املدن يف تَِدب كانت الفوىض ألن وذلك املدن؛
ُمفكَّكة املدينة يف الحياة آلية. سطحيٌة صلٌة ولكنها الصلة، من نوٌع املدن سكان بني
بسواي؟» أهتم فلماذا بي، يهتم ال الناس من أحًدا «إن لنفسه: يقول فيها فرٍد كل وكأن
روح وإضعاف املجتمع انحالل عىل تعمل التي اآلنفة األسباب هذه ضوء ويف
املدارس ل نُحوِّ أن نستطيع األمور. لعالج االقرتاح هذا أُقدِّم األفراد، عند الجماعة
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ذلك عن حياته من قصرية فرتٍة يف الفرد تُعوِّض عضوية، جماعاٍت إىل والكليات
أنفسهم بُحكم الطلبة يقوم بأن وذلك الصغرية، والقرية األرسة بحياة حلَّ الذي التدهُور
ذلك بمثل قامت نفسها القرية أن ولو الثقايف. والنشاط الجمعية األلعاب يف وباالشرتاك
تركيز عدم إن ثُمَّ املدن. إىل منها الهجرة وقلَّت مقبولة، مستساغًة فيها الحياة ألصبََحت
عليه تُدرُّه ما القرية يف يكسب أن من القرية ساكن يمكِّن بالزراعة، وارتباطها الصناعة،
كبرية وحداٍت يف ُمركَّزة زالت ما الحارض الوقت يف الصناعة أن نالحظ ولكنا املدينة.
العدد، كثرية بالسكان املزدحمة املدن إن البالد. عىل الكهربائية القوى توزيع تيسري برغم
وربما فيها. وتركيزها إليها الصناعات جذب عىل عجيبٌة قدرٌة لها وباريس، لندن مثل
إليها يجذب السوق وتوسيُع السوق، توسيع إىل تدعو السكان كثرة أن إىل ذلك يرجع
تضخًما فتزيد الكبرية املدن ضواحي يف عادًة تنشأ الجديدة الصناعات أن كما الصناع.
تركيز عدم أن أدركنا الكبرية املدن عىل الجوية اإلغارة سهولة إىل تَنبَّهنا وإذا واتساًعا.

عنها. مندوحة ال ماسة رضورٌة فيها الصناعة
األفراد. بني الرابطة إيجاد من بد وال ُمفكَّكة، املدينة يف الحياة إن

األسئلة من األول السؤال عن أُجيب أن الفصل هذا من سلف فيما حاَولُت لقد
نُطبِّق أن بها نستطيع التي املختلفة الطرائق وَوَصفُت الفصل، مستهل يف َوجهتُها التي
عن أُجيب أن اآلن وسأحاول والنساء. للرجال اليومية الحياة عىل الذاتي الحكم مبادئ
بحيث املستقلة املختلفة الفروع مجهود تنسيق نستطيع كيف وهو: الثاني، السؤال
جرَّبَت لقد خاص؟ بوجه الصناعي واإلنتاج عامٍّ بوجٍه االجتماعي التماُسك يضُعف ال
ذاتيٍّا حكًما وحكمها املختلفة الصناعات استقالل ثورتها من األوىل السنوات يف الروسيا
النظام عىل االشرتاكيِّني حزب وأرشف الدولة، يد يف اإلدارة فركََّزت عادت ولكنها فرديٍّا،
السوفييت. العمال جمعية من ُمنتَخبون ُممثَّلون عليه يُرشف كان أن بعد املصانع داخل
السيطرة معناها اإلدارة أن له خطاٍب يف الرويس Kaganowitch كاجانووتش ذكر وقد
دكتاتوريٌّ تعريٌف وهذا العمل. عىل التامة والسيادة والفصل، التعيني وحق املاديات عىل

الرأسمالية. البلدان يف الصناعة زعماء يراه عما يختلف ال لإلدارة
اإلدارة إىل الذاتي الحكم من التحوُّل أن الحارضة الروسية الحكومة أنصار ويزعم
فيه العمال كالروسيا، بلد يف صحيًحا ذلك يكون وقد اإلنتاج. زيادة إىل يؤدي املركزية
األمر ولكن املثمر. اإلنتاج عىل أو أنفسهم حكم عىل قادِرين غري الخربة قليلو ُجهاٌل
الذاتي الحكم أن عىل دبريل برهن وقد املتحدة. الواليات ويف أوروبَّا غرب يف كذلك ليس
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الرجال تربية فيها تحُسن التي البالد ففي وإذًا اإلنتاج. زيادة إىل يؤدي املصنع داخل
الذاتي الحكم يؤدي ال الديمقراطية، النُّظم فيها الناس تعوَّد والتي وتدريبهم، والنساء
تعبئة يريدون األمر أولو كان إن إالَّ اللهم اإلنتاج، قلة أو النظام انهيار إىل املصنع داخل
الالمركزية؛ تفشل حينئٍذ العسكرية. الحربية لألغراض وصناعاتها، رجالها كلها، األمة
الحرب كانت هنا ومن شاقة. عسريًة الدكتاتور مهمة يجعل املستقلة الهيئات د تعدُّ ألن
هذا املقبل الفصل يف وسأعالج الالمركزي. النظام وإلغاء الحكم تركيز يف قويٍّا عامًال
صه فسأُخصِّ الفصل هذا من بقي ما ا أمَّ الحروب. وأقصد — املستطري االجتماعي الرش
قدرة بها وأعني الذاتي، والحكم الالمركزية يف البحث أثارها التي الثالثة املسألة ملعالجة
إليها يُوَكل التي الهيئة وطبيعة اإلنتاج، عىل متحدة» «مستقلٍة وحداٍت من املكوَّن املجتمع

الَوَحدات. هذه مجهود بني الجمع
من عدٍد من تتألف بحيث تُنظَّم أن يمكن الصناعية الهيئات أكرب أن دبريل لنا بنيَّ
مثل أن عىل الربهان لنا وقدَّم ذاتيٍّا. استقالًال الوقت نفس يف واملستقلة املتحدة الجماعات
الديمقراطية هذه ُطبَقت وقد املُركَّزة. الهيئات من غريها عىل إنتاجها يزيد الهيئة هذه
الديمقراطية هذه ولكن الثمرات، بأطيب وأتت الكبرية املصانع بعض يف الصناعية
عدًدا تخلُق الرأسمالية ألن الوطنية؛ واالشرتاكية الرأسمالية ونظام تتعارض الصناعية
أن كما الصغرية. الصناعية مملكته عىل يسيطر منهم كلٌّ الدكتاتوريِّني، صغار من
زمام ويملك يده، يف النفوذ يَرتكَّز عظيًما، دكتاتوًرا إلدارتها تتطلب الوطنية االشرتاكية

البريوقراطيِّني. العمالء من بعدٍد مستعينًا بأَْرسه الشعب عىل كلها السلطة
من أكثرنا نحن فإذا تام. بيُرس يسري وعملها بالفعل، قائمة املتعاونة الهيئات إن
املعارضة عىل يبعث ولن ثوريٍّا، عمًال ذلك يكون فلن دائرتها من عنا ووسَّ الهيئات هذه

الِجدَّة. كل الناس عىل جديد ٌ مبدأ يثريها التي
ق وتُنسِّ جهدها د تُوحِّ عليا ُسلطٍة من لها بد ال امُلستقلَّة الصغرية الهيئات أن وجيلٌّ
الواقع مستبدة؟ دكتاتوريٍة إىل تتحول ال العليا السلطة هذه أن لنا يَكُفل الذي فما عملها،
تُفِسد العسكرية الروح إن للحرب. تتأهب التي الدول يف االحتمال شديد التحوُّل هذا أن
الذي اإلصالح يتجه ما كثريًا للقتال تستعد التي األمم ويف اإلصالح، أنواع من نوٍع أي
الدكتاتور مركز فيتعزز حربيٍّا، توجيًها الديمقراطية والروح الالمركزية نرش إىل يرمي

الحاكمة. األوليجاركية أو
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معذرًة الدفاع إىل الحاجة من الدكتاتور اتخذ عسكري، جوٌّ العالم ساد ما وإذا
بنفوذه يتشبث الدكتاتور ولكن الحرب، شبح يزول ثُمَّ امُلطَلقة. السلطة عىل لالستيالء
الرش؟ هذا من التخلُّص إىل السبيل هو فما النفوس. شيم من ذلك ألن استخدامه؛ ويُيسء
عىل َعَقدتُه الذي الفصل من األخري الجزء يف ع التوسُّ من بيشءٍ النقطة هذه بَحثُت لقد
األمور، أشد من الطمع مقاومة إن الفصل. هذا عىل القارئ أُحيل وإني املساواة، عدم
املجتمع إن الرتبية. دور يف يزال ما وهو االعتدال عىل الطفل تعويد لذلك سبيٍل وخري
مهاٌب النفوذ صاحب ألن والسلطان؛ النفوذ من االستزادة عىل ع يُشجِّ فيه نعيش الذي
ُكتبَت التي من أكثر نابليون عن ُكتبَت التي الكتب أن تعلم أن ذلك لتأييد ويكفي مقدَّس.
النفوذ صاحب أن يرى الذي الرجل أحالم تكون أن إذًا عىس فماذا آخر. رجٍل أي عن
والفوهرر الدوتيش إن ومكان؟ زمان كل يف الناس ألسنة عىل اسمه يرتدد الذي البطل هو
امُلغامِرين هؤالء أمثال إىل الناس ينظر حتى العالم إفساد عن يَُكفوا لن وأرضابهما
من فسيظهر ونابليون قيرص يعبدون الناس دام وما امُلختاِلني، امُلخادِعني من كأنهم
ا أمَّ البطل، يُقدِّس كارليل كان العذاب. سوء يسومونهم ونابليون قيرص أمثال بينهم
تسلُّق يف عال كلما الذي كالقرد «إنه الطموح: املستبد الحاكم عن فيقول Bacon بيكن
اليوم إىل نتطلع إننا نظًرا. كارليل من أصدق بيكن كان ولقد أالعيبه.» يف تفنَّن الشجرة
بوضع نقنع أن بد ال الوقت هذا يحني أن وإىل الدكتاتوريِّني، ظهور فيه يمتنع الذي
َخطر. أو أَثٌر ورائهم من يكون ال حتى الطامِعني طريق يف واإلدارية الرشعية العراقيل
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التاسع الفصل

احلرب

طريٍق كل — آجًال أو عاجًال إن — تَُسد بإثارتها والتهديد لها واالستعداد الحرب إن
اتَضَحت التي الحقيقة منها، َمفر ال التي امُلرة الحقيقة هي هذه املجتمع. ترقية إىل يؤدي

الكتاب. هذا من السابقة الفصول يف قدمناها التي البحوث من لنا
يَحل أن يمكن وما وأسبابها، الحرب، طبيعة يف شديد بإيجاٍز نبحث سوف واآلن
أصاب الذي العسكري الجنون هذا عالج وطرق عنها، نستغني أن لنا أمكن إذا َمحلها

األيام. هذه يف الناس

الحرب طبيعة (1)

حرارة يف وهي تتبارز، قد الدنيا الحيوانات إن محضة. إنسانيٌة ظاهرٌة الحرب (أ)
وهو إال الشاة يلتهم ال فالذئب ولعبًا؛ لهًوا أو القوت، سبيل يف تَقتِتل وقد الجنيس، التهيج
لها يحلو قد والِهرة نأكله. طعاًما لنا ليبيعها الذبيحة يقتل اب كالَقصَّ هذا يف وهو جائع،
للصيد يخرج بالصائد تكون ما أشبه حينئٍذ وهي ذلك، أجل من فتقاتله بالفأر تلعب أن
فيه ليس والصائد، اب القصَّ كعمل والهرة، الذئب عمل إن الحيوان. َلهِوه سبيل يف فيقتل
الجائعة، الكالب بني القتال وكذلك إشارة. وال ملحٌة — نعرفها كما — الحربية الروح من
الحرب إنما يشء. يف الحرب من ليس — الحان يف كارى السُّ بني جار بالشِّ يكون ما أشبه
تخرج اجتماعية حرشاٍت هناك إن أجل مقصود، ٍد ُمتعمَّ نظاٍم يف باأللوف الفتك معناها
غري آخَر جنٍس من عدوٍّ نحو دائًما هجماتها ه تُوجِّ ولكنها ُمنظَّمة، جيوٍش يف القتال إىل

جنسه. أبناء من األلوف قتل تنظيم يف َلفريٌد اإلنسان إن جنسها،
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الحرب أن يرون — كيث أرثر رس أبرزهم ومن — البيولوجيا علماء بعض إن (ب)
األفراد من األصلح بقاء له تَكُفل التي الوسيلة وهي املجتمع، تطهري يف الطبيعة وسيلة
عىل وتُبقي واألقوياء، بالشبان تفتك الحرب إن إذ باطل؛ زعٌم هذا ولكن املتمدنة. واألمم
وسائل أَِلف الذي الشعب أن نعتقد أن عىل يحملنا ما هناك وليس والضعفاء. املرىض
عىل ُجرأة أشدها األمم أرقى فليس األخرى؛ الشعوب من أرقى الحرب فنون وأجاد العنف
الحرب للبقاء. أصلحهم هم الحرب عىل الناس أقدر أن عىل التاريخ يربهن ولم القتال.
ال والشعوب لألمم بالنسبة وهي امُلمتاِزين، األقوياء الرجال من نُخبٍة عىل تقيض دائًما
التي للشعوب والبقاء السيادة تضمن أحيانًا فهي مرسومة؛ معروفٍة قاعدٍة عىل تسري
ال التي الشعوب عىل وتُبقي الشعوب هذه بدمار تنتهي أخرى وأحيانًا القتال، فن تجيد

الحرب. فنون تُتِقن
تعرف ال اإلسكيمو، مثل بدائية، إنسانيٌة مجتمعاٌت الحارض العرص يف تُوَجد (ج)
محاربة، مجتمعاٌت ة امُلتحرضِّ املجتمعات كل أن حني يف بال. عىل لها تخطر وال بل الحرب،
تدل منها؟ مفر ال للحضارة رضورة الحرب وهل متالزمان؟ أمران واملدنية الحرب فهل
الشعوب وأن وتُجيدها، الحرب تعرف كانت القديمة املدنيات أن عىل األثرية البحوث
الحضارة مستلزمات من ليست إذًا فهي أغراضها؛ لتحقيق وسيلة تتخذها املتأخرة
بالعظمة يُحسون زعماءَ بظهور مرتبطٌة الحروب نشأة أن الظن وأغلب ورضوراتها.
تزال وما املوت. بعد االسم وخلود والشهرة الشخصية السيادة بفكرة رءوسهم وتمتلئ
وتلعب الحروب، وقادة الدكتاتوريِّني رءوس يف تختمر الخالدة» و«الشهرة «املجد» فكرة
االقتصادية االعتبارات فيه تُعد الذي هذا عرصنا يف حتى الحروب، إثارة يف ا هامٍّ دوًرا

قصوى. أهميٍة ذات
مختلفة؛ مواقف الحرب من وقفت قد املختلفة العالم مدنيات أن نعلم أن يجب (د)
األوروبيون) (أي هؤالء أوروبَّا. أهل عن إليها نظرتهم يف يختلفون والهنود فالصينيون
استشهاًدا يموت الذي الرجل يُقدِّسون املسيحية نشأة منذ وهم العسكري، البطل يعبدون
اإلنسان هو كونفيوشس عند املثايل اإلنسان فإن الصينيون؛ كذلك وليس الجهاد. يف
والكنفوشية منسجم. ُمنظٍَّم مجتمٍع يف مسامًلا يعيش الذي ف، املثقَّ الشفيق العاقل العادل
األوان قبل بالحياة التضحية أن أئمتها ح ويُرصِّ البدنية، الشجاعة عىل العقل حكمة تُؤثِر
القتال يف وباالستشهاد العسكرية بالبطولة األوروبيِّني إعجاب ا أمَّ الحكيم. بالرجل تليق ال
يستطيع املرء وأن الطيبة، الحياة من خري الطيبة امليتة بأن العقيدة إىل بأكثرهم حدا فقد
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الحرب

والبطولة. الشجاعة عن ينم واحد بعمٍل واآلثام بالجرائم مليئة طويلٍة حياٍة عن ر يُكفِّ أن
عند — فاإلنسان العقيل؛ كونفيوشس مذهب م تُتمِّ الصيني Lao Tsu الوتسو وصوفية
عىل شخصيته يفرض أال له ينبغي طيبة هادئًة عيشًة يعيش أن يُحب الذي — الوتسو
بالتواضع، يتصف أن له ينبغي كما بالعدوان، غريه يبدأ وأالَّ بأهميته، يشعر وأالَّ غريه،

بالخري. الرش يُردَّ وأن

الهدوء إىل تجنح والوتسو كونفيوشس عهد منذ العليا الصينية امُلثل باتت وقد
الدين رجال أن كما بها. وشادوا الحرب دوا مجَّ فقد األوروبيون الشعراء ا أمَّ واملساملة.
بالد يف كذلك األمر يكن ولم القومي. واالعتداء الديني االضطهاد يُربِّرون األوروبيِّني
— يزالون وما — كانوا البالد تلك يف والشعراء الفالسفة فإن السالفة؛ العهود يف الصني
إىل يرتفع ال وضيٌع رجٌل البالد تلك يف الجندي الحربية. العسكرية الروح من يَنِفرون
عىل الغربية املدنية إدخال أن الكربى التاريخ مآيس ومن اإلدارة. رجل أو العاِلم مستوى
تدعو عاٍم آالف ثالثة ُزهاء ظلَّت ثقافٍة عىل العسكرية الروح إدخال معناه كان الصني
هناك َلت تبدَّ فقد الحديث العرص يف ا أمَّ القتال. عن والكف السلم سياسة إىل تواٍن بغري
هناك والجندي ،١٩٣٦ عام الصينيِّني من كبرٍي عدٍد عىل اإلجباري التجنيد وُفرض األمور،
وتعزيزها الصني يف الحربية الروح تقوية عىل ساعد ومما الجماهري. بإعجاب يظفر اليوم

معتدية. استعماريًة دولًة جيَلني بعد الصني تصبح وقد امُلتكرِّر. الياباني االعتداء
كالهندوكية — فالبوذية للسالم؛ الهنود حب عن تعبري أحسن تعاليمه يف بوذا ويُعربِّ
بصناعة يشتغل أن الرجل عىل تُحرِّم البوذية الكائنات. من غريه يؤذي أالَّ املرء تُعلِّم —
البوذية الحيوان. قتل أو بالجندية، أو وامُلخدِّرات، السموم بصناعة أو بيعها أو األسلحة
اضطهاٍد وبغري قتاٍل بغري طريقها ت شقَّ التي هي العظمى العالم ديانات بني من وحدها
طريقها ت شقَّ التي املسيحية من أرقى الناحية هذه من فهي تعذيب؛ أو رقابة أو
ا أمَّ اإلنسان. بكرامة ُمشنٌي البوذيِّني عند والغضب الدماء. وإراقة بالسيف الناس بني
املسيحية األمم فإن ثَمَّ ومن يغَضب؛ وأن يَحنَق أن املرء حق من أن فريون املسيحيون
يف وارتَكبَت الحرب، أجلها من فشنت لكرامتها، غِضبَت هي إذا ُمصيبًة نفسها ترى

واآلثام. الفظائع سبيلها
األرض، وجه من تزول أن ويمكن العقل، يُربِّرها وال طبيعية، ليست إذًا الحرب
العصور يف مألوفة عادًة كانت وقد املرأة، أجل من الفرسان بني املبارزة زالت كما
األم عاشق أو الخائنة الزوجة قتل جرائم — كبري حدٍّ إىل — زالت وكما الوسطى،
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عليها يُحاَسب وال طبيعيًة الجرائم هذه يحسبون مىض فيما الناس وكان األخت. أو
فالرجل مختلفة؛ صوٍر عىل تشكيلها يمكن مرنٌة اإلنسان طبيعة أن الواقع مقرتفوها.
هذا وعىل قلتها. حد إىل لخيانتها يثور قلما ولكنه حبيبته، عىل يغار قد اآلن املتمدن
الحروب، وباء من نتخلص أن — عزائمنا صحت إن — بوسعنا إنه نقول القياس
الطبيعة، قوانني من الحرب ليست اقهن. وُعشَّ الخائنات الزوجات قتل من تخلصنا كما
أن ونستطيع إشعالها، يريدون الناس ألن تشتعل هي إنما اإلنسان، طبيعة من وليست
شاقٌّ أمٌر اإلنسانية اإلرادة تغيري بأن أعرتف وأنا بها. فنستبدله غريها آخر شيئًا نريد

املستحيل. باألمر ليس ولكنه عسري،

الحروب أسباب (2)

ُمتعددٍة ألسباٍب يحبونها وهم إشعالها، يحبون الناس ألن تشتعل الحرب إن ثانيًة أقول
ييل: ما منها نذكر متنوعة،

آلمالهم، ُمخيِّبة ُمِذلٌة السلم وقت أعمالهم ألن الحرب؛ يُحبون الناس من كثريٌ (أ)
أسباب يف الحديثة البحوث دلَّت وقد حماسة. وال اشتياًقا فيهم تبعث ال ُمِملة ألنها أو
الحروب،1 أوقات يف امُلقاتِلني غري املدنيِّني بني الثلثنَي إىل تهبط نسبته أن عىل االنتحار
إىل األفراد تدفع التي الوطنية الحماسة وإىل القتال، إبَّان العيش بساطة إىل ذلك ويرجع
— ُمعنيَّ هدٍف إىل ترمي الحرب زمن يف الحياة أن وإىل الوطن، سبي يف للعمل البقاء
األمور انقالب يف األمل إىل كذلك بالحياة الناس تشبُّث ويرجع األعداء. عىل االنتصار هو
وامُلوظَِّفني العمال ألن الوظيفة؛ وَمَلل العمل سآمة من ف التخفُّ وإىل األحوال، ن وتحسُّ
عجلة تسيري عىل الحرب رجال بمعونتهم أوطانهم نحو نبيًال عمًال يؤدون أنهم يشعرون
الرفاهية من نوًعا ويخلُق للمتعطلني عمًال يُوِجد الحربية الصناعات اتساع إن ثُمَّ القتال.
قيود من كبري حدٍّ إىل يتحرَّرون األفراد أن — ذلك فوق — ويُالَحظ العمال. بني تة املؤقَّ
يظفروا أن يحبون — رءوسهم فوق ُمسلٌَّط املوت وسيف — ألنهم الجنسية؛ األخالق
شائقة الحرب زمن يف الحياة أن كله ذلك إىل أضف ُمتع. من فيها ما بخري الدنيا من

الراقية. دة امُلعقَّ املجتمعات يف أقصاها االنتحار نسبة تبلغ 1
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الصحف تُذيعه وما اإلشاعات، كثرة ألن وذلك منها؛ األوىل السنوات يف األقل عىل ا، جدٍّ
نهاية حتى املدنيون كان وقد املشاعر. ويثري الحس يُرِهف املعارك أنباء من صباٍح كل
ُعرضًة كانت التي املناطق سكان استثنينا إذا القتال، أخطار عن بَعيِدين الُعظمى الحرب
ساحة يف الجندي له يَتعرَّض ملا سيَتعرَّضون املقبلة الحروب يف ولكنهم املبارش. للغزو
الغارات برهنت إذا ا أمَّ للحرب. املدنيِّني حماسة تفُرت أن ذلك عىل يرتتب وسوف الوغى.
بتاتًا، للقتال الحماسة جذوة تنطفئ ال فقد الخرباء، يرى مما خطًرا أقل أنها عىل الجوية

اللهيب. اندالع من األوىل األشهر يف األقل عىل
كانوا أنفسهم امُلحارِبني من كبريًا عدًدا أن عىل العظمى الحرب تاريخ ويُدل
امليتة اململَّة األعمال من بِفرارهم بون يُرحِّ وكان القتال. رضوب ببعض يستمتعون
البدني التعب حساب عىل الِفرار هذا كان إن حتى السلم، وقت يمارسونها كانوا التي
سوف املقبلة الحروب ظروف أن ح نُرجِّ أنَّا غري الجثماني. وبالتشويه باملوت واملخاطرة
والقتال املغامرة يُحبون الذين البرش من النفر ذلك يجعل مما ُمروِّعة قاسيًة تكون
اإلحساس هذا ولكن ساحاتها. إىل النزول ون ويُمجُّ ويخَشون الحرب يمُقتون بطبعهم
الِحني هذا يحني أن وإىل األمم. بني فعًال الحرب تشتعل حتى يتولَّد لن القتال ِببغض
م تتوسَّ من ضد الخبيثة القوية الدعاية نرش عىل ونشاط بجدٍّ الحكومات جميع ستعمل
ستَُرضب بأنها رعاياها تنذر الحكومات هذه ذاتها. حد يف الحرب ضد ال العداوة فيهم
تُقِنعهم وهي األعداء. طائرات من محتشدٌة أساطيُل عليهم تُسِقطها الجو من بالقنابل
من ذلك غري وعىل الجوية، الغارات من االحتياط عىل التدريب برضورة — تُرِغمهم أو —
وهي وللدفاع. الهجمات ضد التسليح رضورة تدَّعي وهي العسكري. التدريب رضوب
الواقية األقنعة ماليني تصنع وهي ميزانيتها. نصف من يَقُرب ما التسليح هذا عىل تُنِفق
تحمي ال األقنعة هذه أن تعلم وهي — السامة الغازات من للوقاية السكان عىل وتُوزِّعها
ال وهي استعمالها، يستطيعون ال وامُلسنِّني واملرىض األطفال أن كما تَِقيه، وال حاملها
االستماع عن آذانها تصم الحكومة أن غري السامة. الغازات أنواع أكثر من وقايًة تصلُح

املحايدون. الخرباء به ينصح ما إىل
وإىل األعداء، ضد الدعاية إىل ه ُموجَّ جميًعا الحكومات مجهود إن فأقول وأعود
أولهما الدعاية: هذه لنجاح سببان وهناك التسليح. زيادة وإىل الحرب لرضورة الدعوة
ألنهم بالحرب بون يُرحِّ امُلحارِبني وغري امُلحارِبني من كثريًا أن وهو قبُل من ذَكرُت ما
أعالج عندما ييل فيما سأذكره وثانيهما الرتيب، السلم ملل من مخرًجا فيها يجدون

الحروب. الشتعال السيكولوجية األسباب أوجه من آخر وجًها

79



والغايات الوسائل

القومية فكرة إن الحروب. أسباب من قوي سبٌب الوطن وحب بالقومية الشعور (ب)
اإلله دينية، عقيدٌة فالقومية اإلنسان؛ رغبات لبعض إرضاءً فيها ألن النفوس إىل ُمحبَّبة
املقدَّسة الدولة هذه يف والفرد امُلقدَّس. الدكتاتور أو امللك ورمزها الدولة، هو فيها املعبود
العقيدة هذه ففي وإذًا األخرى. الشعوب جميع يف األفراد جميع من أرقى نفسه يعترب
جون يُؤجِّ فرتاهم الحقيقة، هذه الدكتاتوريون أدرك وقد النقص. لعقدة عالٌج القويمة
هذه ألن بالجميل؛ لهم املاليني اعرتاف يف يعملون ما ثمار فيجنون القومي، الغرور نريان
الفرد إن أثيل. مجدها ُمقدَّسٍة أمٍة يف بالعضوية تترشف بأنها باالعتقاد تنعم املاليني
الِعوض بعض مجيدٍة أمٍة إىل انتمائه يف يجد فهو ولذا قيمة؛ وال له أهمية ال فقري العادي

وتفاهته. َضعته عن
والكرب والخيالء والغرور اآلخرين. َقْدر من الحط دائًما عنه ينشأ النفس واحرتام

القتال. ينِشب هنا ومن األخرى. الشعوب ألبناء والكراهية االحتقار تُولِّد
يف يسلكون والنساء الرجال أكثر أن وذلك آخر، خطٌر الدولة تقديس وراء ويَكُمن
املجتمع، عليها يقرهم ال دنيئة دوافَع نفوسهم يف يُضِمرون ولكنهم حسنًا، سلوًكا الظاهر
سون يُنفِّ طريقها عن ألنهم والخداع؛ والقرصان العصابات بقصص َفرِحني لرتاهم وإنك
القصص، هذه يف يجدون ما الدولة يف يجدون وهم الخبيثة، نفوسهم عليه تنطوي عما
قوتها يف عظيمٌة مقدَّسة، معنويٌة شخصيٌة الدولة ألن ذلك؛ من أكثر فيها يجدون بل
ال الدولية الشئون يف الساسة أخالق إن الخلقية. الِوجهة من منحطٌة ولكنها وسلطانها،
املواطن ويستطيع وامُلخادِعني. والقرصان اللصوص عصابات أخالق عن يشء يف تختلف
بني العالقات ميدان يف بل فحسب، السينما أرشطة يف ال اإلجرام يف رغبته عن س يُنفِّ أن
الدول من غريها تُهدِّد — املواطن إليها ينتمي التي — املقدَّسة الدولة إن أيًضا. األمم
زوجه يحب قد الرجل إن املكبوتة. الدنيئة الطبائع فينا تُريض بطريقٍة ح وتتبجَّ وتُخادع
بأذًى، غريه يصيب وال أحًدا يرض ال عمله، يف ويُخلص جريانه، عىل يعطف وقد وأطفاله،
رقعتها تتسع وحينما البلدان، من غريها عىل بالده تنترص حينما بالنشوة يشعر ولكنه
وتخدعها الوادعة األمم من غريها عىل تعتدي حينما أخرى بعبارٍة أو غريها، وتُخضع

ومالها. جهدها وتَِرسق
واجباٍت علينا تفرض إنها غريب، سلطاٌن النفوس عىل ولها عجيب، معبوٌد األمة إن
إننا ونُقدسها، نُحبها ألننا وذلك فنقدمها؛ عظيمُة تضحياٍت إلينا وتطلب فنؤديها، شاقًة
بالصلف لتظاُهرنا املعاذير لنا تُقدِّم وهي الخبيثة، الدنيئة الطبائع فينا تُثري ألنها نُحبها
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حروب من تشن بما الفرصة لنا تُهيئ وهي األخرى، األمم أبناء من غرينا عىل والكربياء
والدمار. الفتك إىل متعطشًة نفوًسا الدماء برؤية فنَروي امَلذابح، نشهد ألن

اآلن ولنبحث للحروب. السيكولوجية األسباب عىل الكالم من القدر بهذا ونكتفي
أخضعناها إذا كذلك سيكولوجية تكن وإن — أسباٌب وهي املبارشة، الحرب أسباب يف
نلجأ إنما الواقع يف ونحن أمرها. ظاهر يف واقتصادية سياسيٌة — الدقيق للتحليل
الحرب أسباب يف البحث عند — واقتصادي وسيايس سيكولوجي — التقسيم هذا إىل
شئون إىل ننظر األسباب بني الفصل بهذا ألننا مثالبه؛ له تقسيم ولكنه التبويب. لسهولة
من علينا هبََطت وإنما نفوسنا، داخل من تنبع لم عوامُل كأنها و«االقتصاد» «السياسة»
واالقتصاد للسياسة إن أجل البرشية. الطبيعة عن تنفصل قد عوامل ونحسبها آخر، عالٍم
ما كثريًا فهو تُؤثِّر؛ وال تتأثَّر التي اء الصمَّ باآللة ليس اإلنسان ولكن املستقل، أثرهما
تالئم حتى والتبديل بالتعديل ويمسها واالقتصادية، السياسية العوامل هذه يف يتدخل
أثرهما لهما عامالن كأنهما واالقتصاد السياسة إىل ننظر أن لنا ينبغي فال ولذا حاجاته؛
إىل بنا تؤدي النظرة هذه ألن نفوسنا؛ مع يتفاعل لم الذي سلطانهما ولهما املستقل،
عن واالقتصادية السياسية العوامل نفصل حينما بأننا القول أُكرِّر وأنا خاطئة. نتائَج
واالقتصاد السياسة عوامل ألن فحسب؛ البحث لتيسري ذلك نفعل فإنما النفسية العوامل

طبيعتها. يف سيكولوجيٌة
نريانها اشتَعَلت حرٍب من فكم ذاتها؛ الحرب هي للحرب السياسية األسباب وأول (ج)
الحدود إىل الوصول بقصد أو حربية، قيمٌة لها األرض من قطعة عىل االستيالء بسبب
املجاورة الدول عىل الهجوم تجعل والتي عنها، الدفاع يسهل التي الحدود أي — الطبيعية
االقتصادية. املزايا أهمية األمم حكام عند لها املحضة الحربية املزايا إن ميسوًرا. أمًرا
نشوب أسباب من سبٌب والجوية البحرية األساطيل وبناء الجيوش حشد مجرد إن ثُمَّ
إجادة عىل ندربها كي الحربية قوانا نستخدم أن «يجب العسكري: الرجل يقول القتال.

املقبلة.» الحرب يف النرص إىل أقرب تكون حتى القتال
كل إن الحروب. إثارة يف التسليح يلعبه الذي الدور يف كلمًة نقول أن هنا بنا ويجُدر
يقصد ال وأنه فحسب، الدفاع ألعراض هو إنما بالدهم تسليح أن يزعمون السياسة رجال
عليهم يُحتِّم األجنبية الدول تسليح أن — ذلك فوق — يزعمون إنهم ثُمَّ الهجوم. به
األخرى الدول تتخذه ما ضد نفسها عن للدفاع الحيطة تتخذ أمة كل إن بالدهم. تسليح
ينتهي بد ال التسليح يف التسابق هذا أن يف مراء وال الدفاعية! االحتياطات أسباب من
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لسببني: القتال إىل حتًما يؤدي التسليح إن القتال. ميدان إىل والنزول الحرب بإعالن
يف والبغض والحقد والشك الخوف يبعث البلدان من بلٍد تسليح ألن وذلك نفيس؛ أولهما
بالقتال والجدال الخالف ينتهي أن أرسع ما املوبوء الجو هذا مثل ويف املجاورة. البلدان
طراًزا تصبح حينها يف تُستخدم لم إذا األسلحة أن وذلك فني؛ الثاني والسبب واملعارك.
لذلك مثًال خذ الطراز. حديثة أسلحًة يستخدم الذي العدو ملالقاة يصلح ال قد قديًما
غريها من خريٌ بأنها تُحس التي الدولة فإن ولذا باطراد؛ يوم كل تتقدم إنها الطائرة.
فتحاول السالح، نوع يف غريها عليها يتفوق أن قبل الحرب إعالن إىل تُساِرع تسليًحا
إن ثُمَّ الفقرية. األمم من كانت إذا تتحمله ال قد طائًال ماًال ذلك ويكلفها تجاريها، أن
الرشكات هذه مصلحة من أن الجيل ومن األهلية، الرشكات بصنعها تقوم األسلحة أكثر
من وذلك عظيم. بربٍح األخرى األجنبية ولألمم ألمتها، وبيعه السالح، صناعة من اإلكثار

الفصل. هذا من آخر موضٍع يف ثانيًة فيه الكالم إىل وسأعود الهامة، الحروب أسباب
والحروب اإلسالم فحروب سياسية؛ أو دينية عقيدٍة لنرش الحرب تشتعل وقد (د)
وحروب عرش، والسابع عرش السادس القرننَي يف األوروبيَّة الدينية والحروب الصليبية
أمثلٌة كلها األخرية، األهلية اإلسبانية والحرب األمريكية، األهلية والحرب الفرنسية، الثورة
الحروب هذه بعض إن ا حقٍّ بعينها. عقيدٍة أو خاصٍة فكرٍة نرش منها الغرض لحروب
السيادة أو الثروة، جمع يف الطمع مثل العقيدة، نرش غري أخرى أسباٍب إىل يرجع قد
الفكرة نرش هو الحروب هذه جميع يف األول الغرض ولكن ذلك. غري أو املجد، وبلوغ
الدفاع أو جديدة عقيدٍة نرش يف رغبة هناك تكن لم فلو امُلقاِتلون؛ لها س يتحمَّ التي
والحماسة بالحرارة فيها املحاربون قاتل وما الحروب هذه قامت ما قديمٍة عقيدٍة عن
محل الحديث العرص يف القومي ب التعصُّ حل وقد دائًما. بها يتصفون التي والشجاعة
كلها املقبلة الحروب أن عىل الدالئل وتدل القديم. الزمان يف والسياسية الدينية العقائد
للدفاع تنَشب الخايل الزمن يف الحروب كانت كما اآلراء، من رأٍي عن للدفاع تهب سوف

الدين. عن
تحقيق هو وذلك إيجاًزا، قبل من إليه أملعنا الحرب أسباب من آخر سبٌب َة وثَمَّ (ه)
أجل فمن الجيوش؛ وقواد امللوك به يحلُم لذيذ ُحلٌم واملجد النرص. يعقب الذي «املجد»
واملغرب، املرشق األكرب اإلسكندر خ دوَّ املجد أجل ومن يقاتلون، آشور ملوك كان املجد
يف املالكة واألَُرس عرش، الرابع ولويس ونبالؤها، الوسطى العصور ملوك قاتل أجله ومن
يف وموسوليني هتلر يقاتل أجله ومن بونابرت. ونابليون عرش، الثامن القرن يف أوروبَّا
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الحاكم تدفع ما كثريًا واملجد العظمة إىل والتعطُّش والغرور الزهو إن الحديث. العرص
ا مستبدٍّ دكتاتوًرا الحاكم كان إذا وبخاصٍة عنها، أغناه كان ما حرٍب يف بلده إقحام إىل

حربية. أوليجاركيٍة رأس عىل
كل عىل يعود فإنه كال؛ وحدهم. والقواد امللوك خصائص من املجد تحسب ولقد (و)
فالفرنسيون وتقوى؛ القومية العواطف فيها تشتد التي البلدان يف املجتمع أفراد من فرٍد
الدعاية أَثَر من الفرنسية الثورة نَجَحت وقد مجده. عرش الرابع لويس شاطروا جميًعا
تعم الدعاية هذه ومثل أجمِعني. لهم املجد بأن الناس تُقِنع أن تحاول كانت التي
والصحافة ومجًدا. له فخاًرا أمته نرص يف أن العادي الرجل فيتصور اليوم، العالم
البلد داخل األمور تسوء وعندما نصيبًا. املجد يف له أن فرٍد كل تُشِعر والسينما والراديو
القتال مجد يف أن الدكتاتور يرى ما كثريًا والضجر، ر بالتذمُّ الناس ويبدأ الدكتاتوري،
العرص يف املدنيني ألن الحارض؛ يف منه أرخص املايض يف املجد كان وقد لذلك. عالًجا
الطائرة استخدام بعد وذلك املحاربون، يُكابدها كما الحرب ات َمشقَّ يُكابدون الحديث
تُهِلك الحديثة بالوسائل والحرب الظافِرين. من كنا إن املجد ثمن يدفع فكلنا القتال؛ يف
ساحة يف الرجل منها يقايس كما بيته كْرس يف الرجل منها فيقايس والنسل؛ الَحرَث

القتال.
أمٌة تملكها ِخصبٍة أرٍض يف الطمع األمم تقاتُل يف االقتصادية األسباب أهم من (ز)
السكان يقطنها جديدٍة أرٍض إىل بحاجة أملانيا أن ِمراًرا ُخَطبه يف هتلر أعلن فقد أخرى؛

األملانية. البالد مساحة تحتمله عما الزائدون
يف عنها يُستغنى ال التي الخام باملواد الغنية البلدان عىل السيطرة رغبة أصبََحت وقد
كانت فقد الِخصبة؛ األرايض امتالك يف الرغبة من الحديثة األزمنة يف أهميًة أكثر الصناعة
اليابان حرب وترجع وأملانيا، فرنسا بني النضال سبب اللورين يف والحديد الفحم مناجم
مع وإيطاليا أملانيا تشرتك ولم املعادن. إىل اليابان حاجة إىل الصني وشمال منشوريا يف
يطمعان الدكتاتوران كان وإنما الفاشستية، آرائها نرش ملجرد األهلية حربها يف إسبانيا
قبل كانت التي املناجم وهي البالد، تلك يف والحديد النحاس مناجم عىل الحصول يف

اإلنجليزية. السيطرة تحت الحرب اشتعال
ألن خارجية؛ أسواٍق إىل الكربى الصناعية الدول تحتاج الرأسمالية ظل ويف (ح)
الرغبة منشأ كان ولقد الداخلية. الرشائية القوة وعىل السكان، حاجة عىل يزيد اإلنتاج
أسواٍق عىل الحصول عرش التاسع القرن يف العظمى الدول عند االستعماري ع التوسُّ يف
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الغزو طريق عن إما — بالسوق الدولة ظفرت إن وما منتجاتها. فيها تبيع خارجية
لتلك السلع يُورِّدون الذين الصناعة أرباب رشع حتى — السلمي ل التدخُّ طريق عن أو
واالستغناء املصانع إنشاء من تمكنها التي باآلالت فيها تقوم التي البلدان إمداد يف السوق
الرأسمالية. نظام يف املتناقضات أعجب من العمل وهذا الفاتحة. الدولة منتجات عن
بل حاجاتها، سد تكفيها التي اآلالت استَوَرَدت قد الصناعة يف املتأخرة البلدان أكثر إن
اآلالت بتلك أمدها وقد الخارج. إىل حاجاتها عن الزائدة السلع تصدير من تُمكِّنها والتي
وتلك لسلعهم. أسواًقا البالد تلك يتخذون قبُل من كانوا الذين األموال رءوس أصحاب
النهاية، يف األسواق تلك يفقدون األموال رءوس أصحاب ألن جنونية؛ سياسة شك وال

الشعواء. الحروب ذلك أجل من ويُثريون غريها، عن فيبحثون
األقليَّات اهتمام هو وذلك الحروب، أسباب من هامٍّ آخر سبٍب إىل ذلك ويسوقنا (ط)
األسلحة؛ ُصنَّاع جماعة أثًرا وأسَوُؤها األقليَّات هذه وأقوى الخاصة. بمصالحها القوية
مصلحة أن يف مراء وال عظيًما. ربًحا عليهم تُِدر لها واالستعداد الحرب أن فيه شك ال فمما
أسباب ويخلقون الفتن يثريون يفتئون ال تراهم ولذا الحرب؛ نار إشعال يف الطائفة هذه
يخدمون وهم الرشوة. إىل الدعاية من — الوسائل بشتى وذلك الحكومات، بني الشقاق
دائًما ينادون اليسار حزب أعضاء فإن ثَمَّ ومن السالح؛ بنزع مناديًا يرتفع صوٍت كل
عىل بالفعل اإلنجليزية الحكومة استولت وقد الصناعة. هذه عىل الدولة استيالء برضورة
لهم َهمَّ ال الذين الكبرية األموال رءوس أصحاب نفوذ من فتحرََّرت منها، كبرٍي جانٍب
قامت سواء حال، أية عىل تسليح التسليح أن ننىس أالَّ يجب ولكنَّا األرباح. زيادة إال
تفتك مثلما بالناس تفتك الحكومة تصنعها التي الطائرة فإن الرشكات؛ أم الحكومة به
مصانع يف األسلحة صناعة إن بل رأسمالية، رشكٌة تديره مصنٍع من تخرج التي الطائرة
هذه إلغاء أن ذلك عن وينجم كبري، حدٍّ إىل ويُربِّرها مرشوعًة الصناعة هذه يجعل الدولة
الحكومات أن ِبلَّة الطني يزيد ومما الحكومة. إدارتها تولَّت إذا عسريًا يصبح الصناعة
وسيلٌة ألنها عنها تتخىل أن تحب ال — التسليح صناعة عىل تسيطر بعدما — املركزية
العمال أن كما بمفرده، مصنٍع صاحب كل من أقوى الدولة إن ثُمَّ لالستبداد. الة فعَّ
ُمدرَّب جيٍش إىل بسهولة تحويلهم يمكن الدولة مصانع يف األسلحة بصناعة امُلشتغِلني

الحكومة. عليه تسيطر
إىل الصناعة هذه تحويل عىل ترتتب التي الدولية املشاكل عن نغُفل أال يجب وأخريًا
ولذا األفراد؛ يطمع كما الربح يف تطمع األسلحة تصنع التي الدولة إن قومية. صناعٍة
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من تجني ال وهي أسلحتها. تبيعها كي الصناعة هذه يف الضعيفة الدول عن تبحث تراها
الحكومة سياسة عىل تسيطر أن أيًضا بذلك تستطيع إنها بل فحسب، الربح ذلك وراء
لوٌن وهو األسلحة. تصنع التي الكربى الدول بني املنافسة دواعي من وهذا املشرتية.
الدولة فاستيالء الحروب؛ والشتعال الدويل للنزاع آخر وسبٌب املنافسة، ألوان من جديد
أيدي من الصناعة هذه نقل نبغي ال إننا ِبرش. رشٍّ استبدال معناه إذًا الصناعة هذه عىل
اقتَنَعت إذا إالَّ ذلك يكون وال ا. تامٍّ محوٍّا محوها نبغي إنما الحكومات، أيدي إىل األفراد

األغلبية. إقناع طريقة عن ييل فيما وسنتحدث اإللغاء، برضورة األغلبية
َلملومون، جميًعا فإننا وحدهم؛ األسلحة ُصناع عىل اللوم نُصب أن الرأي خطل ومن
د ونُعضِّ التسليح، إعادة سياسة عىل تسري التي الحكومات نؤيد ألننا باملوت؛ يتجر وكلنا
االستعماري. ع التوسُّ إىل ترمي التي والحربية والدبلوماسية االقتصادية البالد سياسة
عىل تقع التي التِبعة من أجسم واألغنياء األقوياء عاتق عىل تقع التي التِبعة أن غري
عن تقل ال املستعمرات يف ماله يستغل الذي التاجر وتِبعة والفقراء. الضعفاء كواهل
ُمرتَزًقا املستعمرات يف يجد كالهما والصانع التاجر ألن السالح؛ يصنع الذي الرجل تِبعة

ومغنًما.
مصلحتها ترى ألنها التطاُحن إىل الدول تُجر ما كثريًا ناع والصُّ التُّجار وطائفة
الربيئة. الجاهلة العامة تُقنع أن الصحافة طريق عن تستطيع وهي التطاُحن. هذا يف
مصالح تُهدِّد أغنيائها) (ملصلحة أجنبيًة دولًة ترى أن الساذجة العامة هذه َليُيسء وإنه
الغنية. األقلية مصلحة يف دماءها وتُريق شديدة بحماسٍة فتُقاتل أمتهم! أبناء من األغنياء

الجديدة والسياسة العالج (3)

اتباعها يمكن التي الطرق يف اآلن ونبحث وأسبابها، الحرب طبيعة عن قدمنا بما نكتفي
السياسة يف ذلك بعد نبحث ثم تشتعل، أن بعد إخمادها طرق ويف الحروب، اشتعال ملنع
الحرب مقام يقوم أن يمكن وفيما القديمة، السياسة محل تحل أن يمكن التي الجديدة

السيكولوجية. الناحية من
كلها برَهنَت طرق وهي الحروب. ملنع فعًال اآلن القائمة الطرق نذُكر أن بنا ويَجُمل

غريها. بها نستبدل أن بد وال الفشل، عىل
س تُؤسَّ لم ألنها وذلك والِخذالن؛ بالفشل انتهت وقد األمم، ُعصبة الطرق هذه من
كما إليها، تنضم أن َرفَضت أمريكا أن الُعصبة فشل عىل وساعد الصحيحة، املبادئ عىل
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ضمت إن حتى — الُعصبة ولكن سنوات. عدة عنها أُبعَدت املعادية والدول الروسيا أن
إن أخرى. ألسباب منها، الغرض تحقيق يف تنجح لن — والروسيا وأملانيا أمريكا إليها
العدد، قليلة الجماعة هذه تكن مهما جيًشا، تمتلك التي الجماعة بعضوية تسمح العصبة
مهما العصبة، يف العضوية حق لها يكون ال جيٌش لها ليس التي الجماعة أن حني يف
والواقع للحرب». ُمنظٌم مجتمٌع «بأنها ونظريٍّا عمليٍّا األمة تُعرِّف العصبة إن كبرية. تكن
أساس عىل يُبنى آخر تعريٍف أي ا أمَّ العصبة. أعضاء كل عىل ينطبق التعريف هذا أن
ناقٌص تعريٌف فهو الجغرافية، الحدود حتى أو الثقافة، أو اللغة أو اللون أو العنرص

للحرب. منظمة مجتمعاٍت من عصبة إال هي إن إذًا فالعصبة مانع؛ وال جامع غري
تقرتحها التي الوسيلة يف واضحًة تَتبنيَّ العصبة تسود التي العسكرية والروح
بفرض تقيض قانونها يف عبارًة العصبة مؤلفو وضع فلقد السالم؛ لضمان العصبة
فالعقوبات معتدية؛ دولٍة كل عىل ثانيًا، العسكرية العقوبات ثُمَّ أوًال، االقتصادية العقوبات
النهاية يف أدت صارمًة كانت إذا االقتصادية والعقوبات بعينها. الحرب هي العسكرية
األخرى الدول فتقابلها عليها، تُفَرض التي الدولة جانب من الحرب إعالن إىل كذلك
«سالمة ونها يُسمُّ فهم مختلفة؛ بأسماءٍ الحرب العقوبات فكرة مؤيدو ي ويُسمِّ باملثل.
معناها املجموع» «سالمة فإن األلفاظ؛ تخدعنا أال يجب ولكنَّا ذلك. غري أو املجموع»
العصبة، بدول األول الِحلف دول ى وتُسمَّ آخر، حربي تحالٍف وجه يف حربي تحالٌف

املعتدية. بالدول الثاني الِحلف ودول
أعضاء جانب من العسكرية القوة إظهار مجرد أن العقوبات فكرة أصحاب ويعتقد
أن يزعمون إنهم عزمها. عن فتَُكف االعتداء، تعتزم التي الدول إلرهاب يكفي العصبة
سبيل يف التسليح بإعادة يقولون فهم ولذا استخدامها؛ احتمال قل زادت كلما القوة
َقِويَت أمة يُرهب ال التهديد فإن الزعم؛ هذا تؤيد ال التاريخ حقائق أن بيد السالم.
العرص يف يحملنا ما هناك وليس الساحقة. القوة رؤية من ينكمش ال واليائس عزيمتها،
ساحقة، قوًة ستكون امُلعتدية الدولة ضد عة امُلتجمِّ القوة بأن الفرض عىل الحارض
تعاديها التي والدول العصبة دول تكون أن املنظور إذ االحتكاك؛ عند ُمحقٌق نرصها
اآلن أخذا قد الِحلفني هذين إن بل املتحالفة، الدول من مجموعتنَي من متكافئنَي طرَفني
العصبة. دول تمثل سوف إنجلرتا، إليهما تنضم وقد والروسيا، ففرنسا الظهور؛ يف فعًال
إىل تنضم أو محايدًة، الصغرية الدول وستبقي املعادية. هي واليابان وأملانيا وإيطاليا
التسليح، يف سباًقا يبدأ للحرب يستعد من أن والخالصة النرص. له تتوقع الذي الطرف

لها. يستعد كان التي الحرب سعري النهاية يف ج ويُؤجِّ
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تسويٍة إىل تصل كي العسكري بالعمل الُعصبة تقوم العقوبات نظرية عىل وبناءً
تشنها حرٍب نهاية يف عادلة تسويٍة إىل الوصول يف األمل ولكن الخصَمني، بني عادلة
الظافرون يتشبَّع حينما العادلة بالتسوية الحروب تنتهي إنما ضعيف. واٍه أمٌل العصبة
والخسائر األمد، طويلة شديدًة الحرب كانت وإذا املعاملة. وحسن والتسامح العدل بروح
الحرب ففي والتسامح؛ العدل عن يكون ما أبعد الظافر كان كبرية، فادحًة تسببها التي
الناحية من املستحيل من معه بات حدٍّ إىل والعداوة الحماسة اشتدت مثًال، املاضية
عرش األربعة ورشوطه ولسن وبرغم عادل. إنساني بصلٍح املنترصون يرىض أن النفسية
يف يظهر أن الرضوري من َجعَلت التي املعاهدة وهي فرساي، بمعاهدة الحرب انتهت
يشنها حربًا وإن وهوان. ذلٍّ من أملانيا َلِقيَت ملا باالنتقام يُطاِلب هتلر مثل رجٌل أملانيا
تنتهي أن بد ال املعتدي عىل عسكرية عقوبًة يفرضوا كي املتحالفون العصبة أعضاء
هناك فهل فتًكا. أشد تكون لقد بل والدمار، بالفتك ١٩١٤–١٩١٨ حرب انتهت كما
يف الحلفاء من تسامًحا أشد ستكون املنترصة العصبة دول أن افرتاض إىل يدعونا ما
العقوبة فكرة أصحاب إن الفرض. هذا مثل إىل يدعونا ما هناك ليس كال ١٩١٨؟ عام
أنفى «القتال أو الحرب» تُنهي الحرب «إن يقول: الذي القديم الوهم ذلك يعتنقون
ما كثريًا إنها بل الحروب، تنهيها ال فالحروب الصواب؛ عن بعيد رأٌي وهذا للقتال»

منه. َمفر ال أمًرا انتقامية حرٍب اشتعال تجعل ظاملٍة بسلٍم تنتهي
أوًال ويجب الدولية» البوليسية «القوة مرشوع عن كلمة نذكر أن هنا بنا ويجدر
الفرد ضد البوليس عمل ألن وذلك كبري؛ حدٍّ إىل ُمضلِّلٌة العبارة هذه أن إىل نشري أن
أمٍة ضد األمم من جماعة أو أمٌة به تقوم الذي العمل عن االختالف كل يختلف املجرم
سواه. دون املجرم عىل القبض يلقي فهو بالغة؛ دقٍة يف يعمل العادي البوليس مجرمة.
عملها تؤدي فهي األخرى األمم عىل الرشطة سلطة لنفسها تتخذ أن تحب التي األمم ا أمَّ
تقتل فهي دقة، بغري تعمل أن إال تستطيع ال القوات وهذه املسلحة، قواتها باستخدام
من جرًما يرتكبوا لم أبرياء الضحايا هذ وأكثر جميًعا، بهم تفتك أو تُشوِّهم أو املاليني
ُمضلِّلٌة الجرائم ومنع الحرب وبني البوليس، وقوة الجيش بني املشابهة فإن ولذا الجرائم؛
يطلقون الذين وأولئك بوليسية، قوة حقيقتها يف ليست الدولية البوليس قوة إن خاطئة.
إال سليًما تفكريًا يفكر أن يستطيع ال واملرء الجماهري. يخدعون إنما االسم هذا عليها
لن — أُنِشئَت هي إذا — الدولية البوليس وقوة الصحيحة. بأسمائها األشياء يَت ُسمِّ إذا
بالناس للفتك قوًة ستكون بل العبارة، هذه من نفهمه الذي باملعنى بوليسيًة قوًة تكون
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بأن الربيئة الشعوب نخدع أن حقنا من وليس أحد. يُقرُّها ال خطة وهذه تمييز، بغري
وتُلقي املرور، حركة تُدير التي القوة عىل نُطِلقه الذي االسم نفس كهذه قوٍة عىل نُطِلق

اللصوص. عىل القبض
نسأل أن حقنا من ولكن تنشأ، أن يُحتمل وال بعُد، تنشأ لم الدولية القوة هذه إن
نضعها؟ وأين نُسلِّحها؟ وكيف بالضباط؟ نمدها وكيف تجنيدها؟ يمكن كيف مقرتحيها:
نضمن وكيف والؤها، يكون وملن تُستخدم؟ من وضد تُستخدم، متى يقرر الذي ذا ومن
بلدهم غزو يف يشرتكون القوة بهذه امُللتحِقني الضباط أن املحتمل من هل إخالصها؟
إقناع يمكن وكيف بالقنابل؟ أمتهم أبناء الطيارون يقذف أن يُحتمل وهل وهزيمته؟
مثلما املعونة من دولة كل تُقدِّم وهل واملواد؟ بالرجال القوة هذه بمساعدة األمم جميع
الجزء الكربى الدول من قليل عدٌد وأَمدَّ متساوية، املعونة تكن لم وإذا األخرى؟ تقدم
هذه ومن بأرسه؟ بالعالم استبدادها من الدول هذه يمنع فماذا القوة، هذه من األكرب

عميل. غري خيايلٌّ املرشوع أن لنا يتبني األسئلة
قانون من عرشة السادسة املادة تُلغى أن ويجب فيه، للتفكري داعي فال ولذا
أو العسكرية، العقوبة بفرض — نشوبه بعد — القتال وقف محاولة ألن العصبة؛
تُوقفها ال الحرب إن بالفشل. عليه مقيض أمٌر دولية جوية وقوٍة دويل جيٍش باستخدام
التخريب، رقعة ع يُوسِّ إنما املتحاربة الدول محاربة إن القتال. ينفي ال والقتال الحرب،
أن وينبغي الدويل. للنزاع عادلة تسويٍة إىل الوصول طريق يف جديدة عقبات ويضع
ذلك يكون وال االشتعال، من الحرب ملنع جهودها تركيز واجبها من العصبة تجعل
وبتوسيع الدويل، للنزاع السلمية بالتسوية يكون إنما املعتدية، األمة عىل الحرب بإعالنها
بالتفكري ثم حلها، ومحاولة البارزة االجتماعية املشاكل دراسة يف الدويل التعاون نطاق
وإنما نظرية، بصورٍة اليوم بالفعل قائمة الوسائل وهذه النضال. أسباب منع وسائل يف

أثَر. ذاَت الة فعَّ وسائَل نجعلها كي النية وصدق العزيمة قوة إىل منا تحتاج
الدويل. والتعاون السلمية التسوية طريقة يف القول يف اإلفاضة إىل حاجة بنا وليست
الناس رفضها إذا النفع عديمة تميس ولكنها ا، حقٍّ حسنة أداًة تكون قد الطريقة هذه إن
يمس ما األمر يف كان إذا استخدامها الدول ترفض ما وكثريًا استخدامها. أساءوا أو
العنف طريق تسلك أن حينئٍذ الدول وتُؤثِر الحيوية». «املصالح أو القومي» «الرشف
النزاع لحسم وسيلًة السلمية التسوية الدول فيها تقبل التي األحوال يف وحتى والقتال.
الخالف يف هذا حدث وقد نجاحها. يف أمل كل عىل تقيض سيئة ِبنيٍَّة عليها تقدم تراها
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محاوالت كل رغم — بالصلح ينته لم والذي ،١٨٨٣ عام وبريو شييل بني نِشب الذي
أن وأمكنه األمر يف هوفر الرئيس تدخل حينما وذلك ،١٩٢٩ عام إال — السلمية التسوية
نزع ومؤتمر ،١٩٢٧ سنة البحرية القوات مؤتمر يف أيًضا هذا وحدث الفريَقني. ينقع
ألنها الدول بني االتفاق يمكن لم حيث و١٩٣٤؛ ١٩٣٢ عاَمي بني انعقد الذي السالح
اقتصادية كثريٌة أخرى مؤتمراٌت كذلك فشلت وقد حسنة. بنيٍة املؤتمرات عىل تُقبل لم
للتفاُهم. حسنة وسيلٌة ذاتها حد يف املؤتمرات وسيلة أن مع امُلؤتمِرين، نية لسوء ومالية
املستعمرة الدول ولكن االنتداب، نظام وهو املتأخرة، الدول يالئم آخر نظاٌم وهناك
كثريًا املنتدبة الدول أن كما النظام، هذا لتنفيذ مستعمراتها عن تتنازل أن تحب ال
وَضَعت حينما وذلك الدول، نية لسوء آخر مثاٌل َة وثَمَّ استعمار. إىل االنتداب تحول ما
املرشوع، األقليَّات ذات الدول فرَفَضت األقليَّات، حقوق لضمان مرشوًعا األمم عصبة

األقليَّات. ظلم عىل ت وأرصَّ
ويف بتعريفها ألنها السالم؛ نرش عىل تعمل أن يمكن ال العصبة أن يَتبنيَّ تقدَّم ومما
الحارضة الحربية األمم تحويل يمكن فال ولذا للقتال؛ متأهبٍة أمٍم من عصبٌة حقيقتها
يعملون الذين امُلستقلِّني األفراد بجهد إال تحقيقه عىل وتعمل السالم يف ترغب أمٍم إىل
الفصل يف عنه وسأتحدث عسري، عليهم شاقٌّ عملهم وهؤالء جماعات. يف أو وحدهم
السيكولوجية الحرب أسباب ذكر إىل فيه فسأعود الفصل هذا من بقي ما ا أمَّ املقبل.

األسباب: هذه نعالج أن لنا يمكن كيف أُبنيِّ ثُمَّ سلف، فيما عنها تَحدثُت التي

وقت أعمالهم ألن بالحرب بون يُرحِّ الناس من الكثرِيين أن األسباب هذه وأول (أ)
الصناعة يف الذاتي الحكم مبدأ طبقنا أنا فلو لها. معنى ال تافهٌة مذلة، مملٌة السلم
تبعثها التي بالذلة إحساسهم من العمال ننقذ أن بذلك استطعنا األخرى العمل وميادين
إن ثُمَّ بالتِبعة. يُحسون ال رؤساء عليهم يُمليها التي التحكُّمية لألوامر الطاعة رضورة
— ويجب مقبولة. ُمحتَملًة العامل حياة تجعل صغرية تعاونيٍة جماعٍة يف الفرد عضوية
يرضاه. وال يحبه ال عمٍل أداء عىل نُرغمه أالَّ العامل إىل العمل نُحبِّب لكي — ذلك فوق
بعض أَخذَت وقد العمل. تنويع رضورة عىل بعيد أمٍد منذ Fourier فوريي أَرصَّ وقد
وأمريكا أملانيا مصانع من عدٍد يف نظريته وُجرِّبَت األخرية، السنوات يف برأيه املصانع
وزاد امللل خفَّ إذ التفاؤل؛ عىل تبعث طيبة النتيجة فكانت الدول، من وغريها والروسيا
السجاير مصنع يف العامل فينتقل طفيًفا، تنويًعا عمله للعامل ع نُنوِّ أن ويُمِكننا اإلنتاج.
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العمل ع نُنوِّ أن كذلك ويمكننا وَوزنه. َحزمه إىل لُفافاته يف التبغ لف عملية من مثًال
الحالتنَي كلتا يف النفسية واآلثار الزراعة. إىل الصناعة من العامل فننقل كبريًا، تنويًعا

طيبة. حسنٌة
األزمات أثناء يشعرون الناس أن الحرب، الشتعال السيكولوجي الثاني والسبب (ب)
الحرب أثناء االنتحار نسبة يف النقص كان ثَمَّ (ومن وهدًفا أهميًة للحياة أن القومية
واضًحا جميًعا إليه نرمي الذي الغرض يكون األزمات أوقات يف قبل). من ذَكرُت كما
الغموض ذلك وينتهي ومحددة. بسيطًة الواجبات وتكون القومي، االنتصار وهو ا، جدَّ
القتل أثناء محلها وتحل السلم، أيام تسود التي األغراض يف القلقلة وتلك العليا، امُلثل يف
يف دة امُلعقَّ االجتماعية الحياة أن كما ثمن. بأي النرص وهي: معروفة، محدودٌة عليا ُمثٌل
قتال عن تنشأ جذَّابٌة بسيطة اجتماعيٌة حياٌة محلها تحل أو حدٍّ عند تقف السلم زمن
ويُلهب االجتماعي، بالتماُسك اإلحساس من يزيد الخطر أن ذلك البقاء؛ أجل من الجماعة
ُمفَعم وقلبه حياته املرء ويحيا ومعنًى، مغًزى للحياة فيصبح الوطنية، الحماسة فينا

الحارَّة. القوية بالعاطفة

إىل ذلك ويرجع غرض. وال أهمية لها ليس السلم زمن يف الحديثة الحياة إن ُقلُت
جرلد مسرت يه يُسمِّ نظاٌم األيام هذه يف األقل عىل الغربي العالم يسود الذي النظام أن
نظام وهو ،mechanomorphic اآليل الحديث العلم نظام Mr. Gerald Heard هريد
للحياة إال وزنًا نقيم ال يجعلنا مما والفناء، املوت نحو بنا تسري كربى بآلٍة الكون يُشبِّه
النجاح إىل املرء ينظر النظام هذا يف األهمية. يف الجسم دون العقل ونعترب املادية،
أن ألجلها ينبغي التي األغراض كأنها البدن حاجات وسد الحسية والرفاهية الشخيص
والغرض، املعنى من خلوا جديد من الحياة فباتت النظام، هذا نَملُّ بدأنا ولكنَّا يعيش.
واالسرتسال الصحف، كقراءة نفوسنا، فراغ بها نمأل ُمفتَعلة ُمصطنَعة وسائَل إىل ولجأنا
تُذاع واألحاديث املوسيقى إىل واالستماع السينماتوغرافية، ط الرشُّ عرض أثناء األحالم يف
بجميع األخرى التسلية أنواع من ذلك وغري مشاهدتها، أو األلعاب يف واالشرتاك بالراديو،
املبادئ لنا ويُقدِّمون ومغزاها، معناها للحياة يُردُّوا أن الزعماء بعض ويحاول رضوبها.
العاملي، السالم عىل خِطرٌة مبادئُ ولكنها لها، ونصفق بها فنرحب الغرض لهذا املختلفة
الحرب لنشوب املباِرش الباعث هي القومية كانت فقد واالشرتاكية؛ القومية أمثلتها ومن
وقد معًزى. وال معنًى لحياتها ترى ال كانت ألنها الجماهري؛ بها بَت رحَّ التي العظمى
وعاد األوهام، تبدََّدت ما رسعان ولكن قليًال، النفوس عن نشوبها أول الحرب فرََّجت
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وهذا غرض. إىل ترمي ال الحياة بأن الشعور إليهم وعاد وتشاؤمهم، سأمهم الناس إىل
التي املختلفة التسلية بأنواع االمتالء تتطلب شاغرٍة بفجوٍة يكون ما أشبه الشعور
للحياة غرًضا ذاتها حد يف هذه التسلية رضوب وليست الحياة، هموم عن الذهن ترصف
والقومية االشرتاكية مبادئ فَوجَدت النفس. فراغ بها يمتلئ أن يمكن وال لها، هدًفا وال
املاليني واعتنق الطمأنينة، من شيئًا فيها تلتمس لعلها بها، لإليمان مستعدة نفوًسا
فبعثهم بالغرض، ولوجودهم بمعنًى للحياة وأحسوا الجديدة، العقائد هذه الشبان من
بث سبيل يف ف والتقشُّ الشجاعة وإظهار املشاق تحمل وإىل بالنفس التضحية إىل ذلك
ثانوية، كلها تُعدُّ الشبان بها تحىل التي الفضائل هذه ولكن امُلقدَّسة. العقائد هذه
املحبة وأهمها العالم، فوق السالم لواء لنرش الرضورية األولية الفضائل تنقصهم وظلت
النفوس يف تغرس التي العقائد من فهما واالشرتاكية الوطنية ا أمَّ الصحيحة. واملعرفة

والتعاُطف. التفكري دائرة وتُضيِّق والقسوة، والبغضاء الكربياء
والغرض؛ املعنى من الحياة لخلو الناجع بالعالج ليستا إذًا والقومية فاالشرتاكية
ننرش أن هو العالم يشكوه الذي للداء الصحيح العالج وإنما الحرب، إىل يؤدي عالج ألنه
السائد، Mechanomorphic اآليل النظام يف العقيدة محل تحل جديدًة عقائَد الناس بني

واالشرتاكية. القومية عليها تنطوي التي الفلسفة أو
ا أمَّ آٍت. فصٍل يف بالتفصيل نبحثها سوف الُخلقية ونتائجها الجديدة العقائد هذه
يف يلعبوه أن املستقلون األفراد يستطيع الذي الدور يف نبحث فسوف التايل الفصل يف

املجتمع. ترقية
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اإلصالح يف األفراد عمل

طريقة هي الشامل االجتماعي اإلصالح لتنفيذ الوحيدة الة الفعَّ الطريقة أن قبل من رأينا
بالوسائل اإلصالح فرض ومحاولة نتائجه، إىل إال يؤدي ال العنف ألن العنف؛ وعدم اللني
إال العنف وسائل تنجح وال الذريع. بالفشل — محالة وال — عليها مقيض العنيفة
علينا تقيض إذًا فالحكمة الناس؛ بني العدالة نرش إىل ترمي التي األعمال أعقبتها إذا

ننُشده. الذي اإلصالح يفشل ال كي اللينة الوسائل باستخدام
ا أمَّ له. معارض غري لإلصالح مؤيًدا الناس أكثر كان إن إال اللني وسائل تنجح وال
فإن الحياد، موقف منه وَقَفت إن أو املقصود، اإلصالح عىل توافق ال األغلبية كانت إن
أن القديم التاريخ يف امللوك بعض حاول وقد بالفشل. تبوء أن بد ال لفرضه محاولة كل
ففِشلوا اإلصالح، تريد ال جامدًة كانت الرعية ولكن مختلفة، نواٍح يف رعيتهم يُصلحوا
دينيٍّا، إصالًحا شعبه عىل يفرض أن أراد الذي أخناتون امللوك هؤالء ومن حاولوا. فيما

وجهه. يف الشعب فثار
الشعب، برىض الحكم مناصب اعتَلوا رجاٌل يحكمها التي االنتخابية البالد يف ا أمَّ
البالد هذه مثل يف الجمهور. يقبله ال طريف إصالٍح إدخال تحاول قلَّما الحكومة فإن
الجماعات أو امُلستقلِّني األفراد إن أي مركزها، إىل الدائرة محيط يف اإلصالح حركة تسري
رجال بها يأخذ الجمهور يسيغها وبعدما الناس، بني تذيعها ثم اإلصالح، فكرة تصوغ

املجتمع. ترشيع يف ويُدخلونها الحكم
منشود؛ إصالٍح كل أمام الكئود العقبة هي الحديث العالم يف الحرب أن رأينا وقد
حيث من لألمم الحارضة السياسة يف إصالٌح هو منه بد ال الذي األسايس فاإلصالح ولذا
عىل الخارجية سياستها تسريِّ الحارض العرص يف األمم جميع إن باألخرى. إحداها عالقة
ي تُسمِّ التي الدول ذلك من تُستثنى وال هدوء. يف أو ضجيج يف إما الحربية، املبادئ
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السبيل هذا يف إصالح أي يتم أن املحتمل من فليس ولذا مساملة؛ أو ديمقراطيًة نفسها
ينبغي اإلصالح حركة أن ترى ثَمَّ ومن األيام، هذه يف السيايس النفوذ أصحاب أيدي عىل
بأن األكثرية تُقِنع أن الناس من الفئة هذه واجب ومن امُلستقلِّني. األفراد من تبدأ أن
تلك تغيري أمكن مهمتها يف الفئة هذه نَجَحت فإن الحرب، سياسة من خريٌ السلم سياسة
والتي االحتمال، قريب أمًرا أخرى حرٍب نشوب تجعل التي القومية الحربية السياسة

إصالح. كل سبيل يف عقبًة تقف
السالم؛ يحبون العالم أنحاء جميع يف والنساء الرجال أكثر إن يقول معرتٍض وَلُرب
عىل ا وردٍّ السالم. سبيل يف بدعاية القيام إىل املستقلِّني باألفراد حاجٌة َة ثَمَّ فليس ولذا
يف يرغب من منهم قلَّ ولكن السالم، يف يرغبون الناس جميع «إن أقول: الزعم هذا
من منهم قلَّ ولكن السالم، يحبون البالد مختلف يف الناخِبني أكثر إن أجل وسائله.»
دون واحدة أمٍة جانب من السالح نزع األيام هذه يف وثمنه السالم، ثمن يدفع أن يحب
والتخيل العريضة اإلمرباطوريات عن والتنازل ذلك، الرضورة اقتضت إن األخرى األمم
وعدم اللني وسائل استخدام عىل الظروف كل يف والعزم االقتصادية، القومية سياسة عن
يف السالم محبي من أنهم يزعمون ممن فكم الوسائل، هذه عىل امُلنظَّم والتدريب العنف،
إنهم ووفاًقا؟ سالًما للعالم نريد كنا إن عنها محيص ال التي الرشوط هذه يقبلون العالم
الوسائل بأن مواطِنيهم يُقِنعوا أن املستقلِّني األفراد واجب من كان ثَمَّ ومن قليل؛ نفٌر
هي وإنما فحسب، طيبة غاياٍت من إليه تؤدي ملا مرغوبًة ليست السالم إىل تؤدي التي

القيود. من «التحرُّر» عىل للناس تدريب ألنها ذاتها حد يف مرغوبٌة كذلك
والعقيدة، الرأي يشاطره ممن غريه إىل ا منضمٍّ أو وحده يعمل أن الفرد ويستطيع
أن الفرد املصلح ويستطيع ُمتعاونِني. األفراد لعمل مقدمًة إال الواحد الفرد عمل وليس
طريف لرأٍي الدعاية ينرش أن يستطيع قديمة. عقيدًة يوضح أن أو جديدة، بنظرية يأتي
طريق عن ا إمَّ ذلك يستطيع وهو قبُل. من غريه به نادى لرأٍي أو أفكاره، بنات من
متعاونِني. األفراد لعمل تمهيديٌّ الفرد عمل إن ثانيًة أقول ولكني الخطابة. أو الكتابة
النظريات — استطاعت إن غريها وعىل — نفسها عىل تُطبِّق أن املتعاونة الجماعة وعىل
الذي الكامل لإلنسان حية نماذَج يكونوا أن عليهم واملجموع، الفرد لرتقية الصحيحة

وامُلصِلحون. األنبياء لنا ره يُصوِّ
تشق أن وحاوَلت بلد، وكل عرص كل يف املتعاونة الجماعات هذه أمثال نَشأَت وقد
هذه لعبت وقد معارصوهم. يسلكها التي الطرق من أرقى طريًقا الحياة يف لنفسها
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فيما — وستلعب كبري. فضٌل املدنية حفظ يف ولها ا، هامٍّ دوًرا التاريخ يف الجماعات
من نستمدها التي الدروس يف بإيجاز اآلن ولننظر املستقبل. يف الدور هذا مثل — أعتقد

تاريخها.
للحياة، واحدة فلسفًة جميًعا أفرادها يعتنق أن الجماعة هذه لنجاح رشط أول إن
وقد الجماعة. أجله من َست تأسَّ الذي العمل يف املساهمة عىل العزائم منهم تصح وأن
املسيحية الرهبانية تاريخ من طويلة فرتاٍت ويف عديدة مناسباٍت يف الرشط هذا تحقق
يف َست تأسَّ التي والدينية السياسية الجماعات من كثرٍي يف يتحقق لم ولكنه والبوذية،

عرش. التاسع القرن يف أمريكا
الفرد وإن نبيلة. ألغراٍض الجماعات هذه س تُؤسَّ أن هو للنجاح الثاني والرشط
قد االشرتاكي أو النازي فالرجل النبيل؛ الغرض سبيل يف واآلالم التضحية ليستعذب

بصحته. يؤمن الذي املبدأ سبيل يف راغبًا املوت يالقي
منٍح عىل يحصلون ما كثريًا كانوا وإن الفقر، يخَشون ال الجماعات هذه وأعضاء
بهذه يُعَجب الجمهور ألن وذلك الطائلة؛ الثروات فيكوِّنون الجمهور، من كبرية ماليٍة
إىل تؤدي ما كثريًا والعطايا املنح هذه أن غري واحد. آٍن يف بأسها ويخىش الجماعات
جديدٌة طوائُف تظهر ثم يتفقان. ال نقيضان النفيسَّ والتحرُّر الثراء ألن الجماعة؛ فساد
العطايا عليها وتنهال الحماسة، من وكثري املال من بقليٍل جديد من العمل تبدأ مغامرة
ال الجماعات هذه أمثال أن التاريخ يؤيده الذي فالواقع وهكذا؛ غريها، تظهر ثم فتَفَسد،

األرض. وجه من البتَة تنقرض
تعلمهم فهي مشرتكة؛ تِبعاٍت أعضاءها ل تُحمِّ كلها الهامة الجماعات أن ويُالَحظ
الخاص ِملكه عن العضو يتخىل أن االقتصادي نظامها ويُحتِّم الشخيص، االستقالل
ال حتى ثروتها، م تضخُّ عدم عىل تكون ما أحرص والجماعة املجموع. ِملك يف ليساهم
الذي الحد إىل ثروتها تتضاءل أن تحب ال أنها كما أغراضها، من غرًضا املادة تصبح

الغد. قوت كسب يف نشاطهم يُنفقوا أن األعضاء عىل يُحتِّم
تنجح قد الجماعة أن عىل التاريخ دل الجماعة. تنظيم مشكلة إىل ذلك بعد نأتي ثم
يف Loyola ليوال جماعة نجحت فقد االختالف؛ كل بعض عن بعضها مختلفة نُظٍم تحت
جماعته كانت وقد معروف. مشهوٌر الطاعة وجوب يف ليوال وخطاب عسكري. نظاٍم ظل
ليوال فرضه الذي العسكري النظام وبني للزعيم. العمياء الطاعة نظام عىل سًة مؤسَّ
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النظامان نجح وقد شاسع، بوٌن Quaker Cmmittee األصحاب» «جماعة وديمقراطية
خاصة. ظروٍف يف نشأ منهما كالٍّ ألن

ينبغي ما نتبني أن نستطيع التاريخ يف َسلَفت التي الجماعات خصائص وبدراسة
من الجماعة تتألف أن ينبغي تفعل، أن ينبغي وما املقبلة، الجماعات عليه تكون أن
يشرتك أن كذلك وينبغي مشرتك. أعىل مَلثٍل اإلخالص ويف العقيدة يف ُمتحِدين أْكفاء، أفراٍد
تنظيم ع يتنوَّ وقد التِبعة. يف يشرتكوا أن جميًعا لهم بد وال واإليراد، األمالك يف األعضاء
تقوم أن للجماعات الخري ومن جميًعا. النظم خري الديمقراطي النظام ولكن الجماعة،

الروحية. والرياضة النظرية الدراسة إىل باإلضافة يدوي بعمٍل
أن يمكننا التي والطرق والفلسفية الدينية املعتقدات املقبلة الفصول يف وسأعالج
يصح الذي العمل عىل للكالم فسأتعرض اآلن أما األذهان. ظالم ونيضء اإلرادة بها نُدرِّب

يمارسوه: أن الجماعة ألعضاء
عن ذلك بعد الناس تَخىلَّ ثُمَّ أوًال، واستتب السالم استقر إذا إال يرقى ال املجتمع إن
تعمل ال واألفراد ذلك، عىل ع تُشجِّ ال الحكومات أن تبني وقد والنفوذ، املال عىل التكالُب
بني ويُذيعها النظرية الحقائق يصوغ قد الفرد إن الجماعات. واجب من إذًا فهو عليه؛
يُحوِّلوا وأن الحقائق، لهذه طبًقا يعيشوا أن ذلك بعد الجماعة أفراد واجب ومن الناس،
لنا ق يُحقِّ الذي الراقي للمجتمع مصغرًة صورًة حياتهم تكون وأن العمل، إىل النظر

الرفيعة. العليا امُلثل
عىل وتعمل السالم، إقرار تريد التي الجماعات به تقوم أن عىس فيما فلننظر واآلن
الواقع كبري. شأٌن فيه والنفوذ للمال يكون ال جديد واجتماعيٍّ اقتصادي نظاٍم إيجاد
االرتباط. أشد باآلخر أحدهما مرتبطان االجتماعي االقتصادي النظام وهذا السالم أن
شهوُة لبَّه تخلب ال ملجتمع عمليٍّا نموذًجا حياتها من تجعل أن تحاول التي والجماعة
أسباب عن بعيًدا سالم يف يعيش ملجتمٍع عمليٍّا نموذًجا نفسه الوقت يف تُوِجد النفوذ،
ونشاطها السالم سبيل يف الجماعات نشاط بني سأفصل فقط البحث ولسهولة الحروب.

واالجتماعية. االقتصادية الشئون يف
التي اللني سياسة اتباع أساس عىل يقوم أن فينبغي السالم سبيل يف نشاطها ا أمَّ
سياسة يف الضعف لنقط خالصٌة ييل وفيما الكتاب. هذا من سابق فصٍل يف عنها تَحدَّثُت

العنف:
النفوس يف وأَثَْرنا ينتهي، ال مادي نضاٍل إىل انتهينا بالعنف العنف َرَدْدنا إذا إننا
تجد وال الضمري، تأنيب يتالىش النضال حرارة ويف والحقد. والغضب والخوف الُكره
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وليس النرص. سوى يشء كل الناس وينىس القلوب، يف محالٍّ والرحمة والتسامح الرأفة
األحوال يف إال التسوية من بيشء تنتهي ال الحرب إن النزاع، ألسباب نهائيًة تسويًة النرص

اآلتية:

أمريكا يف الحمر للهنود حدث كما ا، تامٍّ يكون يكاد فناءً املهزوم فني إذا (١)
الفناء فإن السكان، كثيفتَي أمتنَي بني عادًة تنَشب الحديثة الحرب كانت وملَّا الشمالية.

غريها. إىل تؤدي الحرب فإن ولذا محتمل؛ غري
املعادي البلد سكان مجموع يبقى بحيث ا، جدٍّ صغريًة املحاربة القوات كانت إذا (٢)
أحد نرص ينتهي قد حينئٍذ النزاع. مرارة تُدنِّسها لم نقية قلوبهم أذًى، يصبه لم سليًما
ولم القتال، لخطر ُمعرٌَّض السكان مجموع فإن اليوم ا أمَّ الدائمة. بالتسوية الفريَقني
غريهم. ألذاها يتعرض وال وحدهم، الجند شأن من املايض— يف كانت كما — الحرب تُعد
حاكمة كأقليٍة املهزوِمني بني الظافرون أقام إذا دائمة سلٍم إىل يؤدي قد والنرص (٣)

الحديثة. الحرب عىل ينطبق ال أيًضا وهذا الزمان. مر عىل املحكومة البالد تهضمها
ف تُخفِّ األعمال وهذه الظافِرين، جانب من إصالحية أعماٌل تعقبه قد النرص إن (٤)
اتبعها التي السياسة هي وهذه دائمة. تسوية إىل وتؤدي املهزوِمني، غضب حدة من
وعدم اللني ملبادئ تطبيٌق بطبيعتها هي السياسة هذه ومثل البُوير. حرب بعد اإلنجليز
النرص؛ بعد اإلصالحية األعمال ت َ تعرسَّ لهيبها وازداد الحرب أمد طال وكلما العنف.
يتضح ثَمَّ ومن فرساي؛ معاهدة بعد النفسية الناحية من مستحيًال التساُمح كان فقد
أن قبل ولكن عسريًا، ذلك يكون حينما الحرب بعد تُطبَّق أن ينبغي ال اللني مبادئ أن

النضال. إىل األمم تلجأ ال حتى النضال، نار تشتعل

هذه عن النظر وِبَغض مقبل. فصٍل يف سأناقشها فلسفٍة عىل اللني سياسة وتقوم
الخاصة. املعامالت يف فائدته يُدرك — شك وال — وكلنا عملية. قيمٌة له اللني فإن الفلسفة
الشديد. والِحلم بالصرب تَضُعف الغضب حدة ولكن الغضب، يثري الغضب أن يعرف كلنا
كثريًا إنه حتى األخالق، كريم رجًال يلقى حينما وضاعته من يخجل املرء أن يعلم وكلنا
يقسو ال املرء أن يعرف وكلنا يماثله. بما األخالق كرم يقابل كي وضاعته عن يتخىل ما
الغضب يصحبه العنف استخدام إن الذات. وحب باألنانية يتصف ال الذي الرجل عىل
فهم اللني سياسة يتبعون الذين أولئك ا أمَّ الشديد. والحقد والقسوة والخوف والبغض
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وعطفهم حسنة، نياتهم يحقدون، وال يغضبون ال والشجاعة، النفس بضبط لون يتجمَّ
هم. مما خريًا يجعلهم واللني هم، مما أسوأ الناس يجعل العنف شديد. الناس عىل

املعارشة» «آداب قانوُن العادية االجتماعية الحياة يف اللني سياسة مبادئَ ويُنظِّم
بالعالقات يتعلق فيما ا أمَّ كامل. غري ناقًصا زال ما يكن وإن به، بأس ال تنظيًما
قواعد فإن العامة الطرقات ويف االستقبال ُحجرات يف تنحرص ال التي دة امُلعقَّ االجتماعية

اللني. سياسة لها يُنظِّم الذي القانون هي واألخالق الدين
وقد والبغضاء. الغضب وتَغِلب الرش عىل تتغلَّب اللني قوة أن التاريخ أثبت وقد
عرش. التاسع القرن يف ش والتوحُّ واإلجرام الجنون مشاكل حل يف اللني سياسة نَجَحت
زيادة إىل تُؤدِّي املجانني عىل القسوة وكانت تُحل. ال التي املشاكل من قبُل من كانت وقد
ولكن مجرمون، كأنهم يُعاَملون ١٨٤٠ عام حتى أوروبَّا غرب يف املجانني وكان جنونهم،
بالعطف املجانني يُعاِملون األطباء وأخذ عرش، التاسع القرن منتصف يف تبدل األمر

والشفقة.
جون بحث وقد املجانني. مستشفيات إصالح بقصة شبيهٌة السجون إصالح وقصة
سجون أن فوجد أوروبَّا يف السجون حالة عرش الثامن القرن من الثاني النصف يف هوارد
— هولندا يف الجرائم وأن للمساجني، معاملة وأحسنها خريها هي هولندا يف أمسرتدام
فيها تنحط للتعذيب بيوتًا السجون كانت آخر. بلٍد أي يف منها أقل — ذلك أجل من
يف إال السجون تُصَلح ولم إجراًما. أشد املجرم فيها ويصبح الربيء، السجني أخالق
يف — هؤالء ولكن لإلصالح، املعارضني من بقية هناك تزال وما عرش. التاسع القرن
فضيلتهم جانبهم إىل تظهر كي ُمذنِبني، ُمجرِمني غريهم يروا أن يريدون — الواقع
— السجون ولكن اآلخِرين. آالم من اللذة يستمد — ذلك فوق — وبعضهم وطهارتهم،
الدكتاتورية؛ الدول يف إال اإلصالح يقف ولم كبريًا. إصالًحا أُصِلَحت قد — هؤالء برغم

والقسوة. الشدَّة مبادئ عىل تقوم وإنما التسامح، مبدأ عىل تقوم ال ألنها وذلك
األمراض طبيب قبُل من اكتشفه ما اإلنسان، وعلماء املستعمرات، حكام اكتشف وقد
التي العملية السياسة هو املعقول امُلنظَّم اللني أن اكتشفوا السجون. ورؤساء العقلية،
يكسبوا أن امُلتوحِشني ُمعاَرشة بحسن اإلنسان علماء واستطاع النتائج. خري إىل تُؤدِّي
املستعمرون تعلم وكذلك الكثري. اليشء ومشاعرهم تفكريهم طرق عن فيعلموا صداقتهم،

وأنفع. العنف من أجدى اللني أن اإلنسان علماء من
عالقة يف كذلك فهي باألفراد، األفراد عالقة يف الوسائل أجدى اللني سياسة أن وكما
يف بإيجاٍز النظر نُعيد أن بنا يَجُمل لذلك أمثلة نذكر أن وقبل بالحكومات. األهايل
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محاولة عن تنجم التي النتائج هو وذلك سابق، فصل يف له تعرضنا أن سبق موضوٍع
بالعنف اصَطحبَت إذا الثورة أن عىل واضحًة داللًة التاريخ يدل بالعنف. اإلصالح تنفيذ
العنف نتائج إىل تؤدي وإنما جوها، ُمؤجِّ إليها يرمي التي النتائج إىل تؤدي ال الشديد
نابليون بدكتاتورية انتهت اإلرهاب حكم بعد مثًال الفرنسية فالثورة املعروفة؛ السيئة
القومية الروح بتقوية انتهت االستعماري التوسع يف فرنسا رغبة أن كما العسكرية.
االقتصادية واملنافسة اإلجباري، والتجنيد العسكري، وباالستعباد األوروبيَّة، الدول يف
بأكرب املجتمع يتمتع أن للثائِرين األسايس الغرض كان الروسيا ويف األمم. بني الحادة
وسائل إىل َلجئوا البالد حكام أن غري النشاط. نواحي جميع يف الذاتي الحكم من قسٍط
الروسيا إن النتيجة؟ كانت فماذا العتيق، القيرصي النظام عن ورثوها التي العنف
وحكومتها الرتكيز، شديدة فيها واالقتصادية العسكرية الحياة دكتاتورية، دولٌة اآلن
املطبوعات عىل والرقابة اإلجباري والتجنيد الرسي البوليس وسائل تستغل أوليجاركيٌة

عليهم. والسيطرة الناس إلخضاع وذلك القوية؛ والدعاية
سبيل تسلك التي الثورة أن للناس وْلنُبني اإليضاح، لزيادة األمثلة بعض وْلنَذكر
التي تلك القبيل هذا من الثورات أشهر ولعل ناجحة. ثورة تكون العنف وعدم اللني
إفريقيا جنوب حركة نَجَحت وقد ثانيًا. الهند ويف أوًال، إفريقيا جنوب يف غاندي نظَّمها
اإللغاء ذلك وكان .١٩١٤ سنة واألوروبيِّني الهنود بني التمييز قانون فأُلِغي النجاح؛ كل
غاندي نجح وكذلك الهنود. السكان جانب من التعاون وعدم السلبية للمقاومة نتيجًة
أن والنساء الرجال من كبرية لجماعاٍت املمكن من أنه وتَبنيَّ كبري. حدٍّ إىل الهند يف
أثٌر له يكون مما األخالق، وكرم النفس بهدوء الوحشية املعاملة مقابلة عىل يتدربوا
غاندي ونجح بأَْرسه، العالم إعجاب الجماعات هذه أحَرَزت وقد الظامِلني. نفوس يف كبريٌ
العهد يف مرص يف نَجَحت وقد وجيز. زمٍن يف السلبية املقاومة عىل كبري عدٍد تدريب يف

بريطانيا. مع التعاون وعدم السلبية املقاومة حركة الحديث
الصينيون استخدمها التي التجارية املقاطعة الناجحة التعاون عدم وسائل من
والتي الصينيِّني، الطلبة بعض اإلنجليز الجنود قتل ما بعد اإلنجليزية البضائع ضد

غاندي. أتباع الهند يف استخدمها
ويف باألفراد، األفراد عالقات يف اللينة الوسائل لفائدة األمثلة من الَقْدر بهذا ونكتفي
وسيلًة اتُِّخذ إذا اللني فائدة يف ِلننظر واآلن والحكومات. السكان مجموع بني العالقات

الحكومات. بني للتفاُهم
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األفراد، بعالقات ا خاصٍّ نوًعا األخالق، من مختلَفني نوَعني يُقرُّ العالم أن العجيب من
يراعي رحيًما أمينًا الخاصة حياته يف تلقاه قد فالرجل والجماعات؛ باألمم ا خاصٍّ وآخر
أن — لجماعة ممثًال يكون حينما — حقه من أن يعتقد ولكنه الناس، من غريه شعور
إنساٍن صورة يف — رأينا كما — تتجسد خيالنا يف واألمة النبيلة. القواعد هذه عىل يخرج
إال منها نتوقع فال األخالق؛ يف منه أَحطُّ ولكنه واملجد، القوة يف العادي اإلنسان من أعىل
التي األمثلة نُدرت إذا نعجب أن لنا فليس كذلك، األمر كان وملَّا الدنيئة. السبل تسلك أن
أطَلَقت ا هامٍّ النزاع موضوع كان فكلما اللني؛ سياسة عىل مبنيٍّا سلوًكا الدول فيها تسلك

األمم. بني الصلح وتَعذَّر العنان، لنفسها القومية األنانية
أرى ولكني الرئييس. املوضوع عن بُعدت حتى اللني سياسة عن طويًال تَحدَّثُت لقد
أو األغراض، لتحقيق عمليٍة غري وسيلًة يُعتَرب ما كثريًا اللني ألن عنه؛ مندوحة ال أمًرا ذلك
من رأيت ولذا والنساء؛ الرجال من القادرون إال استخدامها يستطيع ال وسيلة األقل عىل
العاديِّني لألفراد يُمِكن أنه وثانيًا نافعة، عمليٌة وسيلٌة اللني أن أوًال أُبنيِّ أن الرضوري
استخدامهم يستطيعون أنفسهم األمم وممثيل والسياسيني امللوك إن بل يستخدموه. أن
ساعات يف خلقيٍّا منحطًة تكون قد الرجال من الفئة هذه أن (ويالحظ الرسمية. بصفتهم
ترغب التي الجماعات إن الفراغ.) ساعات يف ُخلًقا الطبقات أرقى من ولكنها العمل،
عالقات جميع يف اللني السلوك عىل امُلنظَّم التدريب من لها بد ال اإلصالح يف ًة جادَّ
بالجماعات، الجماعات وعالقات االقتصادية، والعالقات الشخصية، العالقات — الحياة
البناء يُنظَّم أن باللني يَتحلَّوا أن الجماعات ألعضاء يكُفل ومما بالحكومات. الجماعات أو
أن يجب وكذلك والسلطان. النفوذ ُحبُّ األفراَد يستهوي ال بحيث للمجتمع االجتماعي
الجماعة يف العضو إن نفوسهم. يف والبغضاء والغضب الخوف كبح عىل األفراد يُدرَّب
تدريب وسائل وسنعالج واإلقدام. والشجاعة باللني العنف يُقاِبل أن يجب نريدها كما

آٍت. فصٍل يف ذلك عىل األفراد
يف الجماعة حياة يجعلوا أن أوًال عليهم أساسيان. واجبان امُلدرَِّبني األفراد وعىل
املجتمع لهذا منهم يكون وبذلك بها. املحيط املجتمع حياة مستوى من أعىل مستًوى
تنفعهم حيث العالم» إىل يخرجوا «أن ثانيٍّا وعليهم االجتماعي. التنظيم من رفيع نموذٌج
للظلم السلبية املقاومة تنظيم ويف نريانه، اشتعلت إذا العنف تهدئة يف امُلدرَّبة كفايتهم

الحروب. لشن ولالستعداد الداخيل
الجماعات هذه ومن مقبلة. حرٍب أية يف تشرتك أالَّ عاتقها عىل أَخذَت جماعاٌت وهناك
ولكن السالم، واتحاد الحرب، ملقاومة الدولية الجماعة مثل بالفعل، اليوم قائٌم هو ما
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اعتبارها يمكن ال بحيث ُمشتَّتون؛ كثريون أعضاؤها ُمفكَّكة، تزال ال الجماعات هذه
للقضية ا جدٍّ هامة بخدماٍت تقوم — ذلك برغم — وهي بَينَّاه. الذي باملعنى جماعاٍت
املجتمعات يف خطبهم ويف الخاصة أحاديثهم يف فهم املصلحون؛ أجلها من يُجاِهد التي
العامة بني انبَثَّ وقد اللني. ملبدأ دعاة الصحف يف ينرشونها التي املقاالت ويف العامة
هناك أن يعتقدون الكثريون وأخذ الجماعات. هذه بتأثري — كبري حدٍّ إىل — املبدأ هذا
وتلك — املختلفة الوحشية ورضوب والعنف والحرب الثورة غري للكفاح أُخرى وسيلًة

السلبية. املقاومة هي
عند كانت وإذا معقوًال، أفرادها عدد كان إذا الحرب تُقاِوم التي الجماعات إن
الجيش إخراج من الحكومة تمنع أن تستطيع متفقة، الرأي يف متحدًة األزمات اشتداد
جورج لويد العمل» «مجلس أرغم حينما ١٩٢٠ سنة فعًال هذا حدث وقد القتال. إىل
الوقت إىل تزال ال الجماعات هذه ولكن بالهجوم. السوفيت تهديده عن يرتاجع أن عىل
الحرب، تعلن أن أرادت هي إن الحكومة وجه يف تقف أن ِبُوسعها ليس ضعيفًة الحارض
أو الفاشستية، ملناهضة أو الديمقراطية، إلنقاذ حرٌب أو دفاعية، حرٌب بأنها وتُربِّرها
أن تستطيع — كله هذا برغم — الجماعات هذه أن غري القتال. وإنهاء النزاع لحسم

حد. إىل ولو الحكومة عمل تُعرِقل
الحرب وأن يشء، كل قبل اقتصاديٌة الحرب أسباب أن امُلفكِرين كبار بعض ويزعم
السائد االقتصادي النظام عىل أدخلنا نحن إذا إال عنها غنًى ال — ذلك عىل بناءً —
سياسٌة األفراد جانب من الحرب مقاومة سياسة أن هؤالء يرى ولذلك شامًال؛ تعديًال
االشرتاكية ولكن النقد. نظام إصالح أو االشرتاكية بدلها يقرتحون لذلك وهم مجدية؛ غري
األمة تقوية إىل يؤديان قد بل الحروب، امتناع لنا يكفل ال كليهما النقد نظام وإصالح

القتال. ساحة إىل بالنزول وينتهي األخرى األمم يف املخاوف يُثري حدٍّ إىل اقتصاديٍّا
هامٌّ دوٌر عليهم وجماعات، أفراًدا الحرب، يقاومون الذين أولئك أن ترى ثَمَّ ومن
أو االقتصادي النظام إصالح أن هذا معنى وليس القريب. املستقبل يف أدائه من بد ال
غنى ال التي األمور من ذلك من النقيض عىل هو بل له، رضورة ال أمٌر النقد نظام
قوية تزال ال القومية العاطفة ولكن السالم. استتباب عىل النهاية يف يعاون وقد عنها،
واحتمال الدول تَحاُقد من يزيد قد واملايل االقتصادي اإلصالح فإن ثَمَّ ومن النفوس؛ يف
إن — تمنع أن وجماعات، أفراًدا الحرب، تُقاِوم التي الفئة واجب فمن الحرب؛ وقوع

بالقتال. ثُمَّ الدويل بالنزاع ينتهي أن من واملايل االقتصادي التعديل — استطاعت
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إليها؛ ينتمون التي الحكومات من شديدًة مقاومًة اللني بسياسة ون امُلبرشِّ ويُالقي
الحكومي الرسي البوليس ولكن ا، رسٍّ العمل إىل البلدان من كثرٍي يف ُمضطرُّون فهم ولذا
الدعوة هي هذا بعد الوحيدة ووسيلتهم يطاردهم. أن األحيان من كثرٍي يف يستطيع امُلنظَّم
مبدأ نرش إىل هذا ويدعوهم املدني. العصيان وإىل الحكومة مع التعاون عدم سياسة إىل
مجموع به قام إذا إال يصلح ال املدني العصيان ألن واسع؛ نطاٍق عىل السلبية املقاومة
فإن الحال. يف قمعها الحديثة وبالوسائل الحارض الوقت يف فيمكن الثورات ا أمَّ األمة.
إسبانيا. يف حدث كما أهلية حرٍب إىل األمر انقلب قويٍّا تسليًحا ُمسلَِّحني الثائرون كان
السلبية، املقاومة هو الوحيد الخالص سبيل فإن ولذا خري؛ األهلية الحرب من يُرجى وال
الدكتاتورية ألن الدكتاتوريات، أقوى عىل تتغلب أن — نُظَِّمت هي إن — تستطيع فهي
تكون ما أشد وهي الجمهور، عطف َفقَدت الشد إىل لجأت إن — أخرى حكومٍة أية أو —
ولذا الدكتاتورية؛ البلدان يف عسريٌ السلبية امُلقاَومة جماعات تأليف أن غري إليه. حاجًة
االجتماع، حرية لألفراد فيها يُباح التي الديمقراطية البلدان يف إال تأسيسها يف أمل فال

كبري. حدٍّ إىل الدولة ل تَدخُّ عن واالستقالل الرأي، وحرية
الجمعيات هذه اضطهاد يف الحكومات وسيلة هي وحدها الرشطة وليست
املستقبل يف التلفزيون وستستغل واإلذاعة، الصحافة تستغل الحكومة فإن ومطاردتها؛

جانبها. إىل ه وَضمِّ العام الرأي يف للتأثري وسائل جميًعا منها وتتخذ القريب،
وسائله باتباع السالم إقرار هو — ذََكرُت كما — للجماعات األول فالواجب وإذًا
نفسها، الجماعة تُعاِلج أن فهو الثاني الواجب ا أمَّ الناس. بني الوسائل هذه وببث فعًال،
هذه وعىل والنفوذ. املال عىل التكالُب من ذلك، بعد بأَْرسه العالم عالج تُحاِول وأن
األموال، رءوس بقاء رضورة مراعاة مع االقتصادي اإلصالح يف تُفكِّر أن الجماعات
يف التفكري من تَِفر أن الجماعات لهذه وليس منها. التخلص واستحالة اآلالت، ووجود
تعيش أنها حني يف فيه، التفكري عن ع تَرتفَّ كانت إذ قديًما؛ تفعل كانت كما االقتصاد،

وعمله. غريها مجهود عىل
القديِسني من يخُل لم فالعاَلُم القلب؛ بطيب الجماعة أفراد يتصف أن يكفي وال
من وقلَّ لجهلهم. أو لغبائهم ا إمَّ اإلصالح، عن عجزوا ولكنهم قلوبهم، طابت الذين
ال قد واملصلح مصلًحا يكون ال قد والعالم اجتماعيٍّا، منظًما أو عامًلا كان من القديِسني
واإلخالص. النية وحسن العلمية الطرق بني الجمع يتطلب العاَلِم وإصالح عامًلا. يكون
الحارضة االقتصادية الظروف ويف الخري. طريق يف بالعالم للسري وحده أحدهما ينفع وال
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الصناعة شئون يف َلت تَدخَّ إذا إال كامًال عملها تُؤدِّي أن اإلصالح لجماعات يمكن ال
كاٍف، نفوذٌ لها يكون حتى األموال رءوس يف تُساِهم أن ذلك منها ويتطلب والزراعة.
واالقتصاد، االجتماع مشاكل كل لنا تحل أن واجبها من كان النفوذ هذا لها ر تَوفَّ فإذا

يأتي: ما املشاكل هذه أمثلة ومن

وحكمهم العمال استقالل بني للجمع الطرق خري لنا تُبنيِّ أن الجماعة عىل (١)
التِبعة ويتحملوا بالحرية العمال يتمتع أن أي — الفنية الكفاية وبني ذاتيٍّا حكًما أنفسهم

بها. القيام يستطيعون من أيدي يف ُمركَّزًة العلمية اإلدارة بقاء مع
من ونزيد امللل عنه نُبعد بحيث الفرد، أعمال لتنويع سبيٍل خري لنا تُبنيِّ أن عليها (٢)
تِبعاتها عليها مستقلٍة أُخرى جماعاٍت يف يعملون الذي األفراد من بغريه الثقافية صلته

الخاصة.
اآلالت إنتاج عن تنشأ التي الثروة يف ف للترصُّ الطرق خري لنا ترسم أن عليها (٣)
رضوريٌّ رشٌط واإليراد لألموال املشرتكة امِلْلكية الصور من صورًة أن قبُل من رأينا (وقد

املبادئ). من مبدأٍ عىل تَأتِلف التي الجماعات لنجاح
الفائضة. الثروة نستغل كيف لنا تُبنيِّ أن (٤)

ما فرٍد لكل نُحدِّد وكيف العمال، من األفراد مواهب نستغل كيف لنا تُبنيِّ أن (٥)
املساواة). بعدم الخاص الفصل (انظر النفسية لطبيعته وفًقا العمل من يالئمه

الفراغ. الستغالل السبل وخري الجماعة، حياة صور من صورٍة أحسن لنا تُبنيِّ أن (٦)
تربيتهم يف النقص بإتمام الراشِدين ولقيام األطفال، لرتبية الطرق أحسن هي ما (٧)

الدينية). بالعادات الخاص والفصل بالرتبية الخاص الفصل (انظر
وأحسن الجميع فيها يشرتك التي الحكومة صور من صورٍة أحسن هي ما (٨)
ما استخدام بإساءة النفوذ شهوة تُغِريَهم أن دون الزعماء، مواهب الستغالل طريقة

املساواة). بعدم الخاص الفصل (انظر سلطان من بأيديهم

جماعٍة يف يعيشون الذين العقالء، األذكياء املبادئ، من ملبدأٍ امُلخلِصني األفراد إن
نموذًجا يُنِشئوا أن وجيز زمٍن يف يستطيعون مرسومة، لُخطٍة وفًقا ويعملون واحدة،

ألنفسنا. ونرضاها نُحبها التي املجتمع صور من لصورٍة عمليٍّا

103





عرش الحادي الفصل

املساواة عدم

وإذا الغني. الرجل يقطنه الذي العالم عن يختلف الفقري الرجل يَقُطنه الذي العاَلم إن
األغراض عىل يتفقوا أن لهم بد فال املجتمع أعضاء جميع بني التعاون من بد ال كان
تختلف ال حتى االقتصادية املساواة من يشءٍ من لهم بد وال أجلها، من يعملون التي

فيها. يعيشون التي العواِلم
يكون ال وقد استحالته، ح تَرجَّ أمٌر الجميع بني ة التامَّ االقتصادية املساواة تحقيق إن
يتحقق. أن — ينبغي شك وال بل — يمكن املادية املساواة من شيئًا ولكن فيه، مرغوبًا
األقىص والحد األدنى الحد تحديد بمبدأ منها، الرأسمالية حتى الدول، أكثر اعَرتَفت وقد
أن ينبغي ال حدوًدا هناك أن عىل االقتصاد رجال أجمع األخرية سنًة الثالثني ويف لألجور.
تتناقص املتحدة والواليات وإنجلرتا فرنسا ففي الشخيص؛ املال ورأس الدخل يتخطاها
عن رضيبًة املال صاحب يدفع والوفاة الوفاة وبني ُمعيَّنة. بنسبٍة وفاة كل عند الثروة
الثروة تحديد مبدأ األغنياء َقِبل بعدما واآلن أخماسه. وثالثة اإليراد ربع بني ترتاوح ماله

املالك. يتجاوزه ال أقىص حدٍّ فرض يف صعوبٌة ُة ثَمَّ تُعد لم
يف اإلنجليز القضاة أحد قال الفرد. لدخل األقىص الحد يكون أن ينبغي ماذا ولكن
إىل الشخصية، السعادة من تزيد اإليراد زيادة أن الحظ إنه والسعادة: الدخل بني العالقة
االنحدار يف تبدأ السعادة فإن هذا بعد ا أمَّ العام. يف جنيه آالف خمسة اإليراد يصل أن
عن دخله قلَّ إذا العيش قيود من يَتحرَّر أن يستطيع ال املرء أن هنا نذكر أن (ويجب
يف التفكري إىل األذهان تَِرصف — امُلدِقع كالفقر — الطائلة الثروة وأن كبري، بمبلٍغ ذلك
املال). من االستزادة طرق يف يُفكِّر والغني والحرمان، الجوع يُكاِبد فالفقري املاديَّات؛

نضع أن يمكن أخرى. ناحيٍة من لألجور األقىص الحد مشكلة يف النظر ويمكن
أعىل يف يعيش كي — الحارضة الظروف يف — املرء يحتاج كم الصيغة: هذه يف السؤال
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إذا الفرد أن عىل البحث دلَّ والذهني؟ البدني استعداده به يسمح وعقيلٍّ ماديٍّ مستًوى
كاٍف، فراٌغ له وتوفر مالئًما، تعليًما وتعلمَّ صحي، مسكٍن يف وسكن صحيًحا، غذاءً تغذَّى
أو جنيه بستمائة يقدر دخل إىل يحتاج امُلفيدة، بالرحالت وقام كافية، طبيٌة وعناية
أمكن أرسٍة يف عضًوا الفرد كان وإذا الِخدمات. من ذلك يُقاِبل ما أو العام، يف سبعمائة
ال الحارض الوقت يف الناس أكثر ولكن العيش. وسائل تقل أن دون املبلغ هذا تخفيض

الحد. هذا إيرادهم يبلغ
إنجلرتا يف فالفروق األمم؛ جميع يف واحدة االقتصادية املفارقة درجة وليست
اإلنجليزية الحكومة ُموظَّفي كبار إن امُلوظَِّفني. طبقات بني حتى فرنسا، يف منها أكرب
فإن فرنسا يف ا أمَّ مرة. خمسني أو أربعني املوظَّفني صغار يتقاضاه ما قْدر يتقاَضون
ومن فقط. مرًة عرشين الكاتبة اآللة عىل الكاتب يتقاضاه ما َقْدر يتقاىض العمل رئيس
الدول من كثرٍي يف منه السوفيتية الروسيا يف أكرب االقتصادية املساواة عدم أن العجيب
املنجم عامل يتقاضاه ما َقْدر أمريكا يف التعدين رشكة مدير يتقاىض فبينما الرأسمالية؛
ثمانني العمال أصغر يتقاضاه ما َقْدر الروسيا يف املدير هذا مثل يتقاىض مرة، أربعني

مرة.
ينبغي التي االقتصادية املفارقة مقدار ما نتساءل: أن — هذا بعد — لنا ويصح
إجابًة السؤال هذا عن نُجيب أن نستطيع ال إننا املجتمع؟ يف ببقائها نسمح أن لنا
أجوًرا العمال فيها يتقاىض التي الفقرية املجتمعات ففي الحارضة؛ الظروف يف صحيحة
أجور فيها تعلو التي املجتمعات يف منه أكرب واألغنياء الفقراء بني الفرق يكون متواضعة
من أفرادها يُمكِّن ا حدٍّ إيرادها يبلغ الناس من طبقٍة من مجتمٍع كل يف بد وال العمال.

املجتمع. تَقدَّم ما وإالَّ كمال، من تستطيع ما أقىص إىل شخصياتهم تنمية
هو ما الخالف أنواع من هناك بل وحدها، االقتصادية القدرة يف الناس يختلف وال
يف تختلف فالناس النفيس؛ االستعداد يف الناس اختالف ذلك ومن عالًجا، وأشق أكرب
تختلف زيد دنيا إن الحكيم». الرجل يراها التي عينها الشجرة يرى ال «واألبله املدارك
أن ذلك السنوي؛ الدخل يف الرجالن تساوى إن حتى االختالف، كل عمرو دنيا عن
بني التقريب يتَعرسَّ ما وكثريًا التباُعد. كل وآخر فرٍد بني تُباِعد والبيئة والرتبية الطبيعة
العالم شعور أو الشطرنج، يف ينبغ الفرد شعور أتصور أن أستطيع ال مثًال فأنا األفراد؛
هو من الناس ومن األنغام. حدود يف يفكر الذي البارع املوسيقي أو العظيم، الريايض
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من ومنهم غريه. يميزه ال ما الروائح من يُميِّز الشم دقيق هو من ومنهم البرص، حاد
العاديَّة. األذُن تُدِركها ال فروًقا األصوات يف يجد السمع حادُّ هو

مميزاتهم حسب إنسانيًة أنماًطا الناس لتقسيم كثريٍة بمحاوالٍت العلماء قام وقد
األمزجة أساس عىل Hippocrat هبقراط تقسيم مثًال فهناك والسيكولوجية؛ الجسمانية
مون وامُلنجِّ عام. ألَفي من أكثر أوروبَّا يف الطب عىل النظرية هذه سيطرة وقد األربعة،
م نُقسِّ اليوم إىل زلنا وما النجوم. أساس عىل أقسام خمسة الناس مون يُقسِّ الكف وقارئو
فيها حاول الفراسة يف رسالًة أرسطو كتب وقد ذلك. إىل وما ومكتئب َمِرح إىل الناس
التقسيم وهذا يشبهونها. التي للحيوانات املميزة الصفات أساس عىل األفراد م يُقسِّ أن
التاريخية. العصور خالل حنٍي إىل حنٍي من الفراسة علم يف يظهر كان لإلنسان الحيواني
ستكارد فمثًال جديدة؛ أسٍس عىل الناس تَقسيم كثريون حاول الحديث العرص ويف
مهم ويُقسِّ قسَمني، الناس م يُقسِّ للشخصية» الجثماني «األساس كتابه يف Stockard
Cerebrotonic وهي أقسام ثالثة إىل Dr. William Sheldon شلدن وليم الدكتور
قد محاوالت كلها وهذه به. أَعرتُف الذي التقسيم وهو Samatotonicو Viscerotonicو

شأنها. من نَُغض أن ينبغي فال صحيح؛ علٍم إىل تنتهي
واملالبس الطب يف هناك أن كما جديدة، ُطرًزا األمزجة يف أن ذكره يجدر ومما
مثًال عرش الثامن القرن يف الناس فكان جديدة؛ مستحدثاٍت املرأة وجسم واملعتقدات
بسهولة. يهتز ال الذي امُلفكِّر، بطبعه، الحريص الرجل مزاج — اللمفاوي باملزاج يُعَجبون
اإلعجاب إىل الباردة بالحكمة اإلعجاب من الناس ل وتَحوَّ لروسو، املجال فولتري أفسح ثُمَّ
العاطفة — الحار املزاج محله وحل نفوذه، اللمفاوي املزاج وَفقَد الحارة. بالعاطفة
ملزاج السبيل الحار املزاج أخىل الزمان من جيٍل وبعد تجف. ال التي والدموع القوية
هو امُلتناِقضات، من عجيٌب وخليٌط واالكتئاب، العاطفة حرارة من مزيج وهو — بريُن
الحركة أيام جديدة محاولٌة قامت ثُمَّ والجفاف. بالربودة ممزوجتنَي والرطوبة كالحرارة
مزاج — الصفراوي املزاج ذلك وَعِقب اللمفاوي. املزاج إحياء إىل ترمي اإلبداعية األدبية

العمل. يف الجريء امِلقحام الرجل
فمن جميًعا؛ األمزجة نستغل أن ينبغي إنما مزاج، عىل مزاًجا نميز أن الخطأ ومن
نحب وتعصبنا لجهلنا ولكنا بدينًا. يكون أن حقه من أن كما ملفاويٍّا يكون أن الفرد حق
— مثًال — مكتئبون جميًعا فيصبحون الحديث، املزاج قالب يف الناس جميع نصوغ أن
أْن أحيانًا السخف بنا ويبلغ هيفاء. رشيقٍة قدوٍد ذوي جميًعا يكونوا أن نُحبهم كما

الجثماني. وتكوينهم يتفق ال ا خاصٍّ مزاًجا الناس من نَتطلَّب
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واحد؛ طراٍز إىل نواحيه جميع من ينتمي ال الفرد أن عىل ُمتفقٌة التقسيم أنواع وكل
الصفات بعض يَعَدم ال ولكنه ما مزاٌج عليه يَغِلب وقد أمزجة، عدة من مزيٌج إنسان فكل
بينه التفاُهم كان ُمعنيَّ مزاٍج نحو شديد ميٌل بالفرد كان وإذا األخرى، لألمزجة املميزة

عسريًا. ا شاقٍّ األخرى الطُّرز أفراد من غريه وبني
بوجٍه طبيعتي إن الخاصة. تجربتي من توضيحيٍّا مثًال أرضب أن هنا وأستطيع
عواطفهم تثور الذين أولئك عالم أفهم أن عيلَّ العسري فمن ولذا املزاج؛ ملفاوية عام
، امُلتحريِّ موقف بل ب، امُلتعجِّ موقف العاطفية الكتب من أقف ال وأنا األسباب، ألتفه
ديوان مثًال َقرأُت طفيفة. إثارًة أَثَْرتَهم إذا شديد هياٍج يف الناس يهتز ملاذا أعرف وال
والعواصف والسحاب والربق الرعد من مستمدة بتشبيهاٍت مفعًما فألَفيتُه Blake بليك
أو خاصة عقليٌة الشاعر لهذا تكون أن بد ال فقلت العادية، ومشاعره آرائه لوصف
أني نفسه الوقت يف ُموقٌن ولكني ُكنهه، أبلغ أن أستطيع وال أدركه ال خاص مزاٌج
متفاهَمني، عليها نقف أن نستطيع مشرتكة أرًضا وبينه بيني لَوجدُت ببليك التَقيُت لو
والثقة، والتكريم واالحرتام بالرأفة لعاملتُه القيتُه لو قوية. إنسانية بعالقاٍت فيها ونرتبط
يف املختلفني األفراد بني نجمع أن نستطيع أننا يتبني هذا ومن بمثلها. معاملتي ولقابل
امُلختلِفني األفراد بني تفصل التي الهوة إن العملية. األخالق ميدان يف واملزاج الطبيعة
يُنظِّم أن الكبري امُلصِلح واجب ومن بأرسها، الشخصية تُغرق ال املقدرة ويف املزاج يف
فيسهل املزاج يف امُلختلِفني األفراد بني تفصل التي الفجوة يضيق بحيث املجتمع بنيان
أمٌر التفاُهم أن األفراد يُقِنعوا أن الدين ورجال امُلربِّني واجب ومن التفاُهم. الناس بني

املعاملة. يف النية حسن يُعلِّموهم وأن مستحب،
االقتصادية املساواة عدم فيها يبلغ التي املجتمعات يف األفراد بني التفاهم ويَتعرسَّ
ويَسُهل الدكتاتوري. النظام فيها يسود التي املجتمعات يف وكذلك كبريًا، مبلًغا والرتبوية
التِبعات فيها تتحمل والتي الذاتي، الحكم نظام فيها يسود التي املجتمعات يف التفاهم
النظام فإن ولذا والرتبوية؛ االقتصادية الفروق تقل وحيث الحكومات، دون الجماعات
والطبقات؛ األفراد بني التفاهم سوء عىل يعمل مما والدكتاتوري والرأسمايل اإلقطاعي
وأكثر مصطنعة. جديدٌة فروٌق وتَتولَّد الطبيعية، الفروق تَقَوى النُّظم هذه ظل ففي
جميًعا املجتمع أفراُد اإلنتاج وسائل فيها يملك بيئٌة املساواة لتحقيق مالءمة البيئات
روابُط بينها صغرية جماعاٍت إىل م ُمقسَّ واملجتمع مركزية، ال فيها والسلطة ُمتعاونِني،

بالتِبعات. ًال ُمحمَّ مستقالٍّ حكًما نفسها منها كلٌّ تحكم شديدة،
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النوع هي — الحسن السلوك تباُدل أخرى بعبارٍة أو — املعاملة يف املساواة إن
وال يتم ال املساواة من الرضب هذا ولكن حقيقي. وجوٌد له الذي املساواة من الوحيد
واملهنة العمل ويف النفسية النزعة يف امُلختِلِفني لألفراد الفرص رت تَوفَّ إذا إال يكمل
املجتمع بناء يُنظِّم أن االجتماعي امُلصِلح واجب ومن كلفة. بغري طويلة فرتاٍت ليجتمعوا
النظام من الجماعة وتحويل فرصته. لهم ويُهيِّئ االتصال حرية لألفراد يُمكِّن بحيث
عن طبقًة تفصل التي الحواجز نُحطِّم أن منا يتطلب التعاُون نظام إىل االستبدادي
يشاءون. كما يجتمعوا أن الحارض الوقت يف األفراد عىل العسري من تجعل والتي أخرى،
ُخطًة Dr. A. E. Morgan رسم وقد األفراد، بني الصلة إليجاد متنوعة طرٌق وهناك
الذي الفصل يف الخطة هذه وسأرشح الغرض. لهذا أوهيو يف أنطاكية لكلية تعليميًة
يف منها واالستفادة املجتمع عىل مورجان ُخطة تطبيق ويمكن الرتبية. لنظام صه سأُخصِّ

املدرسة. من أَوسَع دائرٍة
خالل طيبة صالٍت الناس من غريه وبني بينه يُنِشئ لكي للفرد تتهيأ ال الفرصة إن
حياته يف ل يَتنقَّ أن للفرد َمكنَّا إذا أيًضا ذلك نستطيع نحن وإنما وحدها. الرتبية فرتة
ويُقلِّل جديدة، خربًة يكتسب كما ُجدد زمالءَ إىل فيَتعرَّف وظيفة؛ إىل وظيفٍة من العملية
قبُل من رأينا (وقد يتغري ال الذي املحيط الجو ومن يتنوع ال الذي الرتيب العمل من َمَلله
شخصية بناء يف أو املجتمع بناء يف سواء — تعديل أي وأن الحروب أسباب أحد امَلَلل أن

القتال). نشوب خطر تخفيف عىل كذلك يعمل امَللل، تخفيف عىل يعمل — الفرد
تدريب إىل يؤدي مما األفراد بني الروابط لتعزيز هذه غري أخرى ُسبٌل وهناك

املشرتك. التعاُون وعىل التبعات ل تحمُّ عىل والنساء الرجال
إن حتى بينهم التفاُهم تباُدل يستطيعون املزاج يف امُلتفِقني األفراد أن ويُالَحظ
املزاج يف امُلختلِفني األفراد ولكن دفينًا. النفوس يف حقًدا بعًضا لبعضهم يحملون كانوا
املهنة أرباب أن كذلك ويُالَحظ املعاملة. حسن تبادلوا إن إال التفاُهم يستطيعون ال
املوسيقي أو الريايض يصادق أن أيرس وما بينهم، فيما التفاُهم يستطيعون الواحدة
أشكالها عىل الطيور فإنما بعض إىل بعضهم الشواذُّ ينضم أن أيرس وما العمل. يف زميله
ومزاًجا مهمة يختلفون الذين للناس الفرص يهيئ بحيث املجتمع يُنظَّم أن يجب تقع.
لوٍن إىل ينتمون الذين األفراد يمنع ال — الحال بطبيعة — وهذا والتعاون، لالجتماع
يكون أن اإلنسان ويستطيع بهم. الخاصة جماعاتهم يُكوِّنوا أن املزاج ألوان من واحد
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جماعة يف وفرًدا أرسة، يف عضًوا يكون قد فالفرد واحد؛ آٍن يف متعددة جماعاٍت يف عضًوا
علمية. أو دينيٍة أو رياضيٍة أو فنيٍة جماعٍة يف وعضًوا األصدقاء، من

يُحدِّد أن املجتمع فواجب ومزاًجا؛ وذكاءً قدرًة يختلفون األفراد أن املعروف ومن
استغالًال موهبته استغالل من املوهوب الزعيم يمنع وأن مواهبه، يالئم الذي العمل للفرد
الجماعات تشتغل عندما أنه فرصته» «لكلٍّ كتابه يف دبريل بنيَّ وقد مرشوع. غري
ال جماعة جزاءهم فيه ويتناولون ُمتعاونِني، التبعة فيه لون يَتحمَّ ُمعنيَّ بعمٍل الصغرية
ة. الشاقَّ العسرية األمور من فرٍد لكل ٍ ُمعنيَّ عمٍل تعيني أو الزعيم اختيار يكون ال أفراًدا،
امِلْهنية املقدرة عىل يَحُكم أن يستطيع البصرية، نافذ َحَكٌم — بطبيعته — إنسان كل إن
أن دائًما امُلتعاونِني لألفراد يمكن العملية الحياة ففي ولذا العمل؛ يف لزمالئه والُخلُقية
وهذا اآلخِرين. مصلحة غري يف نفوذه الزعيم يستغل أن دون خيارهم، لزعامتهم ينتخبوا
دكتاتوريٌة الصناعية الهيئات أن (ويُالَحظ الدكتاتوري النظام ظل يف يتم أن يمكن ال
ممن االنتقام بروح ُمشبَع الدكتاتوري الزعيم ألن وذلك الديمقراطية) البُلدان يف حتى
الجماعات فإن الباكر؛ حياته تاريخ يف فوقه ممن به َلِحَقت التي اإلساءة يُعوِّض كي دونه
«ب» فتنقر «ب» الدجاجة «أ» الدجاجة تنقر نظامها، يف الدَّجاج جماعات تُشِبه اإلنسانية
اإلنسانية؛ املجتمعات يف الحال وكذلك وهكذا. «د» الدجاجة «ج» وتنقر «ج» الدجاجة
الدكتاتوريني كبار إن قبُل. من به استَبدَّ غريه ألن ذلك يفعل إنما املستبد الرئيس ألن
امُلتعاِونة الجماعة أن غري الحية. والحيُة العقارَب العقارُب تُولِّد كما صغارهم، يُولِّدون

االستبداد. وباء من نٌة ُمحصَّ الذاتي بالحكم تتمتع التي
ألنها الكبرية؛ املجتمعات بَْلَه الصغرية، املجتمعات يف ممقوتة السيئة الزعامة إن
بالحق معتوهون أفراٌد والنفوذ السلطان عرش إىل يرتفع وقد الكوارث. ِبَرش تأتي حينئٍذ
مصالح ألن أو الناس، عىل التسلُّط عىل تُعاِونهم خاصًة صفاٍت لديهم ألن أو الوراثي،
مدير أو املال صاحب ترى ما وكثريًا األَبَله. الزعيم هذا تتطلب املجتمع يف الهيئات بعض

السلوك. سيئ الُخلق شاذَّ رجًال املصنع
املعقول من ليس إذ شأنها؛ تُولِّيه أن قبل الرجل تخترب أن الجماعة واجب من وأرى
الرجل من ذلك مثل تتطلب وال ا خاصَّ ُخلًقا الصغري والكاتب ح واملالَّ الخادم يف تتطلب أن
لديه رْت تَوفَّ إن إالَّ الرجل نقبل ال اليوم الوظائف أكثر يف ونحن أمرك. زمام تُملِّكه الذي
بعد امُلوظَّف إن ثُمَّ والسلوك. السري حسن البدن، صحيح وكان خاصة علميٌة الٌت ُمؤهِّ
اختيار عند ذلك نفعل أن من أقل فال السن؛ به تَتقدَّم عندما العمل عن يَتخىلَّ كله هذا
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يعملوا أن قبل ألنفسهم يعملون الذين األغبياء، حكم من نتخلص وبذلك السياسة، رجال
مما إليهم، ومن الخائِنني حكم ومن القادِرين، غري الجامِدين امُلسنِّني ُحكم ومن لغريهم،

املجتمع. فساد إىل يُؤدِّي
الزعيم تُخلص ال ولكنها البلهاء، تسلُّط من تُخلِّصنا قد االنتقاء عملية أن بَيْد
مديري لتخريج املعاهد نُنِشئ حتى رشيدة تكون لن الزعامة إن والطمع. الطموح من

واإلدارة. الحكم ورجال والسياسيِّني األكفاء، األعمال
رفع عىل كثريًا تُعيننا ِمْهنية جماعٍة يف والعضوية االختبارات أن يَتبنيَّ تقدم ومما
وإذًا حد. ِعند الرؤساء أطماع إيقاف وعىل واالقتصادية، السياسية الزعامة مستوى
هذَين تطبيق يف ع ِلنتوسَّ بل امِلْهنية، الهيئات ونظام االمتحانات نظام عىل َفْلنُحافظ
املساواة عدم عن تَنُجم التي االجتماعية األخطار من كثرٍي من نَتخلَّص بذلك النظاَمني.

األفراد. بني الطبيعية
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عرش الثاني الفصل

الرتبية

زمن يف التدريب أثر يف امُلباَلغة إىل يميلون النفس وعلماء الفنيِّني الرتبية رجال إن
كل فرويد ويعزو الحياة. باكورة يف باإلنسان تمر التي الحوادث أثر ويف الطفولة،
يستطيعون بأنهم يفخرون الجزويت وكان الصغر. يف تجاِربه إىل العقلية الفرد متاعب
ولكن يريدون. الذي الرجل منه يخلقوا أن — باكرة سنٍّ يف الطفل أمر تولَّوا إذا —
ورجاٌل الدين عىل خارجون رجاٌل أيديهم عىل تَخرَّج قد — الزعم هذا برغم — الجزويت
علماء من الكثريون بدأ وقد الدين. أصول يتبعون رجاٌل أيديهم عىل تَخرَّج كما ثائرون،
القاسية التجاِرب إىل ترجع العصبية األمراض جميع بأن زعمهم عن يتخلَّون النفس
النفيس بالتحليل العالج «إن يقول: يونج إن حتى العمر، حداثة يف باملريض َمرَّت التي
تزيد ملدٍة ذاكرته زوايا يف يبحث أن إىل يُضَطر ألنه باملريض؛ ضارٍّا يكون ما كثريًا
قريبة أموًرا هناك أن حني يف الطفولة، عهد يف له وقع حادٍث عن العاَمني عىل أحيانًا
يتأثر ال اإلنسان أن والواقع التفاتًا.» منه تنال وال كبري أثٌر لها بمكاٍن األهمية ومن العهد
ال الطفولة تجاِرب إن ملستقبله. ع يَتوقَّ وبما بحارضه، كذلك يتأثر إنما فحسب، بماضيه
يُعاد أن — ما حدٍّ إىل — يمكن املرء وسلوك التوجيه. كل الراشد الرجل سلوك ه تُوجِّ
حدٍّ إىل إرادته يف حرٌّ واإلنسان والبلوغ. املراهقة عهد يف الحياة ظروف بتأثري تشكيلُه
الصحيح. الطريق إىل اهتدى وإن أراد، إن باختياره سلوكه من يُعدِّل أن ويستطيع ما،
األطفال نُصب ما كثريًا ونحن الرش. إىل يكون قد كما الخري، إىل يكون قد التعديل وهذا
امُلتقدِّمة املدارس إىل منها خرجوا ما فإذا الحضانة، مدارس يف وهم طيبٍة قوالَب يف
سوء أن — وفرويد الجزويت برغم — ونُالِحظ مرذوله. خبيثٍة قوالَب يف تشكيلهم أعيد
أطفالنا نربي إننا الطفولة. عهد يف الحسنة الرتبية أثر يلغي املراهقة عهد يف الرتبية
نربي أننا حني يف االختياري، والتعاُون التِبعات ل وتحمُّ والذكاء الحرية عىل الصغار
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أبناء من كانوا إن السيادة وعىل جدل، بغري القديمة التقاليد َقبول عىل أطفالنا من الكبار
مدارس نجاح كان ثَمَّ ومن الدنيا. الطبقة أبناء من كانوا إن الخضوع أو العليا، الطبقة
من الغرض أن عىل الحقيقة هذه وتدل والثانوية،1 االبتدائية املدارس وفشل الحضانة،
نحتفظ أن نحب إننا محدود. أو ثابت غري الديمقراطية أوروبَّا غرب بُلدان يف الرتبية
ترانا هذا أجل ومن والديمقراطية. الحرية أركان م نُدعِّ أن نُحب كما القديمة بالتقاليد
ونذكر الخوف، من يشء يتوالنا ثُمَّ الذاتي، والحكم الحرية عىل الصغار أطفالنا ندرب
نشاطنا فنكرس كبري، حدٍّ إىل والخضوع التسلُّط أساس عىل يقوم يزال ال مجتمعنا أن
أن وينبغي خاضِعني. محكوِمني أو متسلطني ُحكاًما يكونوا أن عىل األطفال كبار لتعليم
أالَّ يجب ولكنا لألطفال، الحرية إعطاء يف تُغايل «الحديثة» مدارسنا بعض أن نالحظ
معروفة؛ ُخلقية قوانني إىل يستندوا وأن بالحماية، يشعروا أن يُحبون األطفال أن ننىس
حدود يف يكون أن يجب التِبعات ل وتحمُّ والتعاُون االستقالل عىل إياهم تدريبنا فإن ولذا
يف املبالغة الناحيتنَي: يف املبالغة نتحاىش أن يجب كبري. حدٍّ إىل املرسومة اآلداب قواعد
ألن خاطئًا؛ منه كان ما وبخاصٍة بالقديم، التقيد يف واملبالغة املسئولية، مع الحرية منح
أخرى، أوقاٍت يف صالحٍة وغري األوقات، من وقٍت يف صالحًة تكون قد القديمة التقاليد
نتيجة ولكن الحرية، إىل يطمئنون وقد العسكري، النظام إىل يطمئنون قد واألطفال

الرجولة. عهد يف إال تظهر ال الرتبية
الحضانة مدارس يف الرتبية نظام واصلنا لو هل ُمتساِئِلني: هنا نقف أن بنا ويَجُمل
— نستطيع املراهقة، عهد إىل التِبعات) ل وتحمُّ والتعاُون الذاتي للحكم لة املؤهِّ (الرتبية
أننا ولو ذلك. نظن ال إننا واألفراد؟ املجتمع ترقية يف ننجح أن — الحارضة الظروف يف
عىل قائم مجتمٍع يف بهم وقذفنا والتعاُون الذاتي الحكم عىل الناشِئني امُلراهِقني أخذنا
املدرسية، تربيتهم لتالشت وسائله، تكن مهما النجاح وعبادة واملنافسة االستبداد نظام
ألن ذلك الحياة؛ ظروف وبني أنفسهم بني يالئموا أن وحاولوا العملية، للحياة واستجابوا
فال الحياة؛ جوانب من واحد لجانٍب إصالح الرتبية وإصالح النواحي. بة ُمتشعِّ الحياة
إننا مساس. بغري واالقتصاد الحكم نظام عىل نُبقي ثُم الرتبية، نظام نُعدِّل أن يكفي

الهدف. نصيب ولن املرمى نبلغ لن بذلك

بعينه هو إنجلرتا عن يذكره ما أن ونالحظ إنجلرتا، يف الرتبية نظام إىل الحال بطبيعة هنا هكسيل يشري 1
والثانوية. االبتدائية املدرسة من نجاًحا أكثر األطفال رياض فمدارس مرص؛ يف نشاهده ما
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سون امُلتحمِّ يحسب قد كما االجتماعية العيوب لجميع ناجًعا عالًجا ليست إذًا فالرتبية
األخرى. الحياة نواحي من طيبة ظروٍف يف نبتت إذا إال طيبة بثمرٍة تأتي ال إنها لها،
وعكس طيبة. ومشاعرهم صحيحًة الناس عقائد كانت إذا إال طيبة بثمرٍة تأتي ال إنها
للرتبية. صحيح نظاٌم هناك كان إن إال تطيب لن وامَلشاِعر امُلعتَقدات إن أي صحيح: ذلك
الرتبية هي ما السؤال: هذا أنفسنا فيه نسأل أن ينبغي الذي الوقت حان وقد

الصحيحة؟
أي من أكثر بدنيًة الرتبية تكون الطفل حياة من األوىل والسنوات األوىل األشهر يف
الحياة يف كبري أثٌر كذلك األوىل املنزلية وللرتبية املدرسة. مقام البيت ويقوم آخر، يشءٍ
يمكن وال املتأخرة. الطفولة سنِّ يف إال تأتي فال والعقلية الُخلقية الرتبية ا أمَّ العاطفية.
البحث لتسهيل اضطراًرا ذلك إىل سنُضَطر ولكنا والعقلية، الُخلقية الرتبية بني الفصل
دائًما لنذكر الصحيحة؟ الُخلقية الرتبية هي ما السؤال: بهذا ولنبدأ اإليضاح، وزيادة
فما والسالم. والعدل الحرية حب عىل الناس تنشئة هو إليه ترمي الذي الهدف أن
يأتي: ما السالم» إىل السبيل «أين الحديث كتابه يف رسل برتراند قال ذلك؟ إىل السبيل
يف ا أمَّ الديمقراطية. البلدان يف وبخاصٍة الحارض القرن يف كثريًا املدارس ارتقت «لقد
كثريًا َرت تأخَّ فقد — الروسيا فيها بما — العسكرية الدكتاتورية فيها قامت التي الدول
الطلبة إخضاع وإىل الرتبية، يف الصارم النظام إىل وعادت األخرية، العرش السنوات يف
اإليجابية دون السلبية الطُّرق التعليم يف اتَّبَعت أنها كما مشينًا. ُمذالٍّ إخضاًعا ملعلميهم
تحصيله). يف جهًدا يَبذُل أن إليه يُطلب وال فرًضا، الطالب عىل العلم يُفرض أن (أي
السيطرة غري تعرف ال التي العسكرية العقلية َخْلق إىل ذلك وراء من األمر أولو ويرمي
العالقة يُدِركون البالد هذه يف امُلستِبدُّون فالحكام … الجبن أو ش والتوحُّ الخضوع، أو

والرجولة.» الشباب سن يف القتال وحب املدارس، يف النظامية الرتبية بني
جاء حديثًا، أصدرته صغرٍي كتيٍب يف املوضوع لنفس منتسوري الدكتورة وتَعرََّضت
يتحكم وأن بنفسه، أعماله ه يُوجِّ وأن وحده، يعمل أن قط يتعلَّم لم الذي الطفل «إن فيه:
إن األمور. كل يف غريه عىل معتمًدا االنقياد، سهل — راشد وهو — يصبح إرادته، يف
عدم عىل ينشأ اإلهانة، ِتلو اإلهانة يتلقى وإنما تشجيًعا املدرسة يف يَلَقى ال الذي الطفل
الرجولة سن يف — بعد فيما يتَِّخذ والذي َخجًال، ى يُسمَّ الذي الخوف وعىل بنفسه الثقة
— واملدرسة البيت يف الطفل من نَتطلَّبها التي الطاعة إن والجبن. الخضوع صورة —
بغري العمياء للقوة يخضع رجًال منه تجعل — عدالة وال عقل يُربِّرها ال طاعة وهي

115



والغايات الوسائل

علنًا امُلذِنب بتقريع تقيض التي املدارس من كثرٍي يف الشائعة العقوبة أن كما جدل.
أساٍس عىل يقوم ال خوٌف وهو العام، الرأي من شديٍد بخوٍف النفس تمأل قرنائه، أمام
تخلق التي الظروف وهذه والخطأ. الظلم واضح العام الرأي كان إن حتى العقل، من
وكانت للزعماء.» — العبادة بل — اإلخالص روح تُولِّد ثابتًة نقٍص عقدة النفس يف
منفذًا تجد ما كثريًا النقص عقدة أن ذلك إىل تضيف أن منتسوري الدكتورة تستطيع
تدريٌب التقليدية الرتبية إن النقص. لتعويض والقسوة الوحشية يف نفسها عن للتعبري
يخضع مجتمع بعض، عىل بعضهم األفراد فيه يتسلط عسكري مجتمٍع يف الحياة عىل
قسوًة دونهم من عىل ويَقُسون وأرقى، منهم أعىل هم من لكل ُمذًال خضوًعا الناس فيه
عبيد. من دونه من عىل بتسلُّطه بالذِّلة شعوره يُعوِّض والعبد رحمة. وال فيها هوادة ال
التاريخ سار ملاذا وضوًحا أكثر بشكٍل نفهم أن نستطيع االقتباَسني هذَين ضوء ويف
ونشوء والقومية، العسكرية الروح تقوية إن الحديثة. السنوات يف يسلكه الذي مجراه يف
هذه كل — الديمقراطي الحكم حساب عىل االستبدادي الحكم وانتشار الدكتاتورية،
— األسباب هذه وأَبرُز متداخلة. ُمتنوِّعٌة أسباٌب لها التاريخ حوادث من كغريها ظواهُر
األسباب هذه جانب إىل هناك ولكنَّ والسياسية، االقتصادية األسباب — شك غري من
خالل يف األطفال خضوع بينها من نذُكر أن وينبغي وسيكولوجية. تعليميًة أخرى أسبابًا
األرسة نظام كان لقد أجل، االستبدادي. الصارم الدولة مدارِس لنظاِم األخرية سنة الستني
نظام ولكن الناس، من معينة طبقاٍت وبني التاريخ من مختلفة عصوٍر يف صارم ِجد
خاصًة، الدكتاتورية البلدان يف اليوم عليه هو مثلما العهود من عهد يف يكن لم الرتبية
يُخضع الذي النظام عن يَنُجم ما مبلغ أثَُره يبلغ فلن صارًما األرسة نظام يكن ومهما
تعمل الحارض العرص يف الرتبية أن عىل يدل ومما والرصامة. للِجد بأرسها الدولة مدارس
أشد يكونون دراستهم مدة تطول الذين األغنياء أبناء أن العسكرية الروح تربية عىل
ويرتتب معدودات. سنواٍت املدارس يف يقضون الذين الفقراء أبناء من الحرب إىل ميًال
تعزيز إىل يُؤدِّي الدراسة مدة وإطالة الفقرية الطبقات بني التعليم نرش أن ذلك عىل

الديمقراطية. وانهيار الحربية الروح
والثانوي واالبتدائي األويل التعليم تعميم أن يعتقدون السابقون الرتبية رجال وكان
لم آمالهم أن غري للديمقراطية. األذهان د ويُمهِّ األمة، بمستوى ينهض — أمكن إن —
والخضوع. الذِّلَة علََّمتهم بل الذاتي، والحكم الحرية األطفال تُعلِّم لم املدارس ألن تتحقق
أَبَلج، الحق إن الطيبة. بالوسائل إال تتحقق ال — قبُل من ذكرُت كما — الطيبة والغايات
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يجد ال التي املآزق هذه يف العالم تَورَّط ذلك أجل ومن طريقه، نسلك أن نحب ال ولكننا
َمهربًا. منها اليوم

عىل األطفال ئ ينشِّ نوٌع املدارس: من نوعان الديمقراطية الغربية البلدان ويف
من الحضانة فمدارس والخنوع؛ الخضوع عىل ئهم يُنشِّ ونوٌع التِبعات، ل وتحمُّ الحرية
جميع فإن الفاشستية الدول ا أمَّ الثاني. النوع من األخرى املدارس وأكثر األول، النوع
يف السيايس البوليس أن الصدد هذا يف ذكره يجدر ومما الثاني. النوع من املدارس
يف املعارف وزير قرَّر ١٩٣٦ سنة ويف .١٩٣٥ عام منتسوري جماعة بحل أمر أملانيا
الرتبية َست أُسِّ لينني عهد ويف إيطاليا. يف املنتسورية الحركات كل إيقاف موسوليني عهد
معارف تقدير نظام فأُلِغي منتسوري؛ بمبادئ شبيهٍة مبادئَ عىل مراحلها كل يف الروسية
ولكن األزياء. توحيد ونظام واالمتحانات العقوبات أُلِغيَت كما بالدرجات، وسلوكه الطفل
تسري الذي العسكرية الرتبية نظام إىل وعادت ذلك كل عن صفًحا رضبت ستالني حكومة
الدول أن شك فال وشبوبها، الحرب بإعالن الخطر بِقي وإذا الفاشستية. الدول عليه

العتيق. النظام بهذا كذلك تأُخذ سوف نفسها الديمقراطية
د وتُحدِّ البرش، ماليني عقول تُفِسد السيئة الرتبية أن نَذُكر أن إىل بحاجٍة ولسنا
االجتماعية الظروف كانت وإذا كبري. حدٍّ إىل وإنما حد، كل إىل أقول ال الراشِدين، سلوك
أمًرا تُميس قد املمقوتة النظم عىل الثورة فإن الرتبية، يف السائد النظام عن تختلف ال
الحياة مناحي جميع تسود سوف العسكرية الروح أن ستالني أكَّد وقد مستحيًال.

السائد. الرتبوي النظام جرَّاء من الروسية
اللعب يقوم لقد بل األخالق، متانة األطفال تُعلِّم التي هي وحدها الطاعة وليست
ككل — اللعب ولكن منكور، غري واضٌح اإلنجليزي الخلق تربية يف اللعب وأَثَر َمقامها.
إذا إننا خبيثة. أو طيبٍة أغراٍض يف يُستخَدم أن يمكن — اإلنسان اخرتعها أُخرى أداٍة
والشجاعة االحتمال األطفال تعليم يف نستغله أن أمكننا حسنًا استخداًما اللعب استخدمنا
إذا ا أمَّ املجموع. ملصلحة الشخصية املصالح وإخضاع والتعاُون القانون واحرتام والعدل
يف امُلِلحة الرغبة وعىل والجماعة، الفرد غرور عىل ع يُشجِّ فهو سيئًا استخداًما استُخدم
دوننا َمن واحتقار التساُمح، تقبل ال للجماعة روٍح وتكوين املنافِسني، وبُغض النرص،
ولكن التِبعات، ل تحمُّ مع التعاُون ُروح اللعب فينا يبث الحالتنَي كلتا ويف الناس. من
تدريبًا يكون قد فاللَِّعب الخري؛ سبيل يف يكون قد كما الرش سبيل يف يكون قد التعاُون
حب أو الحرب لحب وسيلة يكون قد فهو القتال؛ عن َغناءٌ فيه يكون وقد القتال، عىل
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نواحي كل يف مسامِلني رجاًال أو العسكرية، بالروح ُمشبَِعني رجاًال يخلق وقد السالم،
عىل األطفال لتدريب وسيلًة اللِعب من تجعل أن الدكتاتورية الدول اختارت وقد الحياة.
الدول مع القدم كرة فمباريات القومية؛ الدعاية لبث أداة اتخذته كما العسكرية، الروح
عىل انتصاٌر اللعب يف واالنتصار القومية، الكرامة تُقرِّر التي األمور من تُعد األجنبية
رابطٌة كأنه اللعب إىل امُلتفائلون وينظر القومي. أو العنرصي التفوق عىل ودليٌل العدو،
سوء أسباب من جديٌد سبٌب اليوم السائد القومي الشعور ظل يف ولكنه األمم، بني قوية
واحدة، للحياة فلسفٌة أو واحدة دينيٌة عقيدٌة له ليست عاَلٍم يف نعيش إننا الدويل. التفاهم
القدم كرة مباريات فإن ثَمَّ ومن الخاص؛ وثنها قومية جماعٍة كل فيه تَعبُد عالٍم يف

الَرضر. إال عنها ينُجم ال األخرى الرياضية واملباريات
الدول ا أمَّ القتال. عىل للتدريب وسيلًة اللعب اختارت قد الدكتاتورية الدول إن ُقلُت
للقتال، ب للتأهُّ وسيلًة اللعب استغالل إىل يرمي ال األول اتجاهان: ففيها الديمقراطية
الثاني؛ من أضعف األول االتجاه زال وما ذلك. غري يرى فهو النزعة؛ ديكتاتوري والثاني
نستطيع ولكنَّا إيتُن.» مالعب فوق واترلو معركة كسبنا «إننا يقولون: مثًال فاإلنجليز
حسن تعلَّموا املختلفة أنحائها يف اإلمرباطورية يحكمون الذين اإلنجليز إن نقول أن كذلك
إىل أميل الحديث العرص يف الربيطانية واإلمرباطورية عينها، املالعب هذه فوق اإلدارة

األول. االتجاه إىل منها الثاني االتجاه
الصحيحة، الرتبية ألوان من واحًدا لونًا هناك كأن اآلن حتى الرتبية عن تَحدَّثُت لقد
كان وملَّا مختلفة. أنماٌط الناس أن املساواة عدم عىل عقدناه الذي الفصل يف رأينا ولكنَّا
هناك تكون أن ينبغي بل واحًدا، نظاًما األخالق لتدريب نضع أن الخطأ فمن كذلك األمر
مشرتٌك قْدٌر — قبُل من رأينا كما — هناك كان وإن املختلفة، األمزجة تالئم متعددٌة نُظٌم
الُخلقية القواعد من له نختار أن نستطيع الطوائف مختلف عند النفسية امليول من
وعىل الذاتي الحكم عىل جميًعا بتدريبهم القواعد هذه أجمِعني الناس ونُعلِّم يالئمه، مال
القول ل أُفصِّ أن أُحب وال األلعاب. ساحات ويف الدرس حجرة يف التبعات ل وتحمُّ التعاُون

التعليمية. ناحيتها من الرتبية إىل هذا بعد بالقارئ وسأنتقل النقطة، هذه يف
ستني من أكثر منذ امُلتمدِّنة الغرب أمم يف إجباريٌّ عامٌّ واالبتدائي األويلُّ التعليم
الناس فإن ذلك وبرغم الشبان، من كبري لعدٍد ُميرسَّ والعايل الثانوي والتعليم عاًما،
كان كما الحروب اشتعال منع إىل األويلِّ التعليم تعميم يُؤدِّ ولم يَقتِتلون، يزالون ال
تعبُد ة العامَّ زالت وما — التعليم هذا برغم — قاسيًة القلوب تزال وال يأُملون. أنصاره
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ذلك بعيد؛ حد إىل التشاؤم عىل تقوم الدولية السياسة بَِرَحت وما الرجال، من األبطال
أساسها. من فاسدٌة الُخلقية كالرتبية العقلية الرتبية ألن

ماليني عىل املرات ماليني امُلعلِمني ماليني كرَّره قد البرشي العقل إنتاج خري إن
اليوم إىل بَِرَحت ما ذلك وبرغم والصحف. الكتب نُرش ذلك عىل امُلعلِمني وساعد اآلذان،
امُلنحطَّة. السينمائية واألرشطة الوضيعة، والقصص امُلتبذِّلة، والكتب الصحف تظهر
نهاَر ليَل الكاذبة والدعاية الوضيعة، املوسيقى يُذيع الراديو ذلك جانب إىل وهناك
السخافات لنرش تُستغل ولكنها البرش، لخري تُستغل أن يمكن كان أدواٌت وهذه —

واألباطيل.
بعمٍل نقوم ألن األوان آن لقد التعليمي! لنظامنا والذهنية الُخلقية الثمار هي وهذه

الثمار. هذه تحمل التي الشجرة طبيعة به نُبدِّل
امُلتحرِِّرين الناس من جيًال نُنشئ أن أردنا إن عمله ينبغي ما سلف فيما بَيَّنُت
إىل املعارف وتوصيل الذكاء لرتبية الطرق خري يف ِلنبحث واآلن السالم. حب عىل العامِلني

األذهان.
أو العلمي التعليم هنالك مختلفتنَي؛ صورتنَي الحارض الوقت يف التعليم يتخذ
غرَضني؛ للُمتعلِّم يؤدي العلمي التعليم أن واملفروض الفني. والتعليم الحر»، «التعليم
عىل القدرة من — العقلية مواهبه تنمية من املتعلم يُمكِّن ريايض تدريب أوًال فهو
يُمكِّن أخرى ناحيٍة من العلمي والتعليم الجمال. تقدير عىل القدرة إىل املنطقي التحليل
واملنطقية منها التاريخية املتنوعة، املعارف بني القائمة الروابط إدراك من امُلتعلِمني
به واملقصود محض، عميلٌّ فهو الفني التعليم ا أمَّ والبيولوجية. والكيميائية والطبيعية

معني. فٍن أو معينة ِمهنٍة يف واملقدرة بالكفاية امُلتعلِمني الشبان يمد أن
عدٍد عىل العلمية الرتبية نفرض أننا اإلحصاء يُؤيِّدها الحديثة البحوث دلَّت وقد
أدرك وقد تُذكر. فائدًة منها يستمدون أو يستسيغونها ال ممن والبنات البنني من كبرٍي
عىل القدرة عدم أن شك وال بعيد. زماٍن من الشخصية بخربته الحقيقة هذه امُلعلِّم
إىل أو التدريس ُطرق عيوب إىل — ما حدٍّ إىل — يرجع العلمية الرتبية من االستفادة
امُلجيِدين الفناِنني أن الفنون كل يف واملعروف بعلم، وليس فن (والتعليم امُلدرِّسني عيوب
— الشبان من كثريًا أن بياٍن إىل يحتاج ال الذي الواضح فمن هذا وبرغم مسحوقة)، قلٌة
ما يُسيغوا ألن الوراثي استعدادهم بحكم يصلُحون ال — امُلطَلقة أغلبيتهم كانت وربما
يستطيعون الذين أولئك أكثر أن وضوًحا ذلك من أقل وليس العلمية. الرتبية لهم تُقدِّمه
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عباراٍت يُكرِّرون ببغاواٍت الدراسة ِسِني بعد يخرجون العلمية الرتبية من يستفيدوا أن
يشء كل يعرفون متخصصون ا إمَّ فهم فهمومها وإن — الفهم حق يفهمونها ال ِبنصها
الناحية من يشءٍ كل يعرفون فكٍر رجال أو غريه، يف لذًة يجدون وال ما موضوٍع عن
يحُدث ما بذلك وشبيٌه العادية. الحياة شئون يف ُمطلًقا عجًزا عاجزون ولكنهم النظرية،
ال ولكنهم الفنون، من فنٍّ يف خرباء العالم إىل يخرجون فهم الفنية؛ املدارِس لتالميذ
املعارف بني املختلفة العالقات يُدركون وال اليسري النَّْزر غري األخرى األمور من يعرفون

امُلتنوِّعة.
نبدأ أن وينبغي ذلك. أظن السائدة؟ الرتبية نُُظم يف العيوب هذه عالج يمكن فهل
مختلفًة ودرجاٍت استعدادات لهم وأن مختلفة، أنماٍط إىل ينقسمون الناس بأن باالعرتاف
كثريًا منها نفيد ال أننا غري األخرية، السنوات يف الذكاء اختبارات ارتقت وقد الذكاء. من
يجب ألننا يشء؛ عىل ذلك يدل يكاد فال «ب» من أذكى الناس من «أ» أن لنا بيَّنَت إن ألنها
وإذًا يختلفان. أو واحٍد نفيسٍّ نمٍط إىل و«ب» «أ» ينتمي هل نعرف أن ذلك جانب إىل
وذكاء، نباهًة يختلفون الناس أن قاطع بوجٍه لنا أثبت ولكنه ناقصة، أداٌة الذكاء فاختبار
ودرجاٍت مختلفة مواهَب لهم وأن مختلفة، أنماٍط إىل ينتمون الناس بأن اقتنعنا ما وإذا
ما وهذا تالئمه. التي الرتبية فرٍد لكل نُقدِّم أن نحاول أن علينا وجب الذكاء من مختلفًة
يف ينجحون الذين فاألطفال ُمنظَّمة؛ غري بصورٍة ولكن اليوم، الحكومات بعض تُحاوله
لهم الذين واألطفال الجامعات. أو الثانوي التعليم يف مجانيًة يُمنحون ق بتفوُّ االمتحانات
لهذا يزال ال ولكن امِلَهن. من ِمهنًة يتعلموا كي الفنية املدارس إىل يُرَسلون يدويٌة مهارٌة
املختلفة التعليم ألنواع الطالب اختيار يف تُستخدم التي الطرق أن منها عيوب؛ النظام
خاليًة ليست الناجحون الطلبة يتلقاها التي التعليم أنواع أن ومنها مرضية، البتَة ليست

النقائص. من
التفصيل. من بيشء فيه أتحدث أن عيلَّ لزاًما أرى فلست االمتحانات نظام عن ا أمَّ
وقد الكامل. باالختبار ليس قاطًعا واحًدا امتحانًا أن نظريٍّا ُمجِمعون امُلربِّني معظم إن
بسلسلٍة عنه واستعاضوا القاطع، الواحد االختبار عن امُلربِّني من كثريٌ بالفعل تخىل
وامُلفتِِّشني امُلعلِمني لتقارير يُقيمون أنهم كما والذكاء، للمعارف الدورية االختبارات من
صفاتهم أساس عىل مختلفة أنماٍط إىل امُلتعلِمني بتقسيم ذلك أكملنا ما وإذا كبريًا. وزنًا
املختلفة التعليم ألنواع الطالب اختبار يف الثانية الطريقة هذه كانت والجسمية النفسية

التوفيق. كل موفقًة صالحًة طريقًة
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وفًقا كل الشبان يتلقاها أن ينبغي التي املختلفة الرتبية أنواع يف فلنبحث واآلن
كبريًا. نقًصا ناقصان الحر) (أو والعلمي الفني السائَدين، التعليم نوَعي أن رأينا ملزاجه.
الفني التعليم يُصِبح بحيث النوَعني هذَين نُصِلح أن هي اآلن نواجهها التي واملشكلة
نُصِلحه. أن نريد الذي املجتمع يف اليومية للحياة إعداًدا أكثر الحر والتعليم حرية، أكثر
املعرفة فروع بني العالقات للُمتعلِّم ويُبنيِّ التفكري، عىل العقل يُدرِّب الحر التعليم
شتيت بني الوحدة إليجاد ومصدر الذكاء، لتنمية طريقة هو أخرى بعبارٍة أو املختلفة،
َوحدٌة هي آخر، يشءٍ أي من أكثر تاريخية علميٌة َوحدٌة اليوم الوحدة وهذه امَلعاِرف،
أكثرها املنطقي الذهن عليها نُدرِّب التي والحقائق واملنطق. الواقعة الحقائق ِعمادها
يف يُعلَّم كما (والتاريخ املادي العالم من كجزءٍ اإلنسانية وعن املادي العالم عن حقائق
علمي، وتاريخ القومية، الدعاية من فرع وهو علمي غري تاريخ نوعان: والُكليَّات املدارس
الحقائق العلميون امُلؤرِّخون ويُعاِلج الطبيعة. علم فروع من فرًعا يكون أن ويكاد
أن يمكن غازيَّة ذرَّاٌت الناس كأن اإلنسان عن ويكتبون مادية، حقائُق كأنها البرشية

بحتًا). علميٍّا درًسا تُدَرس
نقول وحينئٍذ يَفَهم، ال ما يُردِّد بَبغاء، ينقلب قد علميٍّا تعليًما يتلقى الذي والرجل
الرتبية إن نقول وحينئذ إخصائيٍّا، ينقلب قد أو منها. الغرض تحقيق يف فِشَلت الرتبية إن
القائمة العالقات يُدرك أن فيستطيع الفكر رجال من يصبح قد أو جزئيٍّا. نجاًحا نَجَحت
الرتبية أن حينئٍذ نحسب وقد معارفه. مجموعة منها تتألف التي املختلفة العنارص بني
علمية إنها قلنا املعارف إىل بالنسبة عرَّفناها إذا العالقات وهذه النجاح. كل نَجَحت قد
إرادية. أو وجدانيٌة أو إدراكيٌة إنها قلنا امُلتعلِّم إىل بالنسبة عرَّفناها وإذا تاريخية، أو

فرٍع يف ص وامُلتخصِّ معنى، له يَفَهم أن دون يسمع ما يُكرر البَبغاوي امُلتعلِّم إن
العالقات يدرك امُلهذَّب الفكر ورجل فحسب، صه تَخصُّ موضوع يفهم العلوم من واحد
ال ولكنه يعرف، إنه وحدها. النظرية الناحية من املختلفة املعارف أجزاء بني الكائنة
الحر التعليم أن نرى ثَمَّ ومن ذلك؛ يفعل أن يتعلم ولم بل ملعارفه، وفًقا يعمل أن يحب

نرتضيه. كامًال رجًال لنا يخرج ال
التي الَوحدة يُدِركوا أن الفنية املدارس يف أبناءنا نُعلِّم ال أُخرى ناحيٍة من ونحن
من بفنٍّ نُسلِّحهم إننا الحرف. من حرفًة بتعليمهم نكتفي وإنما املعارف، شتيت تَرِبط
فهم فنهم؛ إتقان من يُمكِّنهم الفن هذا وراء الكامنة النظريات من يسرٍي وبَقْدٍر الفنون
تعليًما تَعلَّم الذي الرجل نظر يف املعارف وأشتات ناقِصني. رجاًال العالم إىل يخرجون
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— فهي رباط؛ بينها ليس متناثرة أجزاءٌ هي وإنما متناسق، كلٍّ من أجزاءً ليست فنيٍّا
هذا مثل ذهن يف تَكوَّنَت وإذا الجهل. ظالم من تيٍه وسط تسطع التي كالنجوم — عنده
صورٌة هي أو الربنزي، العرص رجل صورة فهي امُلنسِجم امُلتِسق للُكل صورٌة الرجل
الفني التعليم أن ترى ثَمَّ ومن السينمائية؛ واألرشطة الصحف فلسفة من مستعارة

نرتضيه. الذي الكامل الرجل لنا يُخِرج ال — الناجح العلمي كالتعليم — الناجح
كالرتبية الفنية، الرتبية تُحرر أن بعضهم اقرتح لقد عالج؟ من املشكلة لهذه فهل
والنظريات، العلمية الحقائق معرفة وبخاصٍة املعرفة، تعميم ِبِصبغة تُصبَغ وأن العلمية،
االقرتاح هذا أن غري املعارف. أشتات تربط التي الَوحدة إدراك الفنيون يتعلم وأن
لنقٍص — قادِرين غريَ الفني التعليم ون يتلقَّ الذين أكثر أن منها عدة؛ ألسباٍب َمعيٌب
إدراكها َليَُشق الوحدة هذه وأن الكائنات. َوحدة إدراك عىل — الذهني استعدادهم يف
يخرج — ذكرنا كما — أكثرهم فإن العلمي؛ التعليم يتعلمون الذين أولئك عىل حتى
ويواصلون ُمعلِمني، املدارس إىل يعودون هؤالء من كبري (وعدٌد إخصائيٍّا أو ببغاءً إما
الكائنة العالقات يُدِرك ما العقول من قلَّ آخِرين). وإخصائيِّني ُجدد ببغاواٍت تدريب
األوصال، ُمتقطِّعة كأنها تبدو والتي والزمان، املكان يف امُلتباِعدة والحوادث األشياء بني
الرغبة والنساء الرجال يف تخلُق أن تُحاِول العلمية والرتبية رباط. متفرقاتها بني ليس
فيها يتخرج من وقلَّ تنجح، قلما ولكنها املختلفة. املعارف بني الكائنة الوحدة إدراك يف
الوجود، َوحَدة إدراك عىل الناس تدريب نُحاِول أن الُحمق فمن ولذا الرغبة؛ هذه ولديه

يستخدموها. أن يستطيعوا ولن يُدِركوها لن بأنهم ثقٍة عىل ونحن
تُرضينا وال ناقصون، أنفسهم الفكر رجال أن رأينا فقد األَمر؛ يف ما كل هذا وليس
اإلرادة أو الوجدان من فيها ليس فقط، إدراكيٌة صلٌة بالعالم ِصلتهم العقلية. تربيتهم
والتاريخ الطبيعية العلوم من ُمستَمدٌة األشياء بني يُنِشئونها التي الرابطة إن ثُمَّ يشء.
العالم بغري تأبه ال الناس من طائفة هذه العلوم. هذه من فرٌع كأنه يُدرس الذي
عندما األفراد هؤالء أن ذلك عن وينُجم العالم. هذا من جزءًا باعتبارها واإلنسانية املادي
عادة وهم شديد. قلٌق يُساِورهم إراديٍّا أو وجدانيٍّا اتصاًال اإلنسانية بالحقائق يتصلون

املادي. العالم أجزاء من كغريهم الناس يُعاَمل أن يرون القلوب ُقساة
هذه يستغل النظري والتعليم الكائنات، بني الَوحدة يعرف ال إذًا الفني فالتعليم
العالم بقوانني تتعلق التي الطبيعية العلوم حدود ويف فحسب، اإلدراك دائرة يف الوحدة
عىل والعلميون الفنيون يستطيع مبدأ — للتوحيد آخَر مبدأٍ إىل بحاجة إذًا فنحن املادي؛
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بني التاريخية العلمية العالقات عىل يقترص وال نافًعا، استخداًما يستخدموه أن السواء
للوحدة ً مبدأ نريد الحديث. العرص يف الفكر رجال بها يهتم التي العالقات وهي األشياء،
فيها ُمساِهمني إىل اإلنسانية منظر عىل ُمتفرِجني مجرد من نَتحوَّل أن عىل يُعاِوننا جديًدا

األذكياء. مساهمة
يكون أن يجب واضح. ذلك عىل الجواب الجديد؟ املبدأ هذا يكون أن عىس فماذا
وشبكة إنسانية، حدوٍد يف والتجاِرب املعاِرف بني د يوحِّ الجديد املبدأ ُخلقيٍّا. نفسيٍّا
وال للقيم، يكرتث خلقيٍّا ً مبدأ نريد مادي. ال نفيسٌّ نسيُجها فيه األشياء بني العالقات

واإلرادة. الوجدان جانبَي كذلك يشمل وإنما اإلدراكي، الجانب عىل يقترص
الهندسة يتعلم شابٌّ هذا إليه. َقصدُت ما يوضح محسوًسا مثاًال القارئ وإىل
موضوع خال ما يشء كل يجهل وهو مدرسته يف يتخرج أن ح نُرجِّ إننا وامليكانيكا،
كل بني الرابطة يُدرك أن به يستطيع بمبدأٍ إمداده يف تربيته فِشَلت فلقد صه؛ تخصُّ
املدارس يف تعلموا الذين الرتبية رجال إن وتجربة. علم من الحياة يف عليه يحصل ما
بجانب بتزويده الشاب هذا مثل تربيَة نُحرِّر أن نستطيع أننا يعتقدون القائمة العلمية
غريُ العملية الوجهة من ولكنه حسن، ظاهره اقرتاٌح وهذا العامة. العلمية النظريات من
وليست العامة، العلمية النظريات يف لذًة يجدون ال الشباب أكثر ألن التحقيق؛ ممكن
قوانني حدود يف واملعاِرف التجاِرب توحيد عىل — استعدادهم بحكم — القدرة لديهم
أيدي عىل يتم قلما العلمية النظريات تقدُّم أن التاريخ يؤيده الذي والواقع املادي. العالم
معه يهتم أو وحده، به ويهتم فنه يُتِقن الذي العميل الرجل ألن املاهِرين؛ الفنون رجال
فنه، يف اإلتقان زيادة من يُمكِّنه مما عمله، خلف تكمن التي النظريات من يسرٍي بَقْدٍر
ألمثال به َمدينون نحن ما العامة النظريات من وقلَّ عالم. رجٍل إىل ر يتطوُّ قلما وهو
تَمَّ قد العلمية النظريات تقدُّم إن التعميم وجه عىل نقول أن ونستطيع الرجال. هؤالء
وإنما الفنية، باملشاكل يَشتِغلوا لم رجاٍل أيدي عىل تَمَّ — آخر طراٍز من رجاٍل أيدي عىل
وراء من النظريات واستخالص يشهدون ما تعليل ُمحاولِني ج، امُلتفرِّ موقف منها وقفوا
بالنظريات يهتم الذي والرجل العميل الرجل بني تفصل التي الُهوة أَوَسَع وما التجاِرب.
تحرير فمحاولة وإذًا مختلَفني. طراَزين من إنهما بأَْرسه. الكون تنتظم التي العلمية

فاشلة. محاولٌة الكائنات بني الكامنة الوحدة إدراك عىل رجاله بَقْرس الفني التعليم
اختالف عىل أجمعون، الناس به يهتم الذي الوحيد املوضوع هو اإلنسان إن
غري الهندسة يدرس الذي الطالب يكون وقد ذكاء. من لديهم وما ونفسياتهم أمزجتهم
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عىل حمله يف مشقًة نجد ال ولكننا املادي، العالم قوانني دراسة يف ق التعمُّ عىل قادٍر
نحمله أن هي الفنية تربيته لتحرير وسيلة خري فإن ولذا اإلنسان؛ بدراسة االهتمام
وبني فنه بني الرابطة يُدرك أن عليه اليسري ومن اإلنسانية. بالدراسات االهتمام عىل
أَثَر ترشح دراسٌة الفنية الدراسَة م تُتمِّ أن يجب والخلقية. والنفسية اإلنسانية الدراسات
يقترص أالَّ يجب والشقاء. والسعادة والرش الخري بمقياس ُمقاًسا الحياة يف الفن هذا
حياة يف اآللة تُؤثِّر كيف يفهم أن كذلك له ينبغي بل امليكانيكا، دراسة عىل املهندس
دراسة إىل ذلك بعد ينتقل ثم الفرد، عىل اآللة تأثري بدراسة يبدأ أن ويستطيع الناس.
القديمة، املهن عىل القضاء ويف املتأخرة، البلدان ترقية يف أثرها مثل االجتماعية، آثارها
صالت، من األشياء بني ما بعض يُدرك أن للطالب يمكن بذلك جديدة. صناعاٍت وإنشاء
العالقات تحل أن نقصد وال صلة. بينها تجمع ال مفككة األشياء تلك له بدت إن حتى
لها. متممًة تكون أن نريد وإنما العلمية، العالقات محل والُخلقية واالجتماعية النفسية
ينبغي كما اإلنسانية، الدراسات وبني فنه بني الرابطة يُدرك أن الفن لطالب ينبغي
بهذا املحسوس. املادي والعالم نظرياته بني الرابطة يدرك أن النظرية العلوم لطالب

الفنية. والرتبية العلمية الرتبية بنوعيها؛ بالرتبية ننهض
الناجحة التجارب جميع يف القول بتفصيل يسمح ُمتََّسٌع الكتاب هذا يف وليس
هذه من منها. للقليل سأتعرض ولكني الحديثة. السنوات يف أُجِريت التي الرتبية يف
إىل تُؤدِّ لم املحاولة هذه ولكن املدارس، يف منتسوري طريقة إدخال محاولة التجارب
مع يتعاون ال بلٍد يف والتعاُون الذاتي الحكم يتعلم الذي الطفل ألن املطلوب الغرض
غري نتيجة وهي آخر، بلٍد ضد زمالئه مع يتعاون أن الواقع يف يتعلم البلدان من غريه
وتعاونه مواهبه استغالل يتعلم الذي الجندي َمثل ذلك يف امُلتعلِّم الطفل وَمثل مرِضية.

األخرى. الجيوش ضد الجند من غريه مع
من يرمي كان Dr. A. E. Morgan مورجان دكتور بها قام أخرى محاولٌة َة وثَمَّ
العظمى الحرب عقب وذلك اإلنسانية، بغة بالصِّ العلمية الدراسة يصبغ أن إىل ورائها
الدرس، يف فرتًة — مورجان لنظام طبًقا — الطالب يقيض .Antioch أنطاكية كلية يف
املجانني. ومستشفى السجن ويف بل واملزرعة، واملكتب املصنع يف عمل فرتة تعقبها
العالقات يدرك أن الطالب يستطيع بذلك عملية. أخرى ثالثٌة ها تُِتمُّ دراسية أشهٍر ثالثة
الحقائق من بنماذج يتصل أن يستطيع كما والحوادث، األشياء بني والعملية النظرية
الوجدان ناحية من بل وحدها، اإلدراكية الناحية من املعارف بني د يُوحِّ ال وهو اإلنسانية.

كذلك. والنزوع
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املتصلة املدارس يف امُلتَّبع النظام أنطاكية كلية به أَخذَت الذي الرتبية بنظام وشبيٌه
اليهودي للنظام إحياءٍ سوى ليست جميًعا النظم وهذه السوفيتية. روسيا يف باملصانع
إنََّما ِحرفًة، ابنَه يُعلُِّم «َمن أن التلمود يف جاء والتنظيم، ع التوسُّ من يشء مع القديم
خيام. صانع كذلك كان وإنما فحسب، عامًلا، بولس القديس يكن ولم َق.» يَْرسِ أَن يَُعلُِّمُه
يملكون كانوا الذين وأيونيا أثينا فالسفة عند إال العمل دون للعلم غ التفرُّ فكرة تنشأ ولم
يف سيئًا كان ما كل اليهود عن أَخذَ الحديث العاَلم أن التاريخ ُسْخريات ومن العبيد.
وآثرنا والفن، العلم بني تجمع التي الرتبية يف الصحيحة نظريتهم ونبذ الثقايف، تراثهم
الرقيق. عىل املعتمدون الهلينيون بها يؤمن كان التي الُخلقية غري الضيقة الرتبية عليها
دون يُمجِّ التي وأناشيدهم الحويش، أدبهم عنهم وأخذنا اليهود، عند الرتبية نظام نبَذْنا
ال ُمستبدٍّ إلٍه يف الساذجة وعقيدتهم والخيانة، القتل جرائم عن وِقصَصهم القتال، بها

يرحم.
إىل الطالب من نُمده أن ينبغي الفائدة أكرب أنطاكية كلية نظام من نُفيد ولكي
يمارسون سنوات بضع آخَر إىل آٍن من التعليم عن املعلمون ينقطع أن فيجب امُلعلِّم؛

والتعليم. بالعلم البتَة لها عالقة ال ِحرفًة فيها
أهميًة الحديثة السنوات يف أََعرنا إننا فأقول العواطف تربية إىل هذا بعد وأنتقل
املوسيقى تُستخدم والُكليات املدارس من كثرٍي ففي الفنون؛ طريق عن لرتبيتها كربى
توجيًها العواطف لتوجيه األخرى الفن رضوب من وغريها والشعر التمثيل وفنون
العاطفية. املشاركة تعلمنا كما الشعور، ونبل الفكر دقة تُعلِّمنا مثًال فاملوسيقى صحيًحا؛
عقليًة مهارًة تقتيض التي دة امُلعقَّ األعمال أداء يُعلماِننا جماعًة املوسيقى وعزف والغناء

العواطف. يف واالتحاد الشعور يف املشاركة يُعلماِننا كما كامًال، ذهنيٍّا وتنبًُّها كربى
يكون أن كذلك يمكن املرسحيات تمثيل أن فنالحظ األدب إىل ذلك بعد نأتي ثم
يُشبهك ال أو يُشبهك شخٍص دور تمثل حني إنك العاطفي. التدريب وسائل من وسيلًة
مثل إىل املرسحيات ُمشاَهدة أدَّت وربما باآلخِرين. وعالقتك حقيقتها عىل طبيعتك تُدرك
ال تعليميًة فضائَل املرسحيات إىل نعزو أال ينبغي ولكن حد، إىل ولو النتيجة، هذه
وهذا للنفس»، «مطهر بأنها املرسحية أرسطو وصف فقد الحارض؛ الوقت يف بها تتصف
املأساة كانت ولقد الحديث. السينمائي والرشيط الحديثة املرسحية عىل ينطبق ال الوصف
التمثيل وكان امُلشاهِدين. بني عامة دينيًة صالًة كانت تُمثل، مرسحيٍة من أكثر اليونانية
موضوعها يشء، يف ذلك من فليست الحديثة املرسحية ا أمَّ الدينية. للعقائد توضيًحا
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وبني بينهم الصلة ِليُوطِّدوا وال حياتهم، فلسفة ليذكروا ال الناس ويُشاهدها دنيوي،
النفس. عىل الرسور إلدخال يشاهدونها وإنما خالقهم،

احتذاءها يستطيعون السلوك من بأمثلٍة القراء يُِمدُّ أنه لألدب تربويٍة قيمٍة أكرب إن
Jules  بفاريون de Gaultier جولتيري دي جول تعبري حد عىل جميًعا والناس أرادوا. إن
يلعبوا وأن حقيقتها، غري عىل أنفسهم يَروا أن عىل القدرة لديهم إن أي bovaristic
ة ُمشتقَّ والكلمة فيها. يضطربون التي الحياة وظروف وراثتهم له أعدَّتهم الذي غري دوًرا
ال سلوًكا َسلَكت ألنها يًة ُمؤسِّ نهايًة بلغت التي بوفاري» «مدام فلوبري رواية بطلة من
طريًقا يسلك أن أحدنا يحاول فال درًسا، القصة هذه من فلنأخذ ولذا وطبيعتها؛ يتفق
أن وحاولوا قديم، من الحقيقة هذه الرتبية رجال أدرك وقد فيه. السري يستطيع ال
الواقعية. حياتهم يف يُقلِّدونها عليهم أدبيٍة نماذَج بعرض التالميذ شخصياِت يُكيِّفوا
القصص؛ أو التاريخ من تُستمد قد أو القديمة، األساطري من تكون قد النماذج وهذه
عنهم كتب الذين والقديسون والقادة السياسة ورجال األول، الطراز من فهركيوليز
بعض يحاول الذي الثالث الطراز من وفرتر وهاملت الثاني، الطراز من فلوطارخس
عرض عن األدبي الفن من يشء من بُدَّ وال غراره. عىل أنفسهم يصوغوا أن الناس
فن ال روايًة للطالب القصة َرَويَت إن فإنك الروائية؛ أو التاريخية النماذج أو األساطري
الجيد الفن أهمية كانت ثَمَّ ومن بطلها؛ تقليد يف بالرغبة شعر وما بها تأثَّر ما فيها
التي الخاصة نماذجه ينشئ أن له ينبغي جيٍل كل إن ثُمَّ الُخلقي، التعليم يف حتى
القديم الجيد الفن ألن وذلك الجميل؛ الحديث الفن من ثوب يف ويعرضها التقليَد تستحق
الناس من كبري عدٍد عند — إنه بل الحديث، الجيد الفن يؤثِّر ما بمقدار فينا يؤثِّر ال
رها تُصوِّ التي بالشخصيات يُعَجبون الناس وأكثر الوضيع. الحديث الفن ينافس ال —
املجالت هذه ألن وذلك شكسبري؛ بشخصيات يُعَجبون مما أكثر الرخيصة املجالت قصص
إن ثم عام. ثالثمائة من عهده انقىض قد شكسبري بينما معارصة، شخصياٍت تُعاِلج
التي املجالت شخصيات تفتضيه ال ُخلقيٍّا جهًدا لتقليدها تقتيض شكسبري شخصيات
األدبي. املركز وعلو والرتف، املايل والنجاح الجنسية، األحالم — الشائعة أحالمنا ر تُصوِّ
التي اليقظة أحالم تصور ألنها مستًوى ذلك من أعىل فهي شكسبري شخصيات أما
الذين أولئك أحالم ر تُصوِّ — والطموح األمل يف املرسفة األحالم — تحقيقها يصعب
ُمكرِِّسني القومي، باملجد يحلُمون الذين أو العشق، يف بإخالصهم يتفردوا أن يُحبون
وُحب الحقد قلوبَهم يمأل الذين األوغاد أو الجماهري. عبادة يف طامِعني للوطن حياتهم
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رواية يف الدوق شخصية هي واحدة، شخصيًة عدا ما — شكسبري شخصيات االنتقام.
يف تجد أن قلَّ أنك والواقع الحياة، شئون من امُلتحرِّر الشخص تمثل — بدقة» ة «َدقَّ
واملرسحيات الروايات وأشخاص الشخصيات، هذه ألمثال تصويًرا بأَْرسها العاملية اآلداب

العيوب. من يَخلُون ال — قلوبهم طابت مهما —
ُمثل األدبية األمثلة أكثر ولكن الشخصية. لصياغة قوية أداٌة األدبي املثال أن والواقع
الجنون، من بيشء تتصف بالبطولة تتميز التي الشخصيات وأكثر العادي. للرجل عليا
الحاجة يدرك وال دنيء، وسط يف يعيش فاضٌل أو ذكي، غري القلب طيب هو ما ومنها
يُخِلصون أنهم غري الحياة، أوطار من نفوسهم تحرََّرت أشخاًصا كانوا وربما ترقيته. إىل
العقيدة هذه أن شك وال القومية. أو االشرتاكية أو الفاشستية مثل العقائد من لعقيدٍة
الفنَّاِنني األدباء إىل ماسٍة بحاجٍة نحن األخالق. قواعد عىل يخرجوا أن أحيانًا منهم تتطلب
— الفناِنني األدباء أكثر ولكن البَرش. من جديًدا نوًعا منهم ونخلُق بالناس ننهض كي
َجت تأجَّ إن حتى الحربي، بالروح ُمشبَعون القديم، الطراز من أفراد — الحظ لسوء
يتحكم دام ما األدباء هؤالء نفوس تعديل إىل سبيل وال اإلصالح، رغبة صدورهم يف
أن ويحاولون والخضوع، الطاعة الناس من يتطلبون مستبدون دكتاتوريون الدولة يف
الدعاية. استخدام إىل الحاجة مسيس يف كانوا ثَمَّ ومن نفوسهم؛ يف الذكاء جذوة يُطِفئوا
يُناَزع، ال تقليدي قانوُن أو عتيقة عقيدٌة فيها تسود التي املتأخرة، املجتمعات ويف
وال بالغريزة، التقليدي الطريق يسلكون الناس ألن املقصودة؛ الدعاية إىل الحاجة تنشأ ال
هناك بلغنا، ما الرقي من بلغ مجتمٍع يف وحتى ُمفكِرين. أو ناقِدين لحظًة أمامه يقفون
يستغل ذكيٍّ رجٍل من وكم جدل. بغري الناس يقبله والشعور والتفكري السلوك من أنواع
يف العمل قيمة عىل الحكم يف يستخدمه وقلَّما التقاليد، عليه َفرَضته الذي العمل يف ذكاءه
ف ترصُّ تحت مواهبهم يضعون وفنيِّني علماء ترى أن — بعدئٍذ — عجب وال ذاته. حد
جماعًة ترى أن كذلك عجب وال تمييز. بغري بالناس الفتك يف ويستغلونها البالد، حكام
التعبري وبقوة امُلفرتاة باألكاذيب القومية الروح تعزيز يف مواهبهم يمتهنون األدباء من
الوسائل خلق يف الذكاء يُستخَدم ما كثريًا نفسها الديمقراطية الدول يف حتى واألسلوب.
الوسائل خلق يف موهبته يستخدم ذكيٍّا رجًال تجد وقلما الدنيئة، األغراض لتنفيذ الطيبة
املجتمع، ترقية يستطيعون الذين هم وحدهم وهؤالء الطيبة. األغراض لتنفيذ الطيبة
األذكياء يستغل أن يحب الدكتاتور ألن تشجيًعا؛ الدكتاتورية الدول يف يجدون ال ولكنهم
الصحافة، وتكميم امُلبتكِرين، األفراد اضطهاده كان ثَمَّ ومن الشخصية؛ مآربه تحقيق يف
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منذ العسكري والتدريب الدعاية، طريق عن لالستبداد ُمناِرصٍ عامٍّ رأٍي إيجاد ومحاولة
تُستخدم العقاقري لعل يدري! ومن واإلذاعة. واألدب والسينما الصحافة ومراقبة الطفولة،
يف يزيد ما العقاقري من أن املعروف ومن الجماهري. يف للتأثري النفس علم مع املستقبل يف
يستخدمون سوف الدكتاتوريِّني أن يف شكٍّ من وليس اإليحاء. لقبول الشخص استعداد

الشعب. يعتنقها أن يُحبون التي العقيدة لتقوية األيام مستقبل يف العقاقري هذه
أن نخىش ولكنا األذكياء، للرجال الحرية من بقية الديمقراطية بالدول تزال وال
جهدهم ُقصارى يبذلوا أن امُلربِّني واجب فمن ولذا أخرى؛ حرٍب بعد الحرية هذه تختنق
األطفال يف نخلق لم وإذا اإليحاء. مقاومة عىل التالميذ يُعوِّدوا أن عليهم األوان. فوات قبل
يسيطر أن يحاول ماهٍر داعيٍة أي رحمة تحت املقبل الجيل رجال فسيقع املقاومة، هذه

بطريقني: املقاومة عىل األطفال تدريب ويمكن والنرش. اإلذاعة أدوات عىل
الخارجية. املؤثرات دون الخاص ذكائهم عىل االعتماد األطفال نُعلِّم أن نستطيع أوًال:
تأخذ التي بة الخالَّ الدكتاتوريون أساليب تخدعه وال الطفل، شخصية تتكون وبذلك
شعبه؛ أفراد بني دعايته يبث أن الغرب بالد يف دكتاتوٍر أي عىل اليسري ومن باأللباب.
غرض، إىل ترمي ال التي القراءة إدمان من ِرين بامُلخدَّ يكونون ما أشبه الناس ألن
فإن غرض؛ بغري السينما أرشطة ومشاهدة الالسلكية، اإلذاعة إىل االستماع أَثَر ومن
إدماُن الناس بأكثر بلغ وقد واملورفني. الكحول فعل النفوس يف تفعل امُلؤثِّرات هذه
معه يستطيعون ال مبلًغا السينما ومشاهدة واملوسيقى الراديو إىل واالستماع القراءة
مدمن مثُل ذلك يف مثلُهم ساعات. بضع بل أياٍم بضعة األشياء هذه عن ينقطعوا أن
بل حقيقية، متعًة اإلدمان من يستمد ألنه ال رذيلته يف االسرتسال إىل يميل امُلخدِّرات
واألرشطة الصحف عىل املدمنون وهؤالء عنه. التخيلِّ يستطيع وال اإلدمان تَعوَّد ألنه
َحرمتَهم إذا أو األشياء، هذه عنهم أَبَعدَت إذا بنقٍص يُحسون والراديو السينمائية
واألحاديِث املوسيقى من أو واملحاكمات، الجرائم وأخبار الرياضية األلعاب أنباء من
هذه أن يعتقدون أذكياؤنا وحتى والحب. امُلغاَمرات قصص من أو الراديو، يُذيعها
الفرد اعتماد من خطًرا يرون وال منها، َمَفر وال بل مستحبة، السيكولوجية امُلخدِّرات
كتابًا قريب عهٍد من َقرأُت وقد الخاصة. النفسية ثروته دون الخارجية امُلؤثِّرات عىل
هذا يقول يراه. كما املستقبل فيه لنا ر يُصوِّ الحياة علم يف ُمربِّز أمريكيٍّ لعاِلٍم صغريًا
اخرتاع منها عدٍة بطرٍق وذلك وذكائه، اإلنسان سعادة من يزيد سوف العلم إن الرجل:
فيشاهد النظَّارة يلبس كما يلبسها أن املرء يستطيع ميكروسكوبية سينماتوغرافاٍت
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بزجاجات نا سيُِمدُّ العلم أن يف شكٍّ من وما امَللل. نفسه عن بها يُبعد شائقًة قصًة
العلم! ليحَي الصغر! يف املتناهية امُلخدِّرات وبجرعات وبالسجاير وباملحاقن الخمر

عىل االعتماد عىل األطفال نُدرِّب أن نستطيع فكيف ذلك؛ عىل ع نُشجِّ ال ولكنَّا
السينما؟ ومشاهدة الراديو إىل واالستماع القراءة إدمان مقاومة وعىل الروحية ثروتهم
اليدوية الصناعات ببعض أنفسهم يُسلُّون كيف نعلمهم أن عمله ينبغي ما ل أَوَّ
هدٍف إىل ترمي التي املفيدة وبالدراسات املوسيقية، اآلالت عىل وبالعزف اليسرية،
هذا أن غري ذلك. إىل وما الفنون، من فنٍّ وبممارسة العلمية، وباملالحظة ، ُمعنيَّ
جريشام قانون عليها ينطبق اإلنسانية والنفس يكفي. ال والذهني اليدوي التدريب
الناس فأكثر السوق؛ من الجيِّدة الُعملة تطرد الرديئة العملة أن وهو االقتصادي،
األفكار، بأسهل أنفسهم يشغلوا وأن مجهود، أقلَّ تتطلب التي األعمال أداء إىل يميلون
يميلون وهم الحيوانية. لرغباتهم الِعنان يُطلقوا وأن امُلبتذَلة، بالعواطف يُحسوا وأن
ذلك. من أرقى هو مما تُمكِّنهم التي واملهارة املعرفة لهم َرت توفَّ إن حتى ذلك إىل
استخدامهما عىل العزيمة صدُق الرضوريتنَي واملهارَة املعرفَة يُالزم أن يجب وإنما
الناس أكثر أن غري أيرسها. األعمال من يمارس بأن املرء يُغري الذي الجو هذا يف
متماسكٌة للحياة فلسفٌة لديهم كانت إن إال اللهم الجو، هذا يف ينغمسوا أن يُحبون
بغري وحده الرأي ألن يريدون؛ ما لتنفيذ الوسائل لهم َرت توفَّ ثُم ذلك، غري إىل تدفعهم
فساد من صاحبها تُنِقذ التي الفلسفة تلك تكون أن عىس وماذا بفائدة. يأتي ال تنفيٍذ
ما ذلك التنفيذ؟ موضع فلسفتهم وضع من تُمكِّنهم التي الوسائل وتلك السائد، الجو

مقبل. فصٍل يف عنه سنجيب
مقاومة من تُمكِّننا التي األوىل الطريقة عىل الكالم من الَقْدر بهذا اآلن ونكتفي
وأنباء والراديو الصحف هي امُلخدِّرات وتلك — إليها أرشنا التي النفسية امُلخدِّرات
تعرض التي السينمائية واألرشطة الجاز وموسيقى القتل وقصص الرياضية األلعاب
هي كله ذلك من للتخلُّص افرتضناها التي األوىل والطريقة واملغامرات. الحب قصص
النفسية امُلخدِّرات أن ذكرنا وقد بأنفسهم. أنفسهم إىل السلوى يبعثوا أن الشبان تعليم
كان ثَمَّ ومن األخالق؛ أو االقتصاد أو السياسة يف رأيه لنرش الداعية يستغلها أن يمكن

الدعاية. خطر من عالًجا امُلخدِّرات هذه عالج

يف ص وتتلخَّ محضة، عقليٌة النفسية امُلخدِّرات أَثَر من للتخلُّص الثانية: والطريقة
امُلربُّون يعمله أن ينبغي ما وأول الدعاة. إليها يلجأ التي الِحيل نقد عىل الشبان تدريب
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معنى ما واإلذاعة. والخطب الصحف يف الشائعة الكلمات يُحلِّلوا أن ذلك لتحقيق
كأنها األمة عن يتحدثوا أن والكتاب للخطباء يجوز حدٍّ أي وإىل مثًال؟ «األمة» كلمة
تمثل املصالح وهذه اإلرادة هذه وهل مصالحها؟ وما األمة إرادة هي ما شخص؟
الفئة إرادة أو ومصالحها؟ األكثرية إرادة تمثل أو ومصالحهم؟ جميًعا السكان إرادة
وعمرو زيد وبني الدولة بني الفرق وما قليل؟ نفر وهم السياسة، ومحرتيف الحاكمة
كل نُقدِّسها فلماذا هؤالء هي الدولة كانت إن السيايس؟ النفوذ أصحاب من وغريهما
— كنج هنج فقدان بريطانيا تُعد ملاذا القومية؟ الكرامة معنى وما التقديس؟ هذا
تُرغم أن فيها حاولت حرٍب بعد عليها االستيالء تُعد وال للكرامة، إهداًرا — مثًال
كلمة سوى ليست و«األمة» الربيطاني؟ الرشف يف لوثة األفيون رشاء عىل الصينيني
نُخضعها أن لنا بد ال والتي تفكري، بغري الناس يقبلها التي الرنانة الكلمات مئات من
وال صائبٍة غرِي نتائَج إىل نصل وأال التفكري يف نخطئ أال أردنا إن الدقيق للتحليل

معقولة.
االستعارات وراء ما إدراك عىل األطفال نُدرِّب أن أهمية هذا من أقل وليس
التي والخطب يقرءونها التي املقاالت يف ترد التي املعنوية والكلمات والكنايات
الحقائق إىل الجوفاء الكلمات هذه يرتجموا أن يتعلموا أن يجب إليها. يستمعون
بغري نَُسلَّه لم ألننا السيف؛ نُغمد «لن — مثًال — إسكويث يقول فعندما املحسوسة؛
فلقد الحديثة؛ الحروب يف ا هامٍّ يُعد لم «السيف» أن الناس يفهم أن يجب عناء.»
الحربية والسفن واملدافع والقنابل املفرقعات معناه ١٩١٤ سنة إسكويث سيف كان
القتل آالت من وغريها والطائرات الدبَّابات ذلك جانب إىل اليوم ومعناه والغواصات،
قناٍع وراء الواقعة الحقيقة يَحُجبوا أن الحكام مصلحة من يكون ما وكثريًا الفتَّاكة.
هذه يُرتجموا أن تالميذهم يُعلِّموا أن امُلربِّني واجب ومن امُلضلِّلة. األلفاظ من كثيٍف

املحسوس. الواقع لغة إىل الجوفاء الربَّاقة العبارات
أخرى صوٌر هناك وإنما لإليحاء، الوحيدة بالصورة اللفظية الدعاية وليست
يبعث أدبي وصٍف أو برسٍم الفكرة ربط ذلك من أثًرا. منها أقوى تكون قد غريها
برسم — مثًال — الصابون أنواع من نوٍع عن التاجر يعلن فقد الرسور؛ النفس يف
وقد الصابون. هذا من قطعٌة ومعها الرخام من ام حمَّ عىل ُمقبلٍة شهوانيٍة شابٍة
أنجٍم أو فاخر، زيٍّ يف العشاء يتناولون أشخاص برسم لُفافاته عن التبغ بائع يعلن
يُعلن وقد نونها. يُدخِّ اللفافات تلك وبأيديهم املاليني، أصحاب أو مشهورة، سينمائيٍة
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فاخرة حجرٍة يف ُمسرتِخني امُلتأنِِّقني، الشبان من صورٍة برسم النبيذ عن الخمر بائع
والغرض والهندام. الصورة َحسِني ُسقاٍة أيدي من النبيذ يتناولون والفراش، التأثيث
ممتعٍة بهيجٍة بصوٍر للمبيع املعروضة البضائع ربط هو جميًعا األمثلة هذه من
إىل امُلعِلن يلجأ وقد والسلطان. النفوذ قوة أو الثروة أو الحب متعة األذهان يف تثري
أو الشفقة يُثريون الذين األطفال أو الجميلة، الطبيعية املناظر بصور السلع ربط
األُْرسة. حياة من مناظر أو امُلدلَّلة، الحيوانات أو الزهور، أو الضحك، عىل يبعثون
ألنفسهم يْدعون وامللوك باملوسيقى. أو الهْزيل بالتمثيل التجاري اإلعالن يرتبط وقد
يفعل وكذلك وجميل فاخٌر هو ما وبكل الشاهقة، والقصور وباملواكب الجند بَعرِض
كما الخمر، تلعب كما بالرءوس تلعب العسكرية املوسيقى أن يعلمون فهم القواد؛
رجال ويستخدم والحماسة. الشجاعة النفوس يف يُثري العسكري العرض أن يعلمون
آياٌت املعابد من وكثريٌ الكنائس، يف تُعزف فاملوسيقى الفنون؛ مختلف لدعوتهم الدين
يظهرون وهم ُمزخَرفة. ُمزرَكشٌة الدين رجال يرتديها التي واألزياء البناء! آيات من
والفزع، الفرح الناس يف فيُثريون بالعواطف، ويلعبون والنفوذ، الثراء بمظهر كذلك

والشهوة. القسوة أو
الشيوع، يف آِخذٌ التبغ فتدخني يُقاَوم؛ ال الدعاية ألوان من اللون هذا أن ثبت وقد
والدكتاتورية، امللكية املواكب وحول العسكري العرض حول تحتشد والجماهري
أن من قبل من ذكرناه ما نُعيد أن املقام هذا يف بنا ويجدر القومية. والحفالت
امُلعلِِّمني وواجب الناقدة، املَلَكة بتقوية وطأتها تخفيف يُمِكن الدعايات هذه أمثال
ينشأ أن ويجب الشوائب. من وتخليصها الحقائق استكناه عىل أطفالهم يُدرِّبوا أن
جو عن عزلها بعد إليها وما والدين والسياسة الحكم مشاكل يف النظر عىل الشبان
بالبحث التدريب يبدأ أن ويمكن املصالح. ذوي من نفٌر به يحيطها الذي الدعاية
بني ثابتة عالقٌة هناك ليست أنه األطفال يُدِرك أن ويجب الشائعة. اإلعالن ُطرق يف
نُقدِّم أن ويمكننا عنه. تُعِلن الذي األسنان دواء مزايا وبني زيها يف الجميلة الفتاة
نُقَشت ورٍق يف لألطفال الجيدة الحلوى فنقدِّم عملية؛ بصورٍة الدرس هذا للتالميذ
صوُر فوقه ُرسَمت ورٍق يف الكريهة األدوية لهم نُقدِّم كما كئيبة، بشعٌة صوٌر فوقه
يُقدَّم التي والصورة عنه امُلعَلن اليشء بني الرابطة تنحلُّ وبعدما املحبوبات. امُلمثِّالت
ميدان يف الطريقة هذه تطبيق عىل الشبان تدريب يف نََرشع التجاري، اإلعالن يف بها
الحفالت بروعة يستمتع قد الرجل أن لألطفال نُبنيِّ أن ويُمِكننا والدين. السياسة
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الحرب قيمة عىل حكمه يف أَثَر املتعة لهذه يكون أن دون والدينية العسكرية واملواكب
أن نُعلِّمهم أن يجب الخلقية. فائدتها أو ُمعيَّنة عقيدٍة صدق عىل أو سياسية، كأداٍة
بما ال والُخلقية، السياسية بمزاياها األخرى الحكم ونظم والدكتاتورية امللكية يُقدِّروا
إليها. ما أو الُخطب، بالغة أو القصور، بفخامة وال ومواكب، حفالت من به ترتبط
تُخِلص أن يمكن ال الدولة ألن الدولة؛ إرشاف عن بعيًدا ذلك األطفال يعلم أن ويَجب
الحر، التعليم فائدة كانت ثَمَّ ومن ؛ ُمعنيَّ سيايسٍّ رأٍي عىل تقوم دامت ما إرشافها يف

التعليم. عىل الحكومة إرشاف ورضر
واآلن العواطف. وتربية العلمية والرتبية الخلقية الرتبية عىل سبق فيما تَكلَّمُت
والعقل الجسم إن األخرى. الرتبية أنواع كل عماد وهي البدنية، الرتبية يف كلمة سأقول
الجسم يف يحدث وما الجسم، يف يؤثر العقل يف يحدث ما واحًدا. عضويٍّا كالٍّ يُكوِّنان

مًعا. وعقيل بدنيٍّ تدريٍب عمليَة الرتبية تكون أن وجب ولذا العقل؛ يف يُؤثِّر
عنه اإلجابة تُمِكن ال سؤاٌل هذا البدني؟ التدريب هذا طبيعة تكون أن عىس فماذا
اإلنسان إن قبُل من ُقلُت ولقد الكتاب. هذا يف قدَّمناها التي األساسية القواعد حدود يف إال
— البدنية الرتبية فيها بما — تربيٍة كل فإن ذلك وعىل «املتحرر»؛ اإلنسان هو املثايل
الرتبية أنواع خري نعرف أن أردنا فإذا الطالب؛ تحرير إىل ترمي أن النهاية يف يجب

للتحرير. البدنية الرشوط ببيان نبدأ أن وجب البدنية
الجسم أن ذلك القيود؛ من حرٍّا يكون أن يمكن ال العليل الرجل أن الواضح من
ِعلَّته. يف يُفكر أن العليل تُلزم املرض آالم ألن وذلك وسائل؛ بعدَّة العقل يف يُؤثِّر العليل
يف ما بمقدار ناقصًة نفسه ويرى الناس، من غريه دون دائًما نفسه يحسب واملريض

النفس. عناء يُسبِّب الجسم وعناء نقائص، من أعضائها
الخارجي، العالم وبني بينه الصلة إليجاد العقل يستخدمها التي األداة هو والجسم
يدرك أن يمكن ال املريض والرجل الصالت. تلك صحة تستتبع األداة هذه فصحة وإذًا
يف التأمل يستطيع ال الرجل إن والغرب الرشق يف املتصوفون ويقول الكون، حقائق
ثَمَّ ومن معينة؛ بدنيًة أوضاًعا واتخذ ورشابه، طعامه يف ُمعيَّنة قواعَد اتبع إن إالَّ الوجود

الجسدية. العلة عن الناس تُبعد التي تلك هي البدنية للرتبية وسيلة خري كانت
عىل البدنية الرتبية تُعاوننا أن وينبغي التحرير. رشوط من آخر رشٌط واإلدراك
املالحظة؛ ودقة الذهن َحْرص عىل الالعِبني يُدِّرب األلعاب من كثريًا أن شك وال ذلك.
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ذلك له ر يَتوفَّ وال الدقيقة، الرسيعة الحركة عىل تدرب إذا إال اللعب يجيد ال الكرة فالعب
الدقيق. الرسيع بالتفكري إال

نستطيع ال ألننا عقليَّا يكون وهو التحرير. رشوط من آخر رشٌط النفس وحكم
باملوضوع عالقة لها ليست التي األفكار أذهاننا عن نُبعد أن تعلَّمنا إذا إال التفكري سالمة
إذا إال الحكم صحة نستطيع ال ألننا عاطفيٍّا كذلك النفس حكم ويكون فيه. نفكر الذي
ويكون ذلك. شابه وما والخوف والغضب والطمع والشهوة والغرور الحقد من تخلصنا
وعىل ورشاقة، دقٍة يف الحركات أداء من نتمكن كي وذلك بدنيٍّا؛ كذلك النفس حكم
حكم فإن ولذا واحد؛ يشءٌ — ُقلُت كما — والجسم والعقل الناظرون. ها يُمجُّ ال صورٍة

والعاطفية. العقلية الناحيتنَي من حكمها عىل يُعاِوننا البدنية الناحية من النفس
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عىل يعيننا كما واملجتمع الفرد ترقية عىل يعيننا النفس، تربية وسائل من وسيلٌة الدين
نحن الذي الكون وبني أنفسنا بني العالقة توثيق وعىل األشياء، لحقائق الصحيح اإلدراك

فيه. أجزاءٌ
هل الغرض؟ هذا إىل السائدة الدينية والعادات العقائد تُؤدِّي فهل الدين. هو هذا
باسم بمقتضاه ونعمل نتعلمه ما أكثر وإن ، كالَّ اإلدراك؟ وتقوية الُخلق تقوية إىل تُؤدِّي
الناس من قليًال عدًدا هناك أن ننكر وال والفضيلة، الخري نرش عىل يساعد ال فاسٌد الدين
إىل للوصول وطريًقا النبيلة، األغراض لتحقيق وسيلة الدين من يجعلوا أن يستطيعون
الفهم؛ عىل القدرة يف يتفاوتون الناس ألن وذلك بظواهرها؛ االكتفاء وعدم األشياء بواطن
مختلفة، معاٍن الناس أذهان يف لها الدينية والشعائر والطقوس امُلقدَّسة الكتب فإن ولذا
املقدسة الكتب من يستمدون إنهم بل الحياة، يف وتجاربهم إلدراكهم وفًقا يصوغونها

الخاصة. ومعتقداتهم وميولهم أهواءهم يُعزِّز ما الدينية والشعائر
والطقوس الشعائر من االستفادة الحديث العرص يف يمكن حدٍّ أي إىل نتساءل: ونحن
لالشرتاك الجماهري َعت تَجمَّ كلما نفسها تلقاء من تنشأ والشعائر الطقوس إن الدينية؟
الحركة هذه تُِهمه ال شخًصا تحمل أن تستطيع ولن العواطف. فيهم تثري عامة حركٍة يف
ال ولكنها واألهواء، العواطف تُقوِّي فالطقوس وشعائرها؛ طقوسها يُؤدِّي أن عىل ة العامَّ

تخلُقها.
الوقت يف الصناعية الغرب بُلدان يف أَثَر لها يُعد لم التقليدية املسيحية شعائر إن
تُنافس أن تستطيع وال ببعض. بعضها املسيحية الدول تربط تُعد لم إنها الحارض،
أو أملانية اليوم الغربية فالشعوب بالقومية؛ الشعور أوجدها التي الجديدة الطقوس
وأكثر كاثوليكية. هي مما أكثر فاشستية أو وفرنسية بروتستنتية، هي مما أكثر إنجليزية
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الحياة، حقائق مجابهة من مفرٍّا فيها يجدون ألنهم الدينية الشعائر يمارسون الناس
ذلك يستطيعون أنهم مع العالم، يف الخري ِلبث وسيلًة الدين شعائر من يتخذون ال وهم

أرادوا. إن
املعتقدات) أقول (وال الدينية العادات فهل الدين. شعائر يف الرضر أوجه هي هذه
نُهذِّب أن بها نستطيع التي الوسائل ببعض تُمدنا إنها اجتماعية؟ قيمٌة لها ليست
عىل وهي بدنيٌّ الوسائل هذه وبعض اإلدراك. دائرة ع ونُوسِّ األخالق ونُصِلح النفوس

مختلفة. رضوٍب
حركاٍت بأداء يقومون الراقية الديانات يعتنقون ممن وبعًضا بل ِشني امُلتوحِّ أكثر إن
البسيط الخطو شكل تتخذ قد الحركات وهذه خاصة. عقليًة حالًة بها يحدثوا كي متزنة
د امُلعقَّ الرقص شكل تتخذ وقد الكاثوليك، الُقَسس بعض يفعل كما الخلف وإىل األمام إىل
املوزونة الحركات تَكرار أن والظاهر العالم. أنحاء جميع يف البدائية الشعوب تفعل كما
تُهدِّئ إنها معينة. موسيقيٍة عباراٍت أو خاصة ألفاٍظ تَكرار يُحدثه ما النفس يف يُحدث
وتدفع عزلتهم، يف الكاثوليك ُقَسس يفعل كما العميق، ل التأمُّ عىل العقل وتبعث النفس
رقصهم يف البدائيون يفعل (كما الناس من غريه ومع هللا مع باالتحاد الشعور إىل املرء
شئون من الرقص يجعلوا أن للناس َسمَحت حينما املسيحية أخَطأَت وقد الديني).

الدنيا.
واأللم واملشقة، والسهر الصوم فإن النفس؛ لتهذيب أخرى بدنية وسيلٌة والزهد
لتدريب املختلفة الديانات أنصار استخدمها وسائُل كلها نفسه، عىل الشخص يوقعه الذي

اآلثام. عن للتكفري وسائَل اتخذوها كما اإلدراك، وترقية اإلرادة
حتى معينة جثمانيٍة حركاٍت أداء عىل منظًما تدريبًا الهنود الزُّهاد بعض ويتدرب
شعوريٍّ ال بطريق عادًة تحُدث التي الجسمية الوظائف بعض عىل السيطرة يستطيعوا

عادية. غري عقليٌة حاالٌت لهم وتحدث إرادتهم، بذلك فتقوى
فتُمكِّن النتائج؛ بخري تأتي قد وأشباهها الدينية العادات هذه أن عىل يدل ما وهناك
بهذه يقوم من الناس من ولكن باهلل. االتصال ومن الدنيا، هذه من التحرُّر من الشخص
السامي الغرض لذلك وليس اآلخِرين، بإعجاب والظفر املنافسة ملجرد الدينية الحركات
يف يُفكِّرون وال أنفسهم، يف يُفكِّرون أنفسهم يُعذِّبون ممن بعًضا أن كما منها. املقصود
تحايش رضورة املفكرين بعض يرى ولذا قوية؛ ونفًسا طويًال مرانًا يقتيض ذلك ألن هللا؛
النبيل الغرض إىل تُؤدِّي وال بها، التفاُخر إىل النهاية يف تؤدي ألنها الدينية؛ الحركات هذه

منها. املقصود
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الديانات إياها تُعلِّمنا التي بالنفس النفس تهذيب وسائل من الثانية والوسيلة
التي الطريقة وهي وربه. العبد بني قوية عاطفيٍة عالقٍة إيجاد محاولة هي املختلفة
األبطال؛ من بطل وبني بينه العالقة هذه يُوِجد بعضهم أن غري املسيحيِّني. أكثر يتبعها
نفسه املسيح إن حتى والنقائص، العيوب من يخلو ال فهو عظيًما البطل يكن ومهما
شئون يتجاهل العلم، أو املوسيقى أو الفن أو بالفلسفة يأبه ال رجًال املؤرخون ره يُصوِّ
احتقار إىل يُؤدِّي باملسيح التشبُّه فإن ولذا الجنسية؛ والعالقات واالقتصاد، السياسة

والسياسة. االقتصاد ومشاكل الفلسفي، والتفكري الفني، االبتكار
األموات، أو األحياء من رجٍل إىل بإخالصه الفرد يتوجه ال األحيان من كثرٍي ويف
بعض عليه يضفي ولكنه قدير. يشء كل وعىل عليم، يشء بكل أبدي، إلٍه إىل ولكن
ألن عيوبه؛ له هنا الروحي فاالتصال ولذا اإلنسان؛ صورة عىل ويَتخيَّله اآلدمية الصفات
إنساٌن كأنه هللا إىل ينظرون املسيحيني وبعض األفراد. صفات بعض ربه إىل يعزو العبد
يكون ما أشبه سلوكه يف وهو غضبه، جماح يكبح أن يستطيع وال والحقد بالَغرية يُحس
له الذي اإلله بهذا تشبًُّها ُمشينًا سلوًكا الفرد يسلك ما وكثريًا مستبد. رشقيٍّ بحاكٍم

الدين. باسم يُرتكب الجرائم من وكثريٌ اإلنسان، صفات بعض
الكتاب: أحد يقول النتائج. أسوأ إىل تؤدي الفاسدة الدينية العقائد أن ترى وهكذا
أعمالنا كانت سيئًا تفكرينا كان فإن قبُل.» من فيه فكَّرنا ملا نتيجة عليه نحن ما «كل
فإذا البرشية، الضحايا غذاؤه حي، كائٌن الشمس أن يعتقدون األزاتقة كان كذلك. سيئًة
الحياة صور من صورة كل عىل الفضاء ذلك يف وكان ماتت، الدماء سبيلها يف تَُرق لم
الحرب؛ نار إلشعال نشاطهم من كبريًا شطًرا صوا خصَّ قد األزاتقة فإن ولذا األرض؛ فوق

للشمس. طعاًما يُقدِّمونهم باألرسى يظفروا كي
األجناس من أرقى النوردي الجنس أن تُؤكِّد الهتلرية العقيدة إن آخر: مثاٌل َة وثَمَّ
قصارى يبذلوا وأن للقتال، أنفسهم يُنظِّموا أن حقهم من كان ثَمَّ ومن جميًعا؛ األخرى

عنًرصا. منهم أََحطُّ ألنهم كاليهود؛ قوٍم عىل للقضاء جهدهم
واإلجرام. الخطأ إىل ذلك بهم أَدَّى إنساٍن صورة يف ربهم الناس تخيل إذا

وهناك عاطفية. واألُخرى بدنية إحداهما النفس؛ لتهذيب طريقتنَي اآلن حتى ذكرت
وتُؤدَّى املقبل. الفصل يف عليه الكالم إىل وسنعود ل. التأمُّ منها هذه، غري أخرى طرٌق
الطقوس وتُؤدَّى د. التزهُّ حالة يف وانفراًدا الرقص، حالة يف جماعًة البدنية الطقوس
جماعة يُؤدَّى قد ولكنه انفراًدا، يكون أن فيَحُسن ل التأمُّ ا أمَّ صورتنَي. عىل العاطفية
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شباٌن أو أطفاٌل بينهم وليس ل، التأمُّ عىل ُمدرَّبون وامُلجتِمعون محدوًدا، العدد كان إذا
طائشون.

عن االنفصال إىل يؤدي التديُّن ألن الدين؛ يُعارضون دائًما الدكتاتوريِّني أن ويُالَحظ
أن يحبون ال إنهم ثُم األمة. يُقدِّسون الذين الدكتاتوريون يُحبه ال ما وهو املحيط، الجو
لفكرٍة الرعية تُخِلص أن يُحبون ال كذلك وهم نفوذهم. جانب إىل الدين رجال نفوذ يََروا
أشخاًصا يرى أن يُطيق ال — ذلك فوق — والدكتاتور بها. ون يُبرشِّ التي الفكرة غري
التأثري عليه يسهل كي الجماعة، روح شعبه يف يُقوِّي أن يحب ألنه العزلة؛ إىل يميلون

شاء. وقتما يشاء بما فيهم
كان ثَمَّ ومن الدين؛ يُهاجمون — خاصًة والدكتاتوريون — عامة السياسة رجال
بحمالٍت الدين ضد الروسيا قامت وقد وكاثوليك. بروتستانت للمسيحيِّني، هتلر اضطهاد
الدراويش، شتَّتوا قد العرب، بالد يف سعود وابن تركيا، يف كمال مصطفى أن كما شعواء
ويُدرِّب هللا، فوق قيرص ويضع بالدين، يستخف موسوليني وكذلك جماعاتهم. وا وفضُّ

هللا. دون من وله الفاشستي وللحزب لألمة اإلخالص عىل األطفال
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األسئلة: هذه عن أُجيب أن أُحاِول كنت السابقة الفصول يف
نبلغه؟ أن نُريد الذي األعىل امَلثل هو ما أوًال:

اليوم؟ بَلْغنا حدٍّ أي إىل ثانيًا:
نبلُغها؟ أن نُحب التي املثالية الحالة إىل الراهنة الحالة من ننتقل كيف ثالثًا:

يف دة امُلعقَّ البحوث من سلسلٍة يف ُمنظَّمة بطريقٍة األخري السؤال هذا عن أََجبُت وقد
خالل مختلفة مناسباٍت يف عَرًضا عنه أَجبُت فقد الثاني السؤال ا أمَّ والوسائل. الطرق
إيجاٍز يف عنه وأََجبُت االفتتاحي الفصل يف هته وجَّ فقد األول السؤال ا أمَّ البحوث. هذه
العليا امُلثل يف هنا سأبحث والتحليل. بالنقد اإلجابة لهذه أتعرض أن هنا وأُحب شديد.
قلنا وقد األديان، مؤسسو وضعها التي تلك ويف االجتماعيون، امُلصِلحون وضعها التي
ِطبًقا يعيشون فالناس قبُل.» من فيه فكرنا ملا نتيجة اليوم عليه نحن ما «إن قبل: من
فلسفته له تفكريًا الناس أقل حتى — فرٍد وكل الدنيا. عن وفكرتهم الحياة يف لفلسفتهم
العقائد هذه تكون وقد ميتافيزيقية، عقائَد بغري يحيا أن املرء عىل ويستحيل الخاصة.
عىل موجودٌة ولكنها وإياها. تتفق ال وقد والحقيقة تتفق وقد خبيثة، تكون وقد طيبة
البحث الدنيا طبيعة يف البحث هذا يسبق أن — املنطق بحكم — ينبغي وكان حال. أية
الرتتيب ولكن فيه، نعيش الذي وباملجتمع بأنفسنا للنهوض العملية والوسائل الطرق يف
يف البحث هذا أُرجئ أن عدة ألسباٍب آثَرُت وقد املالئم. الرتتيب هو دائًما ليس املنطقي

الكتاب. من األخرية الفصول إىل واملبادئ املعتقدات
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يف العلم فيه. نعيش الذي العالم عن نعرف عما اإليجاز يف غاية ٍص بملخَّ ولنبدأ
هي نا وحواسُّ شاملة.1 َوحدٍة يف املختلفات بني الجمع هو Meyerson مريسن عبارة
نقنع ال ولكننا العقل. ينظمها لم التي الساذجة الحقيقة وإىل املختلفات، إىل تهدينا التي
إيجاد معناه والتفسري امَلظاهر. تفسري إىل نتعطش نحن إنما الحواس، إليه تهدينا بما
املظاهر مختلف توحيد إىل تصل نظريٍة وكل الظاهر. االختالف خلف الكامن االئتالف

مقبولة. طيبًة نظريًة لنا تبدو
االئتالف ذلك إىل يهدينا فيها البحث ألن العقيل؛ التعطُّش هذا فينا تروي والطبيعة
من فكثريٌ كامًال؛ الحقيقة يف ليس التفسري هذا ولكن االختالف. وراء من ننُشده الذي
شاملٍة وحدٍة يف بينها الجمع يمكن وال املعقول حد عن تخرج والحوادث الحسية الحقائق
تشابًها بينها بأن يعرتف كما مميزة، خصائَص لألشياء بأن يعرتف والعلم مؤتلفة.
تخضع كلها الطبيعة أن ر تَصوَّ حينما هجل أخطأ وقد الظاهري. اختالفها وراء يكمن
لو نَودُّ كنا وكم وقوعه، قبل الحادث استنتاج إمكان إىل ذلك من وخلص العقل، ألحكام

كذلك! األمر كان
الطبيعة فعالم شاملة؛ وحدٍة إىل املادي العالم نُخِضع أن كبرٍي حدٍّ إىل استطعنا لقد
صفاتها يف تختلف الطاقة، أشكال من محدوٍد عدٍد من مكونًة اليوم كلها املادة يرى
الذريَّة والَوحدة متجمعًة الذرية الوحدات ماليني بني إن عة. ُمتجمِّ وهي عنها متفرقًة
كالطبيعة الطبيعية، والعلوم الكم. يف خالًفا بينهما أن كما النوع يف خالًفا املفردة
مما الذَّرَّات من مختلفٍة بدرجاٍت مكوَّنًة باعتبارها املادة تدُرس الحياة، وعلم والكيمياء
— بالحواس نُدركها كما — لألشياء املميزة والخصائص مختلفة. صوٍر يف يُظهرها

وترتيبها. الذريَّة الوحدات عدد عىل تتوقَّف
واحدة. مادٍة من مختلفٍة صوٍر من ُمكوَّن أنه عىل املادي العالم ر يُصوِّ والعلم
وجودها منها لكلٍّ مستقلة، كأنها املختلفة الصور هذه إىل فينظر العام اإلدراك ا أمَّ
املنفِصلة امُلفردة الصور هذه ألن خطأ؛ وهذا واألخرى. إحداها بني عالقة وال الفردي،
وعقلية وكيميائية، وجاذبية ومغناطيسية كهربية والروابط، العالقات من شبكٌة بينها
معنًى. وحقيقتها وجودها تُعطي التي هي الشبكة وهذه الحس، ذات الكائنات حالة يف

الكتاب. من الثاني الفصل إىل ارجع 1
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ليس إنه أخرى بعبارٍة أو كل. من جزءًا باعتباره إال له معنى ال املفرد الكائن إن
أو الرجل أو كالشجرة — مفردات أو كائناٍت عادًة نسميها التي واألشياء فرديٍّا. كائنًا
هي إنما العقل، أعداء الخياليون يحسب قد كما حسيًَّة حقائَق — ليست — املنضدة
وجود يتوقف التي األجزاء بني القائمة العالقات من شبكة من ُمؤلَّفٍة حقيقٍة من مجرَّدات
إال رجًال يَُعد ال مثًال فالرجل محدود؛ غري كبرٍي كلٍّ من أجزاءٌ وهي اآلخر، عىل أحدها
القوية، وجاذبيتها لألرض، جواره عىل متوقٌف كله وجوده املحيط، بالكون عالقته بفضل
نتيجة وهو نائية، سماويٍة أجساٍم عىل معتمًدا تجعله مختلفة أنواٍع من إشعاعاٍت وعىل
معارصيه عقول عىل وجوده يتوقف العقلية الناحية من وهو مستمرة. كيميائيٍة لعمليٍة
ال مستقلة، أخرى كائناٍت بني نعيش مستقلة، كائناٌت بأننا القائل الزعم إن وأسالفه.
اعتبار عىل تُِرص الناس من فئٌة الحارض الوقت ويف الجهل. من أساٍس عىل إال يقوم
خاطئة تكن وإن — العقيدة هذه أن يزعمون وهم مستقلة، «حسيًة» كائناٍت األفراد
األفراد أن يََرون الذين السياسية النظريات أصحاب يُضلِّلنا ما بمقدار تُضلِّلنا ال —
وما العنرص ومصري والحزب والدولة كاألمة عامة، كلياٍت سبيل يف بهم ى يُضحَّ أن يجب
الفردية؛ الحقائق من ة امُلشتقَّ املجرَّدات من مختلفًة درجاٍت هناك أن والواقع ذلك. إىل
التي املجرَّدات من أرقى مجرَّداٍت إىل تنتمي السياسية النظريات تُعالجها التي فالُكليَّات
حسية مستقلًة كائناٍت العام الرأي يحسبها والتي املستقلة، املفردة الكائنات يف تَتمثَّل
ينجم الذي الخطر ا وأمَّ املفردة. الكائنات من تجريًدا أشد السياسية فالنظريات فعًال؛
عىل بإرصارنا ما حدٍّ إىل تفاديه فيمكن والدولة، كاألمة البعيدة، باملجرَّدات االهتمام عن

والدولة. األمة من حساسيًة أشد حسية، كائناٌت ونساء رجاء من األفراد أن
الحسية بالتجارب نُدركه الذي العالم أن عىل الحديثة العلمية البحوث دلَّت وقد
صغري جزءٌ وهو عام بوجٍه العالم من صغريًا جزءًا إال ليس العام الفطري واإلدراك
الكون من النائية باألجزاء ومعرفتنا الواسع، الكون من ضئيلة نقطٍة يف نعيش ألننا منه
تستطيع ال الخارجي بالعالم االتصال يف نستخدمها التي األعضاء إن ثُمَّ محدودة. ضيقٌة
فسنظل الكواكب عالم يف كشفية برحالٍت نقوم أن استطعنا إن وحتى كلها. الحقيقة فهم
البنفسجية من أقُرص هو ما املغناطيسية الكهربية الذبذبات من نُدرك أن عن عاجِزين
برغم بها اإلحساس أو الجزئيات رؤية عن عاجِزين وسنظل الحمراء، من أطوُل أو
ا ُصمٍّ نظل وسوف الزمن، وحدة من األدنى الحد نُدرك أن نستطيع وال الكبري. حجمها
تلك من محروِمني نظلُّ وسوف محدوٍد حدٍّ عىل االرتفاع يف تزيد التي لألصوات بالنسبة
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من نوٍع كل إن وهكذا. الصحيح، االتجاه معرفة عىل املهاجرة الطيور تُِعني التي املوهبة
ُقواه طريق عن الحقيقة عالم من يشتقه الخاص، صنعه من كونًا يسكن الحيوان أنواع
الحيوان؛ من ذهنًا أقوى — الحال بطبيعة — واإلنسان لديه. اإلدراك وأعضاء الذهنية
ال قد إنه الخاص. بكونه يحيطه الذي األكرب العالم عن شيئًا يُدرك أن يستطيع فهو
بل البنفسجية، األشعة وجود يستنتج ولكنه البنفسجية، فوق هو ما األشعة من يرى
املادي فالعالم العام. الفطري بإدراكه وال ه، حواسِّ بإحدى يُدركها ال أنه برغم ويستغلها،

الحواس. تُدركه مما أوسع إذًا نتصوره كما
الصورة عىل الكالم أحاول ثُمَّ املادي. للعالم العلمية الصورة عن الَقْدر بهذا وأكتفي
يمكن ال متعددة صور هناك بل للعقل، واحدة علميٌة صورٌة هناك ليست للعقل. العلمية
يُشبهها املادة، َمظاهر من َمظهًرا إال ليس العقل أن العلماء بعض يعتقد بينها. التوفيق
كله العقيل النشاط وأن الصفراء. الكبُد تُفرز كما الفكر يُفرز امُلخ وأن صفاتها، كل يف
أثناء تَكوَّنَت آلٍة سوى ليس عندهم والعقل املنعكسة. الرشطية باألفعال تفسريه يمكن
ويرى البقاء. أسباب ولتوفري الجنسية، الرغبة وإلرضاء الطعام، عىل للحصول ر التطوُّ
هي التي املادة طريق عن إدراكه يُمِكن ال العقل أن — ذلك من العكس عىل — آخرون
الصحيح الحكم إصدار من يُمِكنه «الوعي» من نوٌع لديه املرء وإنما العقل، َخْلق من

صواب؟ عىل الفريَقني هذَين فأي العالم، طبيعة عىل
طبيعة عىل ضوءًا ألقى قد التجريبي النفس علم ويف الطب يف الحديث البحث إن
حاالٍت عن ينشأ املرض حاالت من كثريًا أن األطباء يعتقد العالم. يف قيمته وعىل العقل،
يكون قد أو العلل، من بعلٍة صاحبه يصاب أن يُحب ما كثريًا فالعقل خاصة؛ عقليٍة
فإن العقل طبيعة تكن ومهما املرض. رش البدن يَِقي أن عن فيعجز ُمضطربًا العقل
األبحاث من كان ولقد للمريض. النفسية الحالة عىل كبرٍي حدٍّ إىل تتوقف املرض مقاومة
األسنان فساد أن ١٩٣٧ عام انعقد الذي األسنان ألمراض األمريكي املؤتمر يف دارت التي
يجلب كذلك فهو العلة يُسبِّب العقل أن وكما عقلية. أسباٍب من ناشئًا يكون قد نفسه
دلَّت وقد التِعس. القِلق املريض من الشفاء إىل أقرب املتفائل املريض أن شك وال الشفاء،
النائم يعالج أن الحاالت بعض يف يستطيع امُلنوِّم أن عىل املغناطييس التنويم تجارب
إجراء فيمكن للتخدير؛ كذلك املغناطييس التنويم ويُستعَمل التأثري، قوة من لديه بما

يُحس. أن دون للنائم العمليات
حدوثها، قبل األشياء ورؤية ،Telepathy األفكار» «انتقال إثبات كذلك وأمكن
الحديث انتقال عن تختلف العملية هذه أن الواضح من الفكر؟ انتقال يتم فكيف

142



املعتقدات

املذاع الحديث يَضُعف كما املسافة بطول تَضُعف ال الفكرية الرسالة قوة ألن بالراديو؛
فيه تسبح محًضا عقليٍّا وسًطا هناك أن C. D. Broad برود األستاذ قرَّر وقد بالراديو.
نفرض أن لنا بد فال وقوعه قبل اليشء إىل ننظر أن نستطيع كنَّا وملَّا واألفكار، العقول
بالزمان املتصلة الجسمية الحياة ظروف وعن الجسم عن مستقالٍّ العقيل الوسط وجود
أولئك ومن السلوكيِّني من الصواب إىل أقرب «الوعي» نظرية فأصحاب وإذًا واملكان.

املادة. َمظاهر من َمظهًرا العقل يعتقدون الذين
ر؛ التطوُّ عىل الكائنات أقدر هو اإلنسان أن يُثِبت أن ذلك بعد هكسيل يحاول (ثم
هذا من الجزء هذا لتلخيص رضورة أرى وال العليا، املثل تحقيق عىل أقدرها فهو ولذا

الفصل.)
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قدمناها التي الفلسفة من نستنبطها التي الُخلقية والقواعد الُخلقية، قواعدها فلسفٍة لكل
ما هو والرش االتحاد، عىل يعمل ما هو الخري اآلتية: املبادئ عىل تقوم الكتاب هذا يف
يف عليها اصطلحنا التي األلفاظ استعملنا إذا أخرى، بعبارٍة أو االنفصال. عىل يعمل
أن الفرد يستطيع ال التحرُّر وبغري التحرُّر، عدم هو االنفصال إن قلنا األوىل، الفصول
الفصل هذا يف أحاول وسوف باهلل. اتحاده طريق عن اآلخِرين األفراد مع أو هللا مع يتحد

الحياة. عىل الُخلقية قواعدنا أطبق أن
وهذه العقل. دائرة ويف العواطف، دائرة ويف الحس، دائرة يف يقعان والرش الخري
الحقيقة هذه نضع أن علينا ويجب فصلها. العملية الوجهة من يمكن ال الثالث الدوائر
الخطأ نتحاىش كي وذهنية، وعاطفيٍة بدنيٍة إىل املظاهر م نُقسِّ حينما أعيننا نُصب دائًما

التفكري. يف
أي أن إجماًال نقول أن نستطيع … الحس دائرة يف والرش الخري إىل بالنظر ولنبدأ
ويكاد فيه، الفكر نحرص أن إىل يدفعنا أليًما، أو سارٍّا كان سواء قوي، بدنيٍّ إحساٍس
وحينئٍذ األعضاء، من غريه دون اإلحساس عليه يقع الذي العضو ذلك يصبح أن املرء
النفس حرمان عىل يعمل والرسور األلم فْرط إن عسريًا. أمًرا بالنفس التسامي يُصِبح
البدن صحة عىل اإلرصار إىل الرشقيِّني بامُلفكِرين حدا ما هو هذا ولعل التحرُّر، لذة من
من منهم ذلك؛ يف رأينَي عىل فهم املسيحيون ا أمَّ باهلل. الروحي لالتحاد أسايس كرشٍط
كتاب ُمؤلِّف ويمثل صحته. رضورة عىل يُرص من ومنهم الجسم، تعذيب رضورة يرى
— باسكال عند — فاملرض األول؛ الرأي باسكال ويمثل الثاني، الرأي الجهل» «ُسُحب
تشتيت من ويُنقذنا الطائشة، النزوات من يُحرِّرنا املرض ألن الصادقة؛ للمسيحية رشٌط
شك ال إذ الذهن؛ تشتيت من وينقذنا الطائشة، النزوات من يحررنا املرض ألن الذهن؛
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والفساد. اللهو أماكن عن يُبعده املرض أن شك وال مرضه، يف ذهنه يحرص املريض أن
يبعث ألنه الذهن؛ تشتيت عوامل من عامًال يكون قد املرض أن يتجاهل باسكال ولكن
أو فاملرض باسكال؛ رأي يف الحقيقة من عنًرصا هناك أن عىل األلم. ويُسبِّب القلق عىل
رها يُصوِّ كما ليست الدنيا بأن يُذكِّرنا قد — كبريًا يكون ال حينما — الجثماني العيب
الجماعة عىل الُعلو يف الشديدة رغبتنا لنا تُخيلها كما أو اإلنسان، يف الحيواني الجانب
ال تركيًزا إرادته تركيز من صاحبه يُمكِّن هذا إىل يصل الذي والعقل فيها. نعيش التي
رضورة عن يدافع فهو املرض بقيمة يُشيد باسكال كان وملا العادي، الرجل يستطيعه
األلم ألن بمكان؛ الخطورة من الطريقة هذه ولكن مقاومته. عىل والتدريب األلم إحداث

إليه. نَقِصد لم ما وهو التحرُّر، عدم إىل ننتهي وحينئٍذ فيغلبنا، نُغالبه ما كثريًا
طريق يف كأداء عقبٌة املرض أن يرى فهو الجهل» «ُسحب كتاب صاحب أما

اآلثام. من إثٌم فهو ولذا هلل؛ اإلخالص
عن للكالم نتعرض أن الحس، دائرة يف والرش الخري عن نتكلم ونحن لنا بد وال
نشاٌط كذلك هي إنما فحسب، بدنيٍّا نشاًطا الجنسية الشهوة ليست الجنسية. الشهوة
رش فهي أخرى؛ أحيان يف ا ورشٍّ األحيان، بعض يف خريًا تكون قد وهي وعاطفي، عقيل
ألن وذلك املورفني. أو الكحول تعاطي يدمن كما وأدمنها الشخص، فيها اسرتسل إذا
يشبع، ال نِهٌم وامُلدِمن املنفصل. الحيواني وجوده سوى يشءٍ يف يُفكِّر يكاد ال املدمن
وبالكائنات باهلل صلته عن يَعمى امُلدِمن فيها. يتحكم وال فيه تتحكم لشهوته، عبٌد وهو

يُضنيه. اإلدراك وهذا نفسه، يف النقص هذا يُدرك وهو األخرى،
والنفوذ؛ السلطان شهوة إلشباع وسيلًة صاحبها يتخذها حينما كذلك رشٌّ والشهوة
املاركيز بني ذلك يف فرق وال معشوقه. عىل العاشق إرادة لفرض وسيلة يكون قد فالحب
األم وبني بالسكاكني، وإيذائهن بالسياط النساء رضب يف لذًة يجد كان الذي ساد دي
الطريقة يف فرٌق الحالتنَي يف فالفرق عليه؛ نفوذها تبسط كي ابنها إىل د تَتودَّ التي
شهوة ولكن وحده، املدمن قْدر من يحط اإلدمان إن والنوع. الطبيعة يف وليس والدرجة

شهوته. حسابهم عىل يُشِبع الذين أولئك إىل منه رضرها يمتد السلطان
— مثًال — وذلك االجتماعي، الغرور إلشباع وسيلة الجنسية الشهوة تُتخذ وقد
الجنيس فالشعور االجتماعي؛ النفوذ أو األلقاب أو املال أجل من الرجل يتزوج حينما
يتصف الذي الفرد عن الحقيقة تحُجبان تان ُملحَّ رغبتان وهما والطمع، للرشه أداٌة هنا
أمام التفاُخر ملجرد االمتياز ذات أو الجميلة املرأة من يتزوج من الناس ومن بهما.
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يف يطمع وإنما املال، امتالك يف صاحبه يطمع ال الرشه، من نوٌع كذلك وهذا الناس،
ممتازة. صفاٍت من لديه بما إنساٍن امتالك

— النفوذ وشهوة اللذة إشباع فوق — أحيانًا صاحبها الجنسية الرغبُة وتساعد
العاشق.» تحب الدنيا «كل املأثورة: األقوال من به. املحيط وبالعالم بالناس االتحاد عىل
«إن :Traherne تراهرين ويقول كذلك. كلها الدنيا يحب فالعاشق صحيح؛ ذلك وعكس
املحب يحمله الذي الحب ذلك من صغرية رشارٍة سوى ليس واحد بمخلوٍق الشغف شدة
تقول العليا. الحقائق بإدراك املرء يُلِهم — ذلك فوق — والعشق بأَْرسه.» العالم نحو
وبحقائق بالعالم يتصل املحب ألن مبرص.» «الحب نقول: ونحن أعمى.» «الحب العامة:

األشياء.
هذا بَحَث العقيل. والنشاط الجنيس النشاط بني العالقة يف شديد بإيجاٍز لننظر واآلن
ص وتُلخَّ والثقافة»، «الجنس القيِّم كتابه يف Dr. J. D. Unwin أنوين الدكتور املوضوع

يأتي: فيما الدامغة بالرباهني ُمدعمًة أنوين إليها وصل التي النتائج
واإللهي، واإلنساني، الحيواني، أقسام: أربعة ثقافيٍّا تقسيًما العالم تقسيم يمكن
يُساير الثقايف النشاط أن عىل البحث دلَّ وقد العقيل. وأرقاها الحيواني، أحطها والعقيل.
التفكري عىل يلتزمها من تبعث الجنسية الِعفة ألن ذلك وبعده؛ الزواج قبل الجنسية الِعفة
بضعة بعد — ولكنه االعتداء، صورة يتخذ قد أحيانًا النشاط هذا أن غري والنشاط.
اإلنتاج هذا أن شك وال واالجتماعي. والفني العلمي اإلنتاج نحو يتجه سوف — أجيال

وترقيتهم. الناس تهذيب يف كبريٌ أَثٌر له يكون سوف
العفة احتمال يستطيع ال املجتمع أن إىل يهدينا التاريخ أن األسف إىل يدعو ومما
يفرت وحينئٍذ الجماعة، جسم يف الجنيس الفساد يدب ما فرسعان عديدة؛ أجياًال الجنسية
أحد يختار أن اإلنساني «للمجتمع أنوين: الدكتور يقول واالجتماعي. العلمي نشاطها
أنه عىل قائٌم والدليل الجنسية، بالحرية يستمتع أن أو النشاط، جم يكون أن إما أمَرين:

الزمن.» من طويلة فرتًة مًعا األمَرين يحتمل ال
بواحدٍة والزواج الجنسية العفة التزام أن كذلك القاسية التاريخية الحقائق ومن
ُخلَقت كأنها أو الرقيق، من كأنها املرأة إىل والنظر واألطفال، النساء ظلم إىل يؤديان
— بالرجل املرأة مساواة عدم «إن الصدد: هذا يف أنوين الدكتور ويقول الرجل. ملتاع
يُفِلح ولم واحدة. من بأكثر الزواج إباحة إىل أدَّى الذي هو — الجنسية العفة التزام ال
عند الجنسية األعمال تبقى بحيث الجنَسني بني الصالت تنظيم يف املجتمعات من مجتمٌع
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أردنا إذا أننا التاريخية الشواهد من نستخلصها التي والنتائج طويًال. زمنًا األدنى حدها
الحقوق يف التامة املساواة قدم عىل الجنسان يُوَضع أن وجب الغاية هذه إىل نصل أن

الرشعية.»
الجنسية العفة «أن منها نستخلصه ما وأول أنوين. آلراء ا جدٍّ ُمقتَضب ُموَجز هذا
— األوىل املرحلة يف املجتمع أن نالحظ ثُم عليها.» التفكري يبعث وال التفكري، عىل تبعث
يستطيع وال والرش، الخري يدرك وال الجنيس، االستهتار يف يسرتسل — الحيوانية املرحلة
يعلو ال واإلنسان نبيًال. اجتماعيٍّا اتصاًال ببعض بعضهم يتصل أو باهلل يتصلوا أن أفراده
قدًرا فإن ولذا الناس؛ من غريه وبني وبينه العالم، وبني بينه العالقة أدرك إذا إال بفكره
النشاط ألوان من لوٍن أي يسبق كما اإلدراك، هذا يسبق أن يجب الجنسية الِعفة من
قد الجنسية العفة عن الناشئ الذهني النشاط هذا أن عىل يدلنا التاريخ ولكن الذهني.
أن يمكن قة، امُلتدفِّ باملياه واالجتماعي الذهني النشاط أشبه وما خلقي، غري اتجاًها يتجه
أرسار اكتشاف يف تُستخدم أن يمكن كما الفقري، واستغالل الضعيف لتهديد تُستخدم

النهائية. الحقيقة وبني اإلنسان بني الصلة وإيجاد كربى فنية آياٍت وخلق الطبيعة
الذهني النشاط للجماعات ر تُوفِّ ألنها الكربى الفضائل من وهي فضيلة، إذًا العفة
أخرى ناحيٍة من تَُعد ولكنها الحيوانية، من والتحرُّر اإلدراك َسعة من األفراد تُمكِّن كما
كالشجاعة الرش، يف أو الخري يف يستغلها أن املرء يستطيع التي الصغرى الفضائل من
تكون فقد — والذكاء الحب — الكربى الفضائل إىل تستند لم إذا فضائُل إنها واملعرفة.
اتجهوا (امُلتطهِرين) اإلنجليز البيورتان أن لذلك التاريخية األمثلة ومن حدَّين. ذا سالًحا
وامليل االقتصادي واالستغالل االضطهاد وحب العسكرية بالروح وتَشبَّعوا حربيٍّا اتجاًها
صاحبها تدفع ما كثريًا إنها بل التسامح، بطبيعتها تستلزم ال العفة والقسوة. الشدة إىل

الرشور. ارتكاب إىل
وعالقتهما الجسم، دائرة يف والرش الخري مشكلة يف البحث من القدر بهذا وأكتفي
وليست العواطف. دائرة يف والرش الخري عىل الكالم إىل اآلن وأنتقل الجنسية. بالشهوة
نتيجة والرشور اآلثام أكثر أن يُنِكر ال أحًدا ألن النقطة؛ هذه يف اإلسهاب إىل حاجٌة بنا
من غريه دون بنفسه االهتمام إىل املرء تدفع إحساساٌت فهي والخوف؛ والحسد للغضب

الناس.
تقف حدٌّ لها الجنسية فالشهوة والسلطان؛ النفوذ حب جميًعا الرذائل أسوأ ولعل
الرذيلة؛ هذه عىل ع تُشجِّ الحارضة والظروف الحدود. تعرف فال النفوذ شهوة ا أمَّ عنده،
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وبالرجل اجتماعيٍّا يرقى الذي بالرجل اإلعجاب عىل يَنَشئون وأمريكا أوروبَّا يف فاألطفال
أمره. ويطيعون يحرتمونه ولكنهم املشهور، الغني يحسدون إنهم حياته. يف ينجح الذي
يرتقي لن عاملنا إن الفضائل! من يَُعد الطمع إن تقول أن أخرى بعبارٍة تستطيع أو
أو النِهم كزميله منحطٌّ رجٌل السلطان يف يطمع الذي الرجل أن الناس يعتقد حتى
من رذيلة الطمع الجنيس. الشذوذ أو الرشاب كإدمان السلطان شهوة وإن كالبخيل،
ولكنه الطمع، سبيل يف الحب عن يتخىل قد الرجل «إن الروشفوكو: يقول الرذائل. أحط
قد النفسية الرذائل أن تعقيًدا املشكلة يزيد ومما الحب.» سبيل يف أطماعه عن يتخىل ال
ولكننا نبيلة. أغراٍض لتحقيق وسيلًة يتخذها أنه صاحبها يزعم حينما بالفضيلة، تختلط

الطيبة. بالوسائل إال تتحقق ال الطيبة الغايات أن قبُل من رأينا
من قلت العقل. دائرة يف يَتبيَّنان كما والرش الخري عن الكالم إىل هذا بعد وأنتقل
ال الصغرى الفضائل من وغريه التسامح وإن الكربى، الفضائل أحد الذكاء إن قبُل:
إليه؛ يرمي الذي الغرض إىل بالنسبة نوَعني إىل الذكاء تقسيم ويمكن ذكاء. بغري تُجدي
عىل القدرة ويف الخارجي، العالم يف تقع التي والحوادث األشياء معرفة يف ينحرص ذكاءٍ
أو عالجه. عىل القدرة ويف الداخيل، العالم َمظاهر معركة يف ينحرص وذكاءٍ عالجها.
ِبصلة. النفوس إىل يمت ال بما يتعلق وذكاءٌ بالنفس يتعلق ذكاءٌ هناك أخرى: بعبارٍة
من الناس من قلَّ ولكن بنصيب. الذكاء نوَعي من يأخذ الذي هو ا حقٍّ الذكي والرجل
بالنقد امُلَحس للعالم يتعرض أن يستطيع رجل من فكم الذكاء؛ كامل تسميه أن تستطيع
العاطفية واملشاكل املنطقية والعالقات املجردة اآلراء فهم عن عاجٌز ولكنه والتحليل،
ولكنه الفلسفة، أو الفن يف أو العلوم من علم يف متخصٍص رجٍل من وكم والخلقية.
ميوله. عىل السيطرة عن تماًما ويعجز فاضًحا، جهًال الباطنة ودوافعه طبيعته يجهل
قلبه يمأل فيلسوٍف من كم لها. وفًقا ويعيش الحكمة يحب الذي الرجل هو الفيلسوف
كان الذي الوقت يف إنه الفيلسوف نيتشه مؤرخي أحد ويقول … والغرور والحسُد الحقُد
والحلوى، الكعك إىل شهوته جماح يكبح أن عن يعجز كان الكامل اإلنسان عن فيه يكتُب
املرض يمُقت ولكنه بالحلوى، مشغوًفا نيتشه كان بها. يُتَخم حتى منها يتناول وكان
كانْت فلسفَة يرفع كان إنه ثُم كامًال؟ إنسانًا نيتشه ي تُسمِّ أن تستطيع فهل واملوت!
يف نشاهده وما صبيانية. نَزعٌة الفلسفة من فلسفٍة أية تقديس ويف التقديس، مرتبة إىل
أُخرى نواٍح يف أغبياء ناحية، يف أذكياء فهم الفالسفة؛ من وغريه هجل يف نشاهده نيتشه
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عدًدا لنا ج يُخرِّ اليوم التعليمي ونظامنا األذكياء. الحمقى يهم نُسمِّ من هم هؤالء عديدة.
عليها. يُسيطرون ال أو أنفسهم، يفهمون وال الخارجي، العالم يفهمون منهم، كبريًا

بأنفسنا. معرفتنا زيادة عىل يعمل ما هو العقل دائرة يف الخري أن ترى هذا ومن

الحرب ويف والدولية، الداخلية السياسة مشاكل يف أبحث أن الكتاب هذا يف حاَولُت
من الفكر إليه هداني ما قدَّمُت وقد واألخالق، والدين التعليم شئون ويف واالقتصاد،

حال. كل يف عدمها من خريٌ املحاولة ولكن التوفيق، كلَّ قُت ُوفِّ إني أقول وال حلول،
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