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مة مقدِّ

«لكل قال: من صدق وقد العرشين، القرن يف تشيع التي الحكم مذاهب يف عجالٌة هذه
وفالسفة الحكم يف مذهبًا دولة لكل إن يقول: من مثله ويصدق ورجال»، دولة زمان
الذين خطأ عىل محسوس دليل املذاهب هذه ولعل يروجونه، أو املذهب ذلك يسجلون
فإن والعناوين، األسماء غري منها يتبدل ال واحدة حال عىل الحكم نظام ببقاء يقولون
منذ الحكم مذاهب عرض يف يتجىل إليها املحكومني نظر ويف الحكومة مهام يف التطور
العرشين. القرن يف اليوم بيننا تشيع التي مذاهبه ترددت أن إىل فلسفة للحكم ُوجدت

وانتقل ونظرياته، قواعده ترشح التي الفلسفية املذاهب ظهور قبل الحكم تطور وقد
اإللهي السلطان بني الفصل إىل هللا، عند من امللك بواليتهم اإليمان إىل امللوك تأليه الناسمن
اإلجمال، عىل الفلسفة انتشار وقبل السياسية الفلسفة انتشار قبل اإلنساني والسلطان
القديم العهد فِكتاب البعيد، التطور هذا آيات من بالغة آية الثالثة الكتابية األديان وكانت
الدينية والقداسة الحكم بني الجمع مع امللك القايضوزعامة وزعامة النبي لزعامة ِسجلٌّ
كامل دستور الجبل عىل املسيح السيد وخطبة الحني، ذلك بعد بينهما والفصل حني يف
الحكومات، جميع ظل ويف مجتمع كل يف السمحة املسيحية ترتضيه الذي الصالح لإلنسان
الذكر أهل وسؤال اإلجماع، واحرتام واملساواة الشورى يف مذهبه ل فصَّ قد اإلسالمي والدين
حجة األديان هذه وكانت الزمن، مع تطورها ويوافق الحكومة أصول يتناول تفصيًال

العصور. جميع يف اإلنسان طغيان من والكف اإلصالح، لطلب
إىل القديمة العصور من السلسلة حلقات نربط أن املوجزة املقدِّمة هذه يف ونود
تكن لم خالله شاعت أو العرشين القرن يف صيغت التي الحلقات ألن الحديث؛ العرص
وغني األولني، والفالسفة القديم الحكم حلقات من تَقدمها ما لوال هذا معدنها من لتصاغ



الحديث العرص يف الحكم فالسفة

يكفي الذي القدر عىل اإلجمال غاية مجمًال تلخيًصا إال يكون لن البيان هذا أن القول عن
املطلوب. للتمهيد هنا

َعرضت التي املسائل سائر يف تفلسفوا كما الحكم مسألة يف اليونان حكماء تفلسَف
التجارب من فرتة بعد جاءوا أنهم فلسفتهم عىل وأعانهم القديم، الزمن يف اإلنسان لعقل
واملقابلة للمقارنة الرضوري بالزاد الفيلسوف تمد بأن كفيلة وسربطة أثينا يف الحكومية
ومن فارس، دولة مع رصاعهم من عرفوه ما إليها ويضاف املتوالية، التجارب هذه بني
للتعقيب صالحة فرتة امليالد قبل الرابع القرن فكان املرصية، الدولة مع الودية صالتهم
وتختلف الوطن يف تتفق وطنية أو أجنبية أقطار عدة يف وأنواعه الحكم تجارب عىل

والسربطيون. األثينيون يختلف كما والعادات، باملعيشة
املالحظات من أصبح قد كان فلسفة اليونان يف الحكم مذهب يصبح أن وقبل
املساواة: يف يقول أفالطون مولد قبل هريودوت فكتب املؤرخون، يدونها التي الواقعية
فقد عظيم، يشء املساواة أن املتعددة ومثيالتها الحادثة هذه يف جيًدا الواضح من «إنه
هو فما للطغاة، خضوعهم أيام الشجاعة يف جاورهم َمن عىل لهم فضل وال األثينيون كان
أنهم هذا من َ وتَبنيَّ الجميع، بني األول الرعيل إىل تقدموا حتى نريهم عنهم نفضوا أن إال
زمامهم ملكوا فلما عليهم، املسلَّط للسيد يعملون مقهورين كانوا حني بالهزيمة رضوا

لنفسه.» وسعه يف ما غاية يبذل أن عىل منهم كل حرَص
هذا دليله عىل يزيد أن الستطاع قصرية حقبة األجل به امتد قد هريودوت أن ولو
أنوارهم يلقون الذين الفالسفة ونبوغ الفكر ارتقاء وهي الحرية، فضيلة عىل جديًدا دليًال
املتقابلة وجوهها عىل املحكومني وحقوق الحكم قواعد ويتناولون بحذافريها، املسألة عىل

ومريدوه. أرسطو تلميذه بعده من وتناولها أفالطون تناولها كما
العلمية املذاهب من غريها يف تقابال كما الحكم مذاهب يف تقابال قد الفيلسوفان فهذان
محاسن يكشف طرف منهما فكل الواحدة، للدائرة املتقابلني كالقطبني وكانا والعملية،

املتقابلني. القطبني بهذين سعتها عىل الدائرة وتتم يعارضه، الذي الرأي ومآخذ رأيه
الفردية، الحرية إىل بالقياس الدولة شأن يعظِّم (٤٢٧–٣٤٧ق.م) أفالطون كان
أحسن فعل إىل لهدايته توضع ولكنها يشاء، ما ِفعل من الفرد لتمكني توضع ال فالقوانني
واإلصالح، الهداية إىل حاجة يف كان إذا أمره صالح عىل إكراهه من ضري وال يستطيع، ما
واألطفال. الُقرصَّ تربية يف يجوز ما تربيتهم يف يجوز إليهما دائمة حاجة يف الناس وأكثر
أنه قصاراه وليس واملعلم، األب بمثابة أفالطون مذهب يف الحاكم أن هذا من وواضح
إىل ويويص والعلماء، الحكماء إىل الحكم بإسناد يويص ولهذا املحكومني، مصالح خادم
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واملحاباة، الفتنة عن لهم تنزيًها الثروة وشواغل األرسة روابط من بتجريدهم ذلك جانب
البطولة قصص واخرتاع والخرافات، األساطري استخدام من الحكم والة عىل حرج وال
«أكاذيب مذهبه يف فهذه ورشادها، نفعها فيه ملا الخضوع عىل لرتويضالرعية واألعاجيب؛
استخدموها َمن أعذار ويَعرفوا يعرفوها أن يلبثون وال الدهماء، إقناع يف عنها غنى ال نبيلة»

والخرافة. الجهل غشاوة عنهم ارتفَعت متى
للفاشية سابق رائد كأنه أفالطون إىل مًعا واالشرتاكيون الفاشيون ويَنظر
الدولة شأن ويُعظِّم والزعماء، الوالة إىل األمر يكل ألنه الفاشيون؛ فريىضعنه واالشرتاكية،
باشرتاك ويسمح الوالة، عىل امللكية يحرم ألنه االشرتاكيون؛ عنه ويرىض والحكومة،
واجب عليهن ويفرض الرجال، مع الحكم حق للنساء ويجعل الواحد، امللك يف الجمهور
الجمهورية كتاب يف وردت له كلمات واالشرتاكيون الفاشيون ويسوق معهم، الدفاع
يف املحاورين بعض قول ومنها خصومهم، آراء ونقد آرائهم لتأييد يقررونه؛ ما تعزز
إرضاء من ِحلٍّ يف العظيم الرجل وإن األقوى»، مصلحة العدل «إن الجمهورية: كتاب
من رضورة يكن لم ما ونفاق رياء األخالقي الوازع وإن دونه، َمن عىل بالسيطرة عظمته
تعرب وال عليها، الرد يقال كما تقال التي الحوار دعاوى من ذلك وغري البيئة، رضورات

أفالطون. رأي عن كلها
إطالق عن وإعراضه القليلة األيدي يف السلطان حرص إىل أفالطون ميل يف شك وال
االستبداد تسويغ يف إليه يستندون الذين الرشاح أن بيد املحكومني، لجميع الحكم حقوق
شديد القوة لحكم اإلنكار شديد ألنه معناه؛ عن تحويله يتعمدون وقد تفسريه يخطئون
بحب يهتم امللك أن والطاغية: امللك بني الكربى وتفرقته واإلقناع، الرضا بحكم اإلعجاب
بالرهبة شعورهم بعد بشعور منهم مباٍل غري طاعته عليهم يَفرض الطاغية وأن رعاياه
قانون بغري الخاصة وحكومة قانون بغري الفرد حكومة بني أفالطون فاضل وقد والوالء،
الحكومات، هذه أفضل هي الدهماء حكومة إن فقال: قانون، بغري الدهماء وحكومة
يحتكرها التي الحكومة ورشور املطلقة الفردية الحكومة رشور من أهون رشورها وإن
وتمتد عداه، من كل ويشمل يشمله املستبد فساد كان إذ واستبدادها؛ إطالقها مع الخاصة
القوانني؛ له عون يُرشِّ حني الدهماء حكم يسوء وإنما الطبقات، جميع إىل ظلمه أوهاق
التنفيذ، يسيئون كما الترشيع ويسيئون أهلها، غري أمرها ويولون أصولها، يجهلون ألنهم
الرقابة ويحسنون يفقهونها من عليها يتفق كما بالرشيعة املقيدون الخاصة كذلك وليس

عليها.
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عىل قادر أنه منهم كل يدَّعي متفرقني أناس بني حديثًا أفالطون مذهب توزع وقد
مفروغ مذهب أنه والواقع زمانه، الفيلسوفيف لها احتاط النقائصالتي من نظامه تطهري
الواقع يحبسها أن دون يريدها ملن تسلس نظرياته يف فاملناقشة تطبيقه، استحالة من

محدود. حد عند

األقدمون به لقَّ الذي األول أفالطون تلميذ أرسطو يتجه الطرف لهذا املقابل الطرف إىل
األول. باملعلم

وهو وحكمة، فلسفة وظيفة وليس ذووها عليها يتدرب خربة وظيفة عنده فالحكم
أو الشعب وحكومة األعيان وحكومة الفرد حكومة هي أنواع: ثالثة إىل الحكومات يقسم
حكومة مسخت فإذا حسناتها، عىل سيئاتها وترجح تمسخها آفة منها ولكل الديمقراطية،
مسخت وإذا كلها، الرعية ومصلحة مصلحته عىل واحد حاكم نفس يف الهوى غلب الفرد
الحاكمني، من لألقلني املحكومني من األكثرين يسخر الذي االحتكار فهو األعيان حكومة

والدهماء. السوقة فوىض هي فتلك الديمقراطية الحكومة مسخت وإذا
الفرق ولكن الثالث، الحكومات بني الجوهري الفرق هو الحاكمني عدد وليس
باملساواة املواطنني لجميع تَكفَل ما وخريها املواطن، حقوق يف بينها الفرق هو الجوهري
ما إنسان كل يفعل أن هي الحرية بأن القول تبطل التي هي املساواة وهذه الحرية، يف
وإذا املساواة، فتبطل غريه عىل يعتدي أن له لجاز يشاء ما يفعل أن لكلٍّ جاز فلو يشاء،
يوضع الذي القانون هو وذلك القانون، حدود يف الحرية هي فهذه جميًعا حريتهم تساوت

طبقة. دون منها لطبقة يوضع وال الرعايا، لجميع
األرقاء، ويستثني األحرار عن يتكلم فإنما وحقوقهم املواطنني عن أرسطو تكلم وإذا
أرسطو عهد عىل لألرقاء يكن ولم بعمله، أو برأيه الدولة تسيري يف اشرتك َمن فاملواطن

السياسية. الحقوق يف املشاركة من يشء
بها قال تفرقة أصدق هي أرسطو عند والفاسدة الصالحة الحكومتني بني والتفرقة
عمَلت متى وفاسدة املحكومني، ملنفعة عمَلت متى صالحة فالحكومة اليوم، حتى الفالسفة
كانت إذا غايتها الحكومة تؤدي وال لغاية، توضع أداة كل مثل مثلها الحاكمني، ملصلحة

رعاياها. تنفع ال
يتولون ال الذين أن هذا فمعنى الحكام، هم الناس «خري» أن أرسطو رأي من وليس

األخيار. جميع بحقوق وحدهم يستأثرون قالئل أخياًرا أن معناه أو أرشار، الحكم
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قليلة. أيد يف والسلطة الثروة جمع ذلك فمعنى للثروة، حق الحكم أن رأيه من وليس
يف تتحقق ال استحالة فتلك آحادها بجميع الحكم تبارش الكثرة أن رأيه من وليس

معيشتها. عن راضية املؤنة مكفية تكون أن الكثرة من ويكفي الواقع،
ووفرة خدمتهم، يف الحكومة إلخالص ضمان األكثرين جانب من الرضا واشرتاط
املاء يتعفن كما ويتعفن يأجن أن تعصمه التي املاء كوفرة — أرسطو رأي يف — الناس

شائبة. بأقل القليل
الحكومية، بالسيطرة التفرد ملنع آخر ضمان الحكم مهام توزيع أن أرسطو وجد وقد
قسم لكل تخصيصالحكام من وتنشأ والقضاء، واإلدارة االستشارة بني الحكومة فتنقسم
أن يمنع الديمقراطية القواعد عىل الحكم وقيام تتواله، بما خبرية طائفة األقسام هذه من
والجهالء، السفلة إىل تنحدر أن ويمنع واألغنياء، السادة كبار يف الطوائف هذه تنحرص
وأخالقها أعمالها تسفيف وال األعلياء، استبداد تستبد ال وسطى طبقة إىل تئول أن فسبيلها

األدنياء. إسفاف
فقد السلطة، احتكار يف يعارضه كما امللكية شيوع يف أستاذه أرسطو ويعارض
شيوع وبحث األرض، وتقسيم الغلة شيوع وبحث الغلة، وتقسيم األرض شيوع بحث
جميًعا؛ الحاالت هذه يف الشيوع رضر إىل البحوث هذه من فخلص مًعا، والغلة األرض
املسافة تقريب مع امللكية تباح أن للسلم منه وأضمن االستغالل، وسوء النزاع باب ألنه

والفقراء. األغنياء بني
فلسفة يف العظيمة رسالتها ألثينا تمت — وأستاذه أرسطو مذهب — املذهبني بهذين

امليالد. عرص قبل مستطاعة كانت فلسفية رسالة أوىف وهي الحكومة،

الدراسات نصيب فيها يقل عملية رسالة وهي أثينا، رسالة بعد روما رسالة وتأتي
غري الحكم فلسفة يف روما تراث من يبق لم املسطورة القوانني استثناء ومع الفلسفية،
De Republica الجمهورية كتاب وهما (١٠٦–٤٣ق.م)، األكربشيرشون لخطيبها كتابني
الحكام أنواع د تَعدُّ مع جميًعا الحكم رضوب روما عرفت .De Lagibus القوانني وكتاب
العادل الدكتاتور وحكم والقنصلية والجمهورية امللك عرفت املحكومني: أنواع د وتَعدُّ
الذي الحكم وعرفت الشعبيني، الوكالء ورقابة األعيان الشيوخ ورقابة الظالم والدكتاتور
الذي والحكم والعامة، العلية حقوق عىل يقوم الذي والحكم العلية، حقوق عىل يقوم
العملية بتجاربها وتركت القبول، بعض فيه يَقبلون الذي والحكم األرقاء، منه يُستثنى
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الحكومة لنظم الدارسني من باحث عنها يستغني ال والتعديالت بالنماذج عامرة رسالة
األقوام. جميع وبني األوضاع جميع يف

وجانب األكرب، الخطيب كتابَي يف محصورة تَقدم كما فهي الفلسفية رسالتها أما
إيمان ولعل واالبتكار، بالرأي االستقالل جانب من أكرب األثينية املدرسة من فيها االقتباس
توخي عىل للحكومة واليته أثناء يف يرص فجعله عليه جنى الذي هو بالنظريات شيرشون
واالعتدال، النزاهة من به لهم طاقة ال ما واألعيان الشيوخ وسوَّم تدرك، ال التي الغايات

التطبيق. تقبل ال التي املثالية النزعة هذه عىل جزاءه املوت فكان
استفاد ماذا سئل: أنه Xenocratesزينوقراط اليوناني الفيلسوف عن شيرشون نقل
القوانني توجبه ما يعملون اختيارهم بمحض أنهم استفادوا إنهم فقال: تالميذك؟ منك

اآلخرين. عىل
فكر إىل أصوله يف يَرجع ال القانون أن الحكماء أعقل رأي من «إنه شيرشون: يقول
أوامره من يوحيه بما كله الكون يحكم خالد يشء ولكنه األمم، من أمة عمل إىل وال إنساني
هذا يعطِّل وال الطبيعة، إلهام يوافق الذي املجتمع هو املجتمعات أفضل وإن ونواهيه»،

والشهوات. املطامع بزيغان اإللهام
بني قليلني جد الرشيعة لفهم االستعداد ذوي إن أفالطون قول شيرشون وينكر
الرشيعة فهم عىل قادر وهو إال إنسان من ما أنه ذلك عكس عىل اعتقاده ففي البرش،
االعتبار، هذا يف البرش بني باملساواة يقيض الطبيعي القانون وإن الطبيعة، توحيها كما
الرشائع نصوص عىل االجرتاء الناس من يقع الطبيعي القانون هذا عصيان عند وإنه

املسطورة.
ليس أنه يقررون «إنهم الديمقراطية: حجج ص يلخِّ وهو سيبيو لسان عىل ويقول
الناسلها سواد من الجامحة الجمهرة ألن عمومها؛ عىل الديمقراطية تدان أن اإلنصاف من
حكومة فال وحريتهم لسالمتهم يشء كل يُخِضعون متناسقني داموا الناسما وإن عيوبها،
الديمقراطية.» الحكومة من أي حكومتهم، من استقراًرا وأمكن الثورة خطر عن أنأى

الحكومات أن الديمقراطية أنصار يَعترب ال الجملة «وعىل قائًال: سيبيو ويميض
برب األسماء أليق هو الذي املالك اسم أطلق مثًال يل فما الحكومة، باسم جديرة األخرى
للرعية سوقه يف كأنه بالغلبة واالستئثار السيادة عىل متلهف برشي مخلوق عىل األرباب

الطاغية؟!» اسم عليه أطلق أن بي األحرى أليس العبيد؟ من قطيًعا أمامه يَدفع
عنهما تتمخض أن الطبيعي القانون وهذا الغالية الديمقراطية هذه يف والعجب
قال: من أصاب فقد … القوانني! «صناعة» العالم يف رسالتها كانت التي الرومانية الدولة
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وإنه سنة، وسبعمائة ألف قبل األمريكية والثورة الفرنسية للثورة رائًدا كان شيرشون إن
روسو جاك لجان زميًال كان البرش بني املساواة وعموم الطبيعي القانون عن األقوال بهذه

األوان. قبل الغابر العرص يف ظهر

عرص امليالد بعد الخامسعرش القرن إىل عرصشيرشون امليالد قبل األول القرن مىضمن
من الحكم فالسفة من فيها ينبغ لم قرنًا عرش خمسة من أكثر (١٤٦٩–١٥٢٧) ماكيافيل
بارزان وَعَلمان الكنيسة أحبار من جليالن حربان منهم اثنان ثالثة، غري يُذَكر أن يستحق
أو جون هو والثالث: األكويني، توما والقديس أوغسطني القديس وهما الفكر، أعالم من
عىل الخالف إبان يف الثاني هنري امللك عارص الذي الفيلسوف الشاعر القس سلسبوري

والسياسة. الدين
مدينة عن كتابه وألَّف (٣٥٤–٤٣٠) الرابع القرن منتصف يف أوغسطني القديس ُولد
عدة والرخاء القوة يف فعاشت الوثنية باألرباب آمنت روما إن القائلني: لقول تفنيًدا هللا
استغرق وقد قرنني، أو قرن بعد البوار إليها ل فعجَّ املسيحي الدين بإله وآمنت قرون،
من االستطراد فيه كثر النقائضكما فيه فكثرت متقطعة، أوقات يف سنة ثالثعرشة تأليفه
أوغسطني القديس ويتحدث والالهوت، الفقه موضوعات إىل والسياسة الحكم موضوعات
بمدينة يعني ال وهو األرض، عىل واألخرى السماء يف إحداهما مدينتان كأنها هللا مدينة عن
يعني ولكنه واألمراء، امللوك سلطان األرض بمدينة يعني وال الكنيسة، سلطان السماء
يف والزهد الخري وعمل بالتقوى عباده من والصالحون هللا يبنيهما مثاليتني مدينتني بهما
بني الصلة وتنعقد نواهيه، واجتناب هللا أوامر رعاية يف الحياة وقضاء والشهوات امللذات
الصلة لهذه امَلثل الرشاح ويرضب هللا، يف بعًضا بعضهم ويحب هللا يحبوا بأن املدينة أبناء
ويسرتوحون بمؤلفه، يعجبون إذ الواحد؛ الكتاب قراء بها يَشعر التي بالصلة الروحية
يف واحدة أمة هي آياته وتمجيد هللا حب يف تشرتك التي فاألمم كالمه، وبالغة فكره جمال

هللا. مدينة
أن (١) هي: أوغسطني القديس كتاب عليها اشتمل التي السياسية املبادئ وأهم
وليسرشيعة الخاطئة البرشية النفس شهوات من شهوة هو الكنوز وجمع األمالك اقتناء
يأخذون عباده لجميع مباحة فيه خرياتهللا كانت ما املجتمعات أفضل وأن هللا، رشائع من
تؤلِّف التي اإلنسانية للوحدة املستقبل أن و(٢) الحياة لوازم يف يحتاجونه ما بمقدار منها
يف وهو «السالم»، هو اإلنسانية للجماعة األكرب األمل أن و(٣) هللا حب يف املؤمنني بني
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غايته وليست البرش، بني األلفة وكمال الروح لكمال مرادف أوغسطني القديس حكمة
الرق أن و(٤) أعداء بغري حرب ال أنه كما إخوان بغري سالم ال إذ وكفى؛ الحرب اجتناب
السيد كربياء ولعل لإلنسان، اإلنسان لخضوع األول السبب هي والخطيئة الخطيئة، ثمرة
السلطان ألصحاب املؤمنني خضوع أن و(٥) وتكفري غفران العبد ورضاعة له عقاب
طاعة فال السلطان ذلك أصحاب تجاوزها فإذا الدنيوية، األمور حدود يف واجب الدنيوي
السماء، مدينة إىل حجاج األرض مدينة يف الناس أن و(٦) الخالق معصية يف ملخلوق

األبدية. السماوية النعمة سبيل يف األرضية النعمة عليه هانت من إليها أقربهم

–١١٢٠) سلسبوري أوف جون فيه عاش الذي عرش الثاني القرن إىل القرون وتعاقبت
Policraticus بوليكراتكاس اسم له اخرتع الذي الحاكم دليل كتاب صاحب (١١٨٠
املطاعة، الحكومة ورشوط الرعية وواجبات الحاكم واجبات عىل الكالم فيه واستوعب
َرضب وقد حرية، بغري تدرك ال الغاية هذه وأن الحياة، غاية هي الفضيلة أن آرائه: وأهم
الروماني، الشيوخ مجلس مواجهة يف Philip فيليب يدعى من بكالم املطلوبة للحرية املثل
نهض الذي الشيخ له وقال لتبكيته، يغضبوا فلم وتراخيهم جمودهم عليهم نعى حيث
نظرك.» يف السلطان صاحب بالشيخ لست فإنني إيلَّ، نفسك تُسلِّم أن عليك «ال ليخرجه:
األجري، والحارس الراعي، بني فيه وفرَّق بالقانون، يعمل أن امللك عىل فيه أوجب وقد
يعمل والحارس رغبة، وصدق نية بخلوص يعمل فالراعي القطيع: تربية يف واللص،
يلتهم أن إال القطيع من يبايل ال واللص العقاب، من وخوًفا األجر يف طمًعا غريه لحساب

مطارديه. أنظار عن فعلته ويخفي التهامه، استطاع ما

النظريات خاللها شاعت الرومانية الدولة بقايا من القوانني اقتباس يف حقبة وانقضت
املساواة، وحق الطبيعي كالقانون شيرشون، مذهب تلخيص يف بعضها إىل أرشنا التي
الشعوب، عليها اصطلحت التي والعادة العرف مجموعة بأنه القانون تعريف معها وشاع
سادة من غرًضا االعتقاد هذا ووافق عنها، بالنيابة تنفيذها عىل القيام رؤساؤها وتوىل
العصور تلك يف وظهر البابوية، السلطة عن الدنيوية بالسلطة االستقالل إىل مليلهم أوروبة
أن يملك أحد «ال عرش: الحادي القرن يف التنباخ أوف مانيجول قال كما يقول َمن األوىل
ليَحكمه نفسه فوق إنسانًا يَرفع الذي الشعب هو وإنما ملًكا، أو إمرباطوًرا نفسه يجعل
يتقي َمن متوليًا حقه، حق ذي كل معطيًا الصالح، الحكم أصول عىل شئونه ويدبِّر

الجميع». بني بالقسط وقائًما بنقمته، يعتدي وَمن بحراسته
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ينبغي «ال اإلنجليزي: الفقيه براكتون قال كما يقول َمن عرش الثالث القرن يف وظهر
التي هي القوانني ألن والقانون؛ هللا سلطان يعلوه أن إال أحد، مكانه عىل يعلو أن للملك

قانون». ال حيث ملك ال إذ … والنفاذ بالقوة القانون يمد أن وعليه امللك، تنصب

–١٢٢٥) اإلكويني توماس الكبري الديني الفيلسوف نبغ املختمرة التمهيدات هذه بني
أثناء رشحه الذي السيايس مذهبه يف جميًعا الفلسفة كتب وإىل إليها ونَظر ،(١٢٧٤
األمراء». «والية سماها: يتممها لم رسالة يف إليه وعاد ألرسطو، السياسة كتاب عىل تعليقه
عىل اإلله يستوي Hierachyدرجات ذات حكومة توما القديس مذهب يف كله والكون
آباء إىل املشورة بطلب تتوجه أن ينبغي الدنيوية الحكومات أن آرائه وأهم األعىل، عرشها
جسدية، واألخرى روحية إحداهما غايتني: إىل يسعى الحياة هذه يف اإلنسان ألن الكنيسة؛
وهي العليا غايته لتحقيق وسيلة هي بل القصوى؛ الغاية هي الجسدية سعادته وليست
الدنيوية الحكومة من بالتقديم أوىل روحه أمر عىل تُرشف التي فالكنيسة الروح، سعادة
فيه تتساوى يشء كل يف تطاع أن الدنيا حكومة حق ومن جسده، أمر عىل تُرشف التي
يلتزمه، وال هو يقبله ال ما مرءوسيه عىل الرئيس فرض إذا أما والرئيس، املرءوس طاعة
وقد عليه، والثورة عصيانه عن مرءوسيه عىل حرج وال الدنيوية للحكومة طاعة فال
باشرتاك يشري ألنه واالنتخابية؛ الفردية من مزيج بأنها توما القديس حكومة توصف
األقوياء، بغي من الضعفاء وأمان املمتازين امتياز ليتم والنبالء؛ امللك انتخاب يف الشعب
يخول وهو أحد، عىل يخفى ال الذي الطبيعي القانون هو الجميع بني الوفاق ومساك
القانون. ذلك يطابق ال قانونًا عليها أَقحم إذا الطاعة عن تكف أو راعيها تقاوم أن الرعية

سياسة عىل عَلًما اسمه أصبح الذي الرجل وهو (١٤٦٩–١٥٢٧) ماكيافيل عرص جاء ثم
ما إىل شهرته وتعود وسيلة، بكل النجاح والتماس والدسيسة والقسوة والغيلة الغش

«باألمري». املوسوم كتابه يف وصاياه من اشتهر
نزغة األمري كتاب «إن ثقاته: بعض إىل منه رسالة يف قال كما فهي الحقيقة أما
طمح أنه الجد من فيه ما فكل الكتاب، هذا به َوصف فيما كاذبًا الرجل يكن ولم هوى»،
األمراء رشار من طائفة أمامه ورأى وإسبانيا، فرنسا توحدت كما إيطاليا توحيد إىل
الوحدة طريق من أزاحهم فَمن بقائهم، مع وطنه توحيد يف أمل وال بينهم، فيما يتنازعون

عليه. جناح فال وسيلة من وسعه بما
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وملحوظ العرشة، ليفي كتب عىل تعليقاته يف ل مفصَّ الصحيح ماكيافيل مذهب أن عىل
الحرية لصيانة أضمن الشعب إىل االستناد أن يقرِّر فهو األمري، كتاب من السطور بني فيما
زيادته يف يطمعون يزالون وال ورثوه، ما عىل يتكلون الذي والنبالء األعيان إىل االستناد من
الحق امللك وأن األمراء، وفاء من أوثق الشعوب وفاء وأن املحرومني، عىل والحجر بالعسف
يخىش الذي الدكتاتور وأن ويمقتونه، رعاياه يف يرتاب َمن ال ويهابونه، رعاياه يحبه من
انطلقت فإذا رعيته، من يستمدها وال القوة يغتصب الذي الدكتاتور هو الحرية عىل خطره
أن قمني فهو القديمة الرومانية الدولة يف يحدث كان كما الرعية باختيار الحكم يف يده
الروماني التاريخ وعربة املفاجئة، القوة ظل يف يبلغونه ال ما والرخاء املجد من قومه يبلغ
طبقة فيها تبغي ال األركان متوازنة قوية بقيت ما تصلح الجمهورية أن ماكيافيل: رأي يف
حاكم خري وصفه تقدم الذي فالدكتاتور بالزوال وآذنت تضعضعت هي فإذا طبقة، عىل
عىل التعليقات ويف األمري كتاب يف السياسية الحكمة ومساك الحالة، تلك يف الوطن يتعهد
وجبت فإذا رشيعة، أو مصلحة كل عىل مقدَّمة الدولة سالمة «أن هو الروماني التاريخ
من حرج وال والفتاوى، النصوص يف للبحث محل فال سالمتها تهدد غائلة من وقايتها
عملهم يسوغوا أن هذا مع األمر والة عىل يصعب وال عنها، الغائلة لدفع وسيلة كل اتخاذ

األخالق.» وقوانني بالرشيعة إيمانه الستدامة يقنعه بما للشعب
اإلقطاع، أمراء تُسقط التي الحكومة هي ماكيافيل مذهب يف للحكومة األعىل واملثل
قوي حاكم إىل وتنضوي ومعيشته، حريته عىل الشعب ن وتؤمِّ الوسطى، بالطبقة وتنهض
عن ال وثقة، ومهابة حب عن رعاياه به ويلتف األسود، وجرأة الثعالب دهاء بني يمزج

واستسالم. وخنوع خوف

دور يف السياسة نظريات دخلت عرش التاسع والقرن عرش السادس القرن بني وفيما
تَقدَّم التي الطبيعية الحقوق أو الطبيعية القوانني محور محورين: عىل يدور جديد
احتدام عند باالتباع أحق وأيهما الدولة وحق الكنيسة حق عىل الخالف ومحور ذكرها،

السلطتني. بني النزاع
أصحاب والفرسان النبالء نفوذ واضمحالل الكنيسة عن امللوك استقالل وأدى
الحقوق فرتكزت األمة، وحقوق الوطن حقوق إىل والدعوة األوطان استقالل إىل اإلقطاعات
طبقاته أقدر وهي الوسطى، طبقته طليعته عىل وبرزت الشعب يف رويًدا رويًدا السياسية

«اإلقطاعيني». والفرسان النبالء من األعلني السادة اضمحالل بعد
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لم الشعب وحق الدولة وحق الكنيسة وحق الطبيعية الحقوق عن النظريات هذه
عن كتبوا الذين الفالسفة بحوث يف متعارضة ووجهات متعددة، درجات عىل ترتاءى تزل

عرش. التاسع القرن إىل عرش السادس القرن من الحكم فلسفة
ستة يف نظرياته يرشح (١٥٣٠–١٥٩٦) Jean Bodinالفرنيس بودان جان فأقدمهم
االمتالك) (أي وامللكية األرسة أن فيها ويقرر الدولة»، يف الستة «الكتب يسميها: مجلدات
صاحب وأن الحكومية، األنظمة أصلح هو املقيد امللكي النظام وأن املجتمع، أساس هما
وتفرقته لنقضه، اعتذارها كان ما كائنًا نقضوالئه الرعية عىل حرم بها بويع متى السيادة
النظام تحفظ قد بالقوة القائمة السلطة أن بالقوة: القائمة والسلطة الرشعية السيادة بني
ولهذا والوالء، الطاعة حق عليه يقوم الذي الوحيد السند وهو القانون، تحفظ ال ولكنها
أنصار من ومسيحي روما لكنيسة تابع ومسيحي ومسلم يهودي بني أجراه حوار الكاتب
العقائد يف الجدل ترك عىل منه فانتهى بدين، متدين غري باهلل وموحد وأبيقوري لوثر

الدنيوية. الحياة هذه أمور يف سماحة عىل جميًعا بينهم والتالقي الدينية
التي حرضالثورة قد (١٥٨٨–١٦٧٩) Thomas Hobbesاإلنجليزي وتوماسهوبز
استخلصه ما عىل الحكم فلسفة وبنى الثاني، شارل للملك معلًما وكان كرومويل، قادها
يف حركة كل مدار هما الفعل ورد الفعل أن وفحواه: زعمه، يف الطبيعية القوانني من
نفس يف األكرب العامل وأن السياسة، مدار هو املجتمع يف الناس تَداُفع وأن الطبيعة،
غريه، عىل الغلبة يف ويطمع القوة، يطلب الذات حفظ أجل ومن ذاته، حفظ هو اإلنسان
وهذه نفسه، عىل ألحد فيها أمان ال حرب حالة الناس بني الطبيعية الحالة كانت هنا فمن
بعض، من بعضهم لحماية الدولة؛ إىل مقادهم يسلموا أن تضطرهم التي الحالة هي
بغري استخدامها عليهم يتعذر التي الطبيعية حقوقهم استخدام من جميًعا وتمكينهم
فوىض إىل نكسة فيه الرجعة كانت إذ فيه؛ رجعة ال أبدي منهم التسليم وهذا حاكمة، دولة
توالها، ممن السيادة هذه اسرتداد يجوز فال الدولة، سيادة إىل منها لجئوا التي الهمجية
األخالق، مناط هو وقانونه قانون إرادته فإن عليه، يعرتض أن الرعايا من ألحد يحق وال
الذي السيف حد من أبعد مدى إىل العهود تصل فلن سيف، يحميه ال لعهد قيمة وال
هو فذلك الرشيعة سلطان وتغليب الرعية حياطة عن السيادة صاحب عجَز ومتى يرعاه،

لغريه. السيادة هذه تسليم إىل الرعية ويستدعي سيادته، إليه تنتهي الذي الحد
بجيل هوبز عقب (١٦٣٢–١٧٠٤) Jhon Locke اإلنجليزي لوك جون ويأتي
والتضامن االجتماع طبيعة مكانها يف ويقيم الطبيعية، الحرب يف مذهبه فينقض واحد

17



الحديث العرص يف الحكم فالسفة

األمم سياسة تصلح فال عليها، تُحاَسب األمة عن وكالة الحكم والية ويَعترب االجتماعي،
مذهب لوك ويَنقض شعبها، أمام مسئولة الحكومة واعتبار لوالتها، الرعية بمحاسبة إال
توِجد التي هي فاألخالق الحكومية، السلطة يف مذهبه يَنقض كما القانون نشأة يف هوبز
يف وال عمله يف اإلنسان لحرية حد وال وجودها، قبل موجدها هو القانون وليس القانون،
الحكومة هي عنده الحكومات وخري حقوقه، مثل حقوًقا لغريه يكفل الذي الحد إال ملكه
حماية هي الكربى ووظيفتها الدستورية، النظم عىل وتجرى السلطات، فيها تنفصل التي

والثروة. امللك وحماية الحرية
–١٦٨٩)Montesquieuالفرنيس مونتسكيو دي البارون التاريخ يف لوك جون وييل
اإلقليم بعوامل القوانني تفسري عىل قائم ومذهبه القوانني، روح كتاب صاحب (١٧٥٥
يف اإلنجليزية املدرسة تالميذ من مونتسكيو ويُحسب وعاداتهم، السكان معيشة يف وأثرها

النيابية. الحقوق يف والتطرف املحاَفظة بني التوسط مع الدستورية، امللكية تفضيل
Rousseau الفرنيس السويرسي الفيلسوف روسو جاك جان مونتسكيو وييل
–١٧١١) Hume هيوم دافيد اإلنجليزي للفيلسوف معاًرصا وكان (١٧١٢–١٧٧٨)
تخضع ال لدنية دوافع إىل املجتمعات أعمال تعزو التي الحديثة املدرسة رائد (١٧٧٦
هناك فليس بعقلية، وليست عاطفية نفسها االجتماع رابطة وأن األحوال، جميع يف للتعقل
وما والشعور، بالحس ويتنافرون يتعاطفون ولكنهم املجتمع، أبناء بني معقول تعاقد
خرجت ولو الناس، عليها تواضع التي التقاليد إىل مستندة تكن لم ما تدوم حكومة من

املعقول. عىل التقاليد هذه
عىل االجتماعي العقد نظرية ويناقش الناحية، هذه يف هيوم من يقتبس وروسو
العقل من أهدى الفطرة ألن الطبيعة» إىل «عوًدا شعاره ويجعل الفلسفة، هذه أساس
كثرة وهم الطبيعيون البسطاء هم عنده باالحرتام الناس وأوىل صاحبها، عىل وأجدى
فارق بغري سواء جميًعا الناس أن اعتبار عىل االحرتام حق ذلك فوق ولهم الناس،
الدنيا للطبقة ح املرجِّ هي إذن العدد فكثرة املختلفة، الطبقات أبناء بني «الطبيعة» يف
األسباب تفسدهم لم ما فطرًة طيبون فالناس الطبقات، أبناء بني الطبائع تساوي مع

واألخالق. القانون قوام هي العامة» «اإلرادة يسميها التي وإرادتهم الصناعية،
عرش التاسع القرن ومنتصف عرش الثامن القرن منتصف بني الُكتاب تعاقب وقد
رسالة لبعضهم كانت فإذا النيابي، والحكم الشعبية» «السيادة مبدأ وهو واحد مبدأ عىل
Mill ميل ستيوارت وجون (١٧٤٨–١٨٣٢) Bentham بنتام هؤالء مقدمة ففي خاصة
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Utilitarianists؛ بالنفعيني اشتهروا الذين املحدثني الفالسفة أعظم (١٨٠٦–١٨٧٣)
قد هذه رسالتهم فإن واملنفعة، الرسور طلب إىل جميًعا اإلنسان أعمال يردون ألنهم
االجتماعي واإلصالح الرتبية يف تنظر التي الفلسفات من كثري تركيب يف شأن لها كان
حتى الفرد حرية تقديس يف ميل ستيوارت جون ويغلو والسياسة، األخالق ناحيتي من
أصح رأيهم إبداء يف قاطبة حقهم كان ملا واحد فرد خالفه لو اإلنساني النوع إن ليقول:
وذلك الفردية، الحرية تقديس يف الغلو هذا ومع رأيه، إبداء يف الواحد الفرد حق من
منفعتها تنشد السواد جمهرة أن ميل يرى — باملنفعة اإلنسانية األعمال تعليل يف املذهب
نسبية طريقة االنتخابات يف تتبع أن يحسن ولهذا الحقيقية، منفعتها تنشد وال الظاهرة
الثقافة من املستمدة والدراية املتني والخلق الراجح بالعقل له أهل هم َمن للحكم ترشح

واملرانة.
لصاحبه الثنائية املادية مذهب عرش التاسع القرن من األخري النصف يف ظهر ثم
وهو ،(١٨٢٠–١٨٩٥) Engels إنجلز وفردريك (١٨١٨–١٨٨٣) Marx ماركس كارل
والسياسة. االقتصاد فلسفة يف وشطر الطبيعة، وراء ما فلسفة يف شطر شطران: له مذهب
منهما يتولد ثم ضدها، منها يتولد املادة أن الثنائية املادية تُقرر الطبيعة وراء ففيما
يدل اإلنساني املجتمع عىل املذهب هذا وتطبيق ضده، من يخرج أن يلبث ال واحد تركيب
هذا من خرج ثم اإلقطاع، نظام وهو ضده، منه خرج قد األول املشاعية نظام أن عىل
هذه وأن بالربجوازية، عرفت التي الوسطى الطبقة أو الحرضية الطبقة نظام وهو ضده،
عىل العمال فيه يستويل الذي النظام يتبعه ثم املال، رأس لنظام مكانها تخيل الربجوازية
بعض استغالل عىل قائمة ألنها االجتماعية؛ الطبقات أنشأت التي األسباب فتنقطع الحكم

االستغالل. بطالن مع للطبقات محل يف لبعض الناس
وأصل سلطة كل أصل هو االقتصادي اإلنتاج أن فمحصولها االقتصادية الفلسفة أما
القوانني تضع التي هي االقتصادي اإلنتاج زمام تتسلم التي الطبقة وأن وعادة، عرف كل
من فيه ملا املال رأس نظام يف يفلس الذي اليوم وسيأتي مصالحها، تخدم التي واآلداب
املنتجة، اآلالت يديرون الذين العاملني إىل اإلنتاج زمام فيئول تكوينه، يف املتأصل التناقص
وال فيها سيد ال عاملية حكومة عن الشيوعية» «الدكتاتورية يف تنقيض التي الفرتة وتسفر

أجري. وال فيها مالك وال مسود
تكون وال قبلها ملا ا ضدٍّ طبقة كل تكون ملاذا أصحابه: وال ماركس كارل يبني ولم
الدكتاتورية بعد املجتمع يساس كيف كذلك يبني ولم اختالف؟ مجرد منها مختلفة

19



الحديث العرص يف الحكم فالسفة

بقاء اإلنساني للنوع دام ما السيايس النظام يف والتعديل التبديل يمتنع وكيف الشيوعية؟
الغرباء؟ هذه عىل

مذهب له يُعرف من الحكم فالسفة من يظهر لم واملحدثني األقدمني الفالسفة هؤالء بعد
بالبداهة أغفلنا وقد الرسالة، هذه يف آرائها نماذج لخصنا التي النخبة هذه غري مذكور

الحكومات. جميع إلغاء هو الحكم فلسفة يف مذهبهم ألن الفوىض؛ مذهب أصحاب
مستفيدين مذاهبهم وضعوا قد أنهم السابقني الفالسفة املحدثنيعىل الفالسفة ومزية
يف الحديث العلم كشوف من معها ومستفيدين التجارب، جميع ومن املذاهب جميع من
التي واالقتصادية االجتماعية العلوم كشوف ومن وجماعات، آحاًدا البرشية النفس طبائع

أجيال. بضعة قبل مجهولة كانت
الحكومية الفلسفة مدارس يف واملحدثني القدامى بني الفارق نُجِمل أن أردنا وإذا
الحياة يف العقل عمل عىل تعويًال وأكثر اقرتاًحا أكثر األولني أن بينهم: الواضح فالفارق
،Utopias بالطوبيات تسمى التي املثالية باملجتمعات تعلًقا الحقيهم من وأشد اإلنسانية،
الواقع وصف ويكثر العقل، عمل عىل والتعويل االقرتاح فلسفتهم يف يقل املحدثني وأن

النفسية. الدوافع عىل والتعويل
الحكم مسألة وأن يصيبون، جميًعا وأنهم يخطئون، جميًعا أنهم القارئ وسريى
الخطأ بمواطن والعلم … املجهول الغيب يف عرص إىل عرص من الحلول بها تنتقل مسألة

حال. كل عىل بها الجهل من وأسلم أفضل منها والصواب
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١٨٤٧–١٩٢٢

الحديث، العرص يف الحكم فالسفة من زمالئه كمعظم املعمرين من سوريل جورج كان
السبعني، حرب العمر هذا خالل يف ووقعت ،١٩٢٢ سنة إىل ١٨٤٧ سنة من حياته فامتدت
الحرب نشبت ثم الحكومات، من مختلفة أنواع فرنسا وتداولت األملانية، الدولة وتأسست
سوريل فاستطاع القيرصية، روسيا بالد يف شيوعية حكومة بعدها وقامت األوىل، العاملية
إبان يف كانت التي السياسة ومذاهب التواريخ، ومطالعة الوقائع، مشاهدة بني يقرن أن
من استخلصه ما عىل مذهبه فبنى والتفكري، العمل سن فيه بلغ الذي الزمن حوايل رواجها
صباه، يف تعلمه ما بعض ذهنه من ليمسح يطالع إنه يقول: وكان واملطالعة، املشاهدة

الجديد. بعض لتحصيل يطالع كما القديم بعض لنسيان يطالع فهو
باريتو ومنهم والسياسة، الحكم فلسفة يف الُكتاب من لكثري أستاذًا سوريل ويعترب
أنا جعلني الذي «إن يقول: موسوليني وكان الرسالة، هذه يف عنهما كتبنا اللذان وميشل
الخصائص عجائب ومن لسوريل.» بل جيمس، لوليام وال لنيتشه به مدينًا لست أنا ما
مخالفة بعًضا بعضهم يخالف ألناس أستاذًا يكون أن يَصلح أنه سوريل بها امتاز التي
كل فهم فيه الطبيعة هذه فهم عىل ويتوقف متمرد، محافظ نفسه طوية يف ألنه النقيض؛

واألخالق. املعتقدات من أنكره ما وكل به آمن ما

.George Sorel 1
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يتمرد ال فهو واملحافظة، الجد طبيعة من فيهم ما فيه النورمانديني، من فرنسيٍّا كان
واملأثورات، الواجبات يقدِّس ألنه يتمرد بل واملأثورات؛ الواجبات من اإلفالت يحب ألنه
حياته يف استقامته ولعل والصغائر، الشهوات مع واالنطالق واإلباحة التبذل من ويشمئز

التجديد. وأنصار الثورة دعاة من األكثرين بني فريد مثل الزوجية
التي اآلراء عرفنا إذا املتمرد الثائر هذا أمام تنفتح التي الطريق نعرف أن ويمكننا
اآلراء، سائر عىل طغى رأي كل أمام تمرد نزعة فهناك األفكار، عىل زمانه يف طاغية كانت
عصمة وعىل والعقل، العلم تقديس وعىل داروين، مذهب عىل سوريل ثورة كانت ثَم ومن

كذلك. املاركسية الشيوعية عىل وثورته النيابية، الحياة
الصناعات مدرسة من تخرج ثم مدارسها، يف وتعلَّم رشبورج يف سوريل ُولد
واألربعنيوحصل الخامسة بلغ أن إىل والقناطر الطرق بهندسة واشتغل بباريس، والفنون
واالختالس الفساد آفات نفسه عىل ثقلت ثم الرشف، فرقة وسام عىل وأمانته باجتهاده

الصالح. له يقدر حيث من املجتمع إصالح إىل الدعوة عىل وعوَّل الهندسة، فرتك
عن يكتب فراح والتداعي، االنهيار فكرة فمَلكته االشمئزاز شعور ضمريه عىل وران
عن كتاباته يف أكثر وليس القديم، العالم تداعي عن يكتب كما الحديث العالم تداعي
يف وجب التي االجتماعية النظم بوصف مقرتنة والخراب واالنحطاط االنحالل كلمات

األنقاض. تزال كما تزال أو تنهدم أن عرفه
Fin de الزمن آخرة عن يتحدثون خاصة والفرنسيون للسياسة تصدى أنه واتفق
القيامة! يوم اقرتاب عن يتحدثون هم كأنما عرش، التاسع القرن نهاية القرتاب siècle

البناء. إعادة إىل يشء كل وحاجة يشء، كل بانحالل شعوره النغمة هذه فوافقت
تنفتح التي الوجهة عىل تدلنا األزمان من زمن كل يف الطاغية األفكار أن أسلفنا وقد

الزمن. ذلك يف املتمرد أمام بطبيعتها
والعقل العلم تقديس وعىل داروين مذهب عىل — أسلفنا كما — سوريل تمرَّد ولهذا

املاركسية. الشيوعية عىل تمرَّد كما النيابية، الحياة عصمة وعىل
املفكرين بني الشيوع من أوجه داروين مذهب بلغ عرش التاسع القرن أواخر ففي
كما املذهب وكان العلوم، محدثات عن املجالس يف واملتكلمني الباحثني إليه فاستهوى
ترجمة يف خطأ وهو واالرتقاء، التقدم ونظرية البقاء تنازع نظرية عىل يقوم يومئٍذ شاع
بهذه عهدهم أوائل يف املرشق قراء فيه وقع كما األوروبيون القراء فيه وقع التطور كلمة
عىل األشياء وتطور الحياة، بتطور القول من يلزم ال Progress التقدم ألن النظريات؛

العموم.
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البقاء، تنازع من بدًال والسيادة القوة بتنازع فقال النظريتني، كلتا سوريل أنكر
اإليمان يف رجع وقد التاريخ، أدوار يف املطرد التقدم من بدًال التاريخية بالدورات وقال
بنكسة يقول الذي Vico فيكو إىل بالدورات القول يف ورجع نيتشه، إىل القوة بإرادة
طول عىل دواليك الرببرية غمرة من أخرى كرة الحضارة وتجدُّد الرببرية إىل الحضارة

انتهاء. غري إىل الزمن
بعض أذهان يف ووقر قديم، معتَقد كل لهدم معاوله أرسل قد الحديث العلم وكان
عىل وقادر البرشية، والنفس الطبيعة أرسار من رس كل تفسري عىل قادر أنه أنصاره

االجتماع. عيوب من عيب كل إصالح
الهندسة من سوريل فيه ل تحوَّ الذي الوقت إبان يف الدعوى هذه عىل الفعل رد وبدأ
األخالق مسائل يعاِلجون الذين العقليني عىل ثار بل العلم، دعوى عىل فثار السياسة، إىل
ثورته ووافقت والتعليل، للمنطق تَخضع عقلية قضايا كلها هي كأنما االجتماع ومشكالت
بأن القائل جيمس وليام مذهب وظهور الحياة بدفعة القائل برجسون مذهب ظهور هذه
الفالسفة عىل فأنحى رأيسوريل يف املذهبان وامتزج الحقيقة، مقياس هو الواقع» «العمل
بتعريفات منوطة األخالق وأن لإلصالح، كاٍف اإلقناع أن حسبوا الذين واملحدثني األقدمني
أنه الوسطى الطبقة مجتمع أو «الربجوازي» املجتمع عيوب من وَعدَّ والعلوم، العقول
من العمل وبواعث الحيوية، الفضائل إىل يلتفت وال األمور، جميع يف اإلقناع عىل يعتمد

والطباع. الرسائر أعماق
باستحالة يتزعزع ال إيمان عىل لبه وطوى جميًعا، الربملانية باألحزاب سوريل وَكَفَر
الدفاع خاضمعركة أنه بذلك إيمانًا وزاده األحزاب، هذه من حزب يد عىل واإلنقاذ اإلصالح
يف نبيلة حركة لكل املسخ يعرض كيف بنفسه ملس أن يلبث فلم دريفوس، الضابط عن
ينساق ال الناس سواد بني الغالب الجمهور أن وأيقن األحزاب، ومنازعات السياسة معرتك
األنحاء، من نحو أي عىل الدعوات بهذه مخاطبته تجدي وال واألريحية، النبل لدعوات
عىل املطبوعني من مختارة نخبة بها خوطبت إذا النبيلة األريحية إىل الدعوة تجدي وإنما
طوال الزمته بفكرة جميًعا النهضات تواريخ عىل تعقيبه من وخرج واملفاداة، اإلقدام
elite قليلة نخبة عمل من الدوام عىل كانت والحضارة األديان نهضات أن وهي حياته،

لراعيه. أو لرائده القطيع ينقاد كما لها فتنقاد الكربى الكثرة عىل مشيئتها تفرض
بالتحكيم وفضاملشكالت السالم، إىل الدعوة أيام العاملية السياسة يف سوريل واشرتك
االستكانة هي زمانه يف اإلنسانية آفة أن اعتقد ألنه الدعوة؛ هذه من نفسه فنفرت والوئام،
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وهي والفداء، البطولة أخطار عىل اإلقدام وتهيب والرخاء، الرغد إىل والركون الدعة، إىل
والنهوض واالبتذال اإلسفاف من البرشي» «املجتمع الستنقاذ عنها غنى ال التي األخطار

الجسام. واآلمال الطموح وعظائم العليا امُلثل إىل به

السخط يف رصيحة وأنها التشاؤم، عن تنم مجملها يف هذه آراءه أن سوريل يكتم وال
يعملون ال املتفائلني أن ويزعم التفاؤل، عىل التشاؤم بتفضيل يجهر هو بل والنقمة؛
جهود إىل حاجة بغري واألمل الصالح مجرى يف تجري الحوادث أن يتخيلون ألنهم شيئًا؛
التي الجماهري غباء من أحيانًا تشاؤمه يف غال وقد البعيدة، اآلمال وذوي املصلحني
العربية لقراء املعروف الكاتب أنصار من حياته طوال وكان قدَّمنا، كما إصالحها يريد
عىل لإلقبال استعداد عىل تربح وال السادة تبعد الجماهري أن يقرر الذي لوبون جوستاف
«قيرص» حول الجماهري تلتف أن يَكره هو يكن ولم وجربوته، بقوته يروعها «قيرص»
اليمني حزب إىل (١٩١٢) الزمن من فرتة جنح ولهذا لغايتها؛ ويستنهضها حماستها يلهب
الذي الحزب ألنه Action Francaise فرانسيز» «أكسيون باسم اشتهر الذي املتطرف
صورتها يف النيابية املجالس وينكر الحرية، عىل النظام م ويقدِّ والقوة، بالعمل يؤمن
الديمقراطية، لغط عن الجماهري تنرصف أن سوريل عرف يف أوًال الواجب ومن الحارضة،

املنشودة. غايتها إىل املختارة النخبة بها تسعى ثم واحدة، راية حول وتلتف
األخرى، املذاهب أصحاب وبني بينه االفرتاق موضوع فهي املنشودة الغاية هذه أما
جدوى يف املخالفة كل يخالفه شبابه أوائل يف ماركس كارل مذهب عىل إقباله مع فهو
النيابيني، االشرتاكيني يخالف كذلك وهو الحكومة، عىل واالعتماد السياسية املساعي
النبالء حكومات عن تختلف لن — الدولة زمام عىل قبضوا إذا — حكومتهم أن ويعتقد

الوسطى. الطبقة أو
ويستند االقتصادية، العوامل بقوة يدين — ماركس لكارل مخالفته مع — أنه إال
اقتصادية طبقة عىل التعويل من بد فال اإلصالح، إىل تؤدي التي الحركة اختيار يف إليها
التي هي ألنها العلية؛ طبقة بالبداهة الطبقة هذه تكون ولن الجديد، املجتمع إلنشاء
ألن الوسطى؛ الطبقة هي تكون ولن الحارضة، املجتمعات عىل بفسادها وجنت فسدت
شئون يف يجدون وال الناس علية يتحراها التي العليا األمثلة يتحرون الناس أوساط
مكانه، يف مجتمع وإقامة لتقويضمجتمع وراءها يجرون جديدة لفكرة موضًعا معاشهم
وراء الجديدة الرسالة بأمانة للنهوض واملعوزين األجراء من الدهماء سواد إال يَبَق فلم

املختارة». «النخبة هذه
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التي املعقولة والربامج العلمية التفصيالت عن إعراضسوريل دائًما نَذكر أن وعلينا
يف خطواتها من خطوة كل عىل سلًفا مطلعون أنهم يتوهمون إذ الطوبيون؛ يتوخاها
يبلغ وال التاريخ، حوادث يف ر تؤخِّ وال تُقدِّم ال الربامج هذه فأمثال واملستقبل، الحارض
إىل بها وترتفع والنخوة، الحماسة فيها وتُلهب الجماهري نفوس تستجيش أن أثرها من

واالستشهاد. التفدية
عند يلزم وال ساحرة، فكرة أو أمثولة أو أسطورة أو خرافة الحالة هذه يف الالزم إنما
لإلنجاز قابلة أنها روعهم يف وتلقي بصيغتها، السامعني تروق أن إال الفكرة هذه عرض
الذي والعمل والتعزيز بالتكرار الفكرة هذه توكيد هي املختارة النخبة ومهمة جملتها، يف

اقتضاه. إذا العنف عن يحجم ال
الخرافة تقابل األوروبية اللغات يف وهي ،“Myth” الفكرة هذه سوريل ويسمي
يكاد وال إليها ينظر من يتمثلها التي املثالة أو املتخيل الشخص تقابل كما واألسطورة
فإن الخرافة، ومعنى الفكرة معنى بني وسط ألنها األمثولة؛ كلمة لها اخرتنا وقد يتبينها،
تكون أن بها يبلغ وال والربهان، للدرس قابلة فكرة تكون أن الكلمة بمعنى يبلغ ال سوريل
ال إنها تعريفها يف قال وقد الواقع، عالم يف تثبت ال خرافة أنها لها السامع يعلم خرافة
تتحقق لم أنها أخفَقت إذا عنها يقال ما فكل ومحاولة، عمل مرشوع ألنها التنفيذ؛ تقبل

التالية. املحاولة يف تتحقق وسوف اليوم
عظيم» «إرضاب هي الراية حول الجماهري لتكويف سوريل اختارها التي واألمثولة
يف لهم تصويره يف ضري وال األوقات، من وقت يف إلعالنه والصناع العمال نقابات تتحفز

القريب. الواقع صورة
كلها بجهودها وتنرصف االنتخابات، عن الفقرية الطبقة تُعِرض أن األمثولة وفحوى
أزمة عىل تقبض أن لها تم متى األعظم» «اإلرضاب ليوم وإعدادها النقابات تنظيم إىل
والطبقة العليا الطبقة حركة وتشل العمل، عن تُرضب ويومئٍذ كله، املجتمع يف اإلنتاج
واملقايضة باملبادلة املعيشة مطالب وتوزيع العامة، املرافق إدارة يف أمرها وتربم الوسطى،

حينها. يف الرضورة تمليه الذي املعاملة بأسلوب أو
هذا؟ أيمكن

نفوس يف «األمثولة» فعل هو املهم أن أيًضا يرى ولكنه يمكن، أنه سوريل رأي يف
عىل يقع ال أو األعظم اإلرضاب يقع وقد أجزائها، بجميع وقوعها إمكان ال به املتمثلني

بعدها. ما إىل تهدي نتيجة إىل ويؤدي غرضه، بلوغ يف ينفع ولكنه الزمن، طول
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األحالم كأضغاث كانت قومه بني «ماتسيني» اإليطايل الحكيم أذاعها التي فاألماني
العالم يف مذكوًرا شيئًا لتصبح تكن لم الحديثة إيطاليا ولكن … «املعقولني» النقاد رأي يف

واألحالم. األماني تلك لوال األوروبي
ومجد البطولة بمجد إيمانًا «االستشهاد» عىل يُقِدمون كانوا بونابرت نابليون وجنود

ذاك. وال املجد هذا فيها ينفعهم ال فاقة يف ويموتون يعيشون وهم الدولة،
أطوار من يكون ال أو يكون بما الجزم يدعي أن له يسوغ الذي ذا فمن وبعُد،

البعيد؟ املستقبل يف البرشية الجماعات
وعمرت بالثقة، قلوبهم مألت ألنها أتباعها؛ بني انترشت قد الكربى العقائد إن
عرضوا ألنهم تنترش ولم فيه، هم ما عىل السخط دخيلة منهم ووافقت باألمل، صدورهم
الدِّين إن سوريل: ويقول … اإلمكان كفة عندهم فرجحت االحتمال موازين عىل وعودها
للغيب يرتك الذي الدِّين وإن ويتزعزع، يَضعف والربهان بالعقل عقيدة كل يوضح الذي
الديانة يف اللوثرية عىل الكثلكة غلبة يعلل وبهذا ويستقر، يقوى الضمري من محالٍّ املجهول

املسيحية.
جماعات إىل خيلت قد عرش التاسع القرن بها جاء التي الحديثة البدعة إن يقول:
«وألن املستقبل: غياهب إىل والنفاذ الحجب شق عىل قادر التجريبي العلم أن املتعاملني
استطالع هي كله العلم غاية أن يتوهمون املتعاملني ترى القمر جداول سجلوا الفلكيني
السيار موقع إىل يومئ أن استطاع قد Verrier فرييه وألن وخفاياه، بدقائقه املجهول
عىل االضطراب تعليل يف مفيًدا وجوده فرض وكان قط، مرئيٍّا يكن لم الذي نبتون
املجتمع، عيوب إصالح عىل قادر العلم أن يتوهمون املتعاملني ترى — املرئية السيارات
هو هذا أن نعترب أن الجائز ومن الدنيا، هذه من املساوئ تزيل التي الخطط إىل واإليماء
عىل هيمنت التي الفكرية النزعة يطابق التحقيق عىل وأنه للعلم، الوسطى الطبقة تصور
— مصانعهم بشئون اإلحاطة عن عجزهم مع — أنهم رأوا حني األموال أصحاب رءوس
الطبقة «علم كان وكأنما ورطاتهم، من يخرجهم الذي األملعي املخرتع الدوام عىل يجدون
العلم فليس طريقنا، يف نلقاها التي املشكالت لجميع حلوًال لنا تُخرج طاحونًا الوسطى»

املطلوبة». املنافع بعض لتحصيل حيلة هو بل املعرفة؛ إتقان وسائل من وسيلة إذًا
التي العزيزة فكرته عىل املحللني والباحثني العلماء اعرتاض سوريل يتقي وكذلك

األعظم. اإلرضاب وهي النقابية، الثورة حركة يف بها ساهم
قائمة كانت ذاتها يف النقابية الحركة ألن النقابية؛ الحركة يف بها ساهم إنه ونقول
األعظم، اإلرضاب أمثولة بتوكيد اشتهر ألنه فيها برز ولكنه إليها، انتمائه قبل منترشة
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وأراح نفسه أراح وقد االجتماع، وعلم الفلسفة بنظريات النقابية الحركة تدعيم عىل وساعد
يف مخطئ العلم أن لديه فتقرر األمثولة، هذه حول والجدل املناقشة مئونة من أصحابه
مخطئني؛ غري به املبرشين ولكن األعظم، باإلرضاب التبشري عن ينجم بما اإلحاطة ادعائه
ُسنة محل اعتقاده يف حلت التي والتغري العمل ُسنَّة عىل يشء إنجاز من يقني عىل ألنهم

واالرتقاء. التقدم
طبيعة ولعل واملتناقضون، املتفقون عليه يتتلمذ ألن صالح الرجل أن أسلفنا وقد
التناقض من بينها ما فرط عىل املذاهب من بكثري لاللتقاء ترشحها نفسها النقابية الحركة

واالفرتاق.
الجند استخدام برنامجها عن وتنفي الحكومة، تنكر ألنها بالفوضية؛ تلتقي فهي
أن القوة من بلغت إذا أنها عىل وترص نجاحها، بعد تسوده الذي مجتمعها يف والرشطة
دون بالنقابات املجتمع إلدارة يكفي ما القوة من بلغت فقد والرشطة الجند تستخدم

غريها.
الطبقات بني الحرب وتَعترب والفقراء، األجراء تؤلب ألنها بالشيوعية؛ تلتقي وهي

االجتماعية. األطوار أصول من أصًال
النيابية، والحكومة الديمقراطية تحاِرب ألنها املتطرفة؛ اليمني بأحزاب تلتقي وهي

املغمورة. الكثرة دون املمتازة النخبة إىل األمر وتكل
الحكومة يقرتحون الذين الكنيسة رجال من السياسيني باملصلحني تلتقي هي بل
عىل األمر بدء يف يقوم التعاون فإن الطبقات، مشكلة لحل Corporative State التعاونية

نقابات.
ظهر ما — والسياسيني االجتماعيني الدعاة مساعي عىل املطلعني من أحد يرى وال
فربما واالتساع، باالمتداد وتؤذن العالم يف تتقدم النقابية الحركة أن — بطن وما منها
األملانية والنازية اإليطالية الفاشية نجاح نسبوا النقاد أن باسمها للهتاف سبب أهم كان
سوريل آلراء تنفيذًا النيابي مجلسه يف النقابات نظام طبق موسوليني أن وزعموا إليها،

تالميذه! من أنه مرة غري أعلن الذي
أيدي يف كله السلطان تركيز إىل الحكومة إنكار ينتهي أن معكوس» «نجاح أنه بيد
ألجله، بنجاحها القول من أصح السبب لهذا النقابية بإفالس القول كان فربما الحكومة،

نطاق. أوسع عىل الدولتني يف تجربتهما وبعد والنازية، الفاشية انهيار بعد سيما وال
أنه يبدو مما تصاب هي إذ شفاؤه؛ يتعذر أصيل بداء مبتالة «النقابية» أن والظاهر

عنها. تنفصل ال رواجها بِعلَّة الصقة فشلها َفِعلَُّة فيها، القوة موطن
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فيما تتناقض مذاهب بعدة املذهب تلتقي أن — الظاهر يف — القوة شواهد من إن
بعينه هذا ولكن الدينية، والحكومة الفاشية أو والشيوعية الفوضية تتناقض كما بينها
يصيب وال ويتوزع يتشعب هو إذ افرتق؛ وحيث التقى حيث املذهب يف الضعف مكمن هو
من حربه يف مستميتون محاربون جهة من يؤيدونه ممن فله واحد، اتجاه يف كلها قوته

األخري. والتنفيذ الحاسم الفعل إىل وصل كلما أخرى، جهة
فهذه الثورية، الهيئات وأسانيد املصانع أسانيد يف املسجلة باألرقام األخذ جاز وإذا
النقص يطرد وكأنما فيها، ظهروا التي البقاع جميع يف النقابيني تناقض عىل تدل األرقام
عىل فهم النيابية، والحكومة الصناعة فيه تقدمت قطر كل يف دعوتهم ورواج عددهم يف
الجمهورية، إسبانيا يف الرواج من حظ عىل وكانوا الالتينية، أمريكا أمم يف الرواج من حظ

الربيطانية. والجزر املتحدة الواليات صناع بني يتقدمون وال يتأخرون ولكنهم
وسميت الفرنسية، النقابات غرار عىل العمال من طائفة نشأت املتحدة الواليات ففي
(i. w. w) بحروف إليها يشار التي الطائفة وهي الصناعيني»، الدنيا «عمال باسم هناك
عىل عكفت أن تلبث لم ولكنها industrial workers of the world السم اختصاًرا
أقصاها، إىل أقصاها من الواليات أنحاء يف العمالية الحركة صفوف عن وانعزلت نفسها،
طبقتان: أمريكا عمال إن الفكاهة: سبيل عىل وقيل املهاجرون، الطارئون فيها فبقي
التي وهي عامية وطبقة األصالء، املحنكني عىل اشتملت التي وهي أرستقراطية طبقة
أصاب ما األسرتايل والفرع الكندي الفرع أصاب وقد الغرباء، الطارئني هؤالء عىل اشتملت

الواليات. يف زمالءهم
بالجهود تدين التي النقابات خارج عمالها من بقوا فالذين الربيطانية: الجزر أما
والحكومة، الربملان تنكر التي الثورية النقابات خارج نفسه الوقت يف يزالون ال الربملانية
النقابيني وخالفوا ،Guild Socialism النقابية االشرتاكية باسم آخر عنوانًا لهم اتخذوا وقد
اشتغل إذا «املصنع» يضري ال الحكومات بقاء أن معلنني الحكومة، إنكار يف الثوريني

االقتصادية. األصول عىل بإدارته
فاعتزلهم الثوريني النقابيني من يأس عىل وهو حياته ختم قد نفسه وسوريل
قبيل: من تالميذه تريض ال بأوصاف الرسمية الشيوعية الصحافة وشيعته واعتزلوه،
له ذاكرًة «Proudhon برودون إىل نسبة — والربودوني والفويض والربجوازي «الرجعي

استطاع. ما الثورة إرضام عىل يعمل كان أنه فقط
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يالقي شتى وجوه ذا منه الرغم عىل كان ولكنه باختياره، وجهني ذا الرجل يكن ولم
عند وجيًها يكن فلم وجوهه، تعددت َمن حظ فأدركه اليمني، وأقىص اليسار أقىص بها

هؤالء. وال هؤالء
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باريتو1

١٨٤٨–١٩٢٣

أنصار من أبوه كان نبيلة، إيطالية أرسة وريث هو باريتو داماسو فردريكو ڨلفريدو
الفرنسية، بالجنسية فتجنَّس فرنسا يف زمنًا وأقام اإليطالية، الوطنية إمام «ماتسيني»
املذهب صاحب «باريتو» ابنه له وُولد املتطرفة، السياسية للمبادئ منتًرصا حياته وقىض
تورين. ومدارس مدارسها من وتخرَّج وتعلَّم نشأ حيث باريس، يف بصدده نحن الذي

املناجم، بهندسة اشتغل ثم اإليطالية، الحديد السكة هندسة يف أباه باريتو خلف وقد
أوجست مذاهب نشأته إبان يف وأهمها الحديثة، الفلسفة مذاهب عىل ذلك أثناء يف وعكف
إيمانه يف أبيه لرأي مناقًضا وتجاربه دراساته من خرج وقد الوضعية، املدرسة إمام كونت
األمل بخيبة يشعر كان ولكنه التجارة، حرية أنصار من فكان املتطرفة، الحرية بمبادئ
أعياه وملَّا األخرى، األوروبية األمم بعض ويف بالده يف الديمقراطي الحكم إخفاق جراء من
دعوة أول ولبى منه، للهجرة تحفز وطنه أبناء بني السياسة ويف االقتصاد يف مذهبه تقرير
بحوث عىل توفر وهناك لوزان، السيايسبجامعة االقتصاد لتعليم سويرسة من إليه وصلت
النظم عليها تقوم التي القواعد واستخالص الحكم دروس يف التوسع عىل ثم االقتصاد،
اللغة إىل املرتَجم الضخم كتابه يف رشحه الذي املفصل بالرأي منها وانتهى الحكومية،

.Pareto 1
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من الزمرة هذه أعلم باريتو ويُعترب ،Mind and Society واملجتمع العقل باسم اإلنجليزية
يف وتعريفات نظريات صاحب بالرياضة علمه عىل فهو العرصالحديث، يف الحكم فالسفة
االقتصاديون، عليها يعول والسعر املال ورأس والطلب والدخل القيمة عن االقتصاد علم
الكتب أوىف ذكره تقدَّم الذي وكتابه االعتبار، محل فيها واملتشككون لها املوافقون ويحلها
واألمثلة باألسانيد وأحفلها والحارضة، الغابرة والثقافات التواريخ أمهات من مراجع
يف فهو التجريبيني، والعلماء املناطقة نهج عىل وتبويبها بتقسيمها عني التي والقرائن
املحدثون أو األقدمون وضعها التي السياسية الفلسفة كتب أوىف الضخام األربعة مجلداته

اليوم. إىل
الجزم إىل الثقة به تغرر لم النظريات وتسمية القوانني بوضع الرجل شغف ومع
التاريخ إن تقول أن وسعك ففي اإلنسانية، املجتمعات بأطوار تتعلق التي القوانني بعصمة
أنت التي الواجهة حسب عىل قط نفسه يكرِّر لم إنه تقول أن وسعك يف كما نفسه يكرِّر
وإذا فيه، شك ال تكرار فهناك التاريخية العوامل جوهر إىل نظرت فإذا إليها، ناظر
من النسخة تشبه كما غريها تشبه عارضة هناك فليست الظاهرة العوارض إىل نظرت
بقوانني تسمى التي القوانني «إن نظرياته: تقديم يف كالمه ومن أخرى، نسخة الكتاب
التي واألثمان للمقادير وفاًقا اإلحصاءات من تُستخلص أن يمكن ال والطلب العرض
تؤدي العرض زيادة إن االقتصاديون: قال فإذا السوق، إىل مجلوبة ما لبضاعة ترصد
الواقع، عالم يف تشاهد أن يندر مثالية حالة عن قانونًا يقررون فهم الثمن، هبوط إىل
الواقع إىل أقرب أننا نعتقد أن الوهم من أنه االقتصاد نظريات تطبيق يف نالحظ أن ويجب
الذي واملنفعة االستعمال بقانون البدء حني نكون مما والطلب العرض بقانون نبدأ حني
وغريها املحدودية أو الندرة أو املنفعة هامش قانون أو األولون االقتصاديون إليه ذهب
التجريدات إىل راجعون النهاية يف فنحن نصنع ومهما املتأخرين، االقتصاديني قوانني من

ذلك.» غري نصنع أن يسعنا وال العامة،
كقانون وعكًسا طرًدا التطبيق يثبتها التي القوانني بني التفرقة من إذن محيص فال
إىل وتلجئنا واملقارنات، األمثلة حشد عىل تبنى التي القوانني وبني مثًال، الفلك يف الجاذبية
ما غيبة يف بالتغليب فيها الحقائق تؤخذ ثم واملفارقات، املشابهات من كثري يف الخوض
واألطوار. الوقائع من األكرب العدد تفسري يف منها وأصدق عليه، باالعتماد منها أوىل هو

نظم يف املستفيضة نظريته رشح إىل «باريتو» تقدَّم التحفظ، وبهذا االطالع بذلك
بعض يف الصفحات ألوف ص تلخَّ أن يمكن ما كأوجز منها خالصة وهذه الحكومة،

صغار. صفحات
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وال األسباب، بمعرفة وال بالتعقل كلها تَقرتن ال اإلنسان أعمال أن باريتو يقرره ما أول
تدور التي األعمال سيما وال توحيها، التي األسباب هي إليها تعزى التي األسباب تكون

املجتمعات. سياسة عليها
ووسائل معلومة غايات لها التي األعمال وهي منطقية، أو تعقلية أعمال فهناك
البناء، يشيده والقرص املؤلف، يصنفه والكتاب النجار، يصنعها كاملنضدة مرسومة،

الرسام. ينقشها والصورة
إىل السعي ومنها نهاياتها، إىل التعقل يتابعها وال للتعقل تخضع ال أعمال وهناك
شاكلها ما أو املجتمعات، يف املثالية األنظمة أو األبدية، السعادة أحالم أو العليا، األمثلة

وسائلها. عىل العقول تتفق وال غاياتها، تتضح ال التي املطالب من
باللدنية الثانية األعمال ونسمي باملنطقية األوىل األعمال نسمي االصطالح يف ونحن

باملعقوالت. كثريًا تتصل قد الغريزة ألن اللدنية؛ ونفضل الغريزية، أو
ومصدر الجذور، مصدر مصدران: البرشية النفس من جميًعا األعمال ولهذه

املشتقات.
والتعبريات باألسماء تتغري التي هي واملشتقات زمن، إىل زمن من تتغري قلما فالجذور
آخر، نظام ويخلفه الحكم أنظمة من نظام يزول عندما تغيريها ويكثر والفنية، الكالمية
كانت ما عىل الغالب يف الجذور بقاء مع ومصطلحاته، مشتقاته من نظام لكل بد فال

عليه.
تفسريات املشتقات فإنما السياسية، لألحداث األكرب املصدر هي الدوام عىل والجذور

املكني. األساس هي الجذور دامت ما تختلف أو تتفق أن كثريًا يهم ال
تتناحر ولكنها واحد، وِدين واحدة بغاية األمم تَعرتف أن التاريخ يف يتفق لهذا
املشتقات هي وآمالها مقاصدها ألن اآلمال؛ متناقضة املقاصد متشعبة كأنها بينها فيما

تبديل. بغري الدوام عىل الكامنة الجذور ورائها ومن العرضية،
واحد؛ عدو أمام واحد صف يف وتجتمع ومقصًدا، شعاًرا األمم تتفرق أن يتفق وكذلك

واألعداء. األصدقاء انقسام عند وفاق عىل وجذورها جذورها، من تَصدر حركاتها ألن
ردها ثم النفسية، والدوافع التاريخية والرصوف الحوادث ألوف باريتو عرض وقد

الجذور. من أنواع ستة إىل جميًعا
أن اإلنسان إىل توحي التي السليقة وهي ،Combination التوفيق سليقة األول: النوع
واالعتقاد السحر عنها ويَصدر فيه، يعيش الذي الكون مؤثرات وبني كيانه بني يوفق
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العلمية الوقائع ربط منها يَصدر كما والبخوت، الطوالع أو األرقام أو النجوم بعض يف
من به يحيط ما بني اإلنسان مركز لتقرير محاولة وكل الكربى، املرشوعات وربط

واآلثار. املؤثرات
بحفظ الكفيلة وهي ،Group Persistences والصيانة املثابرة سليقة الثاني: والنوع
األرسة تقاليد عىل املحافظة تَرجع وإليها عنها، والدفاع عليها والغرية التوفيقات تلك

والعادات. العقائد ورضوب واألمة،
املجتمع شكايات اإلعرابعن يَرجع وإليها والعمل، بالكالم التعبري سليقة الثالث: والنوع
واالجتهاد والتقاليد التوفيقات الناسعىل بعض خروج من والنقمة اإلصالح ومقرتحات

السبيل. سواء العرف يعتربه ما إىل ردهم يف
بعضهم صالت الناسيف ُعرف يَرجع وإليها االجتماعية، العالقات سليقة الرابع: والنوع
األولني. بالنوعني االرتباط وثيقة سليقة وهي وطبقات، وطوائف وأًرسا آحاًدا ببعض

سليقة هي ثم املجتمع، آحاد من فرد بفرد تتعلق وهي السالمة، سليقة الخامس: والنوع
حوزته بسالمة املجتمع أعضاء من عضو كل يتشبث وألجلها والعادات، العرف يحكمها
من سالمته يف يصيبه ما خشية االجتماعية الحياة معالم وبني بينها الصلة ويعقد
إىل نظر بغري االجتماع معالم عىل الغرية من يساوره ما عدا املعالم، بتلك املساس جراء

«الشخصية». سالمته
الرغبة مجرد ال الجنسية السليقة عرف بها واملقصود الجنس، سليقة السادس: والنوع
واملحظورات االجتماعية الطواطم تصدر السليقة هذه وعن الجنسني، بني املتبادلة
وخرافات واآلحاد، الجماعات يف النفسية بالعقد يسمى أن يصح وما األخالق، وقضايا

والبنات. واألبناء واإلناث الذكور وخصائص والوالدة، الحمل
تشمل سياسية حركة كل أساس يف — منفصلة أو متحدة — الجذور هذه تتجمع
يف إال جيل إىل جيل من تتغري ال تقدَّم كما وهي التجديد، أو املحافظة حالتي يف املجتمع

والفروع. املشتقات وهي الظاهرة، وتعبرياتها صورها
الحكم مرجع هو أولها: أنواع: أربعة يف فأدخلها املشتقات هذه باريتو أحىص وقد
بغري أحيانًا يرددونها مسلَّمة قضايا الناس يتخذها التي السياسية والقواعد االجتماعية
أوقات يف صحيحة تكون وقد صحيحة، غري أو صحيحة تكون وقد معانيها، يف عميق بحث
يتحراه ما مقدار ال الُعرف يف رسيانها هو املهم ولكن أخرى، أوقات يف صحيحة وغري
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العجلة ويف السالمة التأني «يف قولهم: أمثلتها ومن والتحقيق، الصحة من بها القائلون
و«الناس به»، يعاملوك أن تحب بما الناس و«عامل وخيم»، مرتعه و«الظلم الندامة»،
من منجاة و«اإلحسان هللا»، صوت من الشعب و«صوت حواء»، وأمهم آدم أبوهم أكفاء
مظلوًما تصاب أن لك و«خري يخطئ»، ال ثالثة ورأي واحد، من أفضل و«رأيان السوء»،
بها يُستشهد التي االجتماعية األخالق حكم من النحو هذا نحا وما ظامًلا»، تصيب أن من
واحدة. صيغة عىل تكريره يسهل موجًزا كان ما وأنفذها وأقواها السياسية، املواقف يف

املصادر إىل االطمئنان النفس إىل يوحي الذي هو املشتقات: من الثاني والنوع
يتلقاه قديًما قيل فما بالثقات، املوصوفني املشهورين أقوال من تُستمد التي واألسانيد
ونجاح صدقه عىل املايض أو الحارض يف برهان هناك يكن لم ولو بالتسليم الخلف

عليه. املعتمدين
الشائعة املقررات تُواِفق أو الشعور يف وقعها يحسن التي املبادئ هو الثالث: والنوع
بما أقوالهم ترويج من الدعاة يتمكن املشتقات من النوع وبهذا األزمان، من زمن يف
اإلنسان» «حقوق أو الوطن» «حرمة أو العامة» «املصلحة أو الشعب» «إرادة يسمونه:
باملوافقة مبهم شعور يصحبها التي العبارات من إليها وما االجتماعي»، «التضامن أو

والحماسة.
والتقرير بالتخيل، الواقع فيها يختلط التي والكنايات املجازات هو األنواع: ورابع

والتمثيل. بالتشبيه
األنظمة سلسلة من ونظام نظام بني التغيري عليها يطرأ جميًعا املشتقات وهذه
جديدة مشتقات باستبدال يعنون الجديدة النظم إىل والداعون املتعددة، الحكومية
تراث عىل هجموا كلما حركاتهم وتعرقل تصدمهم أن يخشون التي القديمة باملشتقات
األحوال معظم يف ويعينهم الجماهري، نفوس يف الباطن الوعي إىل وتسلل مدته، طالت غابر
زالوا وما عليها، الرعية سخط تُتابع التي الحكومية بالنظم تقرتن أن املشتقات تغيري عىل
يفهموا لم ولو تردادها وكرهوا سئموها، أو دعاتها بأقوال الثقة فقدوا حتى بها يتربمون
الجذور لتلك وتعبريات صوًرا كونها عن تخرج لن الجديدة املشتقات أن إال بطالنها،

والحكومات. الحكام تعاقب عىل والزمتها البرشية الطبيعة يف كمنت التي الخالدة
عىل دائًما تقوم كانت إذا الحكومات وتتجدد الثورات تحدث ملاذا السائلون: ويسأل

البرشية؟ الطبيعة يف الكامنة الجذور
املمتازة الصفوة «تناُوب قانون هو معدودات: كلمات يف ذلك عن باريتو وجواب

املتوالية». األجيال بني الحكم ملقاليد
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عن تخرج ال ألنها واحدة؛ حالة عىل تظل البرشية الجماعة أن نتخيل أن الخطأ فمن
البرشية. طبيعتها

واملنافع واملدارك واألمزجة واألجناس األنساب من خليط البرشية فالجماعة
التي األجنبية الجماعات إىل بالنسبة معروفة بقائها رشوط تكون وقد والصناعات،
جميع بني واحد نسق عىل تطرد وال حال، عىل تستقر ال الداخلية الرشوط ولكن تزاحمها،

األجيال.
أمان ال قوة وال مناعة وبغري والقوة، املناعة يف يتلخص األمم معرتك يف البقاء فرشط

ينازعونها. ملن الخضوع أو الضياع من الدولة عىل
للتقلب وفًقا متجددة، متقلبة فهي الداخلية حياته يف للمجتمع البقاء رشوط أما
وانقباض منها فئة ونشاط بعضها، ونقص بعضها وزيادة عنارصه، تركيب يف والتجدد

غريها. فئة
الغابرة، األزمنة يف الصغري للمجتمع واحدة مصلحة نتوهم أن السهل من كان وقد
االتجاه هو واحد، اتجاه يف إخوانه مع يعمل املجتمع ذلك يف مواطن كل أن نتوهم وأن

أجمعني. للمواطنني الشامل القومي
يف مصلحتها تُناقض مصلحة أبنائها لبعض كانت فربما الحديثة: املجتمعات أما
أنصار بني التناقض من الحروب إبان يف يحدث كما كيانها، تُهدِّد التي األزمات أشد
عبء عليهم يقع الذين الرعية سواد وبني العموم عىل الحرب وأنصار والغالء التضخم

القتال. وعبء الغالء
عىل التنافس ينقطع وال املطامع، وتتدافع القوى تتصارع كهذه مجتمعات ففي
بل آونة؛ كل يف جميًعا إليها يصعدون ال وهم والحيلة، الحول ذوي بني الحكم مراكز
يقلون وال عليه، قادرون وهم الحكم عن مقصون أناس هناك يكون أن الدوام عىل يحدث

بالحيلة. أو بالحول تولوه عمن عليه قدرة
واملفكرين األغنياء وكبار الدين ورجال العسكريني من فئات مجتمع كل ويف
الخلقية املزايا يف نقص أو رجاحة وعىل العدد، يف كثرة أو قلة عىل واملحتالني واملغامرين
تفقد حتى الحكم بسلطان وتستأثر الحكومة، تتألف كلهم هؤالء صفوة ومن والعقلية،
صفوة العجل عىل أو املهل عىل فتخلفها سلطانها، حماية عن وتضعف األوىل، مزاياها

سابقاتها. أصاب ما الزمن مع يصيبها أخرى
الصفحات، من املئات تستغرق رأيه تعزِّز أنها باريتو يرى التي التاريخية واألمثلة

والتفصيل. الرسد يف اإلسهاب عن يغني عام مثل يف تلخص وقد
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من بأعوان يستعينون مؤاتية، حقبة يف الحكم مراكز إىل يثبون األقوياء من فئة
استسلموا كلما األقوياء ويضعف مشكالته، وحل توطيده عىل الحيلة وأصحاب الدهاة
العقائد عليها واستقرت الحيلة، جازت كلما الدهاة ويتهاون الرتيبة، واملعيشة للطمأنينة
يسوء والدهاة األقوياء ضعف ومع والتفكري، التدبري عناء أنفسهم يكلفون فال والعادات
طراز الحكم إىل ويتطلع والخصوم، األشياع مصالح وتتشعب الحال وتضطرب الحكم
لهم تسنح أن إال هي فما الفرصة، وانتظار الرتبص بهم طال والدهاة األقوياء من آخر

أخرى. كرة السابق الدور تمثيل ويعيدوا وثبتهم، يثبوا حتى
الحكم لوالية باريتو يرشحهما نوعان تقدم فيما لخصناها التي الستة الجذور وبني
ومفكرين وكهان، سحرة من بالتوفيق يشتغل الذي األول النوع وهما: األدوار، جميع يف
الذي الثاني والنوع بالثعالب، مكيافيل سماهم كما ويسميهم ف، وترصُّ احتيال وذوي
مثله ويسميهم الغيور، والطبع واإلقدام القوة إىل ويركن والصيانة، باملثابرة يشتغل
ال رشط ولكنه والحيلة، الحول ذوي من حماة له دام ما الحكم عىل خوف وال باألسود،
واإلهمال، التواكل جرائر من بحيلته أو بحوله املقتدر يَسلم فال الزمن، توايل عىل يتوافر
أن الحول أصحاب دأب ومن العسكرية، الصفات يفقدوا أن الحيلة أصحاب دأِب وِمن
األمل ويزيدهم همة، التطلع يزيدهم أناس لهم وبمرصد واملداورة، الدهاء صفات يفقدوا
بعد محالة ال الفرصة لهم فتسنح عليهم، يزيدون وقد قدرة عنهم يقلون ال وشدة، بأًسا

انتهاء. غري إىل يدوم ال ولكنه يقرص أو يطول انتظار
العنارص أوفر عىل يشتمل الذي األول النوع من حاكمة صفوة لها األمم من أمة «وهب
األعم األغلب عىل الرعية تتجرد الحالة هذه ففي والذكاء، الحنكة من حظٍّا قاطبة الرعية يف
الذكاء إىل املرجع دام ما الحاكمة الصفوة عىل االنتصار يف أملها ويضعف املزية، هذه من
يَفقدون والذكاء الحيلة أصحاب أن أيًضا األعم األغلب عىل املعهود أن غري … والحصافة
العنف أصحاب أمر يف بالعكس والعكس والقوة، العنف استخدام إىل فشيئًا شيئًا امليل
ويختل اآلخرين، يف واإلقدام العنف تركيز إىل األولني يف الذكاء تركيز يؤدي ثَم ومن والقوة،
من حظه ونقص الحيلة من حظه زاد أحدهما ألن االستمرار؛ مع الفريقني بني التوازن
فإذا الحيلة، من حظه ونقص واإلقدام الجرأة من حظه زاد والثاني: واإلقدام، الجرأة
— األمور وترصيف االحتيال يُحسن زعيًما لهم وجدوا اإلقدام ذوي أن مصادفة حصل
الطائفة بني من الزعيم هذا يَعدمون ال أنهم التاريخ يف املتكررة املصادفات من ظهر وقد
الحاكمني إلقصاء يلزمهم ما كل لهم يتهيأ فيومئٍذ — أنفسهم الدهاة صفوف يف املتذمرة
الحارضة.» أوقاتنا إىل التاريخ فجر منذ لتكرارها عداد ال التي الدورة وهي الحكم، عن
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بل غريه؛ دون الشكل هذا عىل تتكرر ال أنها بيد الزمن، مدى عىل تتكرر تقريبية صورة تلك
تعلو صفوة تفتأ فال املتبدلة، األشكال تلك وراء من واحد يشء منها ويثبت أشكالها، تتبدل
العسكرية سربطة أسلوب بني ترتاوح شتى، أساليب عىل وبالحيلة بالحول تهبط وصفوة

والحصافة. السطوة من مزيج منها كل ويف الفلسفية، أثينا وأسلوب
السياسة، علم عىل لتطبيقه مصطلحاته أو مشتقاته بعض باريتو ويَستخدم

ملوكهم.» ِدين عىل الناس «إن القائلني: قول عندنا يقابلها التي كالحكمة
الرعايا وأن وأخالقها، الصفوة آداب هي مجتمع كل يف واألخالق اآلداب أن يقرر فإنه
االجتماعية، باألخالق للتخلق واستعداًدا وعادة طبًعا يماثلوهم لم إن بحكامهم يتشبهون
الحاكمون يعلنها التي والعقائد باآلداب يدينون املحكومون دام ما أمان يف املجتمع يزال وال
والكذب، والرسقة القتل تُحرِّم التي املسيحية بوصايا الرعايا يؤِمن وقد عليها، ويحافظون
أوامر يعصون َمن بينهم ويتعدد األوزار، تلك يف ويقعون والرحمة، اإليثار عىل وتحث
يف الشك كخطر القائم النظام عىل خطًرا العصيان يكون فال وصاياه، وينتهكون الدِّين
النظام، عليه يستقر الذي لألساس هدًما العصيان ليس إذ والوصايا؛ األوامر تلك وجوب

واالنهيار. للتصدع ويَعرضه النظام، يَهدم الذي هو به الكفر وإنما
يشيد ممن فيسخرون األخالق بوقائع يتشاءمون الذين من املجتمع عىل خطر وال
عىل يقال كما املهالك يف يوقعه والكذب صاحبه ينجي الصدق أن وينكرون بالفضيلة،
الصدق عىل الغرية محمل أحيانًا يحمل التشاؤم هذا فإن واملرشدين، الوعاظ ألسنة
متنفًسا ذلك يف ولعل والفضيلة، الحق سبيل يف يصابون ملن والرثاء الكذب عىل والسخط

اآلثمني. عىل والتحريض العيوب إصالح عىل الحض أبواب من وبابًا للساخطني،
بسقوطها إيمانًا والواجبات الفضائل تلك يُسقطون ممن املجتمع عىل الخطر وإنما
البنية يف والتصدع الخطر عالمة هي فهذه توجبها، التي العقيدة غري عقيدة إىل ودعوة

األخالق. قواعد فيها تتزلزل بنية تتماسك ولن االجتماعية،
بعض عن الحقيقة جالء أن إليهم يخيل ومجددون مصلحون األمة يف ينجم وقد
يصيبوا أن ويجوز والحكومات، النظم وتقويم االجتماعية اآلفات إلزالة كاٍف الخرافات
أن إليهم خيل إذا حتًما مخطئون أنهم غري صواب، عىل واملجتمع يخطئوا أن يجوز كما
فهناك املعقول، املنطقي الترصف وبني الناس بني يَحول الذي العامل هو وحده الجهل
الخرافات جميع عقولهم من زالت ولو الناس، أعمال عىل مسيطرة تبقى الجهل غري عوامل
وصمدوا خرافة، أو جهالة من خلوا الناس أن مىض مجتمع يف قط يُعهد ولم واألباطيل،
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من يوًما يخلون أنهم هذا عىل قياًسا يُظن وال السياسة، شئون يف املنطقي التفكري عىل
والطبيعة الكون مجهوالت أمامهم وتنكشف العلم، بهم يتقدم مهما والخرافات الجهاالت

البرشية.
من عىل باريتو ينحى — اليقني هذه مع نقول نكاد بل — الظن هذا مع وذهابًا
أديانهم عن الناس بها يعوضون أنهم ويحسبون زعمهم، يف املنطقية األديان يخلقون
باإلنسانيني أنفسهم يسمون الذين املتدينني جماعة عىل إنحائه من أشد فليس ألفوها، التي
بتدبريهم، قداسته يخلقون بِدين الضمائر يُصلحون أنهم ويتوهمون ،Humanitarians
الذي العميق الجانب وهو حسابه، للمجهول يَحسب ال ِدين — باريتو تقدير عىل — فإنه

األديان. من ِدين يتجاهله ال
اضطلع املستفيضالذي بمذهبه له ويوطئ باريتو، يزكيه الذي النظام هو فما وبعُد،

وتدوينه؟ لرشحه الجبابرة بجهود
أو الشائعة والقواعد األسماء فروق إىل باًال يلقي وال نظام، عىل لنظام يتشيع ال إنه

الجذور. معها تُقتلع وال أحيانًا تُقتلع فروع أنها ويرى املشتقات، يسميه ما
أفضل حالة له تبدو الوقائع تلك ومن وعاها، كما التاريخية الوقائع يبسط هو إنما

واالختيار. بالطلب الوقوع ميرسة أنها يجزم وال حاالت، من
وتتفتح والحيلة، الحول ذوي من ممتازة صفوة الحكم تتوىل أن هي الفضىل: فالحالة
إىل للصعود أخرى طائفة واستعدت منها، طائفة أخفقت كلما الصفوة لتداول األبواب
وتتفتح الرعايا، وال الرعاة فيها يتشكك ال مرعية معتقدة املجتمع آداب تكون وأن مكانها،
يستلزم والجديد القديم بني حسم بغري التدريج عىل اآلداب لتجدد أيًضا هنا األبواب

دعام. وإقامة دعام لتقويض بينها الصدام
التجارة، وحرية املعاملة بحرية التوصية يف التطرف غاية باريتو يتطرف ولهذا
بذلك تستديم أنها روعها يف ويدخل املعامالت، عىل تَحجر التي الحاكمة الطبقات وينتقد
تطلق أن من أنجع واألمان السلم لتوطيد وسيلة من «فما وارثيها، ومصالح مصالحها
يَفرض االقتصادي الحساب يف طريقته عىل وهو الثروة»، إتالف ويمتنع للتجارة الحرية
املائة يف أربعة فائدته وُجعلت املسيح، السيد ميالد عهد يف ُخصصللتثمري واحًدا سنتيًما أن
بعد ١٩٤٠ سنة يف السنتيم هذا يبلغ كم يُقدِّر: ثم الرخاء، ووفرة السلم دوام تنقصمع قد
ريال). ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) حسابه عىل يبلغ إنه امليالد؟
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«أن — وحسب النفسية الوجهة من ال العملية، االقتصادية الوجهة من يقرر كذلك
يعمله ما نتاًجا وأقلها برغبته، صاحبه عليه يُقِبل الذي العمل هو نتاًجا األعمال أوفر

العقاب». من لخشيته
وال املعامالت عىل حجروا َلما التعقل ُسنة عىل حياتهم مطالب يف الناس جرى ولو
كانوا ما والطالقة للحرية رعايتهم يف ولكنهم والحرية، الرغبة غري أمًرا األعمال يف حكموا

مطلقني. أحراًرا قط
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١٨٥٨–١٩٤١

منتصف نحو يف وتويف عرش، التاسع القرن منتصف نحو السيايسيف الفيلسوف هذه ُولد
وخطوبها السياسة وقائع من حياته مدى يف حدث بما اكتفى أنه فلو العرشين، القرن
الدول أطوال يف كامًال مذهبًا به يدعم ما الزاخرة املادة هذه من يتزود أن الستطاع

والحكومات.
الدول بآثار الحافل التاريخ ومعرض اإليطالية الوحدة مهد وهي صقلية، يف ُولد

العصور. أقدم من االجتماعية العادات وغرائب
املدنية والدولة املقدسة الدينية الدولة بني القتال قصص إىل يستمع وهو ونشأ
من وهي عمانويل، وفكتور غريبالدي عن الرواة أقاصيص صباه يف وتلقى املستقلة،
القارة شهد ثم املختار، وامللك «الدكتاتور» القائد بني العالقة عن األقاصيص أعجب
مطلقة ملكية بني اختالفها عىل الحكم أنظمة من نظام إىل نظام من تنتقل وهي األوروبية
التصويت حقوق فيها تضيق انتخابية وبني وإمرباطورية، جمهورية وبني مقيدة، وملكية

االتساع. من مداها غاية الحقوق هذه فيها تتسع انتخابية إىل
إىل إمرباطورية من ثم إمرباطورية، إىل جمهورية من تتحول وهي فرنسا وعارص
من غريها قيام شهد كما املوحدة الجرمانية الدولة قيام وشهد أخرى، كرة جمهورية
أنباء من بنبأ يسمع أن دون فرتة حياته يف تمِض ولم الرشقية، أوروبة يف الصغرية الدول
تالها ما بكل وأحاط األوىل، العاملية حرضالحرب حتى العمر به وامتد الفتوح، أو الثورات
نضجه أيام يف وتم وانهيارها، وتنازعها الحكومات قيام أسباب أو القالقل أسباب من
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والثقافات، األجناس مختلفة أمم بني واسع نطاق يف السياسية املذاهب من ثالثة تطبيق
النازي املذهب وُطبِّق إيطاليا، يف الفايش املذهب وُطبِّق روسيا، يف الشيوعي املذهب فُطبِّق
غري يف االمتزاج من درجات عىل املذاهب هذه فيها تمتزج أخرى مذاهب وُطبِّقت أملانيا، يف
فكانت الثانية العاملية الحرب نشوب بعد ما إىل وعاش والالتني، والتيوتون السالفيني بالد
كان ما آرائه من له وأكدت والعاملية، القومية املشكالت من عالجه ما لكل شامًال تلخيًصا

تأكيد. إىل محتاًجا
الفكرية، أو التاريخية جوانبها من السياسية العلوم دراسة إىل سليقته به جنحت وقد
وحده الرومانية الدولة تاريخ وإن واملغرب، املرشق والحضاراتيف األمم تواريخ عىل فاطلع
الراسخ العلم إىل أضاف ولكنه زمن، وكل صورة كل يف السياسة عرب الستخالص لكاٍف
إىل الهند إىل الصني من الرشقية الدول بتواريخ يضارعه علًما التاريخ هذا بتفصيالت
العظام الدول هذه بعد استحدث ما إىل العرب بالد إىل مرص إىل النهرين بني ما إىل فارس
طالب عىل املوضوعات هذه يف الدروس يلقي أن عمله كان ثم والواليات، الدويالت من
بالشواهد مدعوم السياسة يف مذهب لتقرير الكافية املادة له فتهيأت اإليطالية، الجامعات

االعرتاض. أو املوافقة من عليه املطلعني رأي كان أيٍّا والبحوث، والتجارب واألسانيد
أن وأوشكت ذهنه، يف مذهبه عنارص تمت حتى والعرشين الرابعة موسكا يبلغ ولم
القرن بقية يف الحوادث به ترادفت الذي التنقيح بعض لوال األخرية صورتها عىل تنعقد
السيايس» العلم «عنارص املسمى كتابه أَصدر فلما العرشين، القرن وأوائل عرش التاسع
يف جديدة إضافة إىل محتاجة غري العلم هذا يف األخرية رسالته بمثابة كان (١٩٢٣ (سنة

املوضوع. لباب
بالده يف الفاشية الحكومة قيام قبل مذهبه تقرير أتم قد موسكا أن الواضح ومن
يتقي الذي األسلوب عىل املذهب صوغ إىل مضطرٍّا يكن فلم وأصحابه، موسوليني يد عىل
الحكومة جاءت بل واللسان؛ القلم حرية عىل السيطرة بعد املستبد الحاكم غضب به
حاكم فيها يقوم قد امللكية الدولة أن ومنها: وتقديراته، فروضه لبعض مؤيدة الفاشية
،Major Domo ب تارًة يسمى وقد بالوراثة، امُللك يتوىل الذي امللك جانب إىل سلطان ذو
عمانويل فكتور بني السلطان توزيع وكان الوزارة، برئيس وتارة األعظم، بالصدر وتارًة
سمى والدوتيشكما امللك بني الصورة هذه عىل االزدواج أمثلة من مثًال وموسوليني الثالث

الفاشيني. زعيم
عىل ألنه الفاشية؛ الحكومة يف الكربى الحظوة أصحاب من يكن لم موسكا أن إال
رأيه من يكن ولم املطلقة، الحكومة أنصار من يكن لم االنتخاب حقوق يف للتوسع نقده
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الشعب تمثيل أن عنده بل الربملانية؛ الحكومات من اإلصالح عىل أقدر املستبد الحاكم أن
الحكم تتوىل العنارصالتي وتجديد الطغيان، عن الحاكم لكفِّ الزم الصور من صورة عىل
جرى وما الفاشية الدول يف بأمره الحاكم يرضاه مما الرأي هذا وليس حني، إىل حني من
بلغه ما وقصارى واحد، وقت يف منه محذوًرا عنه مرضيٍّا موسكا كان ولهذا نظامها، عىل
معينًا عضًوا الشيوخ مجلس دخل ثم زمنًا، املستعمرات وكالة توىل أنه الدولة مناصب من

الحياة. مدى
أسلوب يف هو قرره ما بداءًة نقرر أن نحب موسكا، تلخيصمنهج نميضيف أن وقبل
يفكر أن بالباحث يَحسن التي السياسية املذاهب عاقبة عن فيه مواربة ال حازم جازم
للحكومة الدنيا هذه يف محل فال األمم شئون لتدبري املذهب صالح من يكن فمهما فيها،
إذا النعيم جنة الناس يمنون الذين واملحدثني األقدمني الفالسفة «طوبى» ل أو املثالية
حساب، كل من موسكا عند خارجة «الطوبى» فهذه والسياسة، الحكم يف بآرائهم عملوا
أبصار عن والخداع الجهل غشاوة لتبديد اللزوم كل الزم عنده الحقيقة هذه وتوكيد
األزمان طالت وإن األرض هذه عىل «طوبى» الناس يشهد فلن األمور، والية يف العاملني
أو الوالة من واٍل يد عىل املطلق العدل فيه يعمهم يوم آدم أبناء عىل يأتي ولن واآلزال،
من أسلم ونظام حكم، من أعدل ُحكم أنه األمر يف ما وغاية كان، ما كائنًا النظم من نظام

نظام.
The Ruling الحاكمة» «الطبقة باسم اإلنجليزية اللغة إىل تُرجم الذي كتابه يف قال
ذوي من جمة طائفة إليها تجذب أن استطاعت إذا شديدة خطرة الطوبيات «إن :Class
آخر تتحقق لن غاية تحقيق إىل والنفس العقل جهود يرصفون الخلقية والفضائل األذهان
وشقاء العنارص لرش تغليبًا إال حصوله ادعاء عند املزعوم تحقيقها يكون ولن الزمان،
دعوة أية أن سنة مائة من أكثر قبل بريك إدموند أعلن وقد رجاء، وخيبة وأكرمها ألطيبها
النهاية يف تسفر البرشلن طاقة عىل تعلو التي والفضائل البطوالت تفرضإمكان سياسية

وفساد.» رذيلة عن إال
عوامل أو واحد عامل إىل الحوادث ورصوف الشعوب بأطوار يرجع أن يأبى وموسكا
الجو فعل أو الساللة فعل عىل االعتماد كل يعتمد ال فهو واحد، نهج عىل مرسومة شتى
جميًعا فهذه واالستغالل، اإلنتاج بنظام يسمونه وما االقتصادية العوامل فعل أو واإلقليم
باألثر تنفرد ال ولكنها قبيل، كل ويف بقعة كل يف واختالط اشرتاك عىل فعلها تفعل قد

األحوال. جميع يف الفعال
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فالتاريخ السالالت، مزايا يف ينحرص الحضارة أو الدولة قيام يف الفضل إن قيل فإذا
وساللة والسامية واآلرية كالطورانية كثرية سالالت بني والحضارات الدول قيام لنا يُثبت
إىل الركود من التغري يحدث ما وكثريًا الجديدة، الدنيا أواسط يف األصالء األمريكيني
أو الساللة تركيب فيه يتغري ال واحد قرن من أقل يف الركود إىل النشاط ومن النشاط،
من طبقة الدولة عىل تسيطر أن يَحدث وقد األمة، منهم تتألف الذين اآلحاد بنية تركيب
ألن والعادة؛ الرتبية من تكسبها التي بالصفات تسود ولكنها والوراثة، بالنسب النبالء
مدى يف يتحول مما الدم خصائص وليست الدم، يف ينتقل ال يشء الحكم بأساليب الخربة
عصور من طوال آماد يف هؤالء ساللة تتغري ولم حكامها عىل الرعايا تثور وقد سنوات،
حدث كما أو ورعاياهم، صقلية نبالء بني حدث كما والعادة الرتبية تغريت وإنما التاريخ،
كان القديم فالسيد البيئات، مختلف يف وأتباعهم الوسطى القرون يف اإلقطاع فرسان بني
التي واألوهام العقائد هي وأوهامه عقائده ألن محبوب؛ مقبول ولكنه بسلطانه، يستبد
«جنتلمانًا» فيصبح الحديثة العصور يف بالرتبية يتغري ولكنه حوله، من العامة بها يدين
وفالحيه. عماله وبني بينه مفتوًحا الشقاق باب يزال وال يألفونه، وال يألفهم فال السوقة بني
الحضارة، نشأة أو الدولة نشأة يف تأثريها عىل خالف فال واإلقليم خصائصالجو أما
بتسجيل املؤرخني بعض أولع وقد غريها، دون فيها التأثري حرص عىل الخالف وإنما
يف املرعية بالقوانني تسمى أن تستحق ال مصادفات حقيقتها يف وهي اإلقليمية، القوانني
األنهار إن فيه تقول قانونًا املثال هذا عىل تضع أن تستطيع أنك ذلك: ومثال الطبيعة، سنن
سيبرييا، أو أملانيا خريطة عىل حكمك تبني ألنك الشمال؛ إىل الجنوب من دائًما تجري
املصادفات تتكرر وقد األقطار، تلك يف والبحار الجبال مواقع وافَقت مصادفة إال هي وما
الغرب إىل الرشق من الحضارات انتشار بها يقررون التي القوانني تلك يف قبيلها من
وإن الحارة، البالد يف تنشأ االستبداد حكومات إن قيل: وقد الشمال، إىل الجنوب من أو
طال االستبداد حكم ولكن الربودة، إىل القريبة أو الباردة البالد يف تنشأ الحرة الحكومات
حيث الجنوب إىل َوجدت والحرية اشتداده، غاية الربد فيها يبلغ التي روسيا يف واستطال
السنني مئات املواقع يف السكان اختلف وربما الهواء، نفح يشتد وال الثلوج تتساقط ال
الفاريس فاملسلم الواحد، املوقع سكان يف نراه ال والتفكري الشعور تقارب من يشء وبينهم
استعدادهم يف تراهم قد ولكنك طوراني، الرتكي واملسلم سامي، العربي واملسلم آري،
األمر ينعكس وقد الواحدة، البقعة يف الواحد الجنس أبناء من األمر أقرب بينهم للتفاهم
الساللة طبائع يف انحصاره أو الثقافة يف التأثري بانحصار القول فيبطل األحيان بعض

واإلقليم.
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يف كالخطأ االقتصاد ونظام اإلنتاج يف السياسية العوامل بانحصار القول يف والخطأ
من تحولوا قد األقدمون فاليونان اإلقليم، خصائص أو الساللة مزايا يف بانحصارها القول
وكل تغيري، أقل بالدهم يف اإلنتاج نظام عىل يطرأ أن دون النيابي الحكم إىل الفرد حكم
ركوب إليه أضيف بل العربات، اقتناء يف محصوًرا يَبَق لم الحرب يف الفوز أن حدث ما
فزال لألغنياء، حكًرا توجيهها يف واملهارة العربة كانت وقد املشاة، بسالح والقتال الخيل
املدفع اخرتاع بعد اإلقطاع عرص يف حدث هذا ومثل القتال، أساليب تطور بعد الحكر هذا
اإلنتاج نظام يكن ولم لهذا، تبًعا اإلنتاج نظام فتغريَّ والفرسان، النبالء ملعاقل وتهديده

التغيري. سبب هو
أجلِّ من حادثان وهما املسيحية، الديانة وانترشت الرومانية، الدولة دالت وقد
حدثا أن وبعد حدوثهما قبل اإلنتاج نظام إىل رجعت فإذا اإلنسان، بني تاريخ يف الحوادث
الطفيف، التغيري بعض فيه حدث قد كان وإذا األحوال، مجمل يف تغيريًا فيه تجد لم فعًال
ِدين وشيوع عريقة دولة تداعي من النتيجة تلك إىل ينتِه ولم قبل من مثله حدث فقد

جديد.
بتعديل كفيل تعديله أن ويحَسبون اإلنتاج، نظام عىل كله األمل يعلقون والذين
كان فقديًما الخيال، بهذا تعلقهم يف جديد بيشء يأتون ال صميمها يف البرشية الطبيعة
قسطنطني: عهد يف للدولة رسميٍّا ِدينًا املسيحية اعتبار قبل يقول Lactantiusلكتانتيوس
الناس وتآلف والحروب، املنازعات األرضزمن النقىضيف الحق باإلله آمنوا لو الناس «إن
يسعى فال أخيه، إىل األخ نظرة بعض إىل بعضهم ينظرون ألنهم املحبة؛ بألفة جميًعا
رسقة، اختالسوال وال غش فال بقليله، قانًعا منهم كل يزال وال جاره للتخلصمن أحدهم
ذلك يف السعيد بفجره الدنيا عىل يطلع ذهبي عرص وأي يومئذ! اإلنسان حال أسعد فما

الزمان.»
لو «إننا يقول: حيث األملاني االشرتاكي Bebel بيبل يجددها بعينها الوعود وهذه
حاسم تبديل إىل النتهينا االشرتاكية إليها تتجه التي للغايات وفًقا االجتماعية األحوال غرينا

البرشية.» الطبيعة يف
«لو فصوله: بعض يف يقول حيث De Gourmont الفرنيس جرمونت دي ومثله
وأصبح الوحيد، القانون هو املمتازين املتفوقني ارتقاء ألصبح بتة القوانني إزالة لنا أتيح
الذي واإلنسان البلهاء، لكبح الزم املطلق فالحكم فيه، منازع غري املرشوع املطلق حكمهم

عضاض.» له ذهن ال
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وضع مع القبول كل يقبلها إنه فيقول: «الفوضية» األمنية هذه عىل موسكا ب ويعقِّ
فالعيوب البلهاء، موضع يف الضعفاء وكلمة املمتازين املتفوقني موضع يف األقوياء كلمة

كان. كيف البرشي الحكم نظام ينتزعها ال البرش طبيعة بها تعاب التي
العرص إىل اليونانية الفلسفة عرص من الحكومات أنواع لتقسيم موسكا عرض وقد
وتنطوي وديمقراطية، وأرستقراطية ملكية إىل الحكومات م يقسِّ فأرسطو الحديث،
وصلوا أنهم املحدثون العلماء يزعم ثم التقليدية، أو الدينية بتقسيماتها الوسطى القرون
ثالثة يف — كونت أوجست فعل كما — أطواره فجمعوا كله اإلنساني التاريخ استقصاء إىل
فالدولة اإلقطاعية فالدولة العسكرية الدولة تقابلها ووضعية، وفلسفية دينية أدوار:
واآلخر العسكري أحدهما قسمني: إىل التقسيم هذا سبنرس يخترصهربرت ثم الصناعية،
وإجراء بالحرية الثاني ويقرن التجارة، عىل والحجر باالستبداد األول ويقرن الصناعي،

والتوكيل. واالتفاق بالتعاقد التجارية الصفقات مجرى املعامالت
كتقسيم قبيلها، من التي التقسيمات عىل وال التقسيمات هذه عىل يعرتضموسكا وال
يف صادقة فهي مطلقة، ملكية أو مقيَّدة وملكية ودكتاتورية جمهورية إىل الحكومات
التماس عن تغني ال ولكنها االعتبار، هذا عىل تُقبل أن وينبغي الفروق، بعض عىل الداللة
جميع يف الحسم كل بينها الفروق تَحسم وال األنواع، هذه جميع يف املتكررة الوحدة

األحوال.
جمهورية بني الشبه من أقرب امللكيات وبعض الجمهوريات بعض بني فالشبه
توجيه عن يغنينا ال وصناعية عسكرية إىل الدول وتقسيم وملكية، ملكية أو وجمهورية

النظامني. هذين من كل يف الحاكمة الطبقة إىل األصيل البحث
األحوال. جميع يف الحاكمة بالطبقة كلها والعربة

الحكم فالسفة بني مكانه بوأه الذي الفيلسوف مذهب يف الزاوية حجر إىل نصل وهنا
واملحدثني. األقدمني

املتكررة فالظاهرة تشتهر، عنوان وبأي تحكم، بلد أي ويف الحكومة، نوع يكن فمهما
الجمهور إىل بالنسبة ا جدٍّ قليلة أيٍد يف تنحرص مهمة الحكم أن هي الدول جميع يف دائًما

املحكوم.
متكررة موسكا يعتقد كما وستظل الدول، جميع يف تكررت التي الظاهرة هي هذه
تقليب عند غريه دون املمكن وباالحتمال واالستقرار، بالتجربة ثبتت ألنها الزمان؛ آخر إىل

الوجوه. جميع عىل املسألة
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يعم التي النيابية األمم وحكومات الدكتاتور حكومة بني الظاهرة هذه يف فرق وال
التعميم. حدود أوسع إىل االنتخابات حق فيها

الفرد ألن واحد؛ فرد يديرها حكومة أنها الفرد» «حكومة من يُفهم أن الوهم فمن
«طبقة تؤيده لم ما املجتمع يف النفوذ كسب وال الحكومية، اآللة إدارة يستطيع ال الواحد

إرادته. بتحقيق إرادتها وتحقق به، تلتف حاكمة»
التي هي الغالبة الكثرة أن النيابية الحكومة كلمة من يُفهم أن أيًضا الوهم ومن
عىل اتفقوا الناخبني إن يقال أن بالصحيح فليس بالنيابية، أو باألصالة الحكومة دفة تدير
بوسائلها وتمكنت ينتخبونه، جعلتهم صغرية قلة أن الصحيح وإنما عنهم، نائب اختيار
يف اإلدارة» «لجنة هي الصغرية القلة وهذه إليه، الناخبني أصوات تحويل من املنظمة
املائة نحو أو مائة أمام املتفرقني األلوف لعرشات حيلة وال األصوات، بأكثر الظافر الحزب
أعمال عىل الخاصة باملرانة تدبريهم ويحكمون الدعوة، ونرش الغرضوالحركة يف يتفقون

االنتخاب.
عدًدا أقل النيابي أو الدستوري الحزب يف الحاكمة الطبقة تكون أن كثريًا ويحدث
النيابيني نفوذ يكون وأن بأمره، الحاكم أو بالدكتاتور تحيط التي الحاكمة الطبقة من

املستبدين. نفوذ من مقاومة وأصعب أقوى
تطَّلع التي وهي «البريوقراطية»، أو املوظفني سلك يتألف الحاكمة الطبقة هذه ومن
عن تستغني أن الحكومة عىل يَسهل فال الدواوين، يف بالخربة وتستأثر األمور، دخائل عىل

األعمال. معالجة عىل واقتدارها خربتها
شعاًرا وتجعلها سلطانها، بها تقرر الصيغ من جملة أو صيغة حاكمة طبقة ولكل
بالحق الحكم كصيغة واملعقول، للمنطق مواِفقة تكون أن يلزم وال رعاياها، إقناع يف لها
الدولة رسالة أو املقدسة الزعامة أو واملساواة» واإلخاء «الحرية أو األمة سيادة أو اإللهي
عىل الحاكمة الطبقة مع تتبدل التي الصيغ من شاكلها وما التأميم، أو الفردية الحرية أو

واألوقات. األمم حسب
العامة، الوالية وكفايات القيادة لصفات مالكة دامت ما الحاكمة الطبقة وتبقى
والصدق الطيبة لفضائل مطاِبقة والكفايات الصفات هذه تكون أن الرضوري من وليس
النظر وبُعد والحنكة والجد الحصافة مزايا من تخلو أن يمكن ال ولكنها واإلخالص،

األمور. ترصيف يف املوفقة والبداهة
فيها تجوز وال العامة، املصلحة تَخدم التي الطبقات هي الحاكمة الطبقات وخري

الكربى. املصالح عىل الشخصية املطامع
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الدساتري، وتنقيح النصوص وتدوين القوانني فرض من يأتي ال «الخري» هذا ولكن
عهد عىل فيمار دستور بقي كما متناقضني عهدين خالل بجوهره يبقى قد الدستور فإن
القوى بفضل الحاكمة الطبقة يف الخري يتحقق وإنما النازية، الدولة وعهد الجمهورية،
إىل يحتاجان اصطالحان — موسكا فلسفة يف — وهما الرشعية، والحصانة االجتماعية

وجيز. تفسري
متساوية بمقادير املجتمع بنية يف تدخل متعددة اجتماعية قوى األمم من أمة كل ففي
الصناعية والقوة العسكرية الُعرفوالقوة وقوة الرأي وقوة العقيدة قوة ومنها متفاوتة، أو
أمة كل تشتمل التي القوى من ذلك وغري العمل، وقوة التجارية والقوة الزراعية والقوة

منها. نصيب عىل
مقاومة عىل القوى هذه قدرة من تُستمد التي الحصانة فهي الرشعية: الحصانة أما

الدولة. ورؤساء الحكم رجال لها يَعمل قد التي الشخصية املطامع
متعذر، والطغيان وافية الرشعية فالحصانة متكافئة، متوازنة القوى هذه كانت فإذا

الشخصية. املآرب مطاوعة يف مصلحته من أكرب العدالة إجراء يف الحاكم ومصلحة
األمور، وتضطرب التوازن، يختل فهناك القوى، سائر عىل بعضها طغى وإذا

بفريق. األمة من فريق ويرتبص
يتمردون القادة بعض ألن — موسكا رأي يف — العسكرية الثورات تقع وال
يستطيعونه ال فهم التمرد إىل القادة بعض نزوع من يكن فمهما يتمردون، ال وبعضهم
بقادته الجيش يف ممثَّلة املجتمع دعائم عليها تتوطد التي االجتماعية القوى كانت إذا
القوى بني التوازن الختالل العسكرية االنقالبات أو الثورات تقع وإنما وجنوده، وضباطه
عىل السيطرة مع والحكومة الجيش عىل تسيطر أن منها قوة واستطاعة االجتماعية،

النفوذ. بغلبة املجتمع
ال الرشعية والحصانة االجتماعية القوى حسب عىل تسوء أو تَحُسن الحاكمة فالطبقة
االجتماعية القوى بني التوازن لضمان األسباب أفضل ومن والنصوص، القوانني عىلحسب
املدقع، والفقر الفاحش الغنى بني االصطدام تمنع وسطى طبقة عىل األمة تشتمل أن
وتناُوب الحاكمة الطبقة د لتجدُّ الباب تفتح كما الفقرية الطبقة لتقدم الباب وتفتح
تناسب أخرى طائفة خلفتها منهم طائفة مهمة انتهت كلما عليه، املقتدرين بني السلطان

األيام. مع تتعاقب التي االجتماعية األوضاع
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الرشعية الحصانة ألن نيابية؛ حكومات األمم شئون تتوىل أن موسكا ل يفضِّ ولهذا
الناس من فئة احتكرتها إذا السيادة وألن للمعارضة؛ تتسع التي الحكومات يف أوفر

واالنتقاد. املعارضة حساب تحسب وال وتستنيم، تفسد أن أوشكت
إن فيقول: الظاهرة، هذه يف املجتمع عىل الطبيعة قوانني يطبق أن موسكا ويحاول
إىل امليل وخاصة الذاتي، القصور بحكم الركود إىل امليل خاصة خاصتان: تتنازعه الجو
من فئة تسعى حني املجتمع يف يَحدث وهكذا الحرارة، توزيع يف االختالف بحكم الحركة
اختالف مع االجتماعية» «الرياح تهب وحني مقفلة» «دائرة يف السلطان احتكار إىل الناس

والنفوذ. الثروة توزيع
إىل أعىل من طريقتني: عىل — موسكا يقول كما — يتجدد الدولة يف الوظائف وسلك
ويؤثِرون بالوظائف الحاكمون يستأثر املطلقة الحكومات ففي أعىل، إىل أسفل ومن أسفل
إىل طائفة بعد طائفة لصعود املجال يتسع النيابية الحكومات ويف وذويهم، أنفسهم بها

واالحتكار. االستئثار من وأجدى أسلم وذلك البريوقراطية، أو الوظائف سلك

الديمقراطية، الحرية بمصري التفاؤل يف يُفِرط ال أنه يبدو موسكا مذهب خالصة ومن
إىل غًدا متحولون آدم أبناء أن يتخيلون الذين الحاملني بأحالم الظن يُحِسن ال كذلك وهو
كما التشاؤم يف يُفِرط ال أنه إال املوعودة، السماء كعدالة وعدالة املالئكة كطهارة طهارة
املثالية األدبية األخالق بني يفرِّق أنه الباب هذا يف أمره وجملة التفاؤل، يف يُفِرط ال أنه
مأثورة فضائل الجانب وسالمة الخري وحب فاإليثار الواقعية، السياسية األخالق وبني
للربوز أصحابها ح ترشِّ التي الصفات ولكن األخالق، كتب ويف الناس ألسنة عىل محبوبة
صفات عىل يَغلب بل املأثورة؛ الفضائل تلك مع الدوام عىل تتفق ال السياسة عالم يف
الذي فالرجل واملحبة، الفضيلة دعاة عند السوي النمط عن تنحرف أن النافذة السياسة
قلما يساملوه أن ويحب الناس ويسالم وغاياته، وسائله بني ويوازن بحقوقه، آماله يقيس
للذين امليدان هذا يف الرجحان يتاح وإنما العامة، الحياة ميدان يف رائع عمل عىل يُقِدم
طالب ينبغ هؤالء ومن واالتزان، اإلنصاف طبيعة عىل واالندفاع الوثوب طبيعة فيهم تغلب
معقولني» «غري أناس املساملني العقالء عرف يف وكلهم السيطرة، طالب ينبغ كما اإلصالح
التأثري عىل اعتمادهم جل بل املكانة، كسب أو الثقة كسب يف العقل عىل معتِمدين وغري
أن الناس من ننتظر أن طائل غري يف اآلمال تضييع ومن والخيال، الحس واستجاشة
املعقولة للدوافع مفتوح السياسة ميدان فإن الدوام، عىل املنطق ويوافق يُعَقل ما يعملوا
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فال الرادعة، القوة عىل الطاغية القوة كبح يف الناس يعول أن وينبغي املعقولة، وغري
القوى بإعداد موسكا يعنيه الذي وهذا الحديد، إال الحديد يفل وال القوة، إال القوة يصد
ألنها الطغيان؛ عىل الحاكمة الطبقة فتعدل الرشعية، الحصانة لضمان األمة يف االجتماعية

املحكومني. حقوق عىل الجور يف مصلحتها من أوفر العدل يف مصلحتها أن تعلم
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١٨٧٦–١٩٣٦

علمية، دراسة والفاشية النازية دراسة يف والسياسة االجتماع ُكتاب بني حجة ميشل يُعترب
ما إىل والنفاذ الحركتني أعماق يف التغلغل من بإيطاليا ومقامه بأملانيا نشأته مكَّنته فقد
موسوليني قيام سبقت التي العامة األحوال بحث عىل فتوفر حركة، كل من الظواهر وراء
القبض إىل وبالحيلة بالقوة توسلت التي الهيئات تنظيم وراقب وأملانيا، إيطاليا يف وهتلر
يف فعلها فعلت التي والعوارض الدخائل تقيصِّ يف وأمعن األمتني، يف الحكم زمام عىل
علماء عن أثر الذي الطويل بالصرب ذلك عىل واستعان حولها، ومن الهيئات تلك بواطن
يختلفون ال رفضوها وَمن ونظرياته أحكامه قبلوا فَمن املستفيضة، دراساتهم يف األملان
لها يعرض وإنما الكافية، وفوق كافية وأسانيده مواثيقه أن وهي واحدة: حقيقة عىل

واالستنتاج. التفسري من النقد
الحكومة حقيقة يف الرأي قواعد عىل متفقون وسوريل باريتو وصاحباه وميشل
سيما وال أنواعها، عىل والهيئات املنظمات بدراسة مختص ميشل ولكن الديمقراطية،
وخالصة وداخلها، النيابية املجالس خارج وأعمالها وتكوينها نشأتها يف السياسية األحزاب
والنادي األمة وأن عامة، رضورة البرشي املجتمع يف والطوائف الفئات تكوين أن رأيه:
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الحديث العرص يف الحكم فالسفة

العدد اختالف مع برشية جماعة كل يف عمله يعمل واحد قانون يف يتشابهان الخاص
والغاية. والطبقة

العرص يف تدَّعي جميًعا والعمال األحرار وأحزاب املحاِفظة األحزاب إن ميشل: يقول
عىل الحكم يُحسن ال األمة جمهور أن يَعتقد ما ومنها األمة، بإرادة تعمل أنها الحديث
توصله التي األصوات أصحاب إىل يتوجه لن — الحال بطبيعة — أنه إال العامة، القضايا
ولهذا بإرادتهم، ال بإرادته ويعمل ويستغفلهم، يستجهلهم إنه لهم ليقول الحكم إىل
الديمقراطية، معنى بتفسري مقرتنة القومية» «اإلرادة فكرة الحديث العرص يف شاعت

إليها. الداعني ضمائر يف بها اإليمان عىل دليًال وال تفكري، نتيجة هي وليست
املنزه الحر واالختيار االستفتاء مبدأ عىل قامت نفسها البونابرتية الدولة إن قال:
من اإللهي الحق دعوى عىل قامت التي كالدولة جوهرها يف وهي واإلغراء، التخويف عن
إىل يصلوا أن أعياهم ملا النحو هذا عىل االستفتاء طلبوا اإللهي الحق أنصار أن ولو قبلها،

البونابرتية. الدولة بها تعلقت التي الفتوى
الحكم أنواع إىل بالقياس اإلمكان يف ما أحسن الديمقراطي الحكم أن ميشل ورأى
الحكم دعوى ألن ال غريه، من عاقبة أسلم جملته يف ألنه األخرى؛ الدعاوى عىل القائم

السابقني. الحكام دعاوى من الواقع يف أصح األمة بإرادة
إرادتها وإمالء رأيها تصوير عىل قادرة إطالقها عىل البرشية الجماعات وال األمة فال

وصغائرها. األمور جالئل يف
الواحدة املدينة سكان تعدو ال التي األوىل البرشية الجماعات أن بعضهم يتوهم وقد
عاجل وهم أنه غري املاليني، تبلغ التي الكربى األمم من الديمقراطية تطبيق عىل أقدر كانت

اجتماعها. يف الجماهري طبائع يَعرف َمن به ينخدع وال املراجعة، عىل يثبت ال
الجمهور رأي أن واآلحاد للجماعات النفسية األطوار دراسة من اليوم فاملعروف
األمر يف منهم كل ينظر متفرقون، وهم فيه املشرتكني اآلحاد آراء يمثل ال االجتماع ساعة
اإلجماع عن تسفر ما كثريًا الجمهور آراء وأن تبرصوروية، عىل وجوهه ويقلب حدة، عىل
كثر فإذا مخالفون، بينه كان إن املخالفني أصوات إىل إصغاء دون والجلبة بالصياح
منه يفهم فال والشغب الفوىض إىل صائر فاالجتماع — الزعماء الختالف — املخالفون

محدود. رأي
إىل وتحتاج الفنيني، اختصاص يف تدخل الحكومات تبارشها التي املسائل ومعظم
يف العارفني غري أو العارفني من جمهور عىل ُعرضت فإذا واألرقام، البيانات من التثبت
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عىل الجمهور فيقبلها برأيها، فيها تبت خاصة فئة إىل إحالتها من بد فال االجتماع ساعة
فيها يرجح التي «الجماعية» باملؤثرات املتغلب فيتغلب عليها، االختالف يقع أو عالتها
باملناورة التمهيد فيها ويجدي اإلقناع، عىل الخطابة فيها وترجح الحجة، عىل الصخب

والرتويج. التمهيد شوائب من الخالص الرأي يجديه ال ما واملداورة
الناخبني جماعات تتالقى كانت كما واحد مكان يف تتالقى التي الجماعات عن هذا
حقوق من سكانها بعض الستثناء كلها املدينة تمثل ال هذا عىل وهي القديمة، املدن يف

االنتخاب.
االجتماع قرصت ولو واحد، مكان يف تتالقى ال أنها فاملسلَّم الكبرية األمم جماعات أما

والتوكيل. التفويض من مناص فال االنتخابات، وكالء عىل
حيلة وال املرشح، ترشيح تسبق التي املعقدة اإلجراءات رشح يف ميشل ويطيل
اضطرار بأنها االنتخابات وصف إىل منها فيخلص تعديلها، يف وال مراقبتها يف للناخبني

االختيار. إىل
قد األمم أن صح فإذا التفويض، أو بالتوكيل السيادة يسمى بما ميشل يؤمن وال
أيديها! يف ذلك بعد تبقى السيادة أن بالصحيح فليس اختيارها، بمحض وكالءها انتخبت
كل يف توجيههم تستطيع ال وهي حني، إىل حني من يوجهوها أن يستطيعون وكالءها ألن

حني.
الهيئة داخل يف التوجيه أساليب إىل ننظر أن ينبغي األمة، إىل التوجيه يصل أن وقبل

وأعضائها. رؤسائها بني السياسية
جميع يف واالبتداء اإلنشاء عىل القوة نفسها من تنتزع ال كسىل بطبيعتها فالجماعة

الظروف.
يبحث أن — الكبرية الجماعة يف يحدث كما — الصغري النادي يف دائًما يحدث ولهذا
والجماعة. النادي لبقاء الرضورية األعمال ترصيف إليه يكلون رئيس عن املجتمعون

ويَحرص للعمل يَفرغ من باالنتخاب يظفر أن األحوال هذه يف العادة به جرت والذي
فيفضلونه ونقيضه، للسبب وزمالئه أصحابه تفضيل عليه يقع وقد طلبه، عىل ويدأب عليه
لرجحانه ويفضلونه سالمته، إىل واطمئنانهم جانبه من ألمنهم يفضلونه كما بأسه التقاء
الصفات أكرم الصفات هذه تكون أن ويندر منافسيه، وقلة منافسته لقلة يفضلونه كما

الرؤساء. رئاسة عليها تصلح التي
انتخابه األعضاء فيعيد إليها، وصل متى رئاسته يف يبقى الرئيس أن لوحظ وقد
يعاد أو ذاك، إلرضاء هذا وإغضاب املنازعات وفض واالختيار البحث عناء من كسًال
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مهم عامل أنه إليهم تخيِّل التي الذرائع من به وتذرع الحيطة، من هو اتخذه ملا انتخابه
جديد. من التجربة ابتداء من األقل عىل أسلم التجديد أن أو عمله، عن غنى ال

ويجري قبيلها، من التي القليلة والجماعات األندية لرئاسة االنتخاب يف هذا يجري
تتناوب التي الكبرية واألحزاب السياسية للهيئات الرئيس انتخاب يف التقريب عىل مثله
جعل بالرئاسة الرئيس ظفر فمتى مزاحمة، بغري طويلة فرتة به تنفرد أو غريها مع الحكم
فيُرشف بذهابه، ويذهبون ببقائه يبقون أخصائه من ببطانة نفسه يحيط أن األول همه
لها الدعوة نرش وأداة تأديبها ومجلس إليها االنتساب وجدول الهيئة خزانة عىل معهم
أسباب يملك ألنه مهدها؛ يف يقيضعليها أن له ويتيرس املزاحمة، يأمن وبهذا ولحكومتها،
ويلجأ رئاسته، من للتخلص القوى تأليب يف هذا ينجح أن قبل امُلزاحم من التخلص
لها تهديًدا االستقالة عىل العزم بإعالن الجماعة إرهاب إىل املواقف بعض يف عادة الرؤساء
حني التهديد هذا إىل يلجئون ال وهم عليها، يفرضونه بما والتسليم طاعتهم عىل وقًرسا
ولكنهم قليلون، بتأييدهم املتكلفني أنصارهم وأن ميسور، عنهم االستغناء أن يعلمون
وال يتنازعونها، َمن بني لها محرية للجماعة مربكة رضبة أنه علموا كلما إليه يلجئون
من كل وإضعاف األقوياء املنافسني خطب تهوين يف وبطانته الرئيس ينجح حني سيما

خطبه. يستفحل أن قبل منهم حوله الشبهة تحوم
يفرضمرشحيه أن وسعه ففي النحو، هذا عىل وبطانته الرئيس مكان توطد ومتى
رئيس مرشحو هم فإذا للناخبني، ترشيحهم إعالن قبل كله الحزب عىل النيابية للمجالس
«مرشحو الناخبني أمام واسمهم الطاعة، عصا عليه تشق أن تأمن وال بطانته، تؤيده واحد

األمة». ونواب الحزب
يشكون ألنهم مفهوم؛ املحافظني بني النمط هذا عىل االنتخاب جريان إن ميشل: يقول
يعتربون ألنهم األحرار؛ بني مفهوم كذلك وإنه األحكام، لوالية الجمهور كفاءة يف الشك كل
منه أشد أو النمط هذا عىل يجري أنه فيه العجيب ولكن عنها، محيد ال رضورة الجمهور
بني الحقوق هذه وتوزيع النيابة، بحقوق كلها مصالحها ارتهنت التي العمال طوائف بني
النقابات انتخابات أن فالواقع الرئاسة، باحتكار تسمح ال التي املساواة ُسنة عىل صفوفها
واألحرار، املحافظني لجان يف احتكارها عن يقل ال للرئاسة احتكار عن تسفر العمالية
بإخالصه يستحقها أن يندر بالرئاسة الظافر وأن أمًدا، وأطول منه أشد يكن لم إن
واالقتحام بالتهجم يستحقونها بها الظافرين أن فالغالب عنها، الدفاع عىل وقدرته للقضية
بل املزاحمة، آمنني إليها وصلوا متى بها يحتفظون ثم األمناء، املنافسني عىل والتهويل

االنتقاد. آمنني
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له هيأت قد عليه املنترص ألن ينهزم فإنما مرة الرؤساء كبار من رئيس انهزم وإذا
واحدة فالقاعدة منها، خري بوسائل عليه انترص ألنه ال الوسائل، بهذه يغلبه أن الظروف

متعددون. لها واملَطبِّقون
بل — القانون درجة إىل بها لريتقي حتى هذه بنظرياته الثقة شديد ميشل واألستاذ
لوالية الحديدي القانون ويسميه املقفلة، حلقاته من فكاك ال الذي — الحديدي القانون
يف أو الديمقراطية البالد يف حكم يتأتى فال ،The Iron Law of Oligarchy الخاصة:
أصحاب فئة إىل النبالء فئة إىل الفرسان فئة فمن زمانها، توافق خاصة فئة لغري سواها
الزمن مقتىض عىل حكم كل يربزها قبيلها من فئات إىل والصناع، الخرباء فئة إىل األموال

معدودين. آلحاد مقادها تسلم الجماهري أن وهو القانون، جوهر يف خالف بغري
ودوائر االجتماعي البحث بيئات يف شاع قد الحديدي القانون هذا أو النظرية هذه
الديمقراطية، عن املفكرين بعض ارتداد أحدهما: أثران: له فكان السياسية، الفلسفة
النظم من واإلصالح اإلنصاف إىل أقرب ألنها عالتها؛ عىل الديمقراطية قبول واآلخر:

األخرى.
الفالسفة هؤالء أحد هو — الحديدي بقانونه إيمانه فرط عىل — ميشل واألستاذ
يف وحجتهم غريه، إىل عنه يتحولوا فلم الديمقراطي الحكم حقيقة يف الرأي هذا رأوا الذين

تفسريها. يف الدعاة أقوال ال الديمقراطية نتيجة هو املهم أن ذلك
تحكم ال األمة أن صحيًحا يكون وقد يتساوون، ال الناس أن صحيًحا يكون فقد
الديمقراطية نتيجة يف وذاك هذا مع شك ال ولكن كثرتها، إجماع أو آرائها بإجماع نفسها
للعديد الحساب حسبان هي النتيجة وتلك العنوان، وهذا الوصف بهذا مستمسكة دامت ما
عىل بد فال واألكاذيب بالوعود الرعايا ينخدع ومهما الحكومة، سياسة يف الرعايا من األكرب
األمة باسم للحكومة مزية وهذه شبهاتهم، واجتناب أقواتهم بتوفري إرضائهم من األقل

والسلطان. بالرأي فيها املستأثرين الرؤساء عدد كان ما كائنًا
فيهم أثرت قد — ماركس كارل آلراء يتشيعون كانوا ممن — ميشل تالميذ أن غري
البولوني الكاتب ومنهم املاركسية، للمبادئ وزنهم يف األثر أبلغ الحديدي قانونه أو نظريته
عن آراءه وينرش Max Nomad نوماد ماكس باسم املتحدة الواليات يف اليوم يكتب الذي
يقرر واملرتدين املتمردين عن كالمه يف فهو الروسية، البالد يف ومظهره السيادة، تناوب
املصانع، ورؤساء املوظفني أيدي يف كلها الحكومية السلطة وضَع الشيوعي النظام أن
ويكاد سلطتها، عن لها النزول يف تفكر وال العاملة، الطبقة تستغل حاكمة طبقة وأنشأ
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األدباء وطائفة الشيوعيون فاملفكرون بالبارحة! الليلة أشبه ما القائل: العربي املثل يردد
القرون كهان كان كما الحاكمة طبقته يقدِّسون الذين النظام هذا كهنة هم والصحفيني
يف الجدد املستغلون هم املوظفون والسادة السماء، بحق وامللوك األمراء يقدِّسون الوسطى
تبديل يكون أن إال تبديل بغري هم واألجراء األموال، رءوس أصحاب من املستغلني مكان

اإلرضاب. وحرية العمل بحرية الحجر
ال االشرتاكية ظل يف االستغالل إمكان أن أثبتت قد السوفيتية التجربة «إن قال:
ففي النبوءة يف اسرتسل إذا املرء وإن … سابقة حكومة أي ظل يف إمكانه عن يقل
إليها تومئ كما لإلنسان اإلنسان الستغالل املقبلة العاملية الصورة أن يخمن أن الوسع
سوف — العاملني دخول واختالف املرافق لجميع الدولة امتالك يف الروسية األساليب

االشرتاكية.» عنوان تحمل التغيري من قصاراها يكون
بمسألة تهتم وال اإلنتاج، أداة عىل االستيالء بمسألة تهتم االشرتاكية أن ظهر فقد
ولكن اشرتاكية، حركة كل من املقصود هو االستغالل يمنع الذي التوزيع أن مع التوزيع،

يكون. وال يكن لم الذي هو «املقصود» هذا
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هذه ولكن القديم، العالم بالد يف العملية وتطبيقاتها السياسية النظرية بني املسافة تتسع
مجرد من أكثر يشء فيها النظريات فإن األمريكية، البالد يف قليًال أو كثريًا تضيق املسافة
ويحاولون املحدود، نطاقهم يف إليه الداعون يطبقه برنامج إما فهي األمنية، أو االقرتاح
يف الواصفون يلخصها واقعة لحالة وصف وإما واسع، قومي نطاق يف األثر عىل تطبيقه

والنظريات. املبادئ قالب
التجربة حداثة من األمريكية البالد يف النحو هذا عىل النظريات تقدير نشأ وربما
الذي للزمن هناك حكوماتها فيه تأسست الذي الزمن وموافقة البالد، تلك يف السياسية

عرش. الثامن القرن يف النظريات أحدث األوروبيون العلماء فيه تداول
األمريكية الجمهورية تأسيس عند املقرَّرة الحقائق حكم يف النظريات هذه كانت فقد
وعملوا الدستور، لذلك بها قدموا التي وبياناتهم دستورهم الجمهورية آباء نها فضمَّ األوىل،
«الرضيبة وتحريم األمة وسيادة اإلنسان وحقوق الطبيعي والحق السلطات فصل بمبادئ
من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الذي الوحي أوامر ينفذون كأنهم رقيبة»، نيابة بغري
موضع النظريات توضع أن األساس هذا عىل الحكم قيام منذ اليسري من وأصبح خلفه،
العمل بها يجري التي الواقعة تلخيصالشئون كأنها الناس يتلقاها أن أو الرسيع، التنفيذ

واملال. السياسة دوائر يف فعًال
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سياسية أو دينية دعوات أصحاب من بالدها تخُل لم األمريكية الدولة تأسيس ومنذ
الشيوعي القصاص حاول فيه نعيش الذي الزمن هذا ويف املحدود، نطاقهم يف يطبقونها
وأصدر برأيه، يدينون من يسكنها مستعمرة يف الشيوعية يطبق أن سنكلري أبتون
فيه يؤكد وهو واالنقالب» الحرب «دوافع عن كتابه دنيس لورنس الفايش الفيلسوف
ثورة إىل يدعو ال فهو قليلة، أعوام يف تفصيالته بجميع وقوعه سيتم الذي الواقع يتتبع أنه
أعوام، منذ التمام يف آخذ القرص» «بانقالب يسميه انقالب بوادر يرى ولكنه انقالب، وال
امللك، قصور يف تقع كانت التي بالحركات له تشبيًها القرص» «انقالب اسم له اختار وقد
للدماء، سفك أو الثورة تحريضعىل إىل األمر يدعو أن دون أمري ويجيء أمري يذهب حيث
الفاشية السيطرة إىل صائر املتحدة الواليات يف الحكم أن دنيس لورنس يعتقد وهكذا
ويعرتف الواقع، أبرمه ما الواقع يسجل أن إال أركان، زعزعة أو بنيان هدم إىل حاجة بغري

ينكروه. ولم فعًال عرفوه قد بما الناس
يَعتقد نظرية حديثًا املتحدة الواليات يف ظهرت التي السياسية النظريات وأهم
التي الوقائع عن ونبوءة الحاصلة للوقائع وصف أنها أي القبيل، هذا من أنها صاحبها
التي R. M. الفني االنقالب نظرية هي وهذه الحصول، طريق يف وتطرد تباًعا تحصل
عن وكتاب االسم بهذا كتاب ومنها وأحاديثه، ورسائله كتبه يف برنهام جيمس إليها يدعو
من وهي املقبلة، الشيوعية هزيمة عن وكتاب العالم، عىل الرصاع عن وكتاب املكيافليني،
األمريكيني من السياسة بفلسفة يعنون َمن اليوم يتداولها التي السياسية الكتب أشهر

واألوروبيني.
وأحدثهم سنٍّا السياسيني الفالسفة أصغر هو النظرية هذه صاحب برنهام جيمس
الواقع هو بأنه القول تثبيت أو رأيه تثبيت يوايل العمر مقتبل يف الساعة يزال وال رأيًا،

واإلثبات. التقرير يف العناء إطالة عن الغني املقرر
املاركسية الشيوعية وأعجبته وإنجلرتا، أمريكا يف وتعلَّم (١٩٠٥) سنة شيكاغو يف ُولد
فيه معدوًدا كان األزمان من زمن وجاء مساعيها، يف واشرتك بها فبرشَّ األمر مبدأ يف
العلمية دراسته قادته ثم املتعلمني، األمريكيني الشبان بني تروتسكي أنصار أقوى من
بأن واإليمان إطالقها عىل االشرتاكية ومبادئ الشيوعية مبادئ يف الشك إىل واالجتماعية
التي اإلنسانية األحوال يف للبقاء صالح غري كالهما الشيوعية ونظام املال رأس نظام

األخري. العرص عنها تمخض
واشتغل ،١٩٣٣ سنة منذ نيويورك بجامعة الفلسفي القسم يف عامًال عضًوا ظل وقد
آراؤه زالت وما العمال، ونقابات الصحافة دوائر يف الشيوعية بالحركة السنني هذه خالل
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ماركس ُسنة عىل الشيوعية برفض الجزم إىل انتهى حتى والخربة الدراسة مع تتطور
إىل صائران مًعا املال ورأس الشيوعية بأن الجزم ثم وتروتسكي، ستالني ُسنة وعىل ولنني
تقبض التي الطبقة سلطان به ليستقر قريب؛ عما سيخلفهما جديًدا نظاًما وأن الزوال،

الفنيني. املديرين طبقة وهي اإلنتاج ة أزمَّ عىل اآلن
عهوًدا قبل من رأى كما املال» رأس «نظام بغري عهًدا سريى العاَلم إن برنهام يقول

وجود. النظام لهذا فيها يكن لم
الحارضة: العالم أحوال يف ملموسة كثرية بدالئل النظام هذا أجل اقرتاب عىل ويستدل
يف وأخفق فشل قد املال رأس نظام أن يُثبت مما والصناع العمال من املاليني بطالة منها

يديه. بني املعطلة اإلنسانية القوى تدبري أو اإلنسانية الثروة تدبري
أسلوب عىل استغاللها تعوَّد التي الجهات يف ماله توظيف عن املال رأس عجز ومنها:

عرش. التاسع القرن يف املستعمرين
مصاحبة كانت أو الزمة كانت التي واالقتصادية الفكرية القواعد تَزعُزع ومنها:
من لهم تمكينًا األموال رءوس ألصحاب الزًما األعمال إطالق كان فقد املال، رأس لدولة
يف «دعه مذهب وكان الحكومة، من رقابة بغري والصناعة التجارة يف أموالهم إرسال
يف واالقتصاد للسياسة شعار أنسب ألنه كلها؛ الدولة شعار هو Laissez Faire طريقه»

املال. رأس سلطان إبان
التي الطبقة غري واالقتصاد الصناعة آلة عىل تستويل أخرى طبقة نشوء ومنها:

األموال. رءوس أصحاب منها يتألف
مواجهة تزال وال يوم، كل تواجهه التي النقائض حل عن النظام هذا عجز ومنها:
تضطر أن العجز هذا عالمات وأقوى الحديثة، املجتمعات وتكوين تكوينه بطبيعة له
وإحالل األرباح من والحد العامة املرافق تنظيم عىل واإلرشاف اإلنتاج تقييد إىل الحكومات

واإلطالق. اإلباحة نظام محل Planning والتقدير» «الرسم نظام

عىل االشرتاكية أو املاركسية الشيوعية أن برنهام رأي يف يفيد، ال املال رأس زوال لكن
الزائل. النظام ذلك من الوحيد البديل هي العموم

يف جميًعا تتلخص التي االشرتاكية وال الشيوعية محله تحل وال املال رأس فسيزول
طبقات. بغري مجتمع إقامة وهي واحدة: دعوة
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يخلفه الذي الوحيد البديل الشيوعية بأن والقول يشء، املال رأس بانقضاء القول إن
اتجاه إىل يشري ما العاملية أو القومية التجارب يف وال األحوال بوادر يف فليس آخر، يشء
مناقض اتجاه إىل ذلك عكس عىل التجارب تشري وقد الوجهة، هذه يف اإلنسانية الحضارة

االتجاه. لذلك
عاملي مجتمع إنشاء هي — معلوم هو كما — الشيوعية إليها ترمي التي فاألهداف

العمال. عليه يسيطر طبقات بغري
تستأثر جديدة حاكمة طبقة عن أسفرت قد روسيا يف حصلت التي الكربى والتجربة
نحو أن عليها املعول اإلحصاءات من ويتبني العاملة، األيدي أرباح من األوفر بالنصيب
نسبة وهي الدولة، موارد من املائة يف خمسني عىل يستولون السكان من املائة عرشيف أحد
يستويل ال إذ املتحدة؛ الواليات يف العليا الطبقة عليها تستويل التي األرباح نسبة من أعىل
من املائة يف وثالثني خمسة من أكثر عىل املتحدة الواليات يف السكان من األعىل العرش

مواردها.
البالد يف واحد مصنع عىل سيطرت العاملة الطبقة أن الساعة حتى قط يحدث ولم
يرون وال لنني، عهد من الزعماء بها يَعرتف حالة وهذه أقصاها، إىل أقصاها من الروسية
عىل العمال سيطرة بأن اليوم يعرتفون فهم العملية، تطبيقاتها يف عنها محيًصا لهم
كذلك وتظل إال، ليس الصفوف تَجَمع حرب» «صيحة إال هي إن اإلنتاج وموارد الصناعة
العليا الكلمة بأن — لنني رأسهم وعىل — يعرتفون بل منتهاها، يدركون ال الزمن من فرتة
الصناعة أداة تدار أن يتأتى وال بأمره، فيه يحكم الذي للمدير تُرتك أن ينبغي املصنع يف

املطلقة. «الدكتاتورية» هذه بغري
تقديراته عليها بنى التي املسائل أهم من مسألة يف ماركس كارل حساب اختل وقد
وإدارتها املصانع عىل العمال باستيالء األموال أصحاب عىل القضاء مسألة وهي ونبوءاته

والرؤساء. القادة مقاومة يف واستخدامها األسلحة عىل الجند واستيالء لحسابهم،
البساطة من الصناعية اآلالت كانت — ماركس كارل أيام يف — سنة مائة فقبل
بالقياس البساطة هذه مثل عىل األسلحة وكانت العمال، بأيدي تدار أن يستطاع بحيث
لتناُول اللزوم كل الزمة املهندس خربة أصبحت فقد اليوم أما وذكائه، الجندي خربة إىل
الخربة وأصبحت حركاتها، جملة يف لتنظيمها الرضوري العلم وتحصيل الدقيقة، األدوات
أو للجندي مقادها تُسلِّم أن من وأدق أعظم العسكري املهندس عليها يتدرب التي الفنية

الفنية. باألساليب املختلفة األسلحة استخدام عىل يتدرب لم الذي للثائر
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تُرشف والعمال الصناع طبقة وغري األموال أصحاب طبقة غري طبقة نشأت هنا ومن
الكربى. الصناعات عىل القائم املجتمع يف عنها االستغناء يتأتى وال اإلنتاج، أدوات عىل

حذقوا أو الصناعة أرسار حذقوا الذين Managers الفنيني املديرين طبقة هي وهذه
وخبري طبيعي وعاِلم مهندس بني وهم مصنوعاتها، وترويج وترصيفها تنظيمها أساليب
املهيمنة وأهوائها الجماهري حاجات استطالع أو الدعوة نرش أو املكاتب يف العمل بتسيري
العرص يف الطبقة هذه عن املجتمعات من ملجتمع غنى فال وأغراضها، السلع أشكال عىل
يتعذر التي االخرتاع ومحدثات اإلنتاج أدوات عىل السيطرة تمام تسيطر ألنها الحديث؛
بالتدبري أو بالصناعة أو بالهندسة املختص الخبري غري عىل عام بعد عاًما استخدامها

والتنظيم.
من طبقة إن قيل: كلما األوهام بعض إىل يسبق الذي الخطأ تصحيح الواجب ومن

املجتمعات. من مجتمع يف النفوذ مراكز من غريها أْجَلت قد الطبقات
عن اإلقطاع فرسان أْجَلت قد واملصانع األموال أصحاب طبقة إن املؤرخ: قال فإذا
صفوفها، جمعت قد الطبقة هذه أن بالبداهة يعني ال فهو عليها، واستولت نفوذهم مراكز

والتسليم. بالطاعة موثًقا عليهم فأخذت معاقلهم يف الفرسان عىل وزحفت
فليس نفوذهم، مراكز عن األموال أصحاب تُزحزح املديرين طبقة إن اليوم: قيل وإذا
املقصود وإنما املجاز، قبيل من ولو قتال حومة أو مصارعة يف تغلبهم أنها بذلك املقصود
املرافق ترصيف يف الطبقة هذه رأي عن له غنى وال أصبح قد املجتمع أن العبارات بهذه
فيه حيلة ال الذي الواقع سالح غري بسالح النفوذ تنازع إىل ذلك بعد حاجة وال العامة،

للمغلوب. وال للغالب
هذه يف الساعة عالمات يسمى أن يشء أحق النفسية العالمات إن برنهام: يقول

الشئون.
الحرية عوارض وجدنا هذا زماننا يف القوم علية من طائفة أية إىل التفتنا إذا فنحن
أقطاب من قطب من وما ومساعيها، خطواتها يف شائعة عليها بادية الثقة وفقدان والشك
وهمة صدق يف املستقبل إىل النظر أمارات اليوم عليه ترى إليها وما والرشكات املصارف
هذه من واحدة طبقة إال املجهول، الغد عنها يتمخض كما األمور مصائر إىل واطمئنان
مطمئنون فإنهم إليها، وما الصناعة وخرباء الفنيني املديرين طبقة وهي املختارة، العلية
ال التي األعمال هي بأنها — يشعرون ال أو يشعرون حيث من — مؤمنون أعمالهم إىل
رضا عىل وال األموال، أصحاب رضا عىل تتوقف ال وأنها آجل، وال عاجل يف عنها غنى

والعمال. الصناع
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أوشكوا قد األموال أصحاب أن لديه يثبت برنهام عليها يعول التي اإلحصاءات ومن
للمديرين تركوها وأنهم والرشكات، املصانع يف املبارش العمل عن أيديهم ينفضوا أن
الجلسات بحضور وقنعوا الساعة، مطالب من لهم يعنُّ بما مشكالتها يعالجون والخرباء
تكون وقد العامة، املراجعة عىل تَقرصمهمتها التي اإلدارة مجالس يف الدورية أو السنوية

األحيان. معظم يف اسمية مراجعة
يف املجتمع ويمعن التمكن، يف املديرون ويمعن التخيل، يف األموال أصحاب وسيمعن
صورة الفردية األرباح يف املال تثمري يصبح أن إىل التجارة ومطالب املعيشة مطالب تنظيم
العامة املرافق حساب عىل واملتاجر املصانع وتدار االقتصادية، الحياة يف لها حقيقة ال
واالستغالل. التثمري يف الحرية من شيئًا األموال أصحاب يملك فال الدولة، ترسمها التي
إىل الجواب يف فيرسع الجديد؟ النظام مع الديمقراطية مصري هو ما برنهام: ويسأل
«الطبقة نظام يسميه الذي النظام أن ويُسلِّم والديمقراطية، الشعبية الحرية بني التفرقة
ألن جديد؛ وجه عىل بالحرية يقرتن أنه يرى ولكنه الغموض، بعض يكتنفه الفنية»
«حق ملعنى مرادفة الديمقراطية وليست املال، رأس بنظام مقرتنة رأيه يف الديمقراطية

واالستقبال. الحال يف اإلنسان به استمتع حيثما الحرية»

منها نصيبه عن يقل ال الجديد النظام يف الحرية من الشعب نصيب أن برنهام تقدير ويف
الشعبي بالحكم أريد إذا شعبيٍّا حكًما قط الديمقراطية كانت فما الديمقراطية، ظل يف
قيام يف موسكا كرأي برنهام ورأي ووكالءه، حكامه الشعب أفراد من فرد كل يختار أن
سواء الدوام، عىل الكثرة» تحكم «القلة قاعدة وهي واحدة، قاعدة عىل الحكومات جميع
مصري بعد يحدث ما وغاية االنتخاب، أساس غري عىل أو االنتخاب أساس عىل الحكم جرى
له شعاًرا ويتخذها الشعب بها يرتنم التي والعناوين الصيغ أن الفنية الطبقة إىل الحكم
محل الساللة أو األمة أو الدولة قداسة فتحل آخر، نحو عىل وتتجدد تتغري السياسة يف
كلمات وتحل الشخصية، الحوافز محل املشرتكة الجهود وتحل الفردية، الحرية قداسة
ويستغني إليها، وما الحرة والرخص املطلق العمل كلمات محل والرتتيب والرسم النظام
االستغناء بني وفرٌق يطلبونها، فال الديمقراطية ظل يف الزمة كانت التي الحرية الناسعن

القانون. بسلطان تقيدها أو فقدها وبني الحريات من حرية عن
مسألة أن الحارض: العرص يف العاَلم إليه انتهى الذي الصناعي الطور من والظاهر
مع منها النفع وتعميم تنظيمها اإلطالق عىل يتسنى ال عاملية مسألة أصبحت قد اإلنتاج
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جراء من العاملي اإلنتاج تعرتض التي والعوائق املكوس وكثرة األمم بني الحدود كثرة
حكومة من أو عاملي نظام من إذن بد فال االقتصادية، الخطط د وتَعدُّ الحكومات د تَعدُّ
تدبري من العظمى املنفعة يكفل الذي الفني للتنظيم املحتومة النتيجة هي وهذه عاملية،

األسواق. ومطالب الخامات مقادير بني والتوفيق املصنوعات، وترصيف الصناعة،
أعنة وتجمع جميًعا، األمم شئون تدبري تتوىل عاملية تأسيسحكومة امليسور من فهل

والرءوس؟! األيدي من مستطاع عدد أقل يف كلها السيادة
الوطنية، والتقاليد األجناس، اختالف ومنها: كثرية، الغرض هذا دون الحوائل إن
أن يعتقد برنهام ولكن العاملية، الدولة سلطان لتوطيد واحد جيش عىل االعتماد وصعوبة
األحوال تتهيأ ريثما العظمى وبريطانيا املتحدة الواليات بني باالتفاق مستطاع األمر تدبري
هو هذا دام وما العالم، أمم بني االقتصادية القواعد توحيد أو الحكم بتوحيد تسمح التي
هذه إىل الخطى لتوجيه هناك أو هنا من الحيلة تنجم فسوف عنه، محيد ال الذي املصري

البقاء. من حظ للحضارة بقي ما الوجهة
مسائل يف واالستقراء البحث ومذاهب الدعوة مذاهب بني التمييز عىل ويحرصبرنهام

السياسة.
واالستقراء البحث ومذاهب معني، نظام باختيار اإلقناع بها يراد الدعوة فمذاهب
إىل بالقياس سيقع ما أو واقع هو ما بوصف نفسها وتأخذ تقرره، فيما العلم أمانة تلتزم

والحارضة. املاضية التجارب
وال الواقع، تقرير بها يراد التي العلمية املذاهب من — اعتقاده يف — برنهام ومذهب
قيام من استقرائه صحة عىل األمثلة يسوق وهو الجماهري، عىل والتأثري التبشري بها يراد
New الجديد التوزيع وقيام أملانيا، يف النازي النظام وقيام روسيا، يف الشيوعي النظام
يف والتجارة الصناعة شئون يف والتنظيم الرسم خطط وقيام املتحدة، الواليات يف Deal

الحارضة. اللحظة إىل العاملية الحرب نشوب منذ كله العالم
الطبقة حكم إىل التحول عوارض هي — برنهام يراها كما — التجارب هذه فكل

والسياسة. الحكم أطوار من الجديد الطور إىل أو الفنية
الفنية، الطبقة نظام هو بل روسيا؛ يف يُطبَّق الذي هو ماركس كارل مذهب فليس
يف املحاولة هي ولكنها هتلر، عهد عىل أملانيا يف نفذت التي هي النازية فلسفة وليست
الواليات يف الجديد التوزيع وليس املال، رأس نظام عىل القضاء مع الفني الحكم طريق
هو ولكنه نقاده، بعض إىل ُخيِّل كما روزفلت الرئيس بشخص مرتبًطا برنامًجا املتحدة
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عىل فيه االستمرار ويوجب الجديد» «توزيعه إىل يلجأ أن عليه أوجب الذي الرضورة حكم
وسيخلفونه. خلفوه َمن

إىل يرجع ال الذي الطبيعي التطور عىل عالمة فتلك املال رأس نظام تداعى ومتى
إىل األمم تعود أن زواله من يلزم فال غريها ويف روسيا يف الشيوعية وسينقيضعهد الوراء،
لتعقبها الشيوعية التجربة تبطل وإنما الشيوعية، التجربة قبل كانت كما املال رأس نظام
تخلو التي فالبالد توجد لم فإن الكربى، الصناعة وجدت حيثما الفنيني املديرين والية
وتتمكن قواها، تتمالك أن إىل الكربى الصناعية األمم دواليب من بدوالب معلَّقة تظل منها

قدميها. عىل الوقوف من
الذي كتابه هو وأهمها املتعددة، كتبه يف برنهام فصلها التي العملية النتيجة هي هذه
ففي ،Managerial Revolution الفني االنقالب اه وسمَّ العاملية، الحرب أيام أوائل يف ألَّفه
أنه إال فيه، والنقص القوة مواطن لبيان كاٍف بتفصيل كله مذهبه خالصة الكتاب هذا
سماهم الذين الحكم فالسفة عن كالمه خالل يف والتعليقات الحوايش بعض إليه أضاف
الباطنة، عن منها الظاهرة تختلف صورتني للحكم يجعلون جميًعا ألنهم باملكيافيليني؛

الواقعة. الحقيقة عىل فيهما الدعوى تنطبق وال
إىل الوصول يمكن هل وهي: أسئلة ثالثة برنهام يوجه الكتاب هذه ختام ففي
أعمالها يف تترصف أن الجماهري تعويد يتيرس وهل السياسة؟ شئون يف علمية مقررات
يف الِعلم قواعد اتباع للحاكمني يتيرس وهل املعقول؟ ملقتضيات أو للعلم وفاًقا السياسية

الرعايا؟ حكم
إىل وردها بينها واملقابلة الوقائع استقصاء ألن «نعم»؛ األول السؤال عن وجوابه
السياسة» «علم إلنشاء يلزم ما كل هو منها النتائج واستخالص املتواترة أسبابها أهم
كلها املباحث وهذه التقريب، وجه عىل ولو مسائلها يف العلمية املقررات إىل والوصول
األوىل الدراسات عيوب لنقد درسها يتابعون وللذين دراستها، عىل يعكف ملن ميسورة

منها.
يتاح ال العميل الدرس ألن االحتمال؛ هذا نفي فهو الثاني: السؤال عن جوابه أما
الحاالت هذه شابه وما والتعصب، والتشيع والغضب الطلب حاالت يف واملاليني لأللوف

األوقات. من وقت يف الرعايا جمهرة منها تخلو ال التي
والفنيني العلماء بني العمل توزيع ألن إمكانه؛ برتجيح الثالث السؤال عن أجاب وقد
للتقدير الكافية املعلومات وتملك للبحث، تتفرغ منهم طائفة عىل يعتمدوا أن لهم يتيح
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تطلبه ما بني تُوازن ومعامل مصانع أساسه عىل تدار الذي التقدير سيما وال الصحيح،
واملناسبات. املواسم مختلف يف منها مطلوب هو ما وبني

عىل أقدر وهي الحكم، ستتوىل اإلنتاج أدوات عىل تُرشف التي الفنية الطبقة ولعل
عىل يسيطرون الذين هم األغنياء ألن املال؛ رأس حكومات من الجماهري وكبح األغنياء، صد
واالعتصاب باإلرضاب مصالحهم يف تهديدهم عىل قادرة العمال وجمهرة الحكومات، تلك
خالف وهذا الشيوعيني، زعماء يمنيهم كما لحسابهم إدارتها يف أمًال املصانع عىل والهجوم
ال التي الخربة غري شيئًا يملكون ال ألنهم الفنيني؛ حكومات يف العمل عليه يجري ما

الفريقني. من املهدِّدون منهم ينتزعها
سهولة يف يخالفونه السياسة» «علم يف اعتقاده عىل برنهام يقرون الذين أن عىل

التطبيق. هو السياسة يف واملهم الصحيح، التطبيق
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يستثني وال أتباعها، وكثرة وتدعيمها نشأتها يف إنجليزية مدرسة الحريني مدرسة تُعترب
تزويد إىل الداعي وهو املدرسة، هذه مذاهب من الفيلسوف «هوبس» مذهب بعضهم
الحكم أن يقرِّر — الحكم سيطرة تعزيز إىل ميله مع — ألنه القوية؛ بالسيطرة الحكومة
عىل بعضهم لعدوان منًعا الحاكم، تنصيب عىل واتفاقهم املحكومني ترايض عىل قائم كله
سطوة عنهم ارتفعت إذا أقويائهم من ضعفاءهم يساور الذي الخوف من وضمانًا بعض،

الحاكمة. الهيئة
فاملدرسة الحريني، مذهب عىل الحكم وفالسفة السيايس االقتصاد فالسفة ويتفق
بغري املعامالت إرسال يف االقتصادية آراءها ص تلخِّ — سميث آدم مدرسة — اإلنجليزية
والعرض والعطاء األخذ سنن أن اعتقاد عىل سبيله» يف «دعه عبارة شعارها وتتخذ قيد،
السواء. عىل الخارجية واألسواق الداخلية األسواق يف املعامالت بتنظيم كفيل خري والطلب
إىل أكتون اللورد إىل ميل ستيوارت جون إىل ملتون جون من الحكم فالسفة ويجاريها
«الحرية أن جميًعا آرائهم وخالصة الحارض، العرص يف رسل برتراند إىل سبنرس هربرت
مهمة وأن آخر، غرض إىل بها نتوسل وسيلة وليست لذاته، مطلوب غرض الفردية»
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من يشء استخدام يف لها حق فال الفردية، الحرية هذه كفالة عىل مقصورة الحكومة
الغاية. هذه وراء السيطرة

البحث إىل أقرب فيها كالمه ألن املدرسة؛ هذه لتمثيل هاييك األستاذ اخرتنا أننا عىل
وال اإلنجليز، صميم من هو فليس القومية، التقاليد من تقليد عن يَصدر ال الذي املجرد
الواليات ويف فيها وتعلَّم النمسا، يف ُولد ولكنه اإلنجليزية، املدارس يف تعلَّموا الذين من
وقد جامعاتها، يف بالتعليم ويشتغل اآلن، يقيم حيث إنجلرتا إىل ذلك بعد وانتقل املتحدة،
لكتابه نرشة أثر عىل آراؤه وشاعت والسياسة، الثقافة ميدان يف مسموع صوت له أصبح
بها أيَّد التي األوىل املبادئ برتديد يكتفي ال أنه الكتاب ويعني الرق»، إىل «بالطريق املسمى:
الحريني مبادئ فإن الحارض، املايضوالقرن القرن بني األحوال الختالف مذهبهم الحريون
وزيادة الواردات تقييد إىل يميلون كانوا الذين املحافظني حجج تفنيد فيها لوحظ قد األوىل
تفنيد فيها فامللحوظ الحارض: العرص يف الحريني مبادئ أما األسواق، واحتكار املكوس
القومية املنشآت عىل التأميم نظام وتعميم العامة، املرافق عىل الدولة باستيالء القائلني
تكن لم جديدة عوامل اإلنجليزية البيئة يف املبادئ هذه إقحام عىل ساعد وقد الكربى،
واالضطرار العمال، حزب وتكاثُر البطالة مشكلة ومنها: عرش، الثامن القرن يف معهودة
الثانية، العاملية الحرب ويف األوىل العاملية الحرب يف اإلنتاج وتنظيم التجارة، تقييد إىل
حكوماتهم مساعي عىل والرشكات املصانع أصحاب واعتماد األسواق، عىل الدول وتزاُحم

األخرى. الحكومات عند
قديًما كان وإن ومناقشاته، أسبابه يف جديد مذهب يُعَرضاآلن كما الحريني فمذهب
لالقتناع واملستعدِّين أنصاره أن هاييك األستاذ كتاب ذيوع من ويبدو وغاياته، أصوله يف
منه ونُرشت األوىل، طبعته بعد مرات ست ُطِبع فقد اإلنجليزية، قراء بني قليل غري به
عىل الرد يف آرائهم عن صادًقا ًا ُمعربِّ الحريون واعتربه الخاصة، الطبعة غري شعبية طبعة

والتعميم. التأميم أنصار
رضورة وهي — واملنظمني املقيدين حجج من األوىل الحجة إىل هاييك األستاذ يعمد
إىل نفيها يف ويستند النفي، كل فينفيها — الصناعة لتقدم الحارضتبًعا العرص يف التأميم
وسجلت االقتصادي، الرتكيز مسألة درَست التي األمريكية القومي االقتصاد لجنة بيانات

.(١٩٤١) سنني عرش منذ الكونجرس إىل قدمته واٍف تقرير يف بحثها نتائج
يفيض أن بد العرصالحارضال يف الصناعة تقدُّم أن واملنظمني املقيدين حجة وفحوى
املصانع عىل الحكومة سيطرة أو قليلة أيٍد يف األسواق احتكار إما اثنتني: من نتيجة إىل
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بقلة املناَفسة تقيضعىل أن الكبرية املصانع مقدور يف يجعل الصناعة تقدُّم ألن واألسواق؛
الكربى املصانع حبل الحكومة تَرَكت فإذا األسعار، ورخص البضاعة وجودة التكاليف

والتجار. الصناع صغار عىل والقضاء االحتكار هي املحتومة فالنتيجة غاربها؛ عىل
جودة فال املختصني، بحوث من يَثبت لم ذلك من شيئًا إن يقول: هاييك واألستاذ

الصناعات. لتنظيم رضورية الحكومة سيطرة وال الكربى، للمصانع ثابتة الصناعة
سنة، ثالثني منذ أملانيا يف بدأت الحكومية السيطرة إن فيقول: الطريق ويخترص
األوروبية األمم سبقت التي إنجلرتا يف وتأخرت التقدم، من غايتها الصناعة تبلغ لم حيث
التقييد نظام تقرير إىل يسعون الذين هم املصانع أصحاب أن واملعروف املضمار، هذا يف
األمر أن فلو وتأثري، وساطة من يستطيعون ما غاية السبيل هذا يف ويبذلون والتنظيم،

السبيل. هذا يف الحثيثة املساعي من أنفسهم ألراحوا عنه محيد ال مقضيٍّا حتًما كان
يف الرضورة به تقيض ال عمل أنه والتنظيم التقييد عىل االعرتاض قصارى وليس
نفسها؛ بالصناعة ضارة سياسة ألنه الحريون؛ عليه يعرتض وإنما العامة، الظروف

العالم. يف السالم بقضية وضارة واآلداب، باألخالق وضارة
مَلن املنافسة باب وفتح املعاملة، بحرية مقرتنًا واالخرتاع الصناعة تقدُّم كان فقد
الذين املوظفني رقابة إىل األمر وُوكل املنافسة، بطلت إذا التقدم هذه يطرد ولن يشاء،

ألنفسهم. يعملون وال لغريهم يعملون
لوازم فمن واالقتصاد، اإلنتاج شئون يف الحكومات تفويض عىل الرأي استقر ومتى
يتأتى وال حينه، يف التنفيذ يستدعيه «إجراء» كل باتخاذ ًما مقدَّ لها يُسمح التفويضأن هذا
يَتعارف الذي القانون حكم ذهاب ذلك ومؤدى الحني، ذلك قبل حسابه له يُحسب أن
ظرف كل حسب عىل املنفذين تقديرات إىل كلها األمور وإيكال تنفيذه، قبل الناس عليه

الظروف. من
جدواه، وحسن العاملنيبصوابه إقناع هي العمل لحسن وسيلة خري إن األستاذ: يقول
تُطبَّق االقتصادية أو السياسية الخطط من بخطة قاطبة الناس إقناع املمكن من وليس
واإلقناع، التعقل محل والتبشري الدعوة بإحالل األمر فينتهي األحوال، جميع يف عليهم
الناس أمزجة وبني الدعوة بني للتوفيق والتضليل الخداع عىل والرعايا الساسة ويتعارف
إىل أو اإلكراه إىل محتاج عليه خارج وفريق النظام مع فريق إىل األمة وتنشطر وآرائهم،
تُقِرص التي االستبداد رذيلة تنشأ االنقسام هذا ومن النظام، ذلك سلك يف إلدخاله التضليل
صاحبة هي الحكومة كانت ومتى القائم، السلطان يشايعون َمن عىل القومية الحقوق
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واالنتقام للجوع ويتعرض الرزق، موارد يقاِطع يخالفها فالذي السلعة، وصاحبة العمل
القانون. يد عىل

ال بأمرهم الحاكمني آفة هي املستبدة الدولة يف اآلفة إن القائلني أقوال ويناِقشاألستاذ
وموسوليني هتلر غري حكام إىل أُسنَدت لو واإليطالية األملانية البالد وإن نفسه، النظام آفة
كما للخطر العالم يف لم السِّ تعرَّض وال ساءت، كما األمور فيها ساءت ملا معهما وَمن
أفىض وال اإلمعات، أو األرشار من شاكلتهما عىل وَمن الرجلني خطل جراء من له تعرَّض

املعتدين. هزيمة بعد العالم يف القالقل واتصال الحرب، وقوع إىل فعًال الخطر
يف اآلفة أن وهو زعموه: ما نقيض عىل منها ويخرج هؤالء، أقوال األستاذ يناقش
دون بلد يف واالتفاق باملصادفة يَربزون معدودين آحاد يف اآلفة وليست كان، حيث النظام

زمان. دون وزمان بلد
من جمهرة بتأييد جربوته عرش إىل يَصعد — بأمره الحاكم — الدكتاتور إن
جميع عىل العمياء الطاعة وفرض معارضيه قمع عىل املطلقة القدرة منها يستمد األمة
السياسة. شئون يف واحدة» «نظرية تتقبل ألنها املطلق؛ األمر تخوله وهي املحكومني،

االستقالل مرتبة بلغ والفهم العلم يف ارتقى كلما اإلنسان أن املقررة: القواعد ومن
وبغري فيها، املستقلني هؤالء من غالبة كثرة اجتماع يتسنى فال بالخلق، واالستقالل بالرأي

عليها. تعقيب
والخلق، الفكر طبقة يف مسفة جمهرة بطبيعتها هي الدكتاتور تؤيد التي فالجمهرة
يَشعر الذي ألن الحرية؛ بفقدان تَشعر وال غريها، حرية عليها وتَهون حريتها عليها تَهون

عليه. بالحجر فيَشعر الرأي استقالل عىل يَقدر الذي هو بفقدانها
الوقت بتضييع يتهمها ألنه النيابية؛ املجالس عىل يتعلل بأمره الحاكم أن يَخفى وال
فإذا األمور، جالئل يف البت عند العزيمة ومضاء اإلنجاز، رسعة يف ويرغب املناقشات، يف
يحتمل أن وال حوله، ممن املعارضة يطيق أن املعقول من فليس مكانه يف قدمه رسخت
خوًفا له يذعنون بمن عرشه يحيط أن يلبث فال برأيه، التفرد عىل قادر وهو املشاركة
حتى الحالة هذه تطول ولن بالدليل، والدليل بالرأي الرأي مقابلة عن عجًزا أو واستسالًما
معه ويديرون الدولة، أزّمة عىل يقبضون فيمن واالستقالل التفكري عنارص عىل تقيض

الحكومة. أداة
عن املستبد للحاكم غنى فال والروية، بالرأي تساس ال املحكومني جمهرة كانت وملا
الذي املزعوم» «العدو عىل والحماسة البغضاء وتحريضنوازع العواطف بإثارة سياستها
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لشعب املختار العدو هو «اليهودي» كان وقد مخيلتها، يف وجود له يكن لم إن لها يخرتعه
إنجلرتا وكانت روسيا، لشعب املختار العدو هو األرض مالك أو الكوالك وكان أملانيا،
وعىل الخارجية، السياسة يف املختار العدو هي أخرى تارة املال» «رأس وحكومات تارة
بافرتاس لها يَسمح أن — رعاياه نفوس يف البغض حفائظ استثار متى — الدكتاتور
إذ وأعدائه؛ ضحاياه عىل تعينه أن أيًضا منه ولها أعدائها، وبني بينها يخيل وأن ضحاياها،
املأمول. واملجد املنشودة العظمة بلوغ دون الطريق يف يقف الذي املشرتك العدو هم إنهم
مالِزمة طبيعة املخاِلفة اآلراء عىل الصرب وقلة الحظرية وضيق واإلجرام القسوة فحكم
مطلق فساد املطلق الطغيان وإن صاحبه، يُفسد الطغيان إن قيل وقد املستبدة، للحكومة
من عليه أمان فال صالح حاكم الطغيان عرش يتبوأ أن مرة اتفق فإذا األحوال، جميع يف

واالنحدار. الفساد عدوى
لتتوىل والسلع املصانع عىل تسيطر إنما الحكومات إن يقال أن الحاصل تحصيل ومن
بالقوة، القوة فتصطدم والغلبة، القوة أساس عىل األخرى األمم مع التجارة أعمال هي
الجائح الخراب بعد العاَلم ويلتفت العاملي، السالم عىل منه يُخىش الذي االحتكاك ويقع
الرسعة بتلك الزمن من أضاع قد هو فإذا والحروب، املنازعات جراء من به ابتيل الذي
واألموال. األرواح خسائر عن فضًال الحرة، املناقشات يف عليه يضيع ما أضعاف املزعومة
إىل النهاية يف تئول فة مخفَّ محاوالت والتنظيم التقييد تجارب أن الحريون ويعتقد
فهي … آخر نظام فيه يجاريها ال الذي الصالح نطاقها يف الحرة باملنافسة االعرتاف
الناس من جملة وال إنسان الدنيا يف فليس رضورية، غري أنها كما ممكنة غري محاوالت
الالزمة، اآلونة يف الالزم بالقدر سلعة كل إلخراج الكافية والوسائل املعلومات يملكون
يف األحوال وتتقلب أخرى، بناحية الحرة املناَفسة وتتكفل بناحية التنظيم يتكفل وإنما
األذواق وتغريُّ تلك، وقلة السلعة هذه وكثرة واملحصول، الطلب حسب عىل أبًدا األسواق

تدبري. وال حساب يف يوًما يدخل ال بما والحاجات
عاقبة عىل حكمهم يف نظرياتهم عليها يبنون التي واألسباب اآلراء رشح ويطول
املبادالت ميدان يف أو القومي االقتصاد ميدان يف يطبق ما منه سواء والتنظيم، التقييد

العاملية.
كاألستاذ األوروبية األمم يف االقتصاد علماء بحوث من طائفة هاييك األستاذ جمع وقد
واألستاذ األملاني هالم جورج واألستاذ النمسوي ميز ڨون لدڨج واألستاذ الهوالندي بريسون
«تنظيم باسم نُرشت اإلنجليزية باللغة مجموعة لها وقدَّم الرويس، برتزكاس بوريس
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عىل جميًعا أقوالهم فاتفقت ،Collectivist Economic Plamning الجماعي» االقتصاد
الشيوعية، روسيا استثناء بغري أمة كل يف الجماعية التجارب عنه أسفرت واحد رأي
عىل يتوقف للسلع «ثمن» تقدير بغري مستحيل الجماعي اإلنتاج أن الرأي: هذا وخالصة
األحوال. من بحال تقديره يف التحكم يتيرس وال بعض، إىل بعضها املعيشية الحاجات نسبة
أن املوجز: معناه حني؟ إىل حني من ويهبط يرتفع الذي «الثمن» تقدير معنى وما
عىل االقتصادية الحرية وأن مستطاع، غري السابق واإلمالء بالتحكم السلع مقادير ضبط

واإلمالء. التحكم أوامر عىل تتغلب ما نحو
يف الدخل لتوزيع «القيمة» مشكلة عن بحثه يف يعرض الهولندي بريسون واألستاذ
بغري الدخل ع يوزَّ أو العامل عمل بتقدير الدخل ع يوزَّ هل فيتساءل: املقيدة الصناعة بالد
العمل تقدير دخَل وإذا صناعة، فال العامل عمل عن األمر تغاىضوالة فإذا عمله؟ إىل نظر
عامل كل بتشغيل الدولة تكفلت وإذا املتعددة، الدخول بني التفاوت فهناك الحساب يف
واملقادير النسب فيه تختلف أو الخامات، فيه تقلُّ أو الطلب، فيه يقلُّ وقت من بد فال
األجور إليهم وتصل البطالة، أو الحركة لركود الصناعات بعض عمال من فيتعرضفريق
البطالة عالج يف الحرة والصناعات املؤممة الصناعات وتتشابه واإلحسان، اإلعانة قبيل من

األسلوب. هذا عىل
واإلجحاف والطمع كر السُّ وإدمان والتواكل الكسل عادات تتغري هل أيًضا: ويتساءل
وإذا األخالق؟ صالح عىل متوقًفا والتأميم التقييد نظام كان إذا واملرءوسني الرؤساء يف
والناس حال، إىل حال من االجتماعي النظام قلب إىل الحاجة فما تتغري، العادات هذه كانت
كر، السُّ عن السكري وعدل الكسل عن الكسالن عدل حيثما نظام كل ظل يف يسرتيحون
من وزمالءه بريسون األستاذ أن اآلراء هذه من وظاهٌر األجحاف؟ عن املجحف وعدل
وكيفما النظام كان كيفما وأخالقه اإلنسان عادات إىل الفقر بأسباب يرجعون الحريني

اإلنتاج. أساليب كانت

العاملني بني الدخل وتوزيع القومي، التنظيم مشكلة من أعضل مشكلة العاملي والتنظيم
الدولية؟ الصفقات يف املال رأس بعبء ينهض الذي فَمن الواحدة، األمة يف

والبن، األرز من صفقة مقابلة يف مصنوعة بضائع جاوة إىل ترسل أن هولندة تريد
ويؤدى هولندة، إىل والبن األرز يصل أن إحداها: املبادلة: هذه إلجراء طرق ثالث فهناك
املصنوعة البضائع تصل أن واألخرى: بعضه، واستنفاد وصوله بعد أو وصوله بعد ثمنه
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مبادلته الطرفني من كل يرِسل أو بعضها، واستنفاد وصولها بعد ثمنها ويؤدى جاوة، إىل
األوىل، الحالة يف املال رأس بعبء تنهض التي هي فجاوة الطريق، منتصف يف وتلتقيان
الثالثة. الحالة يف بالعبء تنهضان وكلتاهما الثانية، الحالة يف تنهضبه التي هي وهولندة
حاًرضا، املال رأس تملك ال التي األمم يف العمل ما قائًال: بريسون األستاذ يتساءل ثم
ساعة، كل املال رأس يحرضها ال أمم فهنالك املواسم؟ من موسم انتظار يف عليه وتتسلف
مقابلة يف ثمنه عىل الحصول ترجئ أن يضريها وال دائًما، منه الوفر يحرضها أمم وهناك
مادة من نصيبها لتتم مادة من نصيبها تُنِقص أمم وهناك املنتَظر، الربح من يشء
من تختلف التي املواسم حسب عىل زراعية مادة عىل العالم يف الطلب يَعظم وقد أخرى،
املواد وتداُول املوسم، ذلك نهاية يف بعينها املادة تلك عىل الطلب يقلُّ ثم سنة، إىل سنة
يف واالقتصادية التجارية السنن عىل اآلن يجري اآلجلة أو العاجلة والصفقات واألثمان
وعىل الطريقة؟ هذه محل العاملي التنظيم يحل فكيف التجارية. والبيوت املصارف أعمال

حالة؟ كل يف أمة كل تؤديه ما وتقدير األثمان، تقدير يَجري ُسنة أي
أنها العاملي التنظيم مشكلة يف الحريون االقتصاديون عليه يتوافق ما وخالصة
لتنفيذها، الرضورية الكفاءة أصحاب وتدبري الناجحة، الحيلة أصحاب تدبري إىل تحتاج
يف كله ذلك تدبري يضمن الذي فَمن الكفاءة. توافرت إذا واألمانة الهمة أصحاب وتدبري

حساب؟ يف تدخل ال التي املفاجآت حساب وعىل واحد، وقت
ستتحول الدنيا أن فرضنا إذا الدنيا نظام قلب إىل الحاجة ما يتساءلون: وكلهم
وجدنا ربما أيًضا: ويتساءلون األبرار؟ املالئكة كفردوس فردوس إىل ونهار ليلة بني فيما
هم أين ولكن الوطنية، صناعتهم تمجيد أجل من الشظف عىل يصربون الذين الرجال
جزيرة يف مجهولني سكان أجل من املحنة ويقاومون الشدة، عىل يصربون الذين الرجال

األرضية؟ الكرة خريطة عىل ملوَّنة كرقعة بها يسمعون مجهولة
إىل زراعة من بالتحول رعاياها بعض تُقِنع أن القومية الحكومة تستطيع كذلك
الواحد، الوطن يف إخوانهم إىل تئول املنفعة أن اعتقاد وعىل الوطنية، الحمية باسم زراعة
تُرشف التي العاملية الهيئة من تَصدر جديدة بخطة موسم كل يف الناس تُقِنع كيف ولكن
والعصاة املخالفني تُكِره التي العسكرية القوة تأتي أين وِمن واملصادر؟ املوارد تنظيم عىل
أخالدهم يف وقر كلما مصالحهم بإهدار األقاليم من إقليم أبناء يرىض وكيف الطاعة؟ عىل

الغنية؟ الدول ملطامع ضحية أنهم
من أناس ذلك عىل ويزيد ممكن، وغري رضوري غري تنظيم الجملة عىل إنه
وباألمم باألفراد ضارٌّ إنه فيقولون الحرة املنافسة بمحاسن املؤمنني االقتصاديني
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نشأت املال رأس نظام بها ل تكفَّ التي الحرة املناَفسة ظل ففي عمومها، عىل وباإلنسانية
أجورهم، وارتفعت العمال، حقوق واتسعت املعاملة، وحرية الضمري وحرية الفكر حرية
من تَضاعف قد الفرد دْخل أن باإلحصاء وتَبنيَّ كثرية، أمم يف الحكم والية لهم وتهيأت
يقبضه ما بحسبان ال رشائه عىل يُقَدر ما بحسبان العرشين القرن إىل عرش الثامن القرن
عىل بقليل يزيد الشيوعية روسيا يف العامل دْخل أن كذلك باإلحصاء وتَبنيَّ العملة، من
الحرية يف بينهما البعيد الفارق مع وهذا املتحدة، الواليات عمال بني املتوسط الدخل ربع
الدنيا يف عرش الثامن القرن قبل الحياة مخاطر بني البعيد الفارق ومع التقدم، وفرص
وقلَّت واألوبئة املجاعات فقلَّت املال، رأس قيام بعد املختلفة الحياة وضمانات عامة
عليهم وأجدى أوسع خطوة واحد قرن يف اإلنسان بنو وخطا والخرافة، الجهل ضحايا

القرون. عرشات يف خطواتهم من
املساوئ معروف نظاًما نقابل ال ولكننا أحد، ينكرها ال حقيقة النظام ومساوئ
مساوئه من يخلو واملستقبل الحارض يف نظام من فما املساوئ، جميع من خال بنظام
عىل ويعفي يلغيه نظام ومساوئ نظام مساوئ بني املقارنة وإنما عليه، تعاب التي
يف أمل وال اإلنسانية، بعيوب لصيق هو ما املساوئ من أن ننىس أن ينبغي وال محاسنه،

اإلنسان. طبائع تتبدل حتى تبديله
يذكرون حني الحسنات ينسون فلماذا السيئات، مع الحسنات نحسب أن الوجه إنما
سيئاته؟ بإصالح يعالجونه وال بهدمه الحرة املناَفسة نظام يعاِلجون وملاذا السيئات؟
بإلغاء يقول أحد من وما وضحاياها، وأرضارها وتكاليفها مخاطرها لها مثًال فالسيارات
وتوسيع معاملها بتحسني جميًعا يقولون بل األرضار؛ تلك أجل من السيارات صناعة
إصالح يف ينظرون ثم الحسنات، أجل من العيوب ويحتملون مسافاتها، ومد طرقها

اإلصالح. استطيع حيثما العيوب
الزم، غري التقييد أن «أوًال» هي مًعا والقديم الحديث الحريني مذهب من والنتيجة
والحريات، املصالح عىل العاقبة مأمون غري أنه و«ثالثًا» مستطاع، غري أنه و«ثانيًا»
مقتضيات حسب عىل الزمن مع عيوبه بإصالح كفيل الحرة املنافسة نظام أن و«رابًعا»

األحوال.
يف األقدمني الحريني يتابعون املحدثني الحريني أن تقدَّم مما الخاطر إىل يَسبق وقد
وأنهم استثناء، بغري والتجارية الصناعية للمنافسة الحرية وإطالق بتة، التقييد رفض
Laissaiz سبيله» يف «دعه أو لسبيله»، «دعه فحواه: الذي األول الحريني شعار إىل يعودون

تنقيح. بغري عرش التاسع القرن يف واالقتصاديون الساسة وضعه كما Faire
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كل والتنظيم التقييد يرفضون وال النحو، هذا ينحون ال املحدثني الحريني أن إال
األحوال. جميع يف الرفض

فلسفية نظريات عىل أصحابه يبنيه الذي التقييد وهو واحًدا شيئًا يرفضون إنما
يطاق وال لكلماته، تبديل ال مربم وحي كأنها املجتمعات، عىل ويفرضونها للخالف، قابلة

عليه. الخالف
كل يف تتغري معلومات مع ذهابًا الزمان آخر إىل املستقبل عىل الحجر يرفضون إنما
عىل حجر هو الذي التقييد يرفضون هم أو النقيض، إىل النقيض من تنقلب وقد عرص،
تَفهم أن عىل للعقول وإكراه واألفكار، العقائد عىل نفسه الوقت يف وحجر األرزاق، مساعي
انتهاء. غري إىل اآلن من يسوقونهم كما تعمل أن عىل ولأليدي الناس، من فريق يَفهم كما
الدولة إرشاف يرفضون ال ولكنهم املحدثون، الحريون يرفضه الذي التقييد هو فهذا
توحيه الذي التقييد يرفضون وال أفراد، جملة أو فرد بها يستقل ال التي املرافق عىل
ويخضع عام، يف يحظره ما عام يف يبيح وقد املتجددة، الحاجة حسب والظروف املصالح
وفساد الطغيان، وفساد االحتكار، فساد عن تصونه التي العامة للرقابة والحظر اإلباحة يف

والنزوات. باألهواء التعسف
حرية أو الفردية فالحرية … بحذافريه املذهب لباب لبيان كاٍف الحريني واسم
بقاء مع العيوب وتحسني غاية، كل تخدمها التي القصوى الغاية هي اإلنساني الضمري
ولكن واإلصالح، والتجربة الخطأ عىل تقوم التي الحياة ُسنة يجاري مرشوع أمل الحرية
الفردية املصلحة لذهاب مقدِّمة ألنه مضمون؛ عوض بغري محققة خسارة الحرية ذهاب

والروح. املادة وخسارة اإلنسانية املصلحة ذهاب ذلك وراء ومن القومية، واملصلحة
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واالس1 جراهام

١٨٥٨–١٩٣٢

وكان االشرتاكية، الفابية الجمعية تأسيس يف وساهم بالتدريس، اشتغل اجتماعي كاتب
الوظائف مسألة لبحث اإلنجليزية الحكومة ندبتها التي التحقيق لجنة يف األعضاء أحد
يف البرشية «الطبيعة كتاب منها واالجتماع: السياسة أصول يف قيمة كتبًا وألَّف واملوظفني،
«الرأي وكتاب العظمى»، االجتماعية «الهيئة وكتاب االجتماعي»، «تراثنا وكتاب السياسة»،

والتقارير. الرتاجم بعض عدا املوضوع، هذا حول تدور منوعة ورسائل االجتماعي»،
الرسالة، هذه يف عليهم الكالم أجملنا الذين الُكتاب غري آخر طراز األملعي الكاتب وهذا
محوًرا التاريخ ِعرب من يستخلص وال الحكومة، أشكال من خاص لشكل يتشيع ال فهو
علم يضارع للسياسة ِعلًما ينشئ أن يحاول ولكنه الحكومية، النظم عليه تدور ا خاصٍّ
ويهتدي والرياضية، الطبيعية العلوم مبلغ دقته يف يبلغ لم إن االجتماع علم أو االقتصاد
الفهم ملجرد ال للعمل يُدرس ِعلم السياسة أن يقرر إذ أرسطو؛ بقول هذه محاولته يف
يف األمم حركات عليها ونقيس املايض، يف األمم حركات نرصد أن ينفعنا فال واملعرفة،
يكون، سوف وما كائن هو ما تقدير يف شعرة قيد يختل ال القياسحتى ونضبط املستقبل،
وملتقى مداراتها يف الكواكب َسري به يرتسمون الذي الحساب يتقنون الفلك علماء فإن
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ودقائقها، وساعاتها بأيامها والكسوف الخسوف ومواعيد أوقاته، يف واألقمار الشموس
الخسوف موعد من لحظة ر يؤخِّ أو مجراه عن كوكبًا يحوِّل أن ألحدهم يتيح ال ِعلم ولكنه

والكسوف.
وتحويرها تعديلها عىل واالقتدار بمجاريها اإلحاطة فهو السياسة بِعلم املقصود أما
بعد وينتهي ساعات، يف يبدأ قد ولكنه سنوات، يف يكمل ال الِعلم هذا ومثل فيها، والتأثري

سنني. عدة مختلًطا ناقًصا ظل ولو فيها، شك ال فائدة إىل حني
يف معقوًال اإلنسان يكون أن يستلزم ال السياسة ِعلم تكوين أن جراهام ورأى
أعمال عىل وقًفا العلمية املراقبة ليست إذ ذلك؛ يف حق عىل وهو السياسية، ترصفاته
يف اإلنسان حركات تتناول كما الجماد حركات تتناول قد هي بل واملناطقة، املتعلقني
من كثري إىل ليحتاج املرء إن قال َمن وصدق معقول، وغري معقوًال السيايس املجتمع
إىل وال السياسة، فهم إىل سبيل وال التعقل، من السيايس اإلنسان يخلو كم ليعلم التعقل

يدرسونها. َمن أمام ماثلة الحقيقة هذه تكن لم ما للسياسة ِعلم وضع
يف نريد فال علمه، قواعد تقرير يف محاوالته من يفرغ وملا واالس جراهام مات وقد
إليها منتهيًا كان عساه التي املقررات نلخص أو تلك محاوالته نلخص أن الفصل هذا
من نماذج هنا نعرض أن الوسع يف ما فغاية والتقرير، االستقراء أوقات به امتدت لو
تفنيدها، أو مناقشتها يف أساليبه من بأمثلة نلم وأن مرشحته، عىل طرحها التي األغاليط

الشخصية. والدوافع السيايس الهوى عن منزهة علمية أساليب اآلراء باتفاق وهي
اإلنسان ترصفات يف حسابه يُحسب الذي األول العامل إن القائلني لقول مثًال عرض

املنفعة. حب هو السياسية
لحالة املثل يرضب عاد دائًما؟ منفعته تقدير يف اإلنسان يَصدق هل تساءل: أن فبعد
لتحقيق تكفي ال وحدها املنفعة بمعرفة فإذا الصفقات، من صفقة يف منفعته عرف إنسان

الغايات. من غاية
املساهمة وراء من منفعة طريق عىل يدله صحيفة يف نبأ عىل مثًال اإلنسان ذلك اطلع
النشاط يتبعه أن ينبغي بل ما، لعمل كافيًا وحده االطالع هذا فليس … الرشكات إحدى يف
بها والجهل باملنفعة فالعلم وإال النشاط، ذلك الستخدام الصالحة والخربة للعمل الالزم

يستويان.
إن فقال: السياسية، حركاته يف لعاطفته خاضع اإلنسان إن القائلني لرأي وعرض

الحالتني. يف أثرها فيختلف مشوبة تكون أو خالصة تكون قد الواحدة العاطفة
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العاطفة هي وهذه ملصابه، ويبكي يرحمه مشوًها صديًقا يرى الذي فالرجل
الخالصة. اإلنسانية

أعداء إنهم له: وقيل القتال، ميدان يف بهم التقى إذا ويشوههم الناس يرصع أنه غري
حني الغبطة وتخامره واملشوهني، الرصعى أمام الرحمة فينىس الدِّين، أعداء أو الوطن
تقل ال الحالة، هذه يف مهمة العاطفة وشوائب األعداء، أولئك يف والتشويه الرصاع يعمل
شوائبها. من خالصة وهي اإلنسان بنية يف ُخلقت كما العاطفة عن بها االهتمام وجوب يف
امللكية، حق عىل قام والحارضة املاضية الحكومات نظام إن القائلني لرأي وعرض
يبسط حني معقوًال عمًال يعمل اإلنسان أن إليهم يخيَّل الرأي هذه أصحاب إن فقال:
غريزة أن حني عىل منها، النتفاعه معادل عليها حرصه وأن األرض، من قطعة عىل يده
أحد من وما منفعتها، يعرف وال تنفعه ال التي األشياء بحجز الطفل تغري «االحتجاز»
خلوة أو خصوصية بحوزة ينفرد أن ويحب حياته، يف باملشاع الشعور من ينفر وهو إال
الشعور هذا األندية بعض لحظت وقد واجتماعه، عزلته يف كان حيث Privacy نفسية
يستبيح وال األعضاء، من معارفه عىل خطابه العضو يقرص أن املرعية آدابها من فجعلت
الحضارة يف نشأت قد األندية كانت وإن إليه، يتعرف لم عضًوا بالحديث يفاتح أن لنفسه

واالجتماع. للتعارف الحديثة
الذي النسبي باالنتخاب يتحقق الصالح النيابي الحكم إن القائلني لرأي وعرض
قوة املتفرقة األصوات لجملة تكون وأن صوته، يعطي أن ناخب لكل املجال يفسح

والزعماء. األحزاب لتدبري تخضع ال برملانية
البحث إىل ورجع االنتخاب، قوانني بني املفاضلة ترك أنه الرأي لهذا مناقشته فكانت
وما الصوت تكوين هو املهم أو فقط؟ الصوت إعطاء هو املهم فهل التصويت: قيمة يف

التفكري؟ عوج أو التفكري استقامة من تكوينه إىل أدى
أو الشطط عن ويصده اآلخر، املجلس يوازن الذي األعىل املجلس مزية يف وبحث
النافعة، املوازنة يضمنان مًعا املجلسني أن رأيه من فكان الحكومية، األداة بسالمة اإلخالل
بني الصلة بانقطاع ينقطع ال الدائمني املوظفني من «سلك» الدولة وظائف يتوىل حيث
واملجلس األعىل املجلس بني الصلة بانقطاع أو يليه، منتخب ومجلس منتخب مجلس
يف املوظفني الختيار النائب إىل الوزارة ترجع أن اإلنكار أشد وأنكَر النزاع، مآزق يف األدنى
فاستدل الترشيعية، الهيئة حدود يف بعضاملتوسعني به يقول رأي وهو االنتخابية، دائرته
الثقات بعض عن وروى االختصاصني، بني العزل وجوب عىل التحقيق لجنة يف بتجاربه
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الوزارة عمل بني الخلط يف الحديثة املجالس تسامح من يلحظونه ملا يتشاءمون أنهم
يصدف وأن املنفذين، عىل عالة املرشعني يجعل أن الخلط هذا شأن فمن الترشيع، وعمل

لالنتخاب. التقدم عن الكفاءات ذوي
إن فقال: املستعمني، إلقناع تُعقد التي االجتماعات مسألة بها: ألمَّ التي املسائل ومن
حضورها، قبل فيها سيقال بما مقتنعون الغالب يف هم االجتماعات هذه يحرضون الذين

السياسية. دعوتهم يف وحزبه الخطيب أنصار من ألنهم إال يحرضوها لم وإنهم
هوهنزلرن آل أيام أواخر املعروفيف السيايساألملاني الربنسبولوف خطب من ونقل
املتعصبني االشرتاكيني غري من أحًدا أن أخال «ال التصويت: حق تعميم عن فيه يقول كالًما
املنزلة.» اآليات بمثابة واعتبارها العامِّ التصويت لفكرة تقديسه عىل بقي قد للنظريات
السياسية، املنزالت يصدق وال األصنام، يعبد ال جانبه من إنه نفسه: عن الربنس يقول ثم
الدستور شكل عىل — جزءًا وال ُكالٍّ — تتوقفان ال األمم من أمة يف والحرية السالمة وإن
يقول «بيبل» األملاني االشرتاكي للزعيم كلمة إىل الربنس وأملع االنتخاب، قانون وأحكام
االنتخاب أن غري قائًال: عليها ب فعقَّ الفرنسية، النظم عىل اإلنجليزية النظم ل يفضِّ إنه فيها
يسأل: راح ثم املبارش، باالنتخاب وليس املساواة سنة عىل العامِّ بالحق ليس إنجلرتا يف
أسوأ اإلطالق عىل عامٌّ انتخاب فيها ليس التي مكلنربج أن يزعم أن قائل وسع يف هل
من الرغم عىل أخبارها بغرائب أخريًا العالم تسامَع التي هايتي جزر من حكومتها يف

العامة؟ انتخاباتها
باالنتخاب املقصود كان إذا حق عىل أنه األملاني السيايس عىل جراهام األستاذ وجواب
معنى يجهل ولكنه االعتبارات، جميع يف يتساوون األصوات يف يتساوون الذين أن العامِّ
السياسية القوة نطاق توسيع «أن عىل مبنيٍّا العامُّ االنتخاب كان إذا يتجاهله أو كالمه
الصالحة للحكومة أخرى عنارص هناك وأن الصالحة، الحكومة عنارص من هامٌّ عنرص

إليها». وما الوزارية والتبعة القومي كاالستعداد
رشوط من رشط هو هل املحكومني رضا عن سؤال جراهام األستاذ أسئلة ومن
لو وأنه بالنفي، السؤال هذا عن يجيب النفساني العالم أن ح رجَّ وقد الصالحة؟ الحكومة
يتصور ال رأيه يف العقل ألن كذلك؛ بالنفي عنه ألجاب أفالطون إىل القديم الزمن يف ه ُوجِّ
الرأي هذا يف بأفالطون ويقتدي الناس، جمهرة كأهواء متقلب أساس عىل الحكم يقوم أن
من ثورة قيام فيه يتخيل الذي العرصية» «طوبى كتاب صاحب «ولز» هو حديث مفكر
سخط وإن واألخالق العلم هدى عىل فيه وتميض الحكم، زمام تتسلم املمتازين العلماء

ويضري. يرض بما ويفرحون ينفع، ما عىل يسخطون ما كثريًا فإنهم الجهالء، عليه
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كعقل بعقل جديرة عقدة إنها قال ولكنه املشكلة، هذه حلَّ أنه جراهام يزعم ولم
املحدثني، واالجتماعيني النفسانيني بدراسات املرة هذه يف مستهديًا الدنيا إىل يعود بنتام

وهلڨسيوس. فنيلون من هداه يقتبس وال

وصل الذي املدى ونعرف محاوالته، يف واالس جراهام األستاذ نهج نعرف األمثلة هذه من
البناء وحجارة الخشب أعواد يجس الذي كاملهندس فهو … علمه قواعد تقرير من إليه
«علم بناء أو املقرتح، البيت لبناء تصلح التي املادة عىل ليدل حجًرا وحجًرا خشبة خشبة

واالقتصاد. االجتماع علوم أو الطبيعة علوم بنيت كما السياسة»
كالم يف الخطأ وجه يرينا السياسة عىل الِعلم بتطبيق االبتداء مجرد أن اعتقاده ويف
العامة، املصلحة غري قط لغرض يعمل ال كأنه املثايل» «الديمقراطي عن يتحدثون الذين
الحي عن يتكلم «بيولوجي» بعاِلم نسمع ال فنحن … املصلحة هذه فهم يف أبًدا يخطئ وال
بيننا يبقى فلماذا أعضائه، تركيب يف نقًصا يشكو وال يمرض وال يجوع ال الذي املثايل
املخطئني أخطاء يف نتمادى وملاذا واآلحاد؟ املجتمعات ترصف يف باملثالية يتحدثون َمن
فرض عىل يقيمونه أو واحد، نفساني باعث إىل السيايس اإلنسان ترصف يردون الذين

والفروض؟ البواعث شتى من مزيج وهو واحد، عقيل
العالِم َمثل وليكن اإلنسانية، املجتمعات يف السالمة لضمان مطلوب السياسة ِعلم إن
يف الشطط يكون أن السليمة اآللة تركيب يف يتحرى الذي الخبري الصانع كمثل السيايس
زادت أو الوقود زاد إذا االنفجار فتتقي جهازها، صميم يف حسابه له محسوبًا استعمالها

يدار. أن ينبغي الذي املفتاح غري مفتاح فيها أديَر أو الرسعة
وتأبى الخلل عليها يمتنع مثالية آلة لرتكيب اآلالت علم نتقن أن الرضوري من فليس
الحيطة، تتيرس ما جهد لعيوبها به نحتاط ما بها الِعلم من يكفي بل التحسني، من املزيد

النتيجة. هذه مثل إىل بنا يؤدي ما بالسياسة الِعلم من كذلك ويكفي
الترصفات جميع يف التعقل استحالة أن جراهام األستاذ أقوال مجمل من واملفهوم
للشعور الغلبة كانت فإذا السياسية، الشئون عالج يف الرتقي دون يحول ال اإلنسانية
معلومات حسب الصالحة اآلراء لقبول يتهيأ قد نفسه فالشعور اإلنسان، ترصف يف
من مدى أبعد الحقائق من الحقيقة أثر يكون وقد إدراكه، مجال واتساع «الشاعر»
األرضية، الكرة عن الناس أوهام تصحيح يف أمريكا كشف أثر كما الحسية، نتائجها
الحسية نتائجه الكشف ذلك من تستفاد أن قبل فيه اإلنسان ومركز كله، الكون وصورة
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الجماعات، طبائع عن الصادقة املالحظات وجمع والتجارة، املالحة برتقية تتعلق التي
— متفرقون وهم آحادها يف العمل وبواعث مجتمعة، وهي فيها السيايس العمل وبواعث
ودوافع الساسة دوافع عىل النور إللقاء طيبة ومحاولة العلوم، تُطلب كما مطلوب ِعلم
إىل الظالم من بالسياسة يخرجوا أن السبيل هذا يف تقدم من الناس وحْسب املسوسني،

النور.
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بينها تتقسم أنها واحدة دفعة املتقدمة املذاهب مراجعة من القارئ ذهن إىل يبادر ما أول
مذهب وال كله بالصواب ينفرد مذهب بينها فليس حصصمتفاوتة، عىل والخطأ الصواب
أخرى، ناحية من بعًضا بعضها يتمم ناحية من تناقضها عىل وهي كله، بالخطأ ينفرد
يف جميًعا بها ليهتدي منها كل من بحصة األخذ إىل الحصيف السيايس يحتاج بحيث

العامة. سياسته
طالب أحالم بها تتعلق التي املوعودة «الطوبى» استحالة عىل كلها تتفق وتكاد
النظم تتبدل فمهما الدنيا، هذه يف املقيم النعيم وبداية الشقاء نهاية ويحسبونها السعادة،
الناس ارتقاء ولعل اإلنسانية، الحياة من الشكوى أسباب تنقطع فلن الحكومات وتتغري
الجهل عهود يف بها يشعروا لم للشكوى أسبابًا نفوسهم من يبعث الحياة هذه معارج يف
من وتأتي بالنقص، الشعور من تأتي كما بالكمال الشعور من تأتي الشكوى فإن والقلة،
الركود من الشكوى إىل أدنى االرتقاء لعل بل الحرية، فقدان من تأتي كما التعبري حرية

والخوف. القرس من التذمر إىل أدعى الحرية ولعل والجمود،
ويُبِطل الناس، بني التفاوت يختم اإلنتاج أو الحكم نظم من نظاًما إن يقال: أن وعبٌث
تجلب القوة أن دائًما الناس عهد فقد والرعايا، الحكام جماهري بني والطاعة األمر دواعي
والهمة والذكاء البأس يف بينهم التفاوت وسيظل القوة، تجلب الثروة أن عهدوا كما الثروة،
قط حيلة من وما والسيادة، الجاه حظوظ يف االختالف أبواب من بابًا والجمال والحيلة
بجنيهات منها واحد يباع الخيل نرى فإننا وحواء، آدم بني بني التفاوت دواعي تقيضعىل
بينهم التشابه يمتنع أن اإلنسان ببني وأخلق األلوف، عرشات من بأقل منها واحد يباع وال

األدنى. والحيوان الدواب بني التشابه امتنع إذا



الحديث العرص يف الحكم فالسفة

خليقة إىل وال طائفة، دون طائفة إىل يرجعان ال ولكنهما وحرمان، ظلم الحياة ويف
قال: حيث املعري وصدق األعىل، من يكون كما األسفل من الظالم يكون وقد خليقة، دون

وال��ب��ازي ال��ص��ق��ر ك��ظ��ل��م ال��ص��ال��ح��ات ف��ي ُح��س��بَ��ت وإن ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ح��م��ام��ة ظ��ل��م

هناك وليس عليتهم، عىل عالة الناس سفلة وال سفلتهم عىل عالة الناس علية فليس
ظلم فقد تغصب وطائفة تعمل طائفة إن قال ومن رسمديون، سفلة وال رسمديون علية
انحراف. مع األمور من أمر يف قط اعتدال وال الوسطى، الحقيقة عن وانحرف الواقع

ولوال وقرائحهم، برءوسهم العاملني بمخرتعات اليوم يعيشون بأيديهم فالعاملون
األعمال. وقلة الصناعات لندرة جوًعا باأليدي العاملون لهلك املخرتعات هذه

منذ املعيشة كانت لو جديًدا ليخرتعوا كانوا ما وقرائحهم برءوسهم والعاملون
بتشييد تغري التي الغالية املعيشة تلك فيها تكن ولم الرضورة، حاجات عىل وقًفا القدم
والسبك املالحة فنون عىل والعكوف الجوهر، عن والتنقيب السفن، وتسيري القصور،

الفراغ. ومناعم الزينة وفضول والنسج والحفر
اإلنسانية تعطي وال األقوات، تستفيد الخلق من ماليني اآلخرين؟ عىل العالة هو وَمن
فريتفعون الكفاية فوق يجدون الخلق من ألوف أو األخالق؟ وقيم الفكر تراث من شيئًا

الكمال؟ مطالب إىل الرضورات من باملعيشة
والفضيلة املعرفة آفاق يفتحون مصلحون مظلوم؟ منهم وَمن ظالم الناس ِمَن وَمْن
طاغية كل ويعينون مصلح، كل عىل دجال كل يَنرصون يزالون ال سواد أو والجمال؟

واإلنصاف؟ الحق طالب عىل
وصدق مظلوم، وكلهم ظالم كلهم أو عامل، وكلهم عالة الحقيقة إىل رجعنا إن كلهم

قال: حيث أخرى مرة املعري

خ��دم يَ��ش��ع��روا ل��م وإن ل��ب��ع��ض ب��ع��ض ح��ض��ر وم��ن ب��دو م��ن ل��ل��ن��اس ال��ن��اس

فريق، إىل الناس من فريق حاجة تبينت األعمال وتوزعت الحظوظ، تقسمت ولكما
عن أحد الستقالل وسيلة الحظوظ انقسام فليس عنده، بما منهم أحد اكتفاء واستحال

سواه. عىل منهم كل لتعويل جديد سبب الدوام عىل هو بل أحد؛
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واحدة، علة إىل يوًما عماره يرجع ولن واحدة، فئة عىل الكون عمار يستقيم فلن
ندعمه أو واحد بتفسري الواسع الكون هذا نفرسِّ أن فيه شك ال الذي الخطأ وعالمة
اآلثار. هذه عنها تنجم التي للمؤثرات وال العمار لعوامل نهاية ال إذ منفردة؛ بدعامة

اإلنسان يجهلون األلم واتقاء الرسور لطلب يعمل اإلنسان إن يقولون: فالذين
وبواعث لينمو، يتحرك الذي الطفل بواعث ومنها غاياته، تحجب التي بواعثه ويجهلون

وقامات. أعضاء نمو نموه يكن لم وإن كذلك، لينمو يتحرك الذي الرشيد الرجل
الخسائر عىل يُقِدم أنه يجهلون املنفعة، لطلب يعمل اإلنسان إن يقولون: والذين

اآلمال. من أمل فوات عليه يَهون وال املوت عليه ويَهون بها، عاِلم وهو
ملاذا ترى أنفسهم: يسألوا أن ينسون ليعيش، يعمل اإلنسان إن يقولون: والذين

يعيش؟ أن عىل يحرص
مجد ويرتك غريه ملجد يعمل ملاذا ينسون للمجد، يعمل اإلنسان إن يقولون: والذين

األحيان؟ من كثري يف نفسه
وينزوون الدنيا يعتزلون َمن يذكرون ال للدنيا، يعمل اإلنسان إن يقولون: والذين

عنها.
واحدة، علة عىل قط الحياة صلحت وال واحدة، فكرة عىل قط الدنيا استقامت فما
االنقباضوتنحرف هذا تنقبض أنها عليها بدا إذا واآلراء املطالب نقد يف للعناء موجب وال
وسعة نعلمها التي اآلفاق سعة عن به القائلون غفل إذا باطل مذهب فكل االنحراف، هذا
عن تتخىل وال عنها، غفلنا إذا عنا تغفل ال عاملة قائمة هنالك وهي نجهلها، التي اآلفاق

املجال. ذلك منها نخيل أن لنا عنَّ إذا مجالها
يف كلها الحكمة فرأس الحكماء، رءوس يف وتشعبها املذاهب تعدد من يكن ومهما
تتوالها لن الصالحة األمة وأن صالحة، حكومة تتوالها لن الفاسدة األمة أن السياسة

فاسدة. حكومة
الصالحة؟ األمة هي وما

صالحني، أفراد مجموعة تكون أن تعدو ال الصالحة األمة أن يُظن أن الوهم ومن
بفضائلها إال صالحة األمة تُعترب وال أمة، يف عضًوا يَصلح وال فرًدا املرء يَصلح فقد

السياسية. الحياة عىل الطويلة باملرانة أبناؤها يكسبها التي االجتماعية
ولكنه والكتب، املدارس من تعلمه بما الفرد يكسبه ال استعداد للمجتمع فالصالح
متعاقبة، أجياًال العامة الشئون مزاولة عىل مرانتها من األمة يف تتولد اجتماعية حاسة
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ال كأنهم الخاطر عفو يبارشونها أبنائها يف عادة العامة املصلحة رعاية تصبح حتى
بنيتها، تغذية يف تشرتك التي األعضاء مثل ذلك يف مثلهم يتكلفونها، وال يقصدونها

روية. وال كلفة غري يف أجزائها بني غذائها وتوزيع
بيد االجتماعية، الحاسة هذه فهم إىل املرء تقرِّب قد والكتاب املدرسة علوم إن نعم،
وال املجتمع مع باالشرتاك ترتبى االجتماعية العادة أن وهو بديهي: لسبب تخلقها ال أنها
انتشار يف تساوت التي األمم بني املقابلة من بينة ذلك وشواهد والسماع، بالفهم ترتبى
املقابلة من ا جدٍّ فظاهر السياسية، الرتبية أو االجتماعية الرتبية يف تتساَو ولم التعليم،
كل به يستقل فهم مسألة وليست مشرتكة، عامة تربية مسألة املسألة أن األمم هذه بني

والكتاب. املدرسة طريق من متعلم
املبسطة الكتب فيها تروج والجامعات املدارس كثرية متعلمة أمة األملانية فاألمة
أملاني نابغة من العلم فروع من فرع يخلو وال األميون، فيها ويندر املطولة، والكتب
وتبويب واالستقصاء باإلحاطة ولع وألبنائها مبتكر، تفسري أو جديد برأي فيه يسهم
تكون أن ينبغي كان وقد حديثة، أمة فيه تسبقها وال األمثال، به تُرضب وترتيبها املباحث
معارف أو املدرسة معارف عىل األمر مدار كان لو السياسية الرتبية يف األمم بني قدوة
التعليم انتشار يف دونها أخرى أمم من الخصلة هذه يف أقل هذا مع ولكنها املطالعة،
نفسها حكم يف املشاركة وبني بينها حائلة التاريخية أحوالها كانت إذ االطالع؛ ووفرة
إىل ذلك ومرجع والطاعة، السيطرة حكم هو الحكم من واحد بنوع تدين أن لها معودة
والجنوب، والشمال والغرب الرشق من للغزاة هدًفا األوروبية القارة وسط يف وجودها

األجنبية. الغزوات من اسرتاحت هي إذا أمرائها بني للمنازعات وعرضة
ألمري منها والية كل تَخضع املتفرقة الواليات من أشتات وهي العصور فتعاقبت
هذه برضورة املعرتف املستسلم طاعة منها ويرتقب العسكري، النظام عىل يحكمها
تِرس ولم حكامها، مراقبة عىل تتدرب ولم القومية، الوحدة تتعود فلم العسكرية، النظم
العادات هذه حدود يف يسوسها من برتشيح الخربة وال واملراجعة املشورة عادات بينها
وتعذَّر السيطرة، مراكز إىل املستبدين وثوب فيها سهل َجرم فال هدايتها، من وبرعاية
العهد طول ولوال بالده، خارج من تصدمه كارثة بغري هؤالء من مستبد إسقاط فيها

الحكام. هؤالء من أفضل هم بمن أحرى لكانت الرعية وخضوع الحاكم باستبداد
الحاسة من وافر قسط عىل املحكومون دام ما يهم ال الحكومة نوع إن نقول: ونكاد
«بأن القائل املبدأ أن غري باحرتامها، الوالة أخذ عىل مقتدرين بحقوقهم عارفني السياسية
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وهو وجهتها، يف السياسية الحاسة هذه ملجاراة املبادئ أصلح هو لألمة» األمة من الحكم
من واألكفاء الساسة من األفضل الختيار فرصة بعد فرصة املحكومني يعطي الذي املبدأ

الدواوين. ورؤساء والوالة القادة
عليكم». يَُولَّ تكونوا «كما األثر: يف جاء وكما

األودي: األفوه قال وكما

ت��ن��ق��اد ف��ب��األش��رار ت��وال��ت ف��إن ص��ل��ح��ت م��ا ال��رأي ب��أه��ل األم��ور ت��م��ض��ي
س��ادوا ج��ه��ال��ه��م إذا س��راة وال ل��ه��م س��راة ال ف��وض��ى ال��ن��اس ي��ص��ل��ح ال
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