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تقديم الناشر للكتاب األصلي
ُّ
التجذر
سيمون ﭭـايل:

كتب ألبير كامو " :Albert Camusيبـدو لـي مـن المسـتحيل تص ُّـوُر مكانـة ألوروبـا مـا لـم تؤخـذ
ات التي حددتـها سيمون ﭭـايل".
بالحسبان المتطلب ُ
إن كتــاب "التجـ ُّـذر" ،ذلــ" "التمهيــد العــالن الواجبــات تجــا الكــا"ن االنســاني" ،قــد كتبـت ــه ســيمون
ﭭـايل عام  1191في لندن قبل رحيلها بقليل .ف ُـعـد وصيـتها الروحية بحق.
ُّ
وتفك ــ"

ت ــد ُر ُس س ــيمون ﭭـ ــايل ال ــروابط ب ــين الف ــرد وجماعت ــه .وتُظه ــر تص ـ ُّـدعات الع ــالم الح ــدي
ـدمال متنــاغم ل نســان – وللعامــل قبــل كــل شــي – فــي كــل
المجتمــع المعاصــر
ِّ
ـس لشــروط انـ إل
وتؤسـ ُ

متوازن.
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تقديم المتر ِجــم
كثيــر مــن ال ُكتــاب و ِّ
المفكـرين كتبـوا عــن األلــم والعــذاب والمقســاة والــبال والشــقا والحرمــان وحقــوق
م
العمال والطبقة الكادحة وحقوق االنسان بصورة عامة؛ ولكن لم تخرل كتاباتُهم في األعم األغلب عن

مجرد التنظير.

ـوفة صـ إل
ـر العربيــة ترجمــة الوصــية الروحيــة لفيلسـ إل
ـوفية علمانيــة رفضــت المؤسســة الدينيــة
أُق ـ ِّـد ُم لقُـ ا
وقبلت المخلِّص ،فاكتشفت يسوع خارل أسوار هذ المؤسسة ،اكتشفته في قلبها الذي شاطر المعـذبين
والمحـرومين الالمهـم؛ قـال عنهـا الكاتـب ألبيـر كـامو  Albert Camusفـي رس إل
ـالة إلـى والـدتها سـلمى
ُ
لت أعرف اآلن أنها هي أكبـر عقـل فـي عصـرنا ،وأتمنـى مـن أول"ـ" الـذين
 Selmaعام " :1161ماز ُ
قــد أدركـوا ذلــ" أن يكــون لــديهم مــا يكفــي مــن التواضــع كــي ال يســتقثروا ألنفســهم بهــذ الشــهادة المــؤثِّرة
ـت أن باس ــتطاعتي م ــن م ــوقعي وبالوس ــا"ل
ليتب ــاهوا به ــا .م ــن جهت ــي ،س ــقكون س ــعيداب ج ــداب إذا أدرك ـ ُ
الضعيفة التي في حوزتي أن أنشر أعمالها التي لم ُنق ِّـدر حتى اآلن مدى تقثيرها وصداها ،".واعتبرها

يكي توماس ستيرنز إليوت " :Thomas Stearns Eliotامـرأة عبقريـة ،عبقريتُهـا أقـرب
الشاعر األمر ُّ
ُ
ِّ
ـاني تومــاس مــالكوم مادجيريــدل Thomas
ـحفي البريطـ ُّ
ـب والصـ ُّ
إلــى عبقريــة القديســين" ،ورأى الكاتـ ُ

" :Malcom Muggeridgeأنه ــا العق ــل األكث ــر إشـ ـراقاب ف ــي الق ــرن العشـ ـرين" .إنه ــا س ــيمون ﭭـ ــايل
 ،Simone Weilفيلسوفةم ملتزمة ،روحانيةم ،مناضلة ،إنهـا "العـذ ار الحمـ ار " ""la vierge rouge

بحسـب وصـف مـدير المدرسـة العليـا لةسـاتذة [النورمـال]  ،École Normale Supérieurو"الفتـاة
غريبـة األطـوار"  trollesseفـي نظــر أمهـا ،و"الفتـاة القادمــة مـن الم ِّـري "  la Martienneوالخارجــة
عن المقلوف في نظر أستاذها الالن .Alain

في هذا الكتاب ،تد ُر ُس سيمون ﭭــايل حاجـات الكـا"ن االنسـاني وعالقاتـه ومفهـوم الحـق والواجـب.
وتعــر ُ مفهــوم القــوة والعظمــة والتــاري والمعج ـزة .تحكــي عــن حالــة فرنســا بعــد هزيمــة  1192وتُقـ ِّـدم
حصــيلة الحضــارة األوربيــة" .التجـ ُّـذر" كتــاب فــي الفلســفة السياســية ُّ
وتفكـ مـر فــي الوضــع البشــري .ينــدرل
ضمن خط جمهورية أفالطون" .التجذر" كتاب يطرح مشروع حضارة.
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هــذا مجــرد تعريــف بهــذ الفيلســوفة وبكتابهــا ال دعايــة لهــا ولفكرهــا ألن فكرهــا أبعـ ُـد مــا يكــون عــن
نمخـ ُـر ُعبــاب فلســفتها بــاحثين عــن ُج ُزرنــا المفقــودة وجــذورنا
الدعايــة .فلنحــتفظ بتواضـ إلـع حقيقــي ونحــن ُ

ـاننا فاتح ـةب طُُرق ـاب
األرضــية والســماوية الممــدودة .وبقــدر مــا لــدينا مــن تواضـ إلـع ترتفــع فــي الســما أغصـ ُ
مسدودة.
وأتوج ــه بالشــكر إلــى رفيقــة دربــي قمــر بيروتــي التــي ســاعدتني أيمــا مسـ إل
ـاعدة بمالحظاتهــا .كمــا
ـص بالـ ِّـذكر الصــديق المهنـدس أكــرم أنطــاكي
أتوجــه بالشــكر إلـى فريــق موقــع ودار معـابر جميعـاب ،وأخ ُّ
الذي له الفض ُل في أن عرفني بهذ الفيلسوفة.

أفكارها لدى قُ ار العربية عقوالب منفتحة وقلوباب منشرحة.
على أمل أن تُصادف ُ
المترجـم

دمشق ،في 2212/3/9
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الجزء األول
حاجات النفس
إن مفهوم الواجب يسبق مفهوم الحق ،فهو تابع له ومرتبط به .فالحق ليس فاعالب بذاته ،بل فقـط

بالواجب الذي يقابله :إذ ال يتقتى األدا ُ الفعلي للحق ممن يمتل" ذل" الحق ،بل من األناس اآلخرين
إل
ـب لـم
الذين يعترفون
بفضل تجاهه .يكـون الواجـب فـاعالب حالمـا ُيعتـرف بـه .وحتـى إن كـان هنـا" واج م
أحد فلن يفقد شي"اب من كمال كينونتهٌّ .
أحد ليس شي"اب ذا قيمة.
حق ال يعترف به م
يعترف به م
اجبات من إل
جهة وو إل
ال معنى للقول بقن للبشر حقوقاب من إل
جهة أخرى .فهذ الكلمات ال تُ ِّ
عبـر سـوى
عن فروقات في زاوية الرؤية .العالقة فيما بينها هـي عالقـة ذات وموضـوع .فل نسـان واجب إل
ـات م فقـط

حقوق فقط إذا ما ُنظر إليهم
إذا ما نظرنا إليه بذاته ،وبع م من هذ الواجبات تجا نفسه .ولآلخرين
م
حقوق إذا ما ُنظر إليه من ناحية اآلخرين الذين يعترفون بقفضال تجاهه .ليس
من ناحيته .وله بدور
م
اجبات.
ل نسان ُّ
أي حق فيما لو كان وحيداب في هذا العالم ،بل عليه و م

ال ينفصل مفهوم الحق ،لكونه ذا طـابع موضـوعي ،عـن مفهـومي الوجـود والواقـع .فيظهـر عنـدما
يهبط الواجـب إلـى مجـال الوقـا"ع؛ وبالتـالي ينطـوي دا"مـاب والـى حـد مـا علـى ح إل
ـاالت وظـروف خاصـة.
ُ
الحقوق دا"ماب مرتبطةب ببع الشروط .يمكن للواجب وحد أن يكون غيـر مشـروط .إذ يتوضـع
تظهر
ُ
إل
مجال يتجاوز كل الشروط ،ألنه مجال يتجاوز هذا العالم.
في

اس عام [ 1381الثورة الفرنسية] 1يعترفون بحقيقة مثل هذا المجال .لـم يكونـوا يعترفـون
لم يكن أن ُ
سـوى بمجـال األمــور االنسـانية .ولـذل" بــدأوا بمفهـوم الحــق .ولكـنهم فـي الوقــت نفسـه أرادوا أن يضــعوا

مبــاد مطـل ــقةب .فــقوقعهم هــذا التنــاق ُ فــي ل ـب إل
ـي
س لغــوي وفكــري ي ُـع ـ ُّـد الكثيــرون و ار الل ـبس السياسـ ِّ
غير مشروط [مطـلق] يختلف عـن مجـال الظـروف
خالد و ٌّ
واالجتماعي الحالي .فمجا ُل ما هو م
عالمي و ُ

مفاهيم مختلفةم ترتبط بالجانب األخفى من النفس البشرية.
الفعلية ،حي تسكنه
ُ
ـب إال أف ـراد البشــر بعض ـهم بــبع  .فلــيس هنــا" مــن واجبــات للجماعــات فــي حــد
ال ي ـربط الواجـ ُ
ذاتها .ولكن هنا" واجبات لجميع البشر الذين يؤلِّفون الجماعة أو يخدمونها أو يقودونها أو يمثِّـلونها،

ِّ
المستقل عنها.
سوا في جانب حياتهم المرتبط بالجماعة أم في الجانب

1

ُّ
كل ما ُوضع بين معقوفتين [ ] هو إضافة من المترجم ل يضاح( .المترجم)
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ـات مماثل ـةم ،علــى الــرغم مــن أنهــا تُقابــل أفعــاالب مختلف ـةب
ت ـربط جميــع البشــر بعضــهم بــبع واجبـ م
إل
إنسان ،كا"ناب من كان ،وفي أي ظـرف كـان ،أن يفلـت منهـا دون أن
بحسب الظروف .فال يمكن ألي

ـار
يرتكــب ُجرمـاب؛ إال فــي حالــة تعـ ُ
أحدهما.

واجبــين حقيقيــين تعارضـاب حقيقي ـاب فـ ن االنســان مجبــر علــى تــر"

النظام على هذا النوع من الظروف.
يقاس الخل ُل في نظام اجتماعي ما بمقدار ما ينطوي
ُ
" لــم يــتم التخلِّـي عنــه فــي
ـب المتــرو ُ
ولكــن حتــى فــي هــذ الحالــة يكـون هنــا" ُجــرمم إذا كــان الواجـ ُ
الواقع فحسب بل تم نكرُانه أيضاب.

ـب
إن موضوع الواجب في مجال األمور االنسانية هو دا"ماب
الكا"ن االنساني في ذاته .هنـا" واج م
ُ
تجا ِّ
كل كا"ن إنساني لمجرد كونـه كا"نـاب إنسـانياب ،دون وجـود أي شـرط الخـر ،وحتـى عنـدما ال يعتـرف
هو بقي واجب.

اجب على أي ظرف واقعي وال على االجتهادات وال على األعراف وال على البنية
ال يقوم هذا الو ُ
االجتماعية وال على عالقات القوة وال على ت ار الماضي وال على االتِّجا المفتر للتـاري  .ألنـه ال

يمكن ألي ظرف واقعي أن يوجد واجباب.
ـب علــى أي اتِّفــاق .ألن جميــع االتفاقــات تتغيــر بحســب إرادة المتعاقــدين ،فــي
وال يقــوم هــذا الواجـ ُ
حين أنه ال يمكن ألي تغيير في إرادة البشر أن يغيِّر أي شي في الواجب.

هذا الواجب ثابت .ويستجيب للقدر الخالد للكا"ن االنساني .إن للكا"ن االنساني وحـد قـد ابر خالـداب
وليس للجماعات االنسانية .لذل" ليس هنا" من واجبات مباشرإلة ثابتة تجاهها .فالشي الثابت الوحيد
هو الواجب تجا الكا"ن االنساني في ذاته.

غير مشروط .واذا ما ُبني على شي ف ن هـذا الشـي ال يم ُّ
ـت إلـى عالمنـا بصـلة.
هذا الو ُ
اجب ُ
اجب على شي  .ذل" هو الواجب الوحيـد الخـاص بـاألمور االنسـانية والـذي ال
ففي عالمنا ال ُيبنى الو ُ

يخضع ألي شرط.

وليس لهذا الواجب أساس ،إنما تحقُّق في اتفاق الوعي العالمي .وقد عبرت عنه بعـ م مـن أقـدم
النصــوص المكتوبــة التــي وصــلت إلينــا .واعتــرف الجميــعُ بــه فــي جميــع الحــاالت الخاصــة التــي ال

التقدم به.
المصالح أو األهوا ُ هذا الواجب .ويقاس
ب فيها
ُ
تحار ُ
ُ
ُيعبر عن االعتراف بهذا الواجب تعبي ابر غامضاب وناقصاب ،ولكن يـنقص ويزيـد بحسـب الحالـة ،مـن

انين الوضـعيةُ متناقضـةب مـع الواجـب ،وبهـذا
خالل ما يسمى بالقوانين الوضعية .فبمقدار ما تكون القـو ُ
المقدار فقط ،توصم بالالشرعية.
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وعلـى الـرغم مـن أن ذلــ" الواجـب الثابـت يســتجيب للقـدر الخالـد ل نســان فـ ن موضـوعه المباشــر
ليس هذا القدر .فالقدر الخالد ِّ
ألي إنسان ال يمكن أن يكون موضوعاب ألي واجب ،ألنه ليس خاضـعاب

لتقثيرات خارجية.

ذلـ" ســوى واج إل
ـب واحـد فقـط :واجـب االحتـرام .وال يــؤدى

ـان قـد ابر خالـداب ال يفـر
أن يمتلـ" االنس ُ
التعبير عن االحترام تعبي ابر فعليـاب حقيقيـاب ولـيس صـورياب؛ وال يمكـن أن يكـون ذلـ" إال
اجب إال إذا تم
الو ُ
ُ
عبر حاجات االنسان األرضية.
الوعي االنساني قطُّ حول هذ النقطة .فالمصريون كـانوا يعتقـدون منـذ الالف السـنين أن
لم يتغير
ُ
الــنفس ال يمكنهــا أن تتزكــى بعــد المــوت مــا لــم تــتمكن مــن القــول" :لــم أدع أحــداب يتــقلم مــن الجــوع".

ـت جا"عـاب فلـم
ويعرف جميعُ المسيحيين أنهم سيتعرضون لسماع المسيح بنفسه يقول لهم ذات يوم" :كن ُ
تطعمـني 2".وجميعُ الناس يتصورون التقدم قبل كل شي على أنـه انتقـال المجتمـع البشـري إلـى حال إلـة
ـاس مــن الجــوع .واذا طرحنــا السـؤال بعبــارات عامــة علــى أي شــخص فــال أحــد يعتقــد
ال يعــاني فيهــا النـ ُ
شخص يكاد يموت من الجوع فال يعطيه شي"اب.
بب ار ة إنسان يمتل" طعاماب وفي ابر وعلى بابه
م
إن لمن الواجب األزلي إذاب تجا الكا"ن االنساني أال ندعه يعاني من الجوع إذا كنا نمتلـ" فرصـة

مساعدته .ينبغي لهـذا الواجـب ،نظـ ابر لكونـه األكثـر بديهيـةب ،أن يفيـد كنمـوذل لوضـع ال"حـة بالواجبـات

الثابتــة تجــا كــل إنســان .وال بــد ،لوضــع هــذ الال"حــة بدقــة ،أن تصــدر عــن هــذا المثــال األول بطريــق

القياس.
وبالتالي ،ينبغي على ال"حة الواجبات تجـا االنسـان أن تقابـل ال"حـة الحاجـات االنسـانية الحيويـة

المماثلة للجوع.
بع

هذ الحاجات جسدي كالجوع نفسـه .ومـن السـهل إحصـاؤها .وتتعلـق بالحمايـة مـن العنـف

وبالمسكن والملبس والدف والرعاية الصحية وبالعناية في حال المر .
والــبع ُ اآلخــر مــن هــذ الحاجــات ال عالقــة لــه بالحيــاة الجســدية ،بــل بالحيــاة النفســية .مــع ذلــ"
فهــي أرضــية كالحاجــات األولــى ،ولــيس لهــا صــلة مباشـرة ،بحيـ تكــون فــي متنــاول عقلنــا ،مــع القــدر
ات للحيــاة علـى هـذ األر  .بمعنــى
ـقنها" شــقن الحاجــات الجسـدية ،ضــرور م
الخالـد ل نســان .إنهــا ،ش ُ
 2بهذا المعنى ورد في المنقول االسالمي حدي م قدسي روا البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي قال:
مرضت فلم تعدني .فيقول :كيف أعود" وأنت ُّ
رب العالمين؟ فيقول :أما علمت أنه مر
"يقول اهلل :عبدي!
ُ

أطعم" وأنت ُّ
رب
جعت فلم تطعمني .فيقول :ربي كيف
فالن فلو عدته لوجدتـني عند ؟ عبدي!
ُ
عبدي م
ُ
العالمين؟ فيقول :أما علمت أن عبدي فالناب جاع فلو أطعمـته لوجدت ذل" عندي( ".المترجـم)
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ـان شــي"اب فشــي"اب فــي حالـ إلـة أشــبه إلــى حــد مــا بــالموت وأقــرب إلــى حــد مــا مــن
أنــه إذا لــم تُشــبع يقــع االنسـ ُ
الحياة النباتية الخالصة.
ـعب بكثيـر مـن التعـرف علـى حاجـات الجسـد واحصـا"ها .ولكـن
إن التعرف عليها واحصـا ها أص ُ
الجميــع يعترفــون بوجودهــا .فجميــع األعمــال الوحشــية التــي يمكــن أن يمارســها الغــازي علــى شــعوب
ـويه جســدي وتجوي إلـع مــنظم واس إل
خاضـعة مـن مجــازر وعمليـات تش إل
ـتعباد واعتقـاال إلت واســعة النطـاق تُـعـ ُّـد

عموماب إج ار إل
ات من هذا القبيل ،حتى وان لم تكن الحريةُ أو البلد األم من الضرورات الجسـدية .يعـي

أذى بجسـد  .تلـ" هـي
جميعُ الناس أن هنا" أعماالب وحشيةب تُلح ُ
أذى بحيـاة االنسـان دون أن تُلحـق ب
ق ب
التي تحرم االنسان من بع الغذا الالزم لحياة النفس.
ِّ
المتغيـرة ،المباشـرة أو غيــر
إن جميـع الواجبـات بــال اسـتثنا  ،المطــلقة منهــا أو النسـبية ،الثابتـة أو

المباشـ ـرة ،تج ــا األم ــور االنس ــانية ت ــنجم ع ــن الحاج ــات الحيوي ــة للك ــا"ن االنس ــاني .فموض ــوعُ جمي ــع
تخص مباشرةب إنساناب محدداب هو أمور لها بالنسبة للبشر دور مشابهم للغذا .
الواجبات التي
ُّ

من الواجب احتر ُام حقل القمح ليس لذاته بل ألنه طعام للبشر.
بصورة مماثلة ،ينبغي احتر ُام الجماعة ،أياب كانت – وطناب أو عا"لةب أو غير ذلـ"  ،-لـيس لـذاتها،

إنما لكونها غذا ب لعدد معين من النفوس البشرية.
ـب فــي الواقــع مواقــف وأفعــاالب مختلفـةب بحســب مختلــف الظــروف .إال أنــه متماثــل
يفــر هــذا الواجـ ُ

قطعاب للجميع إذا ما نظرنا إليه في ذاته.

خاصةب وأنه متماثل قطعاب في نظر الذين يكونون خارجه.

إن درجة االحترام الواجب للجماعات االنسانية عاليةم جداب لعدة اعتبارات.
ُّ
ـيس القمــح يمكــن فــي أي وقــت اســتبدالُه
أوالب ،كــل جماعــة فريــدة ،واذا مــا أُبيــدت ال تُعــو  .فكـ ُ
بكيس قمح الخر .والغذا ُ الذي تُ ِّ
قدمه الجماعةُ لنفوس أعضا"ها ال يعادله شي م في الكون أجمع.
زد على ذل" أن الجماعة أساساب تلـج المستقبل من خالل استم ارريتها .فهي ال تشتمل على غذا إل
ُ
لنفوس األحيا فحسب ،بل أيضاب لنفوس الذين لم يولدوا بعد والـذين سـيقتون إلـى هـذا العـالم علـى مـر
قرون قادمة.

أخيـ ابر ،فـ ن للجماعــة مــن خــالل اس ـتم ارريتها نفســها جــذورها فــي الماضــي .فتشـ ِّـك ُل األداة الوحيــدة
ات وأداة النقـل الوحيـدة التـي تُ ِّ
مك ُـن األمـوات مـن الـتكلُّم
للحفاظ على الكنوز الروحية التي جمعها األمـو ُ
مــع األحيــا  .وان الشــي األرضــي الوحيــد الــذي ال بــد أن تكــون لــه صــلة مباش ـرة مــع القــدر الخالــد
ل نسـان هـو إشــعاع هـؤال الـذين عرفـوا كيـف يعــون هـذا القـدر وعيـاب تامـاب ،ذلـ" االشــعاعُ المنقـو ُل مــن
جيل إلى جيل.
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ـب تجــا الجماعــة التــي تتعــر
بســبب هــذا كلِّــه ،قــد يحص ـ ُل أن يصــل الواجـ ُ
التضحية الكاملة .ولكن ال ينتج عن ذل" أن الجماعة فوق الكـا"ن االنسـاني 3.يمكـن أيضـاب أن يتحتــم
إل
إنسان يتعـر لمكـروإل أن يصـل إلـى حـد التضـحية الكاملـة ،بـدون أن يسـتلزم ذلـ"
على واجب إغاثة
للخطــر إلــى حــد

وجود أية أفضلية للشخص المغا .

الظروف ،من أجـل زراعة حقله ،إلى االعيـا والمـر

يمكن أن يتعر فال مح في بع
الموت .ولكن ال يغيب عن باله أبداب أن القضية قضية إل
خبز وحسب.

وحتـى

أي شـي
بصورة مماثلة ،ليس من حق أية جماعة على االطـالق ،حتـى عنـد التضـحية الكاملـةُّ ،

غير االحترام المماثل لالحترام الواجب للغذا .
ُ
مــا يحصــل فــي األعــم األغلــب هــو انقــالب األدوار .علــى العكــس تمامـاب ،تقكــل بعـ ُ الجماعــات
النفوس بدالب من أن تُ ِّ
ـب األول
قدم لها طعاماب .وفي هـذ الحالـة ،يكـون هنـا" مـر م اجتمـاعي ،والواج ُ
هو محاولة العالل؛ وفي بع

الحاالت قد يكون من الضروري االسترشاد بالطرق الجراحية.

اجب من ُهم في داخل الجماعة مماثالب لواجب من ُهم خارجها.
في هذ النقطة ،يكون و ُ
إل
قدم الجماعةُ لنفوس أعضا"ها غذا غير إل
قد تُ ِّ
عند"ذ ،ال بد من تحسينه.
كاف.
ب
ميـتةم ال تلتهم النفوس ولكنها بالمقابل ال ِّ
جماعات ِّ
تغذيها .ف ذا ث ُـبـت يقيناب أنها ماتـت
أخي ابر ،هنا"
م
ُ
فعالب وأن األمر ليس ُسباتاب [مرضيـاب] عاب ابر فال بد في هذ الحالة فقط من إلغا"ها.

تكونــه
ـام بهــا هــي د ارســة الحاجــات التــي تكــون لحيــاة الــنفس مــا ُ
الد ارس ـةُ األولــى التــي ينبغــي القيـ ُ
حاجات الطعام والنوم والدف لحياة الجسد .وال بد من محاولة إحصا"ها وتعريفها.
ُ
ينبغي عدم خلطها أبداب مـع الرغبـات والنـزوات واألهـوا والنقـا"ص .كمـا ينبغـي أيضـاب التمييـز بـين

الجوهري والعرضي .فاالنسـان ال يحتـال إلـى الـرز أو إلـى البطاطـا ،بـل إلـى الغـذا ؛ وال إلـى الحطـب
اف بحــاالت
أو إلــى الفحــم بــل إلــى الــدف  .كــذل" األمـ ُـر بالنســبة إلــى حاجــات الــنفس ،ينبغــي االعت ـر ُ
الرضــا المختلفــة ولكــن المرادفــة ،والتــي تلبــي الحاجــات نفس ـها .كمــا ينبغــي تمييــز أغذيــة الــنفس عــن
السموم التي يمكن لبع

تقوم مقام الغذا .
الوقت أن توهم بقنها ُ

 3يبدو أن خليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب كان يعي أن الكا"ن االنساني أعلى من الجماعة حينما

قال في إقامة الحد على مجموعة رجالكانوا قد قتلوا ر ُجـالب غيلةب [بالخديعة] (مع التحفظ على مسقلة االعدام):
الشافعي في
" في " ُمـوطـ"ه" و
ُّ
"واهلل لو تماأل [تساعد وتشاور] عليه أه ُل صنعا لقتلـتُهم جميعاب ".روا مال ُ

ي في "صحيحه" في "كتاب الديات" .وقد جا في القرالن" :من أجـل ذل" كتـبـنا على بني
"مسند " وذكر البخار ُّ
ُ
س أو ف إل
إسرا"يل أنه من قتل نفساب بغير نف إل
ساد في األر فكقنما قتل الناس جميعاب ومن أحياها فكقنما أحيا

الناس جميعاب( ".سورة الما"دة ،اآلية ( .)12المترجـم)
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ـات حســنة ،علــى التــقرجح علــى غيــر
إن غيــاب د ارســة كهــذ ُيجبــر الحكومــات ،إذا كانــت لــديها نيـ م
هدى.
واليكم بع

االيضاحات.
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 -9النظام
الحاجة األولى للنفس هي الحاجة األقرب إلى قـدرها الخالـد ،أال وهـي النظـام ،ويعنـي نسـيجاب مـن

العالقات االجتماعية بحي ال يكون أح مـد مرغمـاب علـى انتهـا" واجبـات صـارمة لتنفيـذ واجبـات أخـرى.
فالنفس ال تعاني إال في تل" الحالة من عنف روحي من ج ار ظروف خارجيـة .ألن مـن يوقفـه فقـط،
ُ

أثنــا تنفيــذ الواجــب ،تهديـ ُـد المــوت أو العــذاب يمكنــه أن يتجــاوز ذلــ" وال ُيجــرح إال فــي جســد  .ولكــن
ـات ص إل
الذي يوضع في ظروف تكون فيها األفعا ُل التي تقمر بها عـدةُ واجب إل
ـارمة أفعـاالب متعارضـة فـي
ُ
ُ
الواقع ،من دون أن يتمكن من اتِّقا ذل" ،ف ن ذل" االنسان ُيجرح في حبه للخير.
اليوم هنا" درجةم عاليةم جداب من الفوضى والتعار بين الواجبات.
إن من يتصرف بحيـ

يزيـد مـن هـذا التعـار

منــه يكــون صــانعاب للنظــام .ومــن ينفــي بع ـ
الجريمة.

يكـون مثيـ ابر للفوضـى .ومـن يتصـرف بحيـ

يقلِّـل

الواجبــات لتبســيط المشــاكل يكــون قــد أقــام رابط ـةب مــع

لــيس لــدينا لســو الحــظ طريق ـةم للتقليــل مــن هــذا التعــار  .حتــى إننــا لســنا متيقِّنــين مــن أن فك ـرة

ـب
النظــام الــذي ُيفتــر أن تكــون فيــه جميــعُ الواجبــات متناغمـةب فكـرةم غيـ ُـر خياليــة .عنــدما ينــز ُل الواجـ ُ
عدد كبير من العالقات المستقلة إلى درجة يبدو فيها التناق ُ مرجحاب على
إلى مستوى الواقع يتدخ ُل م
االنسجام.
ولكــن لــدينا كــل يــوم أمــام أعيننــا الكــون مثــاالب تتــازر فيــه أفعــا مل ميكانيكيــة مســتقلة النها"يــة لتشـ ِّـكل

نظاماب يبقى من خالل ُّ
التغيرات ثابتاب .لذل" نحن نحب جمال العالم ،ألننـا نستشـعر مـن و ار"ـه حضـور
شي مشابه للحكمة التي ُّ
نود امتالكها الشباع رغبتنا في الخير.

بدرجــة أقـ دـل ،تُقـ ِّـدم األعمــا ُل الفني ـةُ الجميل ـةُ حق ـاب مثــال الكــل المتكامــل الــذي تتــازر فيــه عناصـ ُـر
مستقلةم ،بصورة عصي إلة على الفهمِّ ،
لتشكل جماالب فريداب.
ـاس بمختلــف الواجبـات دا"مـاب عــن رغب إلـة فـي الخيـر ،فريــد إلة ،ثابت إلـة ،تظـ ُّل دا"مـاب
أخيـ ابر ،ينبثـق االحس ُ
هـي هـي ،عنـد ك ِّـل إنس إل
ـان ،مـن المهـد إلـى اللحــد .تلـ" الرغبـةُ التـي تفع ـ ُل علـى الـدوام فـي عمـق ذاتنـا
ـات .ف مـا أن نلجـق إلـى الكـذب
تمنعنا من أن نتمكن من االستسالم للمواقف التـي تتعـار فيهـا الواجب ُ
لننسى أنها موجودة واما أن نخبط خبط عشوا للخرول منها.
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ـي
تقمــل جمــال العــالم أيضـاب ،وكــذل" ُّ
إن تق ُّمــل األعمــال الفنيــة الحقيقيــة ،وكــذل" ُّ
تقمــل الخيــر الخفـ ِّ
الذي نتطلع إليه ،يمكن أن يدعمنا في جهد التفكير الدا"م فـي النظـام االنسـاني الـذي ينبغـي أن يكـون
موضوعنا األول.

ِّ
المحرضين على العنف أنفسهم من خالل التفكير كيـف أن القـوة الميكانيكيـة العميـا
كبار
ِّ
يشجع ُ
تسود كل الكون.
إذا نظرنا إلـى العـالم نظـرةب أفضـل مـن نظـرتهم ف ننـا سـنجد تشـجيعاب أكبـر إذا رأينـا كيـف أن القـوى
ـوى مقيــدةم ،متوافقــة متوازنــة ،تــؤدي إلــى المســاهمة فــي الوحــدة ،مــن
العميــا التــي ال حصــر لهــا هــي قـ ب

ونسميه الجمال.
خالل شي ال نفهمه ،ولكن ُنحُّبه
ِّ
واذا أبقينــا فكـرة النظــام االنســاني الحقيقــي حاضـرةب باســتمرار فــي ذاتنــا واذا فكرنــا بــذل" كمــا نفكــر

بموضوع ينبغـي علينـا التضـحيةُ الكاملـة مـن أجلـه عنـدما تسـنح الفرصـةُ ف ننـا نصـبح فـي حالـة إنسـان

يمشــي فــي الليــل بــدون دليــل ولكنــه يفكــر باســتمرار فــي االتجــا الــذي يريــد أن يتجــه نحــو  .هنــا" أمــل
كبير لمثل هذا المسافر.

هــذا النظــام هــو أُولــى الحاجــات ،بــل هــو فــوق الحاجــات بكــل معنــى الكلمــة .ولكــي نــتمكن مــن

التفكير فيه ،ال بد من معرفة الحاجات األخرى.

ميـز الحاجـات عـن الرغبـات أو األهـوا أو العيـوب وتُ ِّ
إن الخاصية األُولى التـي تُ ِّ
ميـز الغـذا عـن
الس ـ ِّم هــي أن الحاجــات محــدودةم ،وكــذل" الغــذا الــذي يقابلهــا .فالبخيـ ُل ال يكتفــي أبــداب مــن
الشـراهة أو ُّ

الذهب ،ولكن إذا أعطينا أي إنسان خب ابز بقدر مـا يريـد فسـتقتي لحظـةم يكتفـي فيهـا منـه .يجل ُ
ـب الغـذا ُ
الشبع .كذل" األمر في غذا النفس.

ال مــن األضــداد وينبغــي أن
الخاصــيةُ الثانيــة المرتبطــة بــاألُولى هــي أن الحاجــات تنــتظم فــي أزو إل

فاالنسان يحتال إلى الغذا  ،ولكـن يحتـال أيضـاب إلـى فاصـل بـين الوجبـات؛ ويحتـال
تتالف في توازن.
ُ
إلى الدف والى البرودة المعتدلة ،ويحتال إلى الراحة والى النشاط .كذل" األمر في حاجات النفس.
نسميه بطريق الوسط  le juste milieuيقوم في الحقيقة على عدم إشـباع أي مـن الحـاجتين
ما ِّ

4
ـي مثي مـر
الضدين .إن إشـباع أي مـن الحـاجتين المتضـادتين حتـى االمـتال لهُـو تشـويهم للتـوازن الحقيق ِّ
للسخرية.

4
الت الروحيـةُ جميعـاب علــى االعتــدال والوســطية وعــدم التطــرف .فالبوذيـةُ تقــوم علــى أربــع حقــا"ق
تحـ ُّ المنقـو ُ
إل
إل
سامية وهي ]1[ :طبيعة المعاناة و[ ]2مصدر المعاناة و[ ]1إيقاف المعاناة و[ ]9الطريق المـؤدي إلـى
نبيلة أو

إيقــاف المعانــاة .ف اربــع هــذ الحقــا"ق هــو الطريــق الوســط أو الــدرب الوســط  ،majjhimā paṭipadāأو مــا
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الح ِّـريَّـة
ُ -2
الح ِّـري ـةُ بـالمعنى الملمـوس للكلمـة تقـوم علـى إمكانيـة
غنى عنـه للـنفس البشـرية .و ُ
ُ
الح ِّـريـةُ غذا م ال ب
الخيــار .والمقصــود طبعـاب إمكانيــة حقيقيــة .فحيثمــا تكــون هنــا" حيــاة جماعيــة فــال منــاص مــن أن يحــد

ضها المنفعةُ العامة.
الخيار قو ُ
اعد تفر ُ
ـون بش ـ إل
ِّ
ـروط
الح ِّـريـ ــة مره ـ م
ـام ُ
إال أن ُ
الح ِّـريـ ــة ال تزي ــد وال ت ــنقص بض ــيق الح ــدود أو باتس ــاعها .فتم ـ ُ
قياسها ليس أقل سهولةب.
ُ
ألي إنسـ إل
ـان يرغــب فــي ذلــ" ويمتلــ" ملكــة
ينبغــي أن تكــون القواعـ ُـد معقول ـةب وســهلةب بحي ـ يمكــن ِّ
انتبــا إل متوســطةب أن يفهــم الفا"ــدة التــي تقابلُهــا مــن جهـ إلـة وأن يفهــم مــن جهـ إلـة أخــرى الضــرورات الواقعيــة
التي فرضتها .ينبغي أن تصـدر عـن سـلطة ال ينظـر إليهـا علـى أنهـا غريبـة أو عـدوة ،س إل
ـلطة محبوب إلـة
ُ

يسـمى بالفرنسـية le juste milieu :أو  Sentier du Milieuأو la voie moyenne (chemin du
) milieuأو مـا يـدعى باالنكليزيـة Middle Path :أو  middle wayأو  .happy mediumهـذا الطريـق

ب هي :الفهم السوي ،التفكير السوي ،القـول
الوسط ُيدعى في البوذية الطريق المثمن ،ألنه يقوم على ثمان ُشع ُ
الس ـ ــوي ،الف ع ـ ــل الس ـ ــوي ،ال ـ ــرزق الس ـ ــوي ،الجه ـ ــد الس ـ ــوي ،االنتب ـ ــا الس ـ ــوي ،التركي ـ ــز الس ـ ــوي( .ع ـ ــن كت ـ ــاب
[ L'enseignement du Bouddha, d'après les textes les plus anciensتعـاليم البـوذا حسـب
النصــوص القديمــة] ،المؤلِّــف :وال ـﭙوال اره ـوال  ،Walpola Rahulaمنشــورات ســوي  ،Seuilسلســلة ســاجيس

ُ

ـاوز الحـ ِّـد
 ،Sagessesص  16وص  .)58كمــا أن االســالم يوصــف بقنــه ديــن الوســط ،حي ـ ال إف ـراط [تجـ ُ
ـاوز الحــد مــن جانــب النقصــان
ـاوز الحــد ســلباب أو تجـ ُ
ـاوز الحــد مــن جانــب الكمــال] وال تف ـريط [تجـ ُ
إيجاب ـاب أو تجـ ُ
"الوكــس [بخــس ونقــص] وال شــطط [جــور]"( .حــدي

روا مسـلم والنســا"ي) والوســطيةُ التــي

والتقصــير] ،وحيـ
تُمثِّـ ُل االعتدال واالستقامة على صراط  strataاهلل هي من خصا"ص األُمـة االسـالمية" :وكـذل" جع ـلناكم أُم ـةب
وسـطبا لت ُكونـوا ُشـهدا علــى النـاس وي ُكــون الرسـو ُل علــيكم شـهيداب( ".البقـرة" .)191 ،وال تجعـل يــد" مغلولـةب إلــى
ـور( ".االسـ ار " )21 ،والــذين إذا أنـف ـقوا لــم ُيســرفُوا ولــم يـقـتُ ـروا
وما مح ُسـ اب
ُعُنقـ" وال تب ُســطها ُكــل البســط فـتـق ُع ـد م ـلُ ب
وح ـ ُّ
ب التنــاهي شــطط .".والطريــق الوســط فــي
خير األمــور الوس ـطُ ُ
وكــان بــين ذلــ" قوام ـاب( ".الفرقــان )53 ،ف ــ" ُ
االسـ ــالم هـ ــو فـ ــي الحقيقـ ــة الص ـ ـراط المسـ ــتقيم (كلمـ ــة "ص ـ ـراط" مـ ــن الالتينيـ ــة  strataأي الطريـ ــق المشـ ــقوقة

الصليب ،مـن بـين رمـوز أخـرى ،إلـى تقـاطع الـروح والمـادة ،أي إلـى التـوازن
المستقيمة) .وفي المسيحية ،يرمز
ُ
متطرفـاب باتجــا
متطرفـاب باتجــا الروحانيــة وال
بــين الروحــي والمــادي .وبالتــالي ،ينبغــي لحامــل الصــليب أال يكــون
ِّ
ِّ

الماديــة ،بــل هــو وس ـطم بينهمــا؛ وبــذل" يكــون ممــن ات ــبع ص ـراط مــن أنعــم اهللُ علــيهم ،غيــر المغضــوب علــيهم

(الماديين فقط) وال الضالين (الروحانيين فقط)( .المترجـم)
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" من يـديرها .ال بـد مـن أن تكـون القواعـد ثابتـةب وقليلـة العـدد وعامـةب بحيـ
كقنها مل ُ
استيعابها استيعاباب نها"ياب ،ال أن يصطدم بها كلما كان عليه أن يتخذ ق ار ابر.

يـتمك ُن الفك ُـر مـن

حريةُ النـاس ذوي االرادة ِّ
حري ـةب تامـةب فـي داخلهـم علـى الـرغم مـن أنهـا
الطيبـة ِّ
بهذ الشروط تكون ِّ

االمكانيات الممنوعـةُ فـي
تحضر
مقيدة بالواقع .ألنه عندما تندمج القواعد في كينونتهم نفسها ال تعود
ُ
ُ
فكــرهم وال تســتدعي مقاومتُهــا ودفعهــا .كــذل" ف ـ ن عــادة عــدم أكــل األشــيا الكريهــة أو الخط ـرة ،تلــ"

للحريـة فـي مجـال الغـذا  .الطفـ ُل وحـد
االنسان
العادة التي طبعـتـها التربيةُ ،ال يشعر بها
ُّ
السوي كقيد ِّ
ُ
يشعر بالقيود.

إن م ــن تنقصـــهم العزيمـ ـةُ الص ــادقة أو م ــن يبقـــون طف ــوليين ليسـ ـوا أب ــداب أحـ ـ ار ابر ف ــي أيـــة حالـــة

اجتماعية.

ـات الخيــار واســعةب إلــى درجــة االض ـرار بالمصــلحة العامــة ،ال يتمتــع البشـ ُـر
عنــدما تكــون إمكانيـ ُ
بالحرية .ألنه يجب عليهم إما أن يلجقوا إلى مالذ الالمسؤولية والطيش والالمبـاالة ،ذلـ" المـالذ الـذي
ِّ
ال يمكن أن يجدوا فيه سوى الملل واما أن ترهقهم المسؤوليةُ في كل ظرف خشية إيذا اآلخـرين .فـي
الحرية وال يشعرون بقنهم يتمتعون بها ،يصل بهـم
الناس خطقب بقنهم يمتلكون ِّ
حالة كهذ  ،عندما يعتقد ُ
الحرية ليست خي ابر.
األمر إلى االعتقاد بقن ِّ
ُ
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 -1الطاعة
الطاعـةُ حاجـةم حيويــة للــنفس البشـرية .وهــي علــى نــوعين :طاعـةم للقـوانين القا"مــة وطاعـةم ألنـ إل
ـاس
ِّ
المـتـلـقــاة ،بـل موافقـةم تُمـنح مـرةب
ُينظر إليهم كقادة .وتقتضي الموافقـة ،لـيس علـى كـل أم إلـر مـن األوامـر ُ
اف
واحــدة ،م ــع م ارع ــاة ش ــرط وحيــد عن ــد االقتض ــا ه ــو مقتضــيات الض ــمير .م ــن الض ــروري االعتـ ـر ُ
عموماب ،وأن يعترف القادةُ أوالب ،بقن الموافقة ،وليس الخوف مـن العقـاب أو الطمـع فـي الثـواب ،تش ِّـك ُل

فــي الواقــع الحــافز الر"يســي للطاعــة ،بحي ـ ال يكــون أبــداب فــي الخضــوع ُش ـبهةُ ُخنــوع .ال بــد مــن أن
ـس
نعرف أيضاب أن الذين يـقمرون يطيعون بدورهم؛ ينبغي أن يتجه
بي كلُّـه نحـو هـدف يح ُّ
النظام التراتُ ِّ
ُ
بسمو .
الجميعُ من األعلى إلى األدنى بقيمته وحتى
ِّ
بما أن الطاعة غذا م ضروري للنفس ف ن من ُيحرُم منها نها"ياب يمر  .وبالتالي ف ن كل جماع إلـة
.

غير مسؤول تجا أحد تكون بين يدي إنسان مري
يحكمها م
قا"د أعلى ُ
ـان مــدى الحيــاة علــى رأس تنظــيم اجتمــاعي فــال بــد مــن أن يكــون رمـ ابز ال
ولــذل" أينمــا ُوضــع إنسـ م

قا"داب ،كحالة ملـ" إنكلتـرا؛ وينبغـي أيضـاب أن ِّ
حريـة أي إنسـان
حريتـه أكثـر مـن ِّ
الداب السـلو" مـن ِّ
تقيــد ُ
أحد ما ،على الرغم من كونهم قادةب؛ ومن جهة
من الشعب .وبهذ الطريقة ،يكون فوق القادة الفعليين م
أخـ ــرى ،يمكـ ــن اسـ ــتبدالُهم بـ ــدون أن تنقطـ ــع االسـ ــتم ارريةُ ،وبالتـ ــالي يحصـ ــل كـ ـ ٌّـل مـ ــنهم علـ ــى نصـ ــيبه
الضروري من الطاعة.

إن الذين ُيخضعون جماهير بشريةب باالك ار والوحشية إنما يحرمونها في الوقت نفسه من غذا ين

الحريةُ والطاعة؛ ألنه ال يعود في اسـتطاعة هـذ الجمـاهير أن تعطـي موافقتهـا الداخليـة
حيويين هماِّ :

للســلطة التــي تــرزح تحتهــا .والــذين يشــجعون وضــعاب يكــون فيــه إغ ـ ار ُ الــربح المحـ ِّـر" الر"يســي إنمــا
ويشرى.
ينزعون من الناس الطاعة ،ألن الموافقة التي هي
أساس الطاعة ليست شي"اب يباع ُ
ُ
هنا" ألف إشارة تُظهر أن البشر في عصرنا كـانوا منـذ وقـت طويـل جـا"عين إلـى الطاعـة .ولكـن
األمر العطا"هم العبودية.
اسـتُـغـل ذل"
ُ
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 -9المسؤولية
إن المبادرة والمسـؤولية ،شـعور المـر بقنـه مفيـد وحتـى بقنـه ال ُيسـتغنى عنـه ،هـي حاجـات حيويـة

للنفس البشرية.

ـان الكامـ ُل منهــا هــي حالــة العاطــل عــن العمــل ،حتــى وان تلقــى مســاعدةب تُ ِّ
مكنــه مــن األكــل
الحرمـ ُ
واللـبس والســكن .فهـو ال شــي فـي الحيــاة االقتصــادية ،وورقـةُ االقتـراع التـي تشـ ِّـك ُل نصـيبه فــي الحيــاة
معنى.
السياسية ليس لها عند من
ب

فحا ُل العامل اليدوي [العادي غير المؤهـل] يكاد يكون أفضل.
يتطلـب إشــباعُ هـذ الحاجــة أن يكــون علـى االنســان أن يتخـذ غالبـاب قـ ارر إل
ات فـي مشــاكل ،كبيـرإلة أو
ُ
إل
ـس بنفسـه ملتزمـاب تجاههـا .ينبغـي أيضـاب أن
تمس مصالح غريبة عن مصـالحه هـو ،ولكنـه يح ُّ
صغيرإلةُّ ،

يلتــزم ببــذل جهــود باســتمرار .وينبغــي أخيـ ابر أن يــتمكن فكريـاب مــن االحاطــة بنتــال الجماعــة التــي ينتمــي
أي يعطيـه .ألجـل ذلـ" ،ينبغـي
إليها برمته ،بما فيه المجاالت التي ليس لـه فيهـا أبـداب قـرمار يتخـ ُذ وال ر م
ـمو
أن ُنعِّرفه على هذا النتـال وأن نطلـب منـه أن يوليـه اهتمامـاب وأن نجعلـه يح ُّ
ـس بقيمتـه وفا"دتـه ،وس ِّ
" بالجانب الذي يشار" فيه.
إذا اقتضى
األمر ذل" ،وأن نجعله بال ريب يمس ُ
ُ
كـ ُّـل جماعــة ،مهمــا كــان نوعهــا ،ال تتــيح ألعضــا"ها قضــا هــذ الحاجــة تكــون مـعـيــبةب وال بــد مــن

تغييرها.

تصــل حاجـةُ المبــادرة عنــد أيــة شخصــية قويــة قلــيالب إلــى درجــة حاجــة القيــادة .ينبغــي علــى الحيــاة

المحلية واالقليمية الغنية وعلى األعمال التربوية الكثيرة وعلـى حركـات الشـباب أن تعطـي أي شـخص
غير قادر على القيادة فرصة القيادة خالل بع فتر إل
ات من حياته.
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 -5المساواة
المســاواةُ حاجـةم حيويــة للــنفس البشـرية .وتقــوم علــى االعت ـراف العلنــي والعــام والفعلــي الــذي تُعِّب ــر

اف بقن المقدار نفسه من االحترام والتقدير حـق واجـب لكـل كـا"ن
عنه تعبي ابر حقيقياب
المؤسسات واألعر ُ
ُ
إنساني ،ألن االحترام حق واجب لكل كا"ن إنساني بذاته وليس له درجات.
وبالتــالي ،ال ينبغــي أبــداب للفــروق الحتميــة بــين البشــر أن تحمــل مفهــوم الفــرق فــي درجــة االحتـرام.

فحتــى ال نشــعر بــقن الفــروق تحمــل هــذا المفهــوم ،ال بــد مــن وجــود شــي م مــن الت ـوازن بــين المســاواة
والالمساواة.
أي
يقـوم تكــافؤ الفُــرص علــى نــوع مــن التوفيـق أو الجمــع بــين المســاواة والالمســاواة .فـ ذا اســتطاع ُّ

إنسان بلوغ المكانة االجتماعية المقابلة للوظيفة التي يقـدر علـى شـغلها واذا انتشـرت التربيـةُ بحيـ ال
أحد من أية كفا ة بسبب مولـد فقـط فـ ن لجميـع األطفـال األمـل نفسـه .وهكـذا تكـون فرصـةُ ك ُّـل
ُيحرم م
يخص أوالد فيما بعد.
يخصه هو عندما يكون شاباب وفيما
إنسان مكاف"ةب لفرصة االنسان اآلخر ،فيما
ُّ
ُّ
ـق وحــد بلعــب الــدور مــن دون أن يكــون عنص ـ ابر ضــمن عناصــر
ولكــن عنــدما يقــوم هــذا التوفيـ ُ
أخرى ،ال يعود ِّ
يشك ُل توازناب وينطوي على مخاطر جم إلة.
وضع أدنى ويعاني من ذل" ،ال ِّ
إل
تشكل معرفةُ أن عجـز هـو سـبب
النسان يكون في
أوالب ،بالنسبة
إل

فبعضـهم يمكنـه أن يتحمــل مـا
وضعه ومعرفةُ أن الناس كلهم يعرفون ذل" ع از ب بل مضاعفة للمـ اررة؛
ُ
ال يطاق والبع ُ اآلخر ينقاد إلى الجريمة ،وذل" ٌّ
كل بحسب طبعه.
ثم تنشق بنا ب على ذل" وبصورة محتومة في الحياة االجتماعية ما هو أشبهُ بمضـخ إلة ماصـة نحـو
ـيم توازنـاب مـع الحركـة الصـاعدة.
األعلى .فينتج عن ذل" مر م اجتمـاعي إذا لـم تـقت حركـةم هابطـةم تق ُ

يكون ممكناب في الواقع البن األجير أن يصبح وزي ابر يوماب ما ،بهذا المقدار ينبغي أن يكون
فبمقدار ما
ُ
ممكناب في الواقع البن الوزير أن يصبح أجي ابر يوماب ما .وال يمكن أن تكون درجـةُ االحتمـال الثـاني هـذا
كبيرةب بدون وجود درجة خطيرة جداب من االك ار االجتماعي.
إذا قـام هــذا النـوع مــن المســاواة بلعـب الــدور وحــد وبـدون حــدود ف نــه سـيعطي الحيــاة االجتماعيــة
مرونةب تقوم بتفكيكها.
هنا" طرا"ق ُّ
أقل فظاظةب للتقليف بين المساواة واالختالف .الطريقةُ األولى هي التناسب .ويعرف
التناسب بقنه التوفيق بين المساواة والالمساواة ،وهو العنصر الوحيد للتوازن في كل مكان من الكون.
ُ
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لــو طُِّب ــقت هــذ الطريق ـةُ علــى الت ـوازن االجتمــاعي لفُرضــت علــى كــل إنســان أعبــا م متناســبة مــع
ومخاطر مقابلة في حالة العجـز والخطـق .مـثالب ،ربمـا ينبغـي علـى رب
القدرة والرفاهية اللتين يمتلكهما
ُ

العمل غير الكف أو المرتكب لخطق تجا عماله أن يعاني فـي نفسـه وجسـد أكثـر بكثيـر ممـا يعـاني

عامــل يــدوي عــادي غيــر كــف أو مرتكــب لخطــق تجــا رب عملــه .فض ـالب عــن ذلــ" ،ربمــا ينبغــي أن

يعـرف جميــعُ العمـال العــاديين أن األمـر يكــون علــى هـذا النحــو .وهـذا يســتلزم تنظيمـاب معيــناب للمخــاطر
من إل
وتصو ابر للعقاب في قـانون العقوبـات مـن جه إلـة أخـرى بحيـ تلعـب دا"مـاب المكانـةُ االجتماعيـة
جهة
ُّ
مشدد ،دو ابر في تحديد العقوبة .من إل
إلى حد كبير ،وكظرف ِّ
باب أولى ،ينبغي لممارسة وظـا"ف عامـ إلة
إل
ر إل
شخصية جسيمة.
فيعة أن تنطوي على مخاطر
الكمـي عـن االختالفـات مـا
الطريقةُ األخرى لجعل المساواة تتوافق مع االختالف هي نزع الطـابع ِّ

استطعنا .فحيثما يكون هنا" اختالف في الطبيعة فقط ال في الدرجة ال يكون هنا" أية المساواة.

عنـدما نجعـل مـن المـال المح ِّـر" الوحيـد أو شــبه الوحيـد لجميـع األفعـال والمقيـاس الوحيـد أو شــبه

الوحيــد لجميــع األشــيا نكــون بــذل" قــد وضــعنا ُســم الالمســاواة فــي كــل مكــان .مــن الصــحيح أن هــذ
الالمســاواة هــي محـ ِّـر"؛ فهــي ليســت مرتبط ـةب باألشــخاص ،ألن المــال ُيكتســب ويضــيع؛ والالمســاواةُ

ليست أقل واقعيةب منه.

هنا" نوعان من الالمساواة يقابلهمـا حـافزان مختلفـان .فالالمسـاواة الثابتـة تقريبـاب ،كالالمسـاواة فـي

فرنسا القديمة ،تؤدي إلـى عبـادة الرؤسـا – لـيس بـدون أن تخالطهـا كراهيـةم مكبوتـة – والـى الخضـوع

المحركة ،المرنة ،تؤدي إلى رغبة في الصعود .وهي ليست أقـرب إلـى المسـاواة
ِّ
ألوامرهم .والالمساواةُ
من الالمساواة الثابتة ،كما أنها هي األخرى ضارة أيضاب .فثورةُ عام  1381عندما ادعـت المسـاواة لـم
شكل من الالمساواة مكان إل
تـقُـم في الواقع سوى بتكريس عملية استبدال إل
شكل الخر.
كلمــا كــان هنــا" مســاواةم فــي المجتمــع ،كــان عم ـ ُل الحــافزين الم ـرتبطين بشــكلي الالمســاواة أقــل،
وبالتالي ينبغي وجود حوافز أكثر.
وبمقدار ما تكون المساواةُ كبيرةب ،بمقدار ما ُينظر إلى الظروف البشرية المختلفة كمـا هـي ،بـدون
أن يكـون أحـ ُـدها أقــل أو أفضــل مــن اآلخــر ،ولكنهــا مختلفــة .بمعنــى أن تكــون ،ببسـ إل
ـاطة ،مهنـةُ عامــل
المــنجم ومهن ـةُ الــوزير اســتعدادين مختلفــين كمهنتــي الشــاعر وعــالم الرياضــيات .وبمعنــى أن تُ ــحسب
القسوةُ الجسديةُ المرتبطةُ بظرف عامل المنجم تكريماب لمن يعاني منها.

ـيش الــروح المعنويــة التــي ينبغــي فـ ن الجنــدي يكــون ســعيداب
فــي أوقــات الحــرب ،عنــدما يمتلــ" الجـ ُ
وفخور بقن مصير المعركـة يعتمـد
اب
وفخو ابر بكونه تحت النار ال في المقر العام؛ ويكون الجن ار ُل سعيداب
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ويعجــب الجنـ ار ُل بالجنــدي .مثـ ُل هــذا التـوازن
علــى عقلـه؛ وفــي الوقــت نفســه ُيعجــب الجنـ ُّ
ـدي بــالجنرال ُ
ِّ
يشك ُل مساواةب .فالمساواةُ في الظروف االجتماعية تحصل فيما لو كان فيها مث ُل ذل" التوازن.
وهذا يستلزم وجود مؤشرات اعتراف خاصة بكل ظرف وال تكون كاذبة.
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 -6التَّراتُبية
التراتُبي ـةُ [نظــام الم ارتــب] حاج ـةم حيويــة للــنفس البش ـرية .وتقــوم علــى نــوع مــن االحت ـرام ونــوع مــن
االخــالص للرؤســا لــيس بــالنظر إلــى شخصــهم وال إلــى الســلطة التــي يمارســونها ولكــن بــالنظر إلــى
ـات ك ِّـل
كونهم رمو ابز .فما يرمزون إليه هو ذل" المجال الذي يوجـد فـوق كـل إنسـان والـذي تش ِّـكل واجب ُ
إنس ــان تج ــا أق ارن ــه تعبيـ ـ ابر عن ــه ف ــي ه ــذا الع ــالم .وتقتض ــي التراتبيـ ـةُ الحقيقيـ ـةُ أن يع ــي الرؤس ــا ُ ه ــذ
الوظيفة الرمزية ويعـلموا أنها الموضوع الشرعي الوحيد الخالص مرؤوسيهم .إن نتيجة التراتبية الحقـة
هي حمـ ُل ِّ
كل فرد على االستقرار بصورة طبيعية في المكان الذي يشغله.
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 -7الشرف
ف حاجـةم حيويــة للــنفس البشـرية .فـاالحترام الواجــب لكــل كــا"ن إنســاني لمجــرد كونــه إنســاناب،
الشــر ُ
حتــى وان أُعطــي فعليـاب ،ال يكفــي لتلبيــة هــذ الحاجــة؛ ألنــه مماثــل لجميــع البشــر وثابــت؛ فــي حــين أن

الشــرف لــه عالقــة بكــا"ن إنســاني معتبــر ،لــيس بــالنظر إلــى كونــه إنســاناب ببســاطة ،ولكــن بــالنظر إلــى
محيطـه االجتمــاعي .وتُشــبع هــذ الحاجـةُ إشــباعاب كـامالب إذا قــدمت كـ ُّـل جماعــة للكــا"ن االنســاني الــذي

ينتمي إليها مشاركةب في الت ار

السامي المتضمن في ماضيها والمعترف به علناب خارجها.

مــثالب ،لكــي تلبــى حاج ـةُ الشــرف فــي الحيــاة المهنيــة ،ال بــد مــن أن تقابــل كــل مهنــة جمعي ـةم مــا

 collectivitéتكــون قــادرةب فعلي ـاب علــى الحفــاظ علــى الــذكرى حي ـةب ،ذكــرى كنــوز الشــهامة والبطول ــة
والنزاهة والكرم والعبقرية ،تل" الكنوز التي تُبذل خالل ممارسة المهنة.
كل اضطهاد يؤدي إلى جوع لحاجة الشرف ،ألن تقاليد الشهامة التي يمتلكها المضطهدون غيـر
د
معترف بها لعدم وجود هيبة اجتماعية.
وه ــذ ه ــي دا"مـ ـاب نتيجـــة الغ ــزو .فــ ـ "ﭭ ـ ـرسينجيتوريكس" Vercingétorix 5لـــم يكـــن بطـ ـالب عنـ ــد

الروم ــان .ول ــو أن االنكلي ــز ق ــد اس ــتولوا عل ــى فرنس ــا ف ــي الق ــرن الخ ــامس عش ــر ل ـ ـُنسيت ج ــان دار"
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" 5ﭭـرسينجيتوريكس"  :Vercingétorixقا"د وابن زعيم غالي ،ولد حوالي سنة  82ق .م .في الرﭭيرني

 Arverneوتوفي في روما سنة  95ق .م .قاد تحالفاب من الشعوب الغال ضد يوليوس قيصر عام  62ق .م.
وبعد أن هزم الرومان في جيرغويا  ،Gergovieحوصر في أليزيا  Alésiaواستسلم وأُعدم في روما.

(المترجـم)

ُ 6ولدت جان دار"  Jeanne d'Arcعام  1912م في مدينة دومريمي  Domrémy-la-Pucelleشمال
شرق فرنسا ،وتوفيت عام 1911م في التاسعة عشرة من عمرها في مدينة "روان"  Rouenفي إقليم نورماندي

شمال البالد ب عدامها حرقاب من قبل قوات االحتالل التي اتهمتها بالهرطقة .تُعتبر أبرز وجو مقاومة االحتالل
االنكليزي أثنا حرب الما"ة عام بين بريطانيا وفرنسا ( .)1961-1113وترجع شهرتها إلى نجاحها في رفع
حصار قوات االحتالل االنكليزية عن مدينة "أورليان" [أورليانز]  Orléansالفرنسية عام 1921؛ حي

استطاعت لقا المل" الفرنسي "شارل السابع" بمدينة "شينون"  Chinonوأقنعته بالمهمة العسكرية التي نذرت

نفسها لها وهي تخليص "أورليان" من براثن االنكليز .وتقدمت وكانت تبلغ حينها  11عاما على رأس جيش
صغير وتمكنت من االنتصار في معركة في مدينة "ﭙـاتاي"  Patayوطرد جيش االحتالل من أورليان.

وعرفت جان دار" منذ ذل" الحين باسم "الﭙوسيل دورليانز"  La Pucelle d’Orléansأي عذ ار أورليان.
ُ
قاومت المستعمر االنكليزي ،لكنها أخفقت في "كومـﭙـيين"  Compiègneقبل أن تصل إلى باريس ،وسقطت
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 Jeanne d'Arcتمامـ ـاب ،وحت ــى عل ــى نط ــاق واس ــع .حاليـ ـاب ن ــتكلم عنه ــا لةنـ ـاميين Annamites
[الـﭭيتناميين] 7وللعرب؛ ولكنهم يعرفـون أننـا ال نريـد أن نتكلــم عنـدنا ال عـن أبطـالهم وال عـن ِّ
قديسـيهم؛
وهكذا فالحالة التي نحن فيها من حفاظ على أبطالنا هي ني مل من شرف الـﭭيتناميين والعرب.

إن لالضـ ــطهاد االجتمـ ــاعي النتـ ــا"ج نفسـ ــها .فـ ـ ـ"غوينمر" Guynemer 8و"مرمـ ــوز"Mermoz 9

ُخـ ـلِّدوا فــي الــذاكرة الجمعيــة بفضــل هيبــة الطي ـران االجتماعيــة؛ والبطولــة الخارقــة أحيان ـاب التــي يبــذلها
ـدى ف ــي أوس ــاط عم ــال المن ــاجم أو ص ــيادي
عم ــا ُل المن ــاجم أو ص ــيادو الس ــم" بالك ــاد يك ــون له ــا ص ـ ب
السم".
إن الدرجة القصوى للحرمان من الشرف هي الحرمـان الكامـل مـن التقـدير المفـرو

علـى ف"ـات

مــن الكا"نــات االنســانية .كمــا ه ـي فــي فرنســا ،وبقشــكال مختلفــة ،حــا ُل المومســات وأصــحاب الس ـوابق
ورجــال الشــرطة والطبقــة الــدنيا مــن المهــاجرين والســكان األصــليين للمســتعمرات ...وينبغــي لمثــل هــذ
الف"ات أال تكون موجودةب.
يجب على الجريمة وحدها أن تضع الكا"ن الذي يرتكبها خارل االحترام االجتماعي ،ويجب على

العقاب أن يعيد إليه.

في  21مايو  1912في أيدي "البورغينيين" ( Bourguignonsنسبة إلى جنود دوق بورغوني المعار

السحر ،فقُـ ِّدمـت إلى
لحزب األرمانيا"  ،)Les Armagnacsوتم بيعها إلى االنكليز بعد أن ألصقوا بها تهمة ِّ
سقف "ﭙـيير كوشون"  ،Pierre Cauchonأسقف مدينة بوﭭـيه ،Beauvais
محكمة كنسية ت أرسها األ ُ
واعتُبرت بموجب قرار المحكمة ملحدةب ومرتدةب ،مما أدى إلى حرقها حيةب في  12أيار/مايو  .1911أقيمت
محكمةم خاصة لتكريم جان دار" عام 1962م أي بعد  11عام من إحراقها حيةب ،ثم في عام  1121طُ ِّوبـت

كمسيحية ،أي بعد  962عام من موتها .وفي عام  1122أُطلق عليها لقب القديسة جان دار" ،أي بعد 951

عام من موتها( .المترجـم ،عن ويكيبيديا)

 7أنـام  Annamأو  :Annanاسم أُطلق على ﭭييتنام خالل االستعمار الفرنسي؛ وتعني الكلمة :الجنوب

الهادي أو السِّلمي ،وهي مشتقة من  Anوتعني :السالم و Namأو  Nanوتعني :الجنوب .وكانت التسمية

تُطـلق باألساس على الجز األوسط من ﭭييتنام( .المترجـم)

 8جورل غوينمر  :)1113 – 1819( Georges Guynemerبطل الطيران الحربي الفرنسي .حقق 69
انتصا ابر( .المترجـم)

 9جان مرموز  :)1115 – 1121( Jean Mermozطيار فرنسي .قام بقول نقل بريدي جوي مباشر بين
أفريقيا وأمريكيا الجنوبية في عام ( .1112المترجـم)
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ِ -8
العقاب
ـات مــن النــوع األول
ـاب حاج ـةم حيويــة للــنفس البش ـرية .وهــو نوعــان :تــقديبي وج از"ــي .فالعقوبـ ُ
العقـ ُ
ِّ
تقدم ضمانةب ضد حاالت الضعف التي ستكون مقاومتُها مضنيةب جداب إذا لم يكن هنـا" دع مـم خـارجي.
ـان نفسـه خـارل
ولكن العقاب األكثـر ضـرورةب للـنفس هـو العقـاب علـى الجريمـة .فبالجريمـة يضـع االنس ُ

شبكة الواجبات الثابتـة التـي تـربط كـل كـا"ن إنسـاني بجميـع البشـر اآلخـرين .وال يمكـن إعـادة اندماجـه
فيهــا إال بالعقــاب ،بصــورة كاملــة إذا كــان هن ــا" موافقــة مــن طرفــه ،واال فبصــورإلة جز"يــة .فمثلم ــا أن

الطريقة الوحيدة للتعبير عن االحترام لمن يعاني مـن الجـوع هـي إطعامـه ،كـذل" فـ ن الطريقـة الوحيـدة
للتعبيــر عــن االحت ـرام لمــن يضــع نفســه خــارل القــانون هــي إعــادة دمجــه فيــه ب خضــاعه للعقــاب الــذي

ِّ
القانون.
يحدد
ُ

قانون العقوبات طريقة إك ار من خالل الرعب ،كما هي الحـال
إن حاجة العقاب ال تلبى إذا كان
ُ
بصورة عامة.
تســتلزم تلبيـةُ هــذ الرغبــة أوالب أن يحمــل كـ ُّـل مــا يتعلــق بقــانون العقوبــات طابعـاب مهيبـاب ومقدسـاب وأن

تُضـ ـفى مهاب ـةُ القــانون علــى المحكمــة وعلــى الشــرطة وعلــى المــتهم وعلــى المحكــوم ،وذلــ" حتــى فــي
القضايا األقل أهمية ،لمجرد أنها يمكن أن ِّ
الحريـة .وينبغـي أن يكـون العقـاب
تؤدي إلى الحرمـان مـن ِّ
شرفاب ،ال أن يمحو فقط عار الجريمة ،بل أن ُينظر إليه كتربية إضافية تُجبر على الخير العام بقعلى

درجة من االخالص .كما يجب أن تكون قسوةُ العقوبات منسجمةب مع طابع الواجبات المنتهكـة ولـيس
مع مصالح األمن االجتماعي.

تساهـل القضاة ونظام السجون واالقصا االجتمـاعي النهـا"ي ألصـحاب
إن سو سمعة الشرطة و ُ
وس ـلم العقوبـات الـذي يـنص علـى فـر عقوبـة علـى عشـر سـرقات تافهـة أقسـى مـن العقوبـة
السوابق ُ
على االغتصاب أو على بع

حاالت القتل والذي ينص حتى على عقوبات لمجرد سو الحظُّ ،
كل

ذل" ي ُحـو ُل دون وجود أي شي عندنا يستحق اسم العقاب.
ـص األخطـ ــا أم فيمـ ــا يخـ ــص الج ـ ـرا"م ،أن تـ ــزداد درج ـ ـةُ عـ ــدم العقـ ــاب
ينبغـ ــي ،س ـ ـوا فيمـ ــا يخـ ـ ُّ

[الحصانة] كلما نزلنا في السُّـلم االجتماعي ال كلما صـعدنا فيـه .واال فيشـعر المـرُ بـاآلالم المفروضـة
إل
ت إك ار أو حتى كقنها تعسُّف في السلطة وال ِّ
عقوبات .ال يكـون هنـا" عقـاب
تشكل
عليه وكقنها حاال ُ
ـعور بالع ــدل .وكم ــا أن
إال إذا ارف ــق األل ـ ُـم ف ــي لحظ ــة م ــا ،ف ــي ال ــذاكرة ،وحت ــى بع ــد فـ ـوات األوان ،ش ـ م

الموسيقي يـوقظ بالنغمـات الشـعور بالجمـال ،كـذل" ينبغـي علـى نظـام العقوبـات أن يعـرف كيـف يـوقظُ
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الشــعور بالعــدل لــدى المجــرم عــن طريــق األلــم أو حتــى المــوت عنــد االقتضــا  .وكمــا يقــال عــن مــتعلِّم
10

كـذل" فـ ن العقـاب طريقـةم الدخـال العـدل

الصنعة المبتد الذي ُيجرح بقن المهنة تدخل في جسـد ،
في نفس المجرم من خالل األلم الجسدي.
إن مسقلة أفضل طر إل
يقة لمنع حدو مؤامرة فـي أعلـى الهـرم بهـدف الحصـول علـى حصـانة ضـد
العقاب هي إحدى أعـوص المشـاكل السياسـية .وال يمكنهـا أن تُحــل إال إذا تجشـم رجـ مل أو عـدةُ رجـال
أنفسهم إلى الدخول فيها.
مسؤولية منع مثل هذ المؤامرة وكانوا في
إل
وضع ال تميل فيه ُ

10
"حب اهلل والبال " ،حي تقول" :عندما ُيجرح متعلِّ مـم مبتد م في
تـذ ُكر سيمون ﭭـايل الفكرة نفسها في مقالةُ :
مهنة أو يشكو من التعب ،يقول العمال والفالحون هذا القول الجميل" :إنها المهنة تدخل الجسد ".عندما

نعاني من ألم يمكننا أن نقول ألنفسنا حقاب أن الكون ونظام العالم وجمال العالم وطاعة الخلق هلل هي التي
إل
عند"ذ ،كيف لنا أال نبار" المحبة التي أرسلت لنا هذ الهبة ِّ
مقدمين لها أسمى اليات
تدخل في جسدنا.
العرفان؟" (سيمون ﭭـايل ،مختارات ،الخبرة مع اهلل  :حب اهلل والبال  ،ص  ،112ترجمة محمد علي عبد
الجليل ،منشورات دار معابر للنشر ،الطبعة األولى( .)2221 ،المترجـم)
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حريَّـة الرأي
ِّ -1
حريــة المش ــاركة .وه ــذا خط ــق .إذ إنــه فيم ــا ع ــدا حال ــة
حريـ ـةُ الـ ـرأي مقرونـ ـةب م ــع ِّ
عــادةب م ــا تُذكـ ـ ُـر ِّ
المجموعات الطبيعية ،ليست المشاركة حاجةب ،بل وسيلة لممارسة الحياة اليومية.
حريـة التعبيـر الكاملـة وغيـر المحـدودة عـن أي رأي مهمـا كـان وبـدون
على العكس مـن ذلـ" فـ ن ِّ

أي قيــد أو شــرط أو تحفُّــظ هــي حاجــة مطلقــة للعقــل .وبالتــالي ف نهــا حاجــة للــنفس ،ألنــه إذا لــم يكــن
ـنفس ب ُكـ ـلِّيتها مريض ـةب .إن طبيعــة االشــباع المناســب لهــذ الحاجــة وحــدود
العقــل مرتاح ـاب فســتكون الـ ُ
11
تنـ ــدرل فـ ــي البنيـ ــة نفسـ ــها لمختلـ ــف ملكـ ــات الـ ــنفس  .ألن الشـ ــي الواحـ ــد يمكـ ــن أن يكـ ــون محـ ــدوداب
والمحدوداب ،مثلما أنه في االمكان زيادة طول مستطيل إلى ما ال نهاية ويبقى عرضه محدوداب.
يمكــن للعقــل أن يعمــل عنــد الكــا"ن االنســاني بــثال

طــرق .فــيمكن أن يشــتغل علــى مشــاكل

إل
تقنية ،أي يبح ُ عن وسا"ل لتحقيق هدف موضوع سلفاب .ويمكن أن ِّ
يقدم إضا ةب عنـدما يحصـل قـرُار
االرادة في إل
خيار من أجل ُّ
توجـ إله ما .ويمكن أن يعمل وحـد  ،منعـزالب عـن بـاقي الملكـات [النفسـية] ،فـي
تقمـل نظري بح إلت حي ُيستبعد منه بصورة مؤقتة ُّ
كل هم يتعلق بالعمل.
ُّ

ـون
في النفس السليمة ،يعمل العقـ ُل بـالطرق الـثال بالتنـاوب ،وبـدرجات مختلفـة مـن ِّ
الحريـة .فيك ُ
ـون فـي الوظيفـة الثانيـة هادمـاب وينبغـي إسـكاتُه حالمـا يبـدأ بتقـديم ُحجـج
في الوظيفة األولى خادمـاب .ويك ُ

للجز من النفس الذي ينحاز دا"ماب للشر عند من لم يكن في حالة الكمـال .ولكـن عنـدما يعمـل وحيـداب

حريةب مطـلقة .واال لنقص الكا"ن االنساني شي م جوهري.
ومنعزالب ،ينبغي أن يمتل" ِّ
الحريــة
كــذل" األمــر فــي المجتمــع الســليم .لــذل" ُيحب ــذ فــي مجــال المنشــورات تشــكي ُل رصــيد مــن ِّ
المطــلقة ،ولكــن بطريقــة يكــون فيهــا مــن الطبيعــي أال تُــلزم األعمــا ُل المنشــورةُ المــؤلِّفين بقيــة درجــة وأال

الحجج المؤيدة للقضايا السي"ة وبكل
تحتوي على أية نصيحة ا
للقر  .وهنا من الممكن أن تُنشر جميعُ ُ
يعارضـه .قـد
ألي شـخص أن يمتـدح فيهـا أكثـر شـي
نشرها .مـن الممكـن ِّ
ُ
قوتها .فمن الحسن والمفيد ُ
يكون من المعلوم لدى الجميع أن مثـل هـذ المؤلفـات لـيس هـدفُها تحديـد موقـف المـؤلِّفين مـن مشـاكل
الحيـاة ،بـل المســاهمة مـن خــالل بحـو تمهيديــة فـي االحصــا الكامـل والصــحيح للمعطيـات المتعلقــة

 11الملكة  facultéهي استعداد ذهني أو وجداني لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة ،كالملكة الفنية والملكة
اللغوية (المعجم المدرسي ،و ازرة التربية السورية) .والملكة هي صفة راسخة في النفس (المنجد في اللغة

واألعالم ،دار المشرق ،بيروت) .فالملكة هي إذاب قوة أو قدرة أو إمكانية نفسية وخاصية من خواص النفس

وموهبة ووظيفة نفسية( .المترجـم)
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بكــل مشــكلة .ومــن شــقن القــانون أن يمنــع نشــر أي شــي لكاتـ إل
ـب إذا كــان يتضــم ُن أي خطــر مــن أي
نوع.
على العكس من ذل" ف ن المنشورات الهادفة إلى التـقثير فـي مـا نس ِّـميه بـالرأي العـام ،أي التـقثير
في الواقـع فـي سـلو" الحيـاة ،تش ِّـكل أفعـاالب وينبغـي أن تخضـع للقيـود نفسـها الخاصـة بجميـع األفعـال.

بتعبيــر الخــر ،ينبغــي أال تُ ــلحق ضــر ابر غيــر مشــروع بــقي كــا"ن إنســاني ،وينبغــي بصــورة خاصــة أال
تحت ــوي بتاتـ ـاب علـ ـى أي نف ــي صـ ـريح أو ض ــمني للواجب ــات الثابت ــة تج ــا الك ــا"ن االنس ــاني ،بمج ــرد أن
القانون علناب بهذ الواجبات.
يعترف
ُ
إن التمييـز بـين المجـالين ،المجـال الواقـع خـارل العمـل والمجـال المـرتبط بـه أم مـر يسـتحيل التعبي ُـر
عنـه علـى الــورق بلغـة قانونيــة .ولكـن هـذا ال يمنــع مـن أن يكــون التميي ُـز واضـحاب تمامـاب .فالفصـ ُل بــين
هذين المجالين سه مل في الواقع إذا كانت إرادةُ بلوغ ذل" فقط قويةب بما يكفي.
من الواضح ،مثالب ،أن تكون الصحافةُ اليوميةُ واألسبوعيةُ في المجال الثاني .وكذل" المجالت،
ـالمجالت التــي يمكنهــا أن تتخلــى عــن هــذ
ألنهــا تشـ ِّـكل جميع ـاب مركــز إشــعاع لطريقــة تفكيــر معينــة؛ فـ
ُ
الحرية الكاملة.
الوظيفة هي وحدها التي يمكنها أن تدعي ِّ

كــذل" األمــر فــي األدب .قــد يكــون ذلــ" ح ـالب للجــدل الــذي دار مــؤخ ابر حــول موضــوع األخــالق
واألدب والــذي شوشــه تج ُّـم ــعُ جميــع أصــحاب المواهــب فــي جهـ إلـة وذل ــ" مــن خــالل تضــامن مهن ــي،
والحمقى والجبنا ُ فقط في الجهة األخرى.
ولكــن موقــف الحمقــى والجبنــا لــيس إلــى حــد كبيــر أقــل انســجاماب مــع العقــل مــن موقــف ال ُك ــتاب.
اب لهــم طريقــة غيـ ُـر مقبولــة فــي اللعــب فــي كــال االتِّجــاهين [علــى الحبلــين] .إذ لــم يســبق لهــم أن
فال ُكــت ُ

ادع ـوا بقــدر مــا ادع ـوا اليــوم فــي عص ـرنا دور المرشــدين الــروحيين ولــم يمارس ـوا ذلــ" الــدور بقــدر مــا
مارســو اليــوم .ف ـي الواقــع ،وخــالل الســنوات التــي ســبقت الحــرب ،لــم ينافس ـهم عليــه أحـ مـد إال العلمــا ُ.
المكان الذي شغله سابقاب الكهنةُ في الحياة األخالقية للبالد كان قد شغله الفيزيا"يون والروا"يون ،ممـا
ف
ُ
يكفــي لقيــاس قيمــة مــا أحرزنــا مـن تقـ ُّـدم .ولكــن لــو حاســب أحــدهم ال ُكــتاب علــى ُّ
توجــه تــقثيرهم ل ـالذوا
بالفرار ساخطين و ار االمتياز المقدس أال وهو الفن للفن.

ال ش ــ" ب ــقن جيـ ـد  ،12Gideعل ــى س ــبيل المث ــال ،ق ــد ع ــرف دا"مـ ـاب أن كتبـ ـاب مث ــل كت ــاب

Les

[ Nourritures terrestresأطعم ــة األر ] أو رواي ــة [ Les Caves du Vaticanأقبي ــة
 12أندريــه جيــد  :)1161 – 1851( André Gideكاتــب وروا"ــي فرنســي ُول ـد فــي بــاريس لعا"لــة بورجوازيــة
متزمتة .لم تكن دراسته المدرسية منتظمةب ،فعاش طفولة مشوشة .وما إن بلغ المراهقـة
بروتستانتية وتلقى تربيةب ِّ

19

الـﭭـاتيكان] كان لها تقثير على السلو" العملي لحياة م"ات من الشباب ،وانه لفخـور بـذل" .ولـذا فلـيس
هنا" من سبب يدعو لوضع مثل هذ الكتب و ار حاجز الفن للفن الذي ال ُيم ُّس ولسجن صبي يلقي
بقحـ ــدهم مـ ــن قطـ ــار يمشـ ــي .كـ ــذل" يمكـ ــنهم أن يطـ ــالبوا بامتيـ ــازات الفـ ــن للفـ ــن مـ ــن أجـ ــل الجريمـ ــة.
البـ ـلها حتــى الملــل بشــقن
فالس ـرياليون ســابقاب لــم يكون ـوا بعيــدين عــن ذلــ" .وكـ ُّـل مــا كــرر كثيـ مـر مــن ُ
مسؤولية ال ُكتاب عن هزيمتنا هو لةسف صحيح بالتقكيد.
اتب مـا ،بفضـل الحريـة الكاملـة الممنوحـة للعقـل المحـ  ،كتاب إل
ـات تتعـار ُ والمبـاد
ف ذا نشر ك م
ـب
يعترف بها
األخالقية التي
ُ
القانون واذا أصبح فيما بعد مركـز تـقثي إلر ذا"ـع الصـيت فمـن السـهل الطل ُ
ُ
منه إن كان على استعداد للقول علناب بقن هذ الكتابات ال تُ ِّ
عبـر عن موقفه .وفـي حالـة العكـس ،فمـن
السهل معاقبتـه .إذا كـان يكـذب فمـن السـهل فض ُ
ـحه .عـالوةب علـى ذلـ" ،ال بـد مـن التسـليم بقنـه ابتـدا ب

ـب مكان ـةب داخــل مجــاالت النفــوذ التــي ت ِّ
وج ــهُ ال ـرأي العــام ال يمكن ـه
مــن اللحظــة التــي يشــغل فيهــا الكاتـ ُ
حريــة غيــر محــدودة .وهنــا أيضـاب ،مــن المسـتحيل وضــع تعريــف قــانوني ،ولكــن فــي واقــع األمــر
ِّادعــا ُ ِّ

ليس من الصعب إدرا" الحقا"ق .ليس هنا" من سبب يدعو لح ـ ِّد سـيادة القـانون بمجـال األمـور التـي

ُيعبـر عنها بصيغ قانونية ،ألن هذ السيادة تمارس أيضاب من خالل األحكام العادلة.
عــالوة علــى ذلــ" ،فـ ن حاجــة الحريــة نفســها ،لشــدة مــا هــي ضــرورية للعقــل ،تتطلـب حمايـةب مــن
النصــيحة ومــن الدعايــة ومــن التــقثير عــن طريــق تك ـرار الفك ـرة [غســيل دمــاغ] .فهــذ هــي أشــكا مل مــن

ات األدبية فقخذ يرتاد الصالونات األدبية واألندية الشعرية .وفي العام  1811م نشر دفاتر
حتى استهوته اللقا ُ
أندريه ﭭـالتر  Les Cahiers d'André Walterالتي يحكي فيها شعور بالكابة وطموحاته المستقبلية .سـافر

إلــى الج از"ــر ســنة  1811م وهنــا" اكتشــف هويت ـه المثـ ـلية الجنســية عــن طريــق عالقــات جنســية مــع م ـراهقين
ج از"ـريين .وأثنـا رحلـة ثانيـة إلـى الج از"ـر تعـرف إلـى الكاتـب االيرلنـدي أوسـكار وايلـد  Oscar Wildeواقتنـع

ـب إذ تــزول قربيـةب لــه فــي عــام
نها"يـاب بقنــه ينبغــي أن يعــيش "حســب طبيعتــه" .إال أنـه ظــل يفـ دـرق بــين اللــذة والحـ د
مدةب من الزمن ،إال أن رحلته إلى االتحاد السوفيتي سنة  1115م أقنعته بالإنسـانية
 1816م .أغرته الشيوعية د

النظام الستاليني .فالتزم بعد ذل" ضد االستعمار .حصل على جا"زة نوبل لـةدب سـنة  1193م .مـن أعمالـه:
[ Les Nourritures terrestresأطعمــة األر

(ثمــار األر

أو قــوت األر )] (وهــي قصــيدة نثريــة

طويلــة ُي ِّ
عبــر فيهــا عــن شــهوانية حســية مشــوبة بانــدفاع وتواصــل مــع الطبيعــة) ،روايــة
[ Vaticanأقبية الفاتيكان][ La Symphonie pastorale ،السمفونية الرعويـة]L'École des femmes ،
Les Caves du

[مدرس ـ ــة النس ـ ــا ][ Œdipe ،أودي ـ ــب][ Corydon ،كوري ـ ــدون] (ع ـ ــن المثلي ـ ــة الجنس ـ ــية)Faux- ،

Les

[مزِّورو العملة] (عن الكتابة والمثليـة)[ Si le Grain ne meurt،إذا كانـت الحبـة ال تمـوت]
ُ monnayeurs
(سيرته الذاتية)[ L'Immoraliste ،الالأخالقي][ La Porte étroite ،الباب الضيِّق]( .المترجـم)
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ـوف أو األل ـ ُـم الجس ــدي ،ولكن ــه ل ــيس أق ــل م ــن عن ــف.
االكـ ـ ار  ،إكـ ـ ارإل فري ـ إلـد م ــن نوع ــه ،ال يرافق ــه الخ ـ ُ
فالتكنولوجيا الحديثة تُوفِّر له أدو إل
ات فعالةب إلى أقصى حد .هذا االك ار ُ هو بطبيعتـه إكـ ار جمـاعي تقـع

النفوس البشريةُ ضحيةب له.
ُ
تصــبح الدولـةُ بـالطبع جانيـةب إذا مــا هــي لجــقت إليــه ،إال فــي حالــة وجــود ضــرورة ماسـة مــن أجــل
خــالص عــام .ولكــن يجــب عليهــا أيض ـاب أن تمنــع اســتخدامه .فينبغــي ،علــى ســبيل المثــال ،أن ِّ
يقي ــد
ـاس علـى أق ِّـل قـدر ممكـن منـه؛ ويجـب أن ُيمنـع
ُ
القانون االعالن تقييداب صارماب؛ وينبغي أن يقتصر الن ُ
تطرق أبداب إلى مواضيع تتعلق بمجال الفكر.
االعالن منعاب باتاب من ال ُّ
ُ

بالمثل ،قد يكون هنا" قمعم للصحافة والبـرامج االذاعيـة وأي شـي الخـر مشـابه ،لـيس فقـط ألنهـا
تطــال مبــاد األخــالق المعتــرف بهــا علن ـاب ،ولكــن لــردا ة المبنــى والمعنــى ،وللــذوق الســي واالبتــذال،

بحريـة
ولمناخ أخالقي مفسد بطريقة ال تخلو من المكر .يمكن ممارسـة مثـل هـذا القمـع دون المسـاس ِّ
الرأي مهما كان هذا المساس قليالب .على سبيل المثال ،يمكن إلغا صحيفة من دون أن يفقد أعضا ُ
هي"ة التحرير الحق في النشر أينما يحلو لهم أو حتى في البقـا معـاب لمواصـلة الصـحيفة نفسـها تحـت

ـهير بالصــحيفة ،مــع إمكانيــة التشــهير بهــا م ـرة أخــرى تحــت االســم
اســم الخــر .يكــون فق ـط قــد تــم التشـ ُ
حريـةُ الـرأي فقـط ومـع الـتحفُّظ إلـى الصـحفي ال إلـى الصـحيفة؛ ألن الصـحفي وحــد
المسـتعار .تُعـزى ِّ

يمتل" قدرة تكوين الرأي.

الحريــة هــي
بحريــة التعبيــر إذا افترضــنا أن هــذ
ِّ
بصــورة عامــة ،تتوضــح جميــع المشــاكل المتعلقــة ِّ

ـر واحــداب هــو الكــا"ن االنســاني بــالنظر إليــه وحــد  .لــيس هنــا" مــن ممارســة
حاجـةم للعقــل وأن للعقــل مقـ اب

جماعيــة للعقــل .وبالتــالي ال يمكــن ألي ـة جماعــة أن تــدعي شــرعاب ِّ
حريــة التعبيــر ،ألنــه ال تحتــال أي ـةُ

جماعة إليها على االطالق.

حريـة الفكـر أن يكـون ممنوعـاب بموجـب القـانون علـى
ـب حمايـةُ ِّ
على العكس مـن ذلـ" تمامـاب ،تتطل ُ
الجماعة أن تعبِّر عن رأي .ألنه عندما تبدأ الجماعةُ بامتال" ال ار  ،تمي ُل ال محالة إلـى فرضـها علـى
وضع ُيمنعون فيه ،بدرجة ُّ
تشد إلد كبيرإلة إلـى حـد مـا،
اد أنفسهم عاجالب أم الجالب في
إل
أعضا"ها .فيجد األفر ُ
إل
ضخمة نوعاب ما ،من التعبير عن ال ار إل تُعـار ُ ال ار الجماعـة ومـن الخـرول منهـا
وفيما يتعلق بمشاكل

ـرد تنطـوي دا"مـاب علـى حـاالت معانــاة
علـى األقـل .غيـر أن القطيعـة مـع الجماعـة التـي ينتمـي إليهـا الف ُ
أقلُّها معاناة عاطفية .إن المخـاطرة وامكانيـة المعانـاة همـا عنصـران مفيـدان وضـروريان للعمـل بمقـدار

ِّب دا"م ـاب إم ــا ارتخــا ب وام ــا
مــا همــا شــي"ان ضــاران فــي إعمــال العقــل .فـ
ُ
ـالخوف ،وان كــان خفيف ـاب ،يســب ُ
تصلُّباب ،بحسب درجـة الشـجاعة ،فـال حاجـة إلـى مزيـد منـه لتشـويه مقيـاس الدقـة الحسـاس جـداب والهـش
جــداب الــذي يقيمــه العق ـ ُل .حتــى الصــداقةُ مــن هــذا القبيــل تشـ ِّـكل خط ـ ابر كبي ـ ابر .فالعق ـ ُل ُيهــزم بمجــرد أن
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ـور العقـل بعـد
تتصدر الكلمةُ الصـغيرةُ "نحـن" التعبيـر عـن األفكـار صـراحةب أو ضـمناب .وعنـدما يخبـو ن ُ
وقت قصير يض ُّل ُّ
حب الخير طريقه.
الحل العملي المباشر هو إلغا األحزاب السياسية .فصراع األحزاب ،على غرار ما كان موجوداب

فــي الجمهوريــة الفرنســية الثالثــة  ،13la Troisième Républiqueأمـ مـر ال يطــاق؛ إذ إن الحــزب
الواحد الذي هو النتيجة الحتمية لهذا الصراع هو درجة قصوى من الشر؛ وال يبقى من إمكانية أخرى
سوى حياة سياسية بال أحزاب .اليوم ،مث ُل هذ الفكرة لها وقعم جديد وجري  .وهكذا أفضل ألنـه ال بـد
مــن وجــود شــي جديــد .ولكــن فــي واقــع األمــر هــذا هــو مجــرد تقلي ـد لعــام  .1381ففــي رأي جمــاهير
 ،1381لــم يكــن هنــا" حتــى إمكانيــة أخــرى؛ فحيــاةم عامــة شــبيهة بحياتنــا خــالل نصــف القــرن األخيــر

كانت ستبدو لهم كابوساب بشعاب؛ وما كانوا سيعتقدون أبداب ب مكانية أن يكـون بمقـدور ممثـل عـن الشـعب
أن يتخلى عن كرامته في أن يصبح عضواب نظامياب في حزب.
ثُــم إن روســو Rousseau
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قــد بــين بوضــوح أن صـراع األحـزاب يقتــل تلقا"يـاب الجمهوريــة .وتنبــق

بنتا"جــه .ربمــا يكــون مــن المستحســن أن نشــجع اآلن علــى ق ـ ار ة العقــد االجتمــاعي Du contrat

 .socialففـي واقـع األمــر ،تمـوت الديمقراطيــة فــي وقتنـا الحاضـر أينمــا كانـت هنــا" أحـزاب سياســية.
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الجمهورية الفرنسية الثالثة  La Troisième Républiqueهي نظام الحكم في فرنسـا بـين عـامي 1832

و .1192حي ـ أُعلن ـت الجمهوري ـةُ الفرنســية الثالثــة فــي أعقــاب الهزيمــة الســاحقة التــي ُمن ـي بهــا االمب ارطــور
نــابليون الثال ـ علــى يــد الجيــوش األلمانيــة التــي اســتولت علــى إقلــيم االل ـزاس واللــورين .اســتمرت الجمهوريــة
يس فـي قبضـة االحـتالل األلمـاني النـازي
الفرنسية الثالثة مـن عـام  1832حتـى عـام  1192عنـدما سـقطت بـار ُ
صب الماريشال [المشير] فيليب ﭙـيتان  Philippe Pétainر"يساب للحكومة الفرنسية الجديدة المواليـة أللمانيـا
وُن ِّ
والتي ُعرفت باسم حكومة ﭭـيشي  .Gouvernement de Vichyاتسـمت سـنوات الجمهوريـة الفرنسـية الثالثـة
باالضطرابات السياسية المستمرة وتعاقب الحكومات( .المترجـم)
14

جان جا" روسو  :)1338 - 1312( Jean-Jacques Rousseauكاتب وفيلسوف وموسيقي سويسـري،
السياســية التــي أدت إلــى قيــام الثــورة

كـان أهــم كاتــب فــي عصــر األنـوار .ســاعدت فلسـفتُه فــي تشــكيل األحـدا
الفرنسية .حي أثرت أعمالُه في التعليم واألدب والسياسة .قـام روسـو بانتقـاد المجتمـع فـي رسـا"ل عديـدة .ففـي
رســالته تحــت عن ـوان" :بح ـ

فــي منشــق وأســس عــدم المســاواة" ( 1366م) ،هــاجم المجتمــع والملكيــة الخاصــة

باعتبارهمــا مــن أســباب الظلــم وعــدم المســاواة .وفــي كتابــه "العقــد االجتمــاعي" Du contrat social ou
 1352( Principes du droit politiqueم) ،وهــو عالمــة بــارزة فــي تــاري العلــوم السياســية ،قــام روســو

بطــرح ال ار"ــه فيمــا يتعلــق بــالحكم وحقــوق الم ـواطنين .إذ يــرى أن الســلطة الشــرعية الوحيــدة هــي التــي تُ ِّ
عب ـر عــن
االرادة العامة للشعب( .المترجـم)
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كـ ٌّـل منــا يعــرف أن األحـزاب االنكليزيــة تمتلــ" تقاليــد وروحـاب ووظيفـةب بحيـ
ٌّ
وكل منا يعرف أيضاب أن الفرق المتنافسة فـي الواليـات المتحـدة ليسـت أح ازبـاب سياسـية .إن الديمقراطيـة
التــي يشـ ِّـكل فيهــا صـراعُ األحـزاب السياســية الحيــاة العامــة عــاجزةم عــن منــع تشــكيل حــزب يكــون هدفُــه
ال تقــارن بــقي شــي الخــر.

المعل ـ ُـن القض ــا عليه ــا .فـ ـ ذا وض ــعت قـ ـوانين الطـ ـوار ف نه ــا سـ ـتخنق نفس ــها .واذا ل ــم تض ــع قـ ـوانين
الطوار ف نها ستكون في إل
أمان أشبه بقمان عصفور أمام ثعبان.
ربما ال بد مـن التمييـز بـين نـوعين مـن الجماعـات :جماعـات المصـالح التـي ُيسـمح لهـا بالهيكليـة

ـام منعـاب باتـاب .فــي الظــروف
والنظــام ضــمن حــدود ،وجماعــات األفكــار التــي ُيمنــع عليهــا الهيكليـةُ والنظـ ُ
للتجمع من أجل الدفاع عن مصالحهم ،أي المصالح المادية
الحالية ،من الجيِّد إتاحةُ الفرصة للناس
ُّ

ومــا شــابه .ومــن ِّ
تجمعــات تعم ـ ُل ضــمن حــدود ضــيِّقة جــداب وتحــت الرقابــة الدا"مــة
الجيــد جعـ ـ ُل هــذ ال ُّ
ـات التـي
بالتطرق إلى األفكار .يجب أن تكـون
عدم السماح لها
ُّ
ُّ
التجمع ُ
للسلطات العامة .ولكن ينبغي ُ
تجمع إل
ـات .وعنـدما يقخـذ عمـ مل مـا بـالظهور
ثار فيها
األفكار أوساطاب مرنةب إلى حد ما أكثر من كونهـا ُّ
ُ
تُ ُ
فيها فليس هنا" من إل
غير أول"" الذين يوافقون عليه.
سبب يدعو ألن يقوم به
م
أشخاص ُ
في الحركة العمالية مثالب ،مـن شـقن هـذا التمييـز أن يضـع حـداب للغمـو

المسـتفحل .ففـي الفتـرة

ـاذبهم علـى الـدوام فـي كـل
التي سبقت الحرب ،كان هنا" ثالثة توجُّهات تستنه ُ جميع العمـال وتتج ُ
اتِّج ــا  .أولُه ــا الكف ــاح م ــن أج ــل المص ــلحة المادي ــة؛ ث ــم بقاي ــا روح الماض ــي النقابي ــة القديم ــة المثالي ــة

والفوضــوية إلــى حــد مــا ،تلــ" البقايــا التــي تضــعف تــدريجياب ،ولكــن مــازال فيهــا نــب ُ حيــاة؛ وأخيــ ابر
األحـزاب السياســية .غالبـاب مــا يحصــل أثنــا االضـراب أن العمــال الــذين يعــانون ويكــافحون قــد يكونــون

ـور أم فـورةم مـن الـروح النقابيـة القديمـة أم عمليـةم سياسـيةم
عاجزين تماماب عن إدرا" الدافع هل هـو األج ُ
يقودها حزب؛ وال أحد أيضاب من الخارل يمكنه أن يدر" ذل".
ميتـةب أو شـبه ِّ
ـات فـي فرنسـا ِّ
ميتـة،
ـرب كانـت النقاب ُ
مث ُل هذا الوضع ال يطـاق .فعنـدما انـدلعت الح ُ
على الرغم من ماليين المنتسبين إليهـا أو بسـببهم .فاسـتعادت نسـمة حيـاة بعـد سـبات طويـل ،بمناسـبة

مقاومــة الغــازي .إن ذلــ" ال ُيثبــت أنهــا قــادرة علــى البقــا  .فمــن الواضــح جليـاب أنهــا قُتلــت أو كــادت أن
ُّـم ٌّ
كل منهما ناقعم 15بمفرد .
تُقتـل بنوعين من الس ِّ

15
شديد
ُّـم الناقع هو السم شديد القتل .يقال :نقع ُّ
الس ُّ
السم في أنياب الحية ُنقُوعاب ،أي :اجتمع .فهو ناقع ،أي :م
الزعاف ُّ
قاتل .أمـا السُّـم ُّ
[الذعاف] فهو سريع القتل( .المترجـم)
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ال يمكن للنقابات أن تعيش إذا كان العمـا ُل فيهـا مهووسـين بـالفلوس بالدرجـة نفسـها التـي يكونـون
عليها فـي المعمـل خـالل الشـغل بالقطعـة .16أوالب ألنـه ينـتُج عـن ذلـ" نـوعم مـن المـوت األخالقـي الـذي

ِّ
هوس المـال .ثانيـاب ألنـه فـي الشـروط االجتماعيـة الحاليـة ينتهـي األم ُـر حتمـاب بالنقابـة التـي
يسببه دا"ماب ُ
كانت إذ ذا" عنص ابر فاعالب على الدوام فـي الحيـاة االقتصـادية للبلـد إلـى أن تتحـول إلـى تنظـيم مهنـي
إل
عند"ذ إلى جثة هامدة.
ومندرل في الحياة العملية .فتتحول النقابةُ
وحيد والزامي ُ
من جهة أخرى ،من الواضح جلياب أن النقابة ال يمكنهـا أن تعـيش إلـى جانـب األحـزاب السياسـية.
وهنـ ــا تكمـ ــن اسـ ــتحالةم تحمـ ــل طـ ــابع الق ـ ـوانين الميكانيكيـ ــة .ثـ ــم إنـ ــه ولسـ ـ إل
ـبب مماثـ ـ إلـل ال يمكـ ــن للحـ ــزب
االشتراكي أن يعيش إلى جانب الحزب الشيوعي ،ألن الثاني يمتل" صفة الحزب ،إذا جاز لنا القو ُل،

بدرجة أعلى بكثير.

ـوس األجــور التــقثير الشــيوعي ،ألن مســا"ل المــال ،شــديدة القــوة إلــى
ومــن جهــة أخــرى ،يعـ ِّـزز هـ ُ
المس جميع البشر تقريباب ،تبع في الوقت نفسه عند جميع البشر ضج ابر قاتالب إلى درجة
درجة أنها تُ ُ

أن البعد التدميري  apocalyptiqueللثورة ،بحسب الصيغة الشـيوعية ،ال غنـى عنـه للتعـوي

 .واذا

نفسـها إلـى التـدمير  apocalypseفـذل" ألن األرقـام المرتفعـة تمتلـ"
لم يكن عند البرجوازيين الحاجـةُ ُ
شــاعريةب ،تمتلــ" هيب ـةب تخفِّــف قلــيالب مــن الســقم الم ـرتبط بالمــال ،بــدالب مــن أن يكــون الســق ُم فــي حالتــه

الصرفة عندما ُيحصى الما ُل بالفلوس .فضالب عن ذل"ُ ،يظهر مي ُل البرجـوازيين الكبـار والصـغار إلـى
ِّ
الفاشية رغم كل شي أنهم هم اآلخرون يضجرون.
إل
تنظيمات مهنيةب واحدةب والزاميةب .من المؤسـف
لقد أقامت حكومةُ ﭭـيشي  Vichyفي فرنسا للعمال
أن تعطيها ،بحسب الطريقة الحديثة ،اسم شركة [اتحاد مهنـي أو حرفـي]  ،corporationذلـ" االسـم
الذي يشير في الواقع إلى شي مختلف تماماب وجميل جداب .ولكن من حسن الحظ أن هـذ التنظيمـات

الميتــة ُوج ــدت لتتحم ــل الجــز المي ــت م ــن النش ــاط النقــابي .فربم ــا يك ــون مــن الخطي ــر إلغاؤه ــا .وم ــن

األفضــل تحميلهــا بالعمــل اليــومي فيمــا يخــص المصــالح الماديــة والمطالــب التــي تســمى مباش ـرة .أم ــا
األح ـزاب السياســية فينبغــي أن نقمــل بــقن وجودهــا السـ ِّـري ســيكون علــى األقــل صــعباب فيمــا لــو كانــت

الحرية.
ممنوعةب منعاب باتاب في مناخ عام من ِّ

فـي هـذ الحالـة ،يمكـن للنقابـات العماليـة ،فيمــا إذا بقـي فيهـا شـعلةُ حيـاة حقيقيـة ،أن تصـبح شــي"اب

فشي"اب التعبير عن الفكر العمـالي وأداة ك ارمـة وشـرف للعمـال .فبحسـب تقليـد الحركـة العماليـة الفرنسـية

التي رأت نفسها دا"ماب المسؤولة عن كل العالم ،مـن شـقن النقابـات أن تهـتم بكـل مـا يتعلـق بالعدالـة –

 16الشغل بالقطعة هو العمل المقجور بحسب عدد القطع التي ُينتجها العامل( .المترجـم)
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بما في ذل" ،عند االقتضا  ،قضايا المصلحة الماديـة ،ولكـن مـن بعي إلـد لبعيـد ومـن أجـل إنقـاذ كا"نـات
بشرية من البؤس.
بطبيعة الحـال ،ينبغـي علـى النقابـات ربمـا أن تـتمكن مـن ممارسـة تـقثير علـى التنظيمـات المهنيـة

وفقاب ألشكال ِّ
القانون.
يحددها
ُ

ربمــا كــان هنــا" فوا" ــد فقــط فــي منــع التنظيم ــات المهنيــة مــن القيــام ب ضـ ـراب وفــي الســماح بــه

للنقابات مع بع

التحفظات ،وذل" بربط مخاطر بهذ المسؤولية وبمنع أي إك ار وبحماية استم اررية

الحياة االقتصادية.
أما إغالق األبواب في وجه العمال  lock-outفليس هنا" من سبب يدعو لعدم منعه كلياب.

ان فيهـا .فمـن
يمكن أن يخضع
السماح لتجمعات األفكار إلى شرطين .األو ُل أال يكون للطرد مك م
ُ
التنسيب إليها بصورة حرة عن طريق الرغبة  ،affinitéولكن بدون أن يكـون هنـا"
المفرو أن يتم
ُ

ـار ل ـدعوة أحــد لالنتســاب مــن خــالل مجموعــة إثباتــات تتجســد فــي صــيغ مكتوبــة؛ ولكــن ال يمكــن
خيـ م
يمس الشرف أو جرم إدخال عناصر تخر إل
يبية ،وهو ُجرم قد
فص ُل العضو بعد قبوله إال بارتكاب خطق ُّ
ُ
ينطوي بقي حال على تنظيم غير قانوني ،وبالتالي من شقنه أن يتعر لعقوبة أشد.
ـف أن ال ــدول الش ــمولية
حقـ ـاب س ــيكون ذل ــ" إجـ ـ ار ب م ــن أج ــل خ ــالص ع ــام ،ذل ــ" أن الخبـ ـرة تكش ـ ُ
المحمـى] مـن ضـربات
ِّسـها أحـز م
[التوتاليتارية] تؤس ُ
اب شـموليةم وأن األحـزاب الشـمولية تتشـك ُل [كالحديـد ُ
بجرم الرأي.
الطرد ُ
تداو إلل حقيقي لةفكار ووجود دليل ملموس على هذا التداول،
الشرطُ الثاني يمكن أن يكون وجود ُ
علــى شــكل ُك ِّتيبــات ومجــالت ونشـرات مطبوعــة تُبحـ ُ فيهــا قضــايا ذات طــابع عــام .إن وجــود توحيـ إلـد

إل
كبير جداب في اآل ار من شقنه أن يجعل الجماعة مشكوكاب في أمرها.

مع ذل" ،من شقن جماعات األفكار أن ُيسمح لها بالعمل كما يحلو لها بشرط أال تنتهـ" القـانون
وأال تُكر أعضا ها بقي نظام انضباطي.
أمـا جماعات المصالح فربما ينبغي على الرقابة عليها أن تتطلب قبـل ك ِّـل شـي تمييـ ابز ،ذلـ" أن

كلمـة مصـلحة تُ ِّ
عب ُـر تـارةب عـن الحاجـة وتـارةب أخـرى عـن شـي الخـر .فـ ذا كـان الكـالم عـن عام إلـل فقيـر
فـ ن المصــلحة تعنــي المقكــل والمســكن والــدف  .وفــي نظــر رب العمــل تعنــي شــي"اب الخـر .عنــدما تؤخــذ
الكلمةُ بالمعنى األول فينبغي على عمل السلطات العامة أن يقـوم بصـورة ر"يسـية علـى تنشـيط الـدفاع
عــن المصــالح ودعمــه وحمايتــه .وفــي حــال العكــس ،يجــب علــى الســلطات العامــة أن ت ارقــب نشــاط

جماعــات المصــالح مراقب ـةب مســتمرةب وتـ ُحـ ـد منــه وتكبحــه كلمــا دعــت الحاج ـةُ .فمــن البــديهي أن القيــود
تليق باألمور التي بطبيعتها أقوى.
األشد والعقوبات األقسى ُ
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حري ــة المش ــاركة ك ــان ف ــي واق ــع األم ــر حت ــى اآلن حري ــة الجمعي ــات .ل ــيس عل ــى
إن م ــا س ــمينا ِّ

تليق إال بالكا"ن االنساني.
تسخيرها.
ات ويجب
ِّ
فالحريةُ ال ُ
الجمعيات أن تكون حرةب؛ فهي أدو م
ُ
حريــة الفكـر فمــا نقولــه صـحيح إلــى حــد كبيـر عنــدما نقــول بقنـه بــدونها لــيس هنـا" مــن فكـ إلـر.
أمــا ِّ

ـر .لقـد كـان هنـا"
ـون كـذل" ح اب
ولكن األصـح أيضـاب أن نقـول بقنـه عنـدما ال يكـون الفك ُـر موجـوداب ال يك ُ
حرية الفكر خالل السنوات األخيرة ،ولكن لم يكن هنال" فكر .وتل" هـي تقريبـاب حالـةُ الطفـل
كثير من ِّ
الذي يطلب ملحاب ُليـمـلِّح اللحم وهو ليس لديه لحم.
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 -99األمن
األمن حاجةم أساسـية للـنفس .ويعنـي األم ُـن عـدم وقـوع الـنفس تحـت وطـقة الخـوف أو الرعـب ،إال
ـاالت نفس إل
ـالخوف أو الرعـب ،كح إل
ـية تـدوم طـويالب،
إثر اتِّفاق ظروف عرضـية ولفتـرات نـادرإلة وقصـيرة .ف
ُ
ُ
ـببهما احتمـا ُل البطالــة أو القمــعُ البوليســي أو وجــود
همـا نوعــان مــن الســم قـاتالن أو يكــادان يقــتالن ،سـ ُ

يتجاوز الطاقة البشرية.
أي بال الخر يبدو أنه
محتـل
أجنبي أو توقُّعُ اجتياح محتمل أو ُّ
ُ
د
ـان يعرضــون ســوطاب فــي البهــو علــى م ـرأى العبيــد ،مــع العلــم أن هــذا المشــهد
كــان األسـ ُ
ـياد الرومـ ُ
يضع النفوس في إل
ـار ،عنـد
للرق .مـن جهـة أخـرى ،ينبغـي علـى الب ِّ
حالة بين الحياة والموت الضرورية ِّ

المصريين [القدما ] ،أن يتمكن من القول بعد الموت" :لم أسبِّب الخوف ألحد".
الخوف سوى إل
حالة كامنة ،بحي ال
حتى وان لم يكن
ـادر ،ف نـه دا"مـاب
يشعر بـه المـرُ عـذاباب إال ن اب
ُ
ُ
نصف إل
شلل للنفس.
مر  .إنه
ُ
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المجازفة
-99
َ
ِّب شــلالب
ـاب المجازفــة يخلـ ُ
ـق نوع ـاب مــن الضــجر الــذي يســب ُ
المجازف ـةُ حاج ـةم أساســية للــنفس .فغيـ ُ
بطريقــة مختلفــة عــن الخــوف ولكــن بالمقــدار نفســه تقريب ـاب .ثُــم إن هنــا" حـ إل
ـاالت ،باشــتمالها علــى قلــق

واسع االنتشار بدون مخاطر واضحة ،تنق ُل مرضين في وقت واحد.
المجازفةُ  le risqueهي خطمر  dangerيثير رد فع إلـل مـدروس؛ هـذا يعنـي أنـه ال يتجـاوز حيــل

النفس إلى درجة سحـقها تحـت وطـقة الخـوف .فـي بعـ الحـاالت ،تشـتمل المجازفـةُ علـى جان إل
ـب مـن
ـافز
ـب محــد مد االنســان إلــى التصـ ِّـدي لــه ف نه ـا تشـ ِّـك ُل حـ اب
اللعــب؛ وفــي حــاالت أخــرى ،عنــدما ي ـدفع واجـ م
بقعلى درجة ممكنة.
إن حماية الناس مـن الخـوف والرعـب ال تسـتلزم القضـا علـى المجازفـة؛ علـى العكـس مـن ذلـ"،

ـب وج ــوداب دا"مـ ـاب لق ــد إلر مع ــين م ــن المجازف ــة فـ ـي جمي ــع مظ ــاهر الحي ــاة االجتماعي ــة؛ ألن غي ــاب
تتطل ـ ُ
ف الشــجاعة إلــى درجــة تــر" الــنفس ،عنــد الضــرورة ،ب ـدون أدنــى حمايـ إلـة داخليـ إلـة مــن
المجازفــة ُيضــع ُ
الخوف .يجب فقط أن تظهر المجازفةُ في شروط ال تتحو ُل فيها إلى شعور بقنها قضا م وقدر.
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المـ ْلكيَّة الخاصة
ُ -92
فالنفس تصـبح معزولـةب ضـا"عةب إن لـم تكـن محاطـةب بقشـيا
المـلكيةُ الخاصةُ حاجةم حيويةم للنفس.
ُ
ُ
ُّ
إل
تكون لها كقنها امتـداد ألعضـا الجسـد .فكـل إنس إل
ـان ميــا مل بصـورة ال تقـاوم إلـى أن يمتلـ" بـالفكر كـل

ـتاني
ما استخدمه لفترة طويلة وباستمرار في العمل أو المتعة أو ضروريات الحياة .كذل" ،يشـعر البس ُّ
الملكيــة القانونيــة،
بعــد فت ـرة مــن الــزمن أن البســتان لــه .ولكــن عنــدما ال يتفـ ُ
ـق الشـ ُ
ـعور بــاالمتال" مــع ُ
لملكية منه انتزاعاب مؤلماب جداب.
فسيهدد
ُ
ُ
االنسان باستمر إلار بحاالت انتزاع ا ُ
المـلكيةُ الخاصةُ معترفاب بها كحاجة فهذا يعني إمكانية جميـع النـاس فـي امـتال" شـي
ف ذا كانت ُ

الخر غير أشيا االستهال" اليومي .وتختلف أشكا ُل هذ الحاجة كثي ابر باختالف الظـروف؛ ولكـن مـن
معظم النـاس مسـاكنهم محاطـةب بقطع إلـة مـن األر وأن يمتلكـوا أدوات عملهـم إذا لـم
المحبـذ أن يمتل"
ُ
ُ
يكن ذل" مستحيالب تقنياب .فاألر ُ والماشيةُ هي من بين أدوات عمل الفالحين.
الملكيــة الخاصــة فــي حالــة أر إل يعمــل فيهــا عمــا مل زراعيــون وخــد ُم المزرعــة تحــت
ُينتهـ ـ ُ
" مبــدأُ ُ
إل
مدينة يحصلون على غلتها .ألنه ليس هنا" أحد مـن بـين
سكان
أوامر ر"يس يدير شؤونهم ،ويمتلكها
ُ
جميع الذين لهم عالقةم بهذ األر غريباب عنها بطريقة أو بقخرى .هذ األر ُ تُهدر ليس من حي
الملكية.
القمح ،بل من حي التلبيةُ التي يمكن أن تؤ ِّمـنها لحاجة ُ

بين هذ الحالة القصوى [للمال"] وبين الحالة الدنيا األخرى لفـالح يـزرع مـع أسـرته األر
يمتلكها ،هنا" الكثير من البشر الذين ال ُيؤبـه إلى حد ما بحاجتهم إلى التملُّ".

التـي
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المـ ْلكيَّة الجماعية
ُ -91
إن المش ــاركة ف ــي الممتلك ــات الجماعي ــة ،مش ــاركةب ال تقـ ـوم عل ــى تمتُّ ــع م ــادي ،ب ــل عل ــى ش ــعور
بالملكيــة ،هــي حاجــة ال تقـ ُّـل أهميـةب .إنهــا حالـة ذهنيــة بــدالب مــن أن تكــون ُحكمـاب قانونيـاب .فحيثمــا تكــون
ُ
ُّ
هنا" حياةم مواطنيةم حقيقيةم ،يشعر كل فرد بقنه يمتل" شخصياب الصروح العامة والحدا"ق واألُبهة التي
تظهر في االحتفاالت ،وبذل" ف ن الترف الذي يرغب فيه ُّ
كل البشـر تقريبـاب ُيمـنح ألفقـرهم .ولكـن لـيس
على الدولة وحدها أن تؤ ِّمن تلبية هذ الحاجة ،بل على كل نوع من أنواع الجماعة.

ـدير الـذي يعمـل
يكون المصنع الكبير الحدي هد ابر فيما
ُّ
الملكية .فال العما ُل وال الم ُ
يخص حاجة ُ
لصالح مجلس االدارة [مقابـل أجـر] وال أعضـا ُ المجلـس الـذين ال يـرون المصـنع أبـداب وال المسـاهمون
الذين يجهلون وجود يمكنهم أن يجدوا فيه أدنى إل
تلبية لهذ الحاجة.

عندما ِّ
تؤدي أشكا ُل التبادل واالقتنا إلى هدر األغذية المادية والمعنوية فال بد من تغييرها.
ليس هنا" ُّ
الملكية والمال .والترابط الموجود اليوم هو فقط ألن هنا" نظامـاب
أي رابط طبيعي بين ُ

غير ِّ
صحي فينبغي القيـام بفـ" التـرابط فـي
ركز قوة جميع الدوافع الممكنة في المال .وألن هذا النظام ُ
االتجا المعاكس.
ـون
تكون حقيقيـةب .أو بتعبي إلـر أكثـر دقـةب ،تك ُ
لملكية هو أنها شرعيةم بمقدار ما ُ
إن المعيار الحقيقي ل ُ
ِّ
بالملكية أفضل بمقدار مـا تسـتفيد اسـتفادةب أفضـل مـن االمكانيـات التـي تنطـوي عليهـا
القو ُ
انين المتعلقةُ ُ

الملكية التي يشتر" فيها جميعُ البشر.
ُ
ممتلكات هذا العالم من أجل تلبية حاجة ُ
الملكيــة أن تعــالج وفقـاب لمبــدأ التملُّــ".
وبالتــالي ،ينبغــي علــى األشــكال الحاليــة الخاصــة باالقتنــا و ُ
ُّ
الملكية الخاصة أو العامـة يمكـن النظ ُـر إليـه بحـق علـى
الملكية ال يلبِّي عند أحد حاجة ُ
وكل نوع من ُ
أنه ال يصـلُح.
ب نقلُها إلى الدولة ،بل باألولى محاولةُ جعلها ُملكيةب حقيقيةب.
هذا ال يعني أنه يج ُ
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الحاجـةُ إلــى الحقيقــة هــي حاجـةم أقـد ُس مــن أيــة حاجــة .مــع ذلــ" ،لــم تُذك ـر قــط .إننــا نخــاف مــن
الق ار ة عندما ندر" مرةب واحدةب كمية األخطا الملموسة وفداحتها ،تلـ" األخطـا المعروضـة بـال حيـا
إل
عند"ذ كمن يشرب من ما ب"ر مشكو" فيه.
حتى في كتب أشهر المؤلِّفين .فنق أر
ـاس يعملــون ثمــاني ســاعات يوميـاب ويبــذلون جهــداب كبيـ ابر فــي القـ ار ة عنــد المســا مــن أجــل
هنــا" أُنـ م
تثقيف أنفُسهم .فـال يسـتطيعون أن ينصـرفوا إلـى التحقُّـق فـي كبـرى المكتبـات .فيص ِّـدقون بمـا جـا فـي
الكتــاب كمــا هــو دون ُّ
تقكــد .فلــيس لنــا الحـ ُّ
ـق فــي إطعــامهم مــا هــو خــاط  .ومــا معنــى أن ن ـزعم أن

ال ُكتـاب قد أخطقوا عن حسن نية؟ فهم ال يعملـون فعليـاب ثمـاني سـاعات فـي اليـوم .والمجتمـع يق ِّـدم لهـم
طعامـاب لكــي يكــون لــديهم متســعم مــن الوقــت ويعملـوا جاهــدين ل ُّ
تجنــب الخطــق .فم ارقــب ال ِّسـكة الحديديــة

ب فــي خــرول قطـ إل
ـار عــن سـكته لــن ُيـقـبــل منــه أن
[الملـ ِّـوح أو عامــل االشــارة]  aiguilleurالــذي يتســب ُ
يدعي أنه أخطق عن حسن نية.
باب أولى ،من المخجل السماح بوجود صح إل
من إل
ف يعلم الجميع أن أي مساهم فيهـا ال يمكنـه أن
ُُ
يبقى فيها إذا لم يوافق في بع األحيان على تغيير الحقيقة عمداب.

ـور بالصــحف ،ولكــن عــدم ثقتــه ال تحميــه .مــع العلــم أن الصــحيفة تحتــوي إجمــاالب
ال يثــق الجمهـ ُ
على حقا"ق وعلى أكاذيب ،فهي ِّ
توزع األخبار المعلنة بـين هـذين البـابين الر"يسـيين ،ولكـن علـى نح إلـو
عشوا"ي ،وفقاب لتفضيالتها .فتقع بذل" في الخطق.

الجميــع يعرفــون أن الصــحافة عنــدما تخــتلط بصــناعة الكــذب تصــبح جريم ـةب .ولكننــا نعتقــد أنهــا

اف بـه علـى
جريمة ال يعاقب عليها
القانون .ما الذي يمنع من المعاقبة على نشاط بعد أن يتم االعتـر ُ
ُ
ـوم الغريـب للجـ ار"م التـي ال يعاقـب عليهـا القـانون؟
أنه فع مل جنا"ي؟ ومن أين يمكن أن يـقتي هـذا المفه ُ
إن ذل" هو أحد أبشع التشويهات في روح القانون.

ـت لـ ُـنعلن أن كــل جريمــة يمكــن مالحظتُهــا يعاقــب عليهــا القــانون وأننــا عــازمون إذا
ألــم يحــن الوقـ ُ
أُتيحت لنا الفرصةُ على المعاقبة على جميع الجرا"م؟

من شقن بع التدابير السهلة للسالمة العامة أن تحمي السكان من أي مساس بالحقيقة.
التدبير األول من أجل هـذ الحمايـة هـو إنشـا ُ محـاكم خاص إلـة يشـاد بهـا إشـادةب كبيـرةب وتتـقلف مـن
ُ
ـطرون إلــى المعاقبــة باالســتنكار العــام علــى كـ ِّـل
ـارهم وتــقهيلُهم تــقهيالب خاصـاب .وقــد ُيضـ ُّ
قضــاة يـ ُّ
ـتم اختيـ ُ
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خطــق يمكــن ُّ
تجنبــه ويمكــنهم أن يفرض ـوا الســجن وســجن األشــغال الشــاقة فــي حــال تك ـرار العــودة إلــى
الجريمة التي يزيد من خطورتها سو ُ النية المعلن.
علـى سـبيل المثــال ،إذا قـ أر أح ُـد عشــاق اليونـان القديمـة فــي كتـاب ماريتـان  17Maritainاألخيــر
مفك ــري العص ــور القديمـ ـة ل ــم ِّ
أن" :أكب ــر ِّ
يفك ــروا ف ــي إدان ــة ال ـ ِّـر ِّ
ق" فس ــوف ُيحي ـ ـ ُل ماريت ــان إل ــى إح ــدى

المحــاكم .وسـ ِّ
ـيقد ُم إلــى المحكمــة الــنص المهــم الوحيــد الــذي وصــلنا عــن الـ ِّـرق ،أال وهــو نــص أرســطو.
وسـ ُـيقر ُ القُضــاة مــن الــنص الجملــة التاليــةِّ :
ـالف تمام ـاب للطبيعــة والعقــل".
بعضــهم أن الـ ِّـرق مخـ م
"يؤكــد ُ
جيز افت ار أن هؤال البع لم يكونوا من أكبـر ِّ
مفكـري العصـور
ت نظرهم إلى أنه ال شي ُي ُ
وسيلف ُ
ُ
ِّ
وستوجهُ المحكمةُ اللوم إلى ماريتان ألنه طبع إفـادةب كاذبـةب تش ِّـكل ،وان كـان عـن غيـر قصـد،
القديمة.
افت ار ب فظيعاب على حضارة ب ُرمـتها ،في حـين أنـه كـان مـن السـهل عليـه جـداب تالفـي الخطـق .وستُضـطُّر
جميعُ الصحف اليومية واألسبوعية وغيرها وجميعُ المجالت واالذاعة إلـى نقـل تـوبي المحكمـة مـع ِّ
رد

ماريتان عند االقتضا إلى الجمهور .وفي هذ الحالة بالتحديد ،سيكون من الصعب نشر رد واحد له
فيها.

18
ـب إلــى
ار  Gringoireالــنص الكامــل لخطــاب ُينسـ ُ
فــي اليــوم الــذي نشــرت فيــه مجل ـةُ غرينغ ـو ُ
الســلطوي [أنــاركي]  19anarchisteإســباني كــان قــد أُعلــن عنــه خطيبـاب فــي اجتمــاع ُعقــد فــي بــاريس،
ُ

17

جـ ــا" ماريتـ ــان Maritain

 1131 – 1882( Jacquesم) :فيلسـ ــوف فرنسـ ــي وأحـ ــد رمـ ــوز التُّومانيـ ــة

[التُّوموية]الجديدة  néo-thomismeالمتمثلة في إحيا النظـام الفلسـفي الـذي طـور فـي القـرون الوسـطى عـال ُم
داعيــا إلــى ال ـربط بــين االيمــان واألســباب .تتنــاو ُل الكثيـ ُـر مــن أعمــال ماريتــان
الالهــوت القــديس تومــا األكــويني ب

ـان فـي بـاريس وتحـول مــن البروتسـتانتية إلـى الكاثوليكيـة الرومانيــة
نظريـة المعرفــة [االبيسـتيمولوجيا]ُ .ولـد ماريتـ ُ
ـفير
في عام  1125م .تلقى تعليمه في المعهد الكاثوليكي في الفتـرة مـن عـام  1119م إلـى  1111م .وكـان س اب
لفرنس ـا فــي الفاتيكــان فــي الفت ـرة مــن عــام  1196م إلــى عــام  1198م .مــن مؤلفــات ماريتــان الر"يســية :الفــن

والشعر ( 1116م) ،المذهب البشري المتكامل ( 1115م) ،مدى األسباب ( 1198م) ،الرجل والدولـة (1161

م) (عن موسوعة معلومات ثقافية (( )http://culture.bdr130.netالمترجـم)

18
ـي
ـحفي والسياس ـ ُّ
غرينغـ ـوار  :Gringoireمجل ــة أس ــبوعية فرنس ــية سياس ــية وأدبي ــة أسس ــها ع ــام  1128الص ـ ُّ

ـب هــوراس دو كاربوتشــيا  Horace de Carbucciaبالتعــاون مــع كــل م ـن الكاتــب والصــحفي جــورل
والكاتـ ُ
سواريز  Georges Suarezوالصحفي والروا"ي جوزيف كيسيل ( .Joseph Kesselالمترجـم)

 19الال ُس ـلطوية [األناركيــة] ( anarchismمشــتقة مــن اليونانيــة وتعنــي :بــدون حــاكم أو مل ـ" أو ر"ــيس) :هــي

اتِّجــا سياســي يقــوم علــى مبــاد الالســلطوية التــي تهــدف إلـى إ ازلــة ســلطة الدولــة المركزيــة ،لتعتمــد فــي تنظــيم
أمورهــا علــى خــدمات المتطــوعين مــن كافــة أعضــا المجتمعــات .كمــا يمكــن أن تشــير هــذ الكلمــة إلــى مفهــوم
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ولكنه في واقع األمر لم يتمكن في اللحظة األخيرة من مغادرة إسبانيا ،ف ن مثـل هذ المحكمة ستكون
ضــروريةب .ونظـ ابر ألن ســو النيــة ســيكون فــي مثــل هــذ الحالــة أكثــر وضــوحاب مــن اثنــين واثنــين يســاوي

أربعة ف ن السجن أو األشغال الشاقة لن يكونا ربما عقوبةب شديدةب أكثر من الالزم.
فــي هــذا النظــام ،ســيكون مســموحاب ألي شــخص بعــد أن يتحقــق مــن وجــود خطــق يمكــن تالفيــه فــي

نص مطبوع أو في برنامج إذاعي ،أن ِّ
يوجه تهمةب أمام هذ المحاكم.

مــن ش ــقن الت ــدبير الث ــاني أن يمن ــع أيــة دعاي ــة مــن أي ن ــوع ك ــان منع ـاب باتـ ـاب فــي االذاع ــة أو ف ــي

الصحافة اليومية .ولن ُيسمح لهاتين األداتين أن تُستخدما إال في االعالم غير المنحاز.
االعالم منحا ابز.
ومن شقن المحاكم التي سبق ذك ُرها أن تحرص على أال يكون
ُ

يمكن لةجهـزة االعالميـة أن يكـون عليهـا أال تنظـر فـي البيانـات الخاط"ـة فحسـب ،بـل أيضـاب فـي

الهفوات المتعمدة والمنحازة.

ـار والتـي تريـد أن تُطلـع النـاس عليهـا أن يكـون
ومـن شـقن األوسـاط التـي تُتناقـ ُل مـن خاللهـا األفك ُ
نصف شهر إل
ية أو شـهريةم .ولـيس هنـا" مـن حاجـة أبـداب إلـى
من حقها فقط وسا" ُل إعالميةم أسبوعيةم أو
ُ

تكر إلار إل
كثير إذا أردنا الح

على التفكير ال إرهاق الفكر وافساد .

ـاكم وسـيلة إعـالم
يمكن لرقابة المحاكم نفسها أن تقـوم بتصـحيح وسـا"ل االقنـاع ،فتلغـي هـذ المح ُ
إل
محرريها يمكنهم إعادة نشرها تحت اسم الخر.
في حال قيامها
متكرإلر جداب للحقيقة .ولكن ِّ
بتشويه ِّ
بالحريـات العامــة .سـيكون هنــا" تلبيـةم للحاجــة األقــدس
أي مســاس
وفـي كـ ِّـل هـذا لــن يكـون هنــا" ُّ
ِّ

للنفس البشرية ،أال وهي حاجة الحماية من النصيحة  suggestionومن الخطق.

ـاس .إن الض ــمان الوحي ــد ،بمع ــزل ع ــن
ولك ــن م ــن ال ــذي يض ــمن ن ازه ــة القض ــاة؟ وس ــيعتر الن ـ ُ
استقاللية القضاة التامة ،هو أن يكونوا من أوسـاط اجتماعيـة مختلفـة جـداب وأن يتمتعـوا بالطبيعـة بعقـل
إل
واسع
وصاف ودقيق وأن يكونوا قد تقهلوا في مدرسة تلقوا فيها تربيـةب ليسـت حقوقيـةب ،بـل تربيـةب روحيـةب
قبل كل شي وفكريةب بالدرجة الثانية .وينبغي أن يكونوا قد تعودوا فيها على حب الحقيقة.
ليس هنا" من إمكانية لتلبية حاجة الحقيقة عند ش إل
عب إذا لم نـتمكن مـن العثـور ألجـل تلبيـة هـذ
الغاية على أناس يحبُّون الحقيقة.

اجتماعي ،فهي تشير إلى حركة اجتماعية تحاول إلغا أي مؤسسـة سـلطوية authoritarian institutions
ِّ
إل
المنظرين من أن الالسلطوية مرادفةم
وبخاصة الدولة ،أي :الحكومة .يرف الالسلطويون ما يصفه بهم بع ُ
للفوضى أو الشواش  ،Chaosللعدمية أو الالنظامية ( .anomieالمترجـم)
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الجزء الثاني
االقتالع
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الجزء الثاني
االقتالع
ُّ
التجذ ُر الحاجة األهم واألكثر تجاهالب من بين حاجات النفس البشرية .وهي واحدة من
ربما يكون
ـذر م ــن خ ــالل مش ــاركته الحقيقي ــة
بــين أص ــعب الحاج ــات عل ــى التعريــف .يك ــون للك ــا"ن االنس ــاني جـ م
إل
بجماعة تحافظ على بع كنـوز الماضـي وهـواجس المسـتقبل
والفاعلة والطبيعية في الوجود الخاص
حيةب .هذ المشاركةُ طبيعية ،بمعنـى أن المكـان والمولـد والمهنـة والمحـيط االجتمـاعي يفرضـها بصـورة
اللية .يحتال ُّ
جذور متعددة .يحتال إلى أن يتلقى تقريباب كامل حياته
كل كا"ن إنساني إلى أن تكون له
م
النفسية والفكرية والروحية عن طريق األوساط التي ينتمي إليها بطبيعته.
ات المتبادلـ ـةُ ب ــين األوس ــاط المختلف ــة ج ــداب أق ــل ض ــرورةب م ــن التج ـ ُّـذر ف ــي المح ــيط
ليس ــت الت ــقثير ُ
الطبيعي .ولكن ينبغـي علـى وسـط محـدد أن يتلقـى التـقثير الخـارجي لـيس بوصـفه إسـهاماب بـل بوصـفه

حاف ابز يجعل حياته الخاصة أغنى .ينبغي عليه أال يتغذى باالسهامات الخارجية إال بعد أن يهضمها،
ِّ
ـام ذو شـقن
وينبغي على األفراد الذين يؤلفون هذا المحيط أال يتلقوها إال من خالله .عنـدما يـذهب رسـ م
ـص مختلــف
حقيقــي إلــى متحــف ف ـ ن أصــالته ســتتعزز بــذل" .ينبغــي أن يكــون األمـ ُـر كــذل" فيمــا يخـ ُّ
سكان الكرة األرضية ومختلف األوساط االجتماعية.

ـر دا"مـاب تقريبـاب.
ـزو ش اب
ـزو عسـكري ،وبهـذا المعنـى يك ُ
يكون هنا" اقـتالع كلمـا كـان هنـا" غ م
ـون الغ ُ
ـتقرون فــي البلــد
ويكــون االقــتالع فــي أدنــى درجاتــه عنــدما يكــون الغــزاةُ مهــاجرين  migrateursيسـ ُّ

ـزو ويختلط ــون بالس ــكان ويتج ــذرون بقنفس ــهم .كان ــت تل ــ" ه ــي حال ــة الهيليني ــين  Hellènesف ــي
المغ ـ ِّ
اليونان والكلتيين [الكلت أو القلت أو السلت]  Celtesفي غالية  Gauleوالمورو أو المور [األمـازيغ

التـي

أو البرابرة أو الموريسكيين]  Mauresفي إسـبانيا .ولكـن عنـدما يبقـى الغـازي أجنبيـاب فـي األر
يســتولي عليهــا فســيكون االقــتالع مرضـاب شــبه قاتـ إلـل للســكان الخاضــعين .ويبلــغ أعلــى درجــة لــه عنــدما
يكون هنا" اعتقاالت علـى نطـاق واسـع ،كمـا حصـل فـي أوروبـا التـي احتلتهـا ألمانيـا أو فـي منعطـف

النيجر  ،la boucle du Nigerأو عندما يكون هنا" إلغا وحشي لجميع الموروثـات المحليـة ،كمـا
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ف ــي المس ــتعمرات  possessionsالفرنس ــية ف ــي أوقيانوسـ ـيا Océanie
غوغان Gauguin

21

والالن جيربو .)22Alain Gerbault

20

(إذا ك ــان علين ــا أن ُنص ـ ِّـدق

وحتى بدون غزو عسكري ،يمكن لسلطة المال والسيطرة االقتصادية أن تفرضا تـقثي ابر أجنبيـاب إلـى

درجة التسبُّب بمر

االقتالع.

ـتالع خطيـرةب جـداب .ففـي أقطارنـا
أخي ابر ،قد تكون
العالقات االجتماعيةُ داخل البلد الواحد عوامـل اق إل
ُ
حالي ـاب ،إذا وضــعنا الغــزو األجنبــي جانب ـاب ف ـ ن هنــا" نــوعين مــن الســم يجعــالن هــذا المــر يتفشــى.

األو ُل هو المال .فالما ُل يقضي على الجذور أينما دخل ،من خـالل وضـعه لرغبـة الـربح مكـان جميـع
ـب جهــد انتبـا إل أقـل بكثيــر .فـال شــي
الـدوافع .فهـو يتغلــب بـدون عنـا علــى الـدوافع األخــرى ألنـه يتطل ُ
أوضح وال أسهل من الرقم.

الج ُزر ،وتضم:
 20أوقيانوسيا  :Océanieأصغر قارات العالم الخمس ،وتضم القارة األسترالية مع بع
ُ
ميالنيزيا [ميالنيسيا]  la Mélanésieوميكرونيزيا  la Micronésieوﭙولينيزيا [بولينيسيا] ،la Polynésie

نيوزيالندا  ،La Nouvelle-Zélandeبابوا غينيا الجديدة La Papouasie-Nouvelle-Guinée
(المترجم)

 21ﭙـول غوغان  :)1121 – 1898( Paul Gauguinرسام ونحات فرنسي من المدرسة االنطباعية ،استقر

في ﭙولينيزيا  Polynésieوأثر تقثي ابر قوياب في حركة الناهبي ُّ nabi
[النبها أو الملهمين ،من الكلمة العبرية
ِّ
المفكر والنبي] (وهي حركة فنية بعد-انطباعية  ،)postimpressionnisteكما أثر في
 Nebiimوتعني:
المدرسة الوحشية ( .fauvismeالمترجـم)

 22الالن جيربو  :)1191 – 1811( Alain Gerbaultمالح فرنسي قام منفرداب بجولة حول العالم على
قطاع (أو قاطع)  ،cotreوهو مركب شراعي صغير وحيد الصاري يقطع الما بسرعة( .المترجـم)
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اقتالع العمال
هنــا" ظــرف اجتمــاعي معلــق كــامالب ودا"مـاب بالمــال ،أال وهــو األجــور ،خاصـةب منــذ منــذ أن أجبــر

األج ـ ُـر عل ــى القطع ــة ك ــل عام ــل عل ــى تركي ــز اهتمام ــه دا"مـ ـاب عل ــى ع ــد الفل ــوس .ف ــي ه ــذا الظ ــرف
ـانوس  23Bernanosبـقن عمالنـا
االجتماعي تحديداب ،يصبح مر ُ االقتالع أكثر حدةب .وقـد كتـب برن ُ

ليسوا مع ذل" مغتـربين كعمـال السـيد فـورد  .24M. Fordالصـعوبة االجتماعيـة الر"يسـية فـي عصـرنا
ـى مـا .فعلـى الـرغم مـن أنهـم يظلُّـون جغرافيـاب فـي مكـانهم ،إال أنهـم
تقتي من أن العمال هـم كـذل" بمعن ب
ِّ
ومنفي ـين ثــم مقبــولين مــن جديــد ،كقنــه عــن تســامح ،بصــفتهم أجســاداب ُنــذرت للعمــل.
معنوي ـاب مقتلعــين
البطالة هي ،طبعـاب ،اقـتالعم مـن الدرجـة الثانيـة .فـال ُهـم فـي بيـوتهم وال فـي المصـانع وال فـي مسـاكنهم
وال فــي األح ـزاب والنقابــات التــي ُيــزعم أنهــا أُنشــ"ت مــن أجلهــم وال فــي أمــاكن الترفيــه وال فــي الثقاف ـة
الفكرية إذا ما حاولوا استيعابها.

ألن عامل االقـتالع الثـاني هـو التثقيـف كمـا نتصـوُر اليـوم .فقـد أدت النهضـةُ فـي كـل مكـان إلـى
قطيعة بين المثقفين والعامة؛ ولكنها بفصل الثقافة عن الت ار الوطني كانت تغرس الثقافة على األقل
فــي الت ـ ار

اليونــاني .منــذ ذل ـ" الحــين ،لــم تتجــدد الــروابطُ مــع الموروثــات الوطنيــة ،ولكــن أصــبحت

ـان طــي النسـيان .نــتج عـن ذلــ" ثقافـةم نمـت فـي وســط ضـيِّق جــداب ومنفصـل عــن العـالم ،فــي بي"ــة
اليون ُ
ُّـص
مغلقة ،ثقافةم متجهـةم كثي اب
ـر نحـو التكنولوجيـا ومتـقثِّرةم بهـا ،ت ُشـوبها البراغماتيـةُ كثيـ ابر ُ
ويجِّز"هـا التخص ُ
إلى أبعد حـد ،مجـردةم تمامـاب مـن التواصـل مـع هـذا العـالم ومـن االنفتـاح علـى العـالم اآلخـر فـي الوقـت

نفسه.

أي
فــي أيامنــا هــذ  ،يمكــن للمــر أن ينتمــي إلــى األوســاط التــي تُــدعى مثقفـةب بــدون أن يكــون لديــه ُّ
تصـ ُّـور عــن المصــير االنســاني مــن جهـ إلـة وبــدون أن يعــرف علــى ســبيل المثــال أن جميــع الكوكبــات
[مجموعات النجوم]  constellationsال تُرى فـي جميـع المواسـم مـن جهـة أخـرى .عـادةب مـا نظ ُّـن أن

23
نانوس  :)1198 – 1888( Georges Bernanosكاتب فرنسي وأحد ُملهمي المقاومة .وهو
جورل بر ُ
والد الكاتب ميشيل برنانوس (.)1195 – 1121

 24هن ــري ف ــورد Ford

 :)1193 – 1851( Henryرج ــل أعم ــال أمريك ــي مؤس ــس ش ــركة ف ــورد لص ــناعة

السيارات .أسس طريقة التصنيع المعروفة بالفوردية  fordismeنسبةب إليه في العشـرينيات مـن القـرن العشـرين
وتتمثل هذ الطريقة بعمل مسارات للتصنيع بحيـ

أن العامـل الواحـد يبقـى فـي مكانـه ويقـوم بعمـل شـي واحـد

طوال الوقت .تحولت الفوردية إلى حركة صناعية عامة انتقلت إلى معظم الصناعات( .المترجـم)
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فالحـاب صــغي ابر اليــوم ،طالبـاب فــي المدرســة االبتدا"يــة ،يعــرف عــن ذلــ" أكثــر مــن فيثــاغورس ،ألنــه يـ ِّ
ـردد
ـمس التـي
بهدوإل أن األر تدور حول الشمس .ولكنه في الواقـع ال ينظـر أبـداب إلـى النجـوم .فهـذ الش ُ

يكلِّمونــه عنهــا فــي الصــف لــيس لهــا عنــد أي ـةُ عالقــة مــع الشــمس التــي ي ارهــا .فهــو ُينتــزع مــن الكــون
صغار الـﭙــولينيزيين مـن ماضـيهم مـن خـالل إجبـارهم علـى تكـرار [عبـارة]" :كـان
المحيط به كما ُينتزع
ُ

ِّ
عر أشقر".
ألسالفنا
الغاليين ش م
إن مــا نســميه اليــوم تثقيــف الجمــاهير يعنــي أن تؤخــذ هــذ الثقافـةُ الحديثـةُ التــي أُعــدت فــي وســط
وينزع منها ُّ
مغلق جداب وفاسد جداب و إل
كل ما يمكـن أن يبقـى فيهـا مـن ذهـب
المبال بالحقيقة إلى أبعد حد ُ
خالص ،وهي عملية يسمونها التعميم [التبسيط]  vulgarisationوتُحشى الفُضـالةُ كمـا هـي فـي فُـرن
الطيور طعاماب مل مناقيرها.
ذاكرة المنحوسين الذين يرغبون في التعلُّم ،كما تُعطى
ُ
ثم إن الرغبة فـي الـتعلُّم مـن أجـل الـتعلُّم ،الرغبـة فـي الحقيقـة ،أصـبحت نـادرةب جـداب .فقـد أصـبحت
مكانةُ الثقافـة مكانـةب اجتماعيـةب بصـورة خاصـة تقريبـاب ،سـوا عنـد الفـالح الـذي يحلـم بـقن يكـون لـه اب مـن
المــدِّرس الــذي يحلــم بــقن يكــون لــه ابـ مـن خـ ِّـريج المدرســة العليــا لةســاتذة 25وس ـوا عن ـد
ُمــدِّرس أو عنــد ُ
الناس الذين يتملقون للعلما وال ُكتاب المشهورين.

ـوس علـى العمـال
تمار ُس
ُ
االمتحانات على شباب المدارس ُسلطة الهوس نفسها التي تُمار ُسـها الفل ُ
ـاعي مريض ـاب مرض ـاب شــديداب عنــدما يعمــل الفــال ُح فــي
ـام االجتمـ ُّ
الــذين يعملــون بالقطعــة .يصــبح النظـ ُ

األر

حامالب فكرة أنه إذا كان فالحاب فذل" ألنه لم يكن ذكياب بما يكفي لكي يصبح ُمدِّرساب.

إن مزيج األفكار الغامضة والخاط"ة إلى حد ما والذي ُعرف باسم الماركسية ،ذلـ" المـزيج الـذي
أحد سوى ِّ
مفكرين ليسوا ذوي شقن ،هو إسهام غريب تماماب عـن العمـال وال
قلما شار" به منذ ماركس م
يمكــنهم هضـ ُـمه ،إضــافةب إلــى أنــه فــي ذاتــه مجــرد مــن القيمــة الغذا"يــة ،ألنهــم أفرغــو مــن الحقيقــة كلِّهــا
ـات مــاركس .وأضــافوا إليــه أحيانــاب تعميمــاب علمي ـاب ذي نوعيــة أدنــى أيضـ ـاب.
تقريبــاب التــي تضــمنتها كتابـ ُ
مجموعُ ذل" ال يمكنه إال أن يجلب اقتالع العمال في ذروته.

 25مدرسة األساتذة العليا  École Normale Supérieureمؤسسة تعليم إل
عال تقسست أثنا الثورة الفرنسية
وتخرل منها أشهر العلما فرنسا في كافة مجاالت المعرفة .فال يلتحق بها إال نخبة معدودة من
سنة  1319د
التالميذ بعد أن ينجحوا في مسابقة تُمتحن من خاللها ثقافتُهم العامة ومدى تضلُّعهم في االختصاص الذي

وخريجو
اختارو  .فالناجحون في هذ المسابقة يمضون  9سنوات في المدرسة يتاقضون أثنا ها أج ابر شهريابِّ .

اتب الضخمةُ التي تعرضها
هذ المدرسة ُيد ِّرسون في جامعات فرنسا ،بيد أن ف"ة غير قليلة منهم تغريهم الرو ُ
الشركات الخاصة ويلتحقون بها( .المترجم)
ُ
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االقــتالع هــو مــر

مــن أمـ ار

المجتمعــات البشـرية أخطــر بكثيــر ،ألنــه يــزداد مــن تلقــا نفســه.

وليس للكا"نات المقتلعة اقتالعاب حقيقياب سـوى سـلوكين ممكنـين ،إال مـا نـدر :إمــا أن تسـقط فـي عطالـة

نفسية معادلة تقريباب للموت ،مثل غالبية العبيد في عصر االمبراطورية ،وامـا أن تندفع في نشاط ينزع
دا"ماب إلى أن يقتلع ،بالطُّ ُرق األعنف غالباب ،أول"" الذين لم ُيقتلعوا بعد أو الذين اقتُلعوا جز"ياب.
تجمعـاب مصــطنعاب؛ وحرمـوا ســكان حــو
ـارين الــذين تجمعـوا فــي مدينـ إلـة ُّ
ـان ثُــلةب مــن الفـ ِّ
كــان الرومـ ُ
المتوسط مـن حيـاتهم الخاصـة ومـن وطـنهم ومـن تـراثهم ومـن ماضـيهم إلـى درجـة أن األجيـال القادمـة

ظنـتهم ،بنا ب على كالمهم ،مؤسِّسي الحضارة على تل" األراضي .وكان العبريون عبيـداب هـاربين ،وقـد
ـان ،فــي الحقيقــة ،عنــدما ســيطر علــيهم هتلـ ُـر،
أبــادوا جميــع ســكان فلســطين أو اســتعبدوهم .وكــان األلمـ ُ

وكما كانوا ِّ
يرددون باستمرار ،أُمةب من البروليتاريين [الكادحين] ،أي :أُمةب من المقتلعين؛ فقد جلب لهم
ُّ
ذل عــام  1118والتضـ ُّ
ـخ ُم والتصــنيعُ المفــرطُ والخطــورةُ القصــوى ألزمــة البطالــة بصــورة خاصــة مرضـاب
ـبان واالنكلي ُـز الـذين قتلـوا سـكاناب خالسـيين
أخالقياب إلى درجة شديدة أدت إلـى الالمسـؤولية .وكـان االس ُ
[ملــونين] ابتــدا ب مــن القــرن الســادس عشــر كــانوا مغــامرين ال يكــادون يتواصــلون مــع الحيــاة العميقــة
ُ

لبالدهم .كذل" األمر بالنسبة لجز من االمبراطورية الفرنسية التي تشكلت مـع ذلـ" فـي عصـر كانـت
في ــه حيويـ ـةُ التقالي ــد الفرنس ــية ق ــد ضـ ُع ـ ـفت .فم ــن اقتُـ ــلع يق ــوم ب ــاالقتالع .وم ــن ك ــان متج ـ ِّـذ ابر ال يق ــوم
باالقتالع.
تحـ ــت اسـ ــم الثـ ــورة نفسـ ــه ،وغالب ـ ـاب تحـ ــت شـ ــعار إل
ات ومواضـ ــيع دعا"يـ ـ إلـة مماثلـ ــة ،يختب ـ ـ مفهومـ ــان

متعارضــان تعارضـاب تامـاب .األول يقــوم علــى تحويــل المجتمــع بحيـ يــتمك ُن العمــا ُل مــن أن يكــون لهــم
جذور فيه؛ والثاني يقوم على نشر مر االقتالع الـذي فُـر علـى العمـال وذلـ" فـي كـل المجتمـع.
م
ِّ
ينبغــي أال نقــول أو نفكــر بــقن العمليــة الثانيــة يمكنهــا أبــداب أن تكــون تمهيــداب لةولــى؛ فــذل" خطــق .إنهمــا
اتِّجاهان متعارضان ،ال يلتقيان.

ـوم الثــاني أكثـ ُـر شــيوعاب اليــوم مــن المفهــوم األول بــين المناضــلين وبــين جمــاهير العمــال فــي
المفهـ ُ
الوقــت نفســه .ومــن البــديهي أن ينــزع إلــى التغلُّــب أكثــر فــقكثر كلمــا امتــد االقــتالع وازداد فتك ـاب .ومــن
السهل أن نفهم أن الشر يمكنه من يوم إلى الخر أن يصبح غير قابل ل صالح.

ـدد قلي ـ مل فــي إعــادة تجـ ُّـذر
فيمــا يخـ ُّ
ـاس مشــابه .فــي الواقــع ،يرغــب عـ م
ـص المحــافظين ،هنــا" التبـ م
أغلبهـا ،بـدالب مـن أن يكـون متعلِّقـاب بالمسـتقبلُ ،يستم ـ ُّد مـن مـا إل
العمـال؛ وتت ارف ُ
صـوإلر ُ
ـق رغبـتُهم فقـط ب ُ
إل
ببساطة في أن يحافظوا على الظروف ذات الطابع االنساني
وهمي أيضاب .ويرغب اآلخرون
جزم منه
ٌّ
والتي تُختزل الطبقةُ الكادحةُ فيها أو في أن يزيدوها.
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وحتى أول"" الذين يرغبـون فـي الخيـر حقـاب ،وقليـ مل مـا ُهـم أساسـاب ،يض ُـعفون أيضـاب بانقسـامهم إلـى
معسكرين متعاديين ال يشتركان في شي .
إن سـقوط فرنسـا المباغــت ،والـذي فاجـق الجميــع فـي كـل مكــان ،قـد أظهـر ببســاطة إلـى أيـة درجــة

كانــت الــبالد مقتلعــة .فالشــجرة التــي تكــون جميــعُ جـذورها تقريبـاب منخــورةب تســقط عنــد أول صــدمة .واذا
كانــت فرنســا قــد قــدمت مشــهداب أكثــر إيالمـاب مــن أي بلــد الخــر فــي أوروبــا فــذل" ألن الحضــارة الحديثــة
بسمومها كانت قد استقرت فيها قبل أن تستقر في أي مكـان الخـر ،باسـتثنا ألمانيـا .ولكـن فـي ألمانيـا
ـرق إلـى
كــان االقــتالع قــد اتخــذ الشــكل العــدواني ،وفــي فرنســا اتخــذ شــكل ُّ
الســبات والغيبوبــةُ .يعــزى الفـ ُ
العثور علـى بعضـها بـال شـ" إذا مـا بحثنـا .علـى العكـس ،فـ ن
أسباب خفية إلى حد ما ،ولكن يمكننا
ُ
البلد الذي صمد أفضل صمود بما ال يقارن أمام أول موجة مـن الرعـب األلمـاني هـو البلـد الـذي كـان

فيه التُّ ار ُ أكثر حيويةب وأفضل حمايةب ،أي :إنكلترا.
في فرنسا ،أوصل اقتالعُ الظرف البروليتاري جز اب كبي ابر من العمال إلى حالة خمول ال حياة فيـه
إل
بوحشية فـي أوسـاط
وألقى جز اب الخر في حالة حرب ضد المجتمع .فالما ُل الذي كان قد قطع الجذور
نفسـ ــه الـ ــذي قضـ ــم هـ ــذ الجـ ــذور فـ ــي األوسـ ــاط البرجوازيـ ــة ،ألن الثـ ــروة ال وطـ ــن لهـ ــا
العمـ ــال هـ ــو ُ
cosmopolite؛ فــالتعلُّق الضــعيف بالبلــد والـذي كــان مــن الممكــن أن يبقــى فيهــا بــدون أن يتــقذى قــد

ـوف مـن العمـال وكـراهيتُهم .وكـان الفالحـون،
طغى عليه طغياناب كبي ابر ،وخاصـة منـذ عـام  ،1115الخ ُ
ور الـذي كـانوا قـد لعبـو وهـو دور العتـاد
هم أيضاب ،شبـه مقتلعـين منـذ حـرب عـام ُ ،1119يحـبطُهم الـد ُ
"
البشريُ ،يحبطُهم الما ُل الذي كان يقخذ من حياتهم جـز اب يت ازيـد بـاطِّراد علـى الـدوام ويحـبطُهم احتكـا م
متكرر كثي ابر مع فساد المدن .أمـا العقل فيكاد يكون منطف"اب.
ِّ
وقــد أخــذ هــذا المــر ُ العــام للبلــد شــكل نــوإلع مــن النــوم الــذي هــو وحــد منــع الحــرب األهليــة .لقــد
كرهت فرنسا الحرب التي كانت تُ ِّ
هد ُد بمنعها من النوم .فبعدما كـادت أن تنهكهـا الضـربةُ الفظيعـةُ فـي
أيار/مايو وفي حزيران/يونيو عام  ،1192ارتمت بين ذراعي ﭙـيتان  Pétainلكي تتمكن من مواصـلة

ـدو هـذا النـوم إلـى كـابوس مـؤلم إلـى
ـطهاد الع ِّ
النوم في مظهـر مـن األمـن .منـذ ذلـ" الحـين ،حـول اض ُ
درجة أنها اضطربت وانتظرت إل
بقلق المدد الخارجي الذي سيوقظها.
بلغ مر ُ االقتالع في كل أوروبا بفعل الحرب شـدةب تجعلنـا نرتعـب منـه رعبـاب مبـر ابر .إن المؤشـر
الوحيــد الــذي يعطــي بعـ األمــل هــو أن المعانــاة أعطــت الــذكريات التــي كانــت منــذ عهــد قريــب شــبه
إل
ميتة درجةب معينةب من الحياة ،كذكريات عام  1381في فرنسا.

أم ــا فــي بلــدان الشــرق حي ـ حمــل البــي ُ إليهــا منــذ عــدة قــرون ،بــل منــذ خمســين ســنة بصــورة
خاصة ،مر االقتالع الـذي يعـانون منـه ،فقـد أظهـرت اليابـان بصـورة كافيـة أيـة ش إل
ـدة يب ـلُ ُغها الشـك ُل
ُ
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النشــيطُ للمــر

عنــدهم .والهنــد الصــينية [شــبه الجزي ـرة الهنديــة الصــينية]  l'Indochineمثــال علــى

الشكل الخامل .لقد أصابت العدوى الهند التي مازال فيها تقليد حي إلى درجة أن الذين يتكلمون أمـام

ـين
أنفسهم ب قامة أُمة علـى نمـط غربـي وحـدي علـى أرضـهم .الص ُ
المة باسم هذا التقليد يحلُمون هم ُ
يكتنفها غمو م مطبق .وكذل" روسيا التي كانت دا"ماب نصف أوروبية ونصف شرقية؛ ألنه ال يمكننا
أن نعــرف إن كانــت الطاقـةُ التــي تغلِّــف روســيا بالمجــد تنبثــق ،علــى غ ـرار الوضــع عنــد األلمــان ،مــن
اقتالع من نوع نشيط ،وقد يحمل تاري ُ الخمس والعشرين سـنة األخيـرة علـى االعتقـاد بـذل" فـي بـاد
إل
األمر ،أو أن األمر يتعلق بصورة خاصة بالحياة العميقـة للشـعب المنبثـق مـن أعمـاق العصـور والتـي

بقيت في السر على حالها لم تُمس.

أمـا القارة األمريكية فبما أن إعمارها يقوم منذ عدة قرون علـى الهجـرة قبـل كـل شـي فـ ن التـقثير

المسيطر الذي ستمارسه على األرجح يفاق ُم الخطر كثي ابر.
في هذا الوضع شبه المي"وس منه ،ال يمكن أن نجـد فـي هـذا العـالم نجـدةب إال فـي ُج ُـزر الماضـي
الصــغيرة التــي مــا ت ـزال حي ـةب علــى ســطح األر  .ال يعنــي أنــه ينبغــي أن نوافــق علــى الضــجة التــي

أح ــدثها موس ــوليني ح ــول االمبراطوري ــة الروماني ــة وأن نح ــاول اس ــتخدام ل ــويس ال ارب ــع عش ــر بالطريق ــة

نفســها .إن الفتوحــات ليســت مــن الحيــاة ،إنهــا مــن المــوت حتــى فــي لحظــة حــدوثها .إنهــا قط ـرات مــن
الماضي الحي والتي يجب حفظُها بحرص شديد أينما كانت ،فـي بـاريس أم فـي تـاهيتي بـدون تفريـق،

ألنه ليس هنا" الكثير منها على ال ُكرة ب ُرمتها.

قد يكون من العب أن ُنعر عن الماضي لكي ِّ
نفكر بالمستقبل فقط .إنه لوه مـم خطير حتى أن
نظن ذل" ممكناب .فالتعار بـين المسـتقبل والماضـي أم مـر غيـر معقـول .المسـتقب ُل ال يجلـب لنـا شـي"اب،
ال يعطينا شي"اب؛ إنما نحن الذين يجب علينا لكي نبنيه أن نعطيه كل شي  ،أن نعطيـه حياتنـا نفسـها.

" حياةب وال ُن ُسغاب غير الكنوز التي نرثها من الماضي
ولكن لكي نعطي يجب أن نمتل" ،ونحن ال نمتل ُ
ونهضمها ونتمثـلُها ونخلقها من جديد .ليس هنا" من بين حاجـات الـنفس البشـرية حاجـةم أكث ُـر حيويـةب

من الماضي.

وليس لحب الماضي أيةُ عالقة ُّ
بتوج إله سياسي رجعي .فالثورةُ ،ككل النشـاطات االنسـانية ،تسـتمد
ـاركس ذلـ" إلـى درجـة أنـه حـرص علـى أن ُيرجــع هـذا التـ ار إلـى
ُنسـغها كله من الت ار  .لقـد لمـس م ُ
العصــور الموغلــة فــي القــدم بجعــل ص ـراع الطبقــات المبــدأ الوحيــد للتفســير التــاريخي .وفــي بدايــة هــذا

االنعكاس الوحيد لدينا عن روح الجمعيات الحرفية ،أقـرب
النقابات الفرنسية ،وهي
القرن أيضاب ،كانت
ُ
ُ
إلى القرون الوسطى من كثير من األشيا  .إن البقايـا الضـ"يلة مـن هـذ النقابـات تُـعـ ُّـد شـ ارر إل
ات يصـبح
النف ُ عليها لتشتعل من أكثر األمور إلحاحاب.
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منذ عـدة قـرون ،دمـر البش ُـر ذوي العـرق األبـي
في بلدانهم وخارجها .مع ذل" ،إذا كان هنا" في بع

الماضـي فـي كـل مكـان بصـورة حمقـا وعميـا

النـواحي تق ُّـد مم حقيقـي خـالل هـذ الفتـرة فلـيس
بسبب هذا الهيال ولكن رغماب عنه تحت تقثير قوة الدفع لقليل من الماضي الذي مازال حياب.
اليـوم أن

فتدمير الماضي قد يكون أكبـر جريمـة .ومـن المفـرو
لن يعود الماضي المدم ُـر أبداب.
ُ
ـاف االقــتالع الرهيــب الــذي تُحدثُــه دا"م ـاب
يصــبح الحفــاظُ علــى القليــل المتبقِّــي هاجس ـاب تقريبـاب .يجــب إيقـ ُ

ـق األوروبيـين االسـتعمارية حتـى بقشـكالها األقـل وحشــيةب .يجـب بعـد االنتصـار الك ُّ
ـف عـن معاقبــة
ط ار" ُ
ِّ
وغير منشودة فستكون زيادةُ
غير ممكنة ُ
العدو المهزوم من خالل اقتالعه أكثر؛ ونظ ابر إلى أن إبادته ُ
جنونــه جنونـاب أكثــر مــن جنونــه .يجــب أيضـاب أن نضــع ُنصـب أعيننــا ،قبــل كــل شــي  ،وفــي كــل جديــد
ـات اجتماعيـة ،تسـويةب تتـيح للكا"نـات االنسـانية اسـتعادة
سياسي أو قانوني أو تقني قد تكون له انعكاس م

جذورها.

هذا ال يعني حبسهم ضمن حـدود .علـى العكـس لـم يكـن هنـا" شـي علـى االطـالق أكثـر أهميـة
من جعلهم يتنفسون .فالتجذر وزيادة االتصاالت متكامالن .مثالب ،لو كان العما ُل منتشرين ُّ
وكل واحـد

منهم يمتل" دا ابر وقطعة أر

واللةب أينما تتيح التقنية ذلـ" – ولقـا جهـد خفيـف فـي هـذا المنحـى تتـيح

التقنيـ ـةُ ذل ــ" بص ــورة واس ــعة  ،-ول ــو أُعي ــد بالمقاب ــل إحي ــا ُ س ــباق طـ ـواف فرنس ــا [دورة فرنس ــا الدولي ــة
للـدراجات]  Tour de Franceالسـابقة مـن أجـل الشـباب ،علـى المسـتوى الـدولي إذا لـزم األمـر ،ولـو
أتيحــت للعمــال الفرص ـةُ م ـ ار ابر الجــ ار دورات تدريبيــة فــي ورشــة التركي ــب حي ـ

تتركــب القطــع التــي

ـدربين مبتـد"ين ،باالضـافة إلـى حمايـة
يصنعونها مع جميـع القطـع األخـرى أو للمسـاعدة فـي تـدريب مت ِّ
فعالة لةجور ف ن شقا الوضع البروليتاري سيزول.

لن يقو الوضعُ البروليتـاري بـ ج ار ات قانونيـة ،سـوا تعلـق األم ُـر بتـقميم المصـانع الر"يسـية أم
ب لغـ ــا الملكيـ ــة الخاصـ ــة أم بالصـ ــالحيات الممنوحـ ــة للنقابـ ــات لعقـ ــد اتفاقيـ ــات جماعيـ ــة أم بمنـ ــدوبي
المصـ ــانع أم بمراقبـ ــة التشـ ــغيل .فجميـ ــع االج ـ ـ ار ات المقترحـ ــة ،س ـ ـوا كانـ ــت تحمـ ــل طابع ـ ـاب ثوري ـ ـاب أم

إصــالحياب ،هــي إج ـ ار ات قانونيــة بحتــة ،بينمــا شــقا العمــال وعــالل هــذا الشــقا ليســا علــى المســتوى

القانوني .ولو كان ماركس صادقاب مع فكر لكان فهم ذل" تماماب ألن ذلـ" أمـر بـديهي يظهـر جليـاب فـي
أفضل صفحات [كتاب] رأس المال .le Capital
ال يمكــن البح ـ

ف ـي مطالــب العمــال عــن عــالل لشــقا"هم .فــقنى لهــم ،إذا مــا غرق ـوا فــي الشــقا

بالجســد وال ــروح وحت ــى الخيــال ،أن يتص ــوروا ش ــي"اب ال يحمــل ط ــابع الش ــقا ؟ واذا قــاموا بجه ــد عني ــف
للتخلص منه سقطوا في أحالم تدميرية رهيبة أو بحثوا عن تعوي

شي م تشجِّعه سوى التوسُّعية القومية.

يعـد لـديها
فـي توسُّـعية عماليـة لـم ُ
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إن ما يمكن البح عنه في مطالبهم هـو مؤشـر الالمهـم .إذ إن المطالـب تُ ِّ
عب ُـر عـن جميـع اآلالم
أو تكــاد تُ ِّ
عبــر عــن ألــم االقــتالع .واذا أرادوا مراقبــة التشــغيل والتــقميم فــذل" ألنــه يســتحوذ علــى تفكيــرهم

ـوف مــن االقــتالع التــام ومــن البطالــة .واذا أرادوا إلغــا الملكيــة الخاصــة فــذل" ألنهــم لــم يعــودوا
الخـ ُ
يحتملــون أن ُيـقـب ــلوا فــي مكــان العمــل كمهــاجرين ُيمـ ُّـن علــيهم بالــدخول .وهنــا يكمــن الــدافع النفســاني

الحــتالل المصــانع فــي حزيـران/يونيــو  .1115فخــالل عــدة أيــام ،شــعروا بفــرإلح خــالص ،فــرإلح ال تشــوبه
شا"بةم ،فرح أن يكونوا في بيوتهم في هذ األماكن نفسـها ،فـرح طف إلـل ال يريـد أن ِّ
يفكـر بالغـد .ولـم يكـن
باستطاعة أحد أن يعتقد بصورة عقالنية بقن الغد سيكون حسناب.

كانت الحركة العمالية الفرنسية المنبثقة عن الثورة صرخةب بصورة أساسية ،صـرخة احتجـال أكثـر

منهــا صــرخة تمـ ُّـرد ،أمــام قســوة القــدر التــي ال تــرحم بالنســبة لجميــع المظلــومين .مقارنـةب بمــا يمكــن أن

نتوقعه من حركة جماعية ،كان هنا" في هذ الحركة كثير من النقا  .لقـد انتهـت عـام 1119؛ ومنـذ
ـعي إلـى
ذل" الحين لم يبق إال أصدا م؛
ُ
فسموم المجتمع المحيط أفسدت حتى معنى الشقا  .يجب الس ُ
اســتعادة إرثهــا؛ ولكــن لــيس فــي وســعنا أن نتمنــى إحيا هــا مــن جديــد .مهمــا كانــت نب ـرةُ صــرخة األلــم
فاألكثر إنسانيةب هو ِّ
جميلةب فال يمكن ِّ
تمني شفا األلم.
تمني سماعها مرةب أخرى؛
ُ
تُقـ ِّـد ُم القا"مـةُ الملموسـةُ بــاالم العمــال قا"مـةب بــاألمور التــي يجــب تعــديلُها .يجــب أوالب إ ازلـةُ الصــدمة
الصغير الذي يخرل من المدرسة في سـن الثانيـة عشـرة أو الثالثـة عشـرة مـن
الصبي
التي يعاني منها
ُّ
ُ
عمر ويدخل المصنع .فلو لم تتر" هذ الصدمةُ جرحـاب مؤلمـاب دا"مـاب لكـان بعـ ُ العمـال سـعدا جـداب؛

أنفســهم أن معانــاتهم التي ـةم مــن الماضــي .فالطفــل فــي المدرســة ،س ـوا أكــان
غيــر أنهــم ال يعرفــون هــم ُ
ويســعى إلــى تطــوير وتُحفــز أفض ـ ُل المشــاعر لديــه.
تلميــذاب جيــداب أم ردي" ـاب ،كــان كا"ن ـاب ُيعتــرف بوجــود ُ
مكمالب لآللة ،يصبح أقل مـن شـي بقليـل ،وال يه ُّـم بتاتـاب إن أطـاع بتـقثير
وبين عشية وضحاها يصبح ِّ

ـب العمــال ،فــي هــذ اللحظــة عل ــى األقــل مــن لحظــات
دواف ـع دنيــا ،يكفــي أن يطيــع .لقــد عــانى أغلـ ُ
ـق ذلـ" االنطبـاع نـوعم مـن ال ُّـدوار الـداخلي،
حياتهم ،من ذل" االنطباع بقنهم لم يعودوا موجودين ،وي ارف ُ
ذلــ" االنطبــاع الــذي لــم يصــادف أن عرفــه المثـقـ ـفون أو البرجوازيــون إال نــاد ابر جــداب حتــى فــي أعظــم

اآلالم .هذ الصدمةُ األولى التي تُتلقى باك ابر جداب تطبع غالباب دمغـةب ال تُمحـى .فقـد تجعـل ُحـب العمـل
مستحيالب قطعاب.

ال بــد مــن تغييــر نظــام االهتمــام خــالل س ـاعات العمــل وتغييــر طبيعــة الح ـوافز التــي ت ـدفع إلــى

التغلُّ ـب علــى الكســل واالرهــاق – تلــ" الح ـوافز التــي ليســت اليــوم ســوى الخــوف والفلــوس  ,-وتغييــر
طبيعة الطاعـة وتغييـر الكميـة القليلـة جـداب مـن المبـادرة والمهـارة والتفكيـر المطلوبـة مـن العمـال وتغييـر
عدم ُّ
تمكن العمال أينما كانوا من المشاركة بـالفكر والمشـاعر فـي مجمـل عمـل الشـركة وتغييـر الجهـل
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التام أحياناب بقيمة األشيا التي يصنعونها وبمنفعتها االجتماعية وبوجهتها ،وكذل" تغييـر الفصـل التـام
لحياة العمل عن الحياة العا"لية .ويمكننا أن نطيل القا"مة.

إذا ُوضــعت الرغب ـةُ فــي االصــالح جانب ـاب ف ـ ن هنــا" ثالثــة أصــناف مــن العوامــل تــؤثِّر فــي نظــام

االنتال :تقنية واقتصـادية وعسـكرية .اليـوم ،تُقابـ ُل أهميـةُ العوامـل العسـكرية فـي االنتـال أهميـة االنتـال
في قيادة الحرب؛ بتعبير الخر ،األهمية كبيرة جداب.
إن تكــديس الالف العمــال فــي مصــانع ضـ إل
ـخمة كســجون األشــغال الشــاقة حيــ يقـ ُّـل كثيــ ابر عــدد

ـروف العسـكرية
ـب الظ ُ
العمال المؤهلين تقهيالب حقيقياب هو عب م مـزدول مـن وجهـة نظـر عسـكرية .تتطل ُ
إل
الحالية من إل
أكبر عدد مـن العمـال
جهة أن يكون
ُ
االنتال الصناعي منتش ابر ومن جهة أخرى أن يتكون ُ
الســلم مــن مهنيــين متعلِّمــين يمكــن أن يوضــع علــى الفــور تحــت إم ـرتهم وفــي حالــة األزمــة
فــي زمــن ِّ

ـدد كبيـر مـن النســا والفتيـان والكهـول لزيــادة حجـم االنتـال زيــادةب فوريـة .ال شــي
الدوليـة أو الحـرب عـ م
ساعد على ِّ
شل االنتال الحربي االنكليزي لفترة طويلة أكثر من نقص العمال المؤهلين.

ولكن بما أنه ال يمكن جع ُل مهنيين مؤهلين تقهيالب عاليـاب ي ُّ
ـؤدون وظيفـة التشـغيل اليـدوي لـآلالت،
يجب إلغا هذ الوظيفة إال في حالة الحرب.
ات العســكرية متوافق ـةب غيــر متعارضـ إلـة مــع أفضــل التطلعــات
م ـن النــادر جــداب أن تكــون االحتياج ـ ُ
االنسانية إلى وجوب االستفادة منها.

مــن وجهــة نظــر تقنيــة ،تت ـيح بالتقكيــد الســهولةُ النســبية لتحويــل الطاقــة علــى شــكل كهربــا درج ـةب

عالية من الالمركزية.

أم ـ ــا اآلالت فليس ـ ــت متطـ ـ ِّـورةب لتحوي ـ ــل نظـ ــام االنت ـ ــال؛ إال أن التعليم ـ ـات الموج ـ ــودة ف ـ ــي اآلالت
األوتوماتيكيـة القابلــة للضــبط والمســتخدمة حاليـاب مــن شــقنها أن تتــيح علــى األرجــح الوصـول إلــى ســعر
الجهد فيما لو كان هنا" جهد.

ـالح ذي أهميــة اجتماعيــة أكبــر بكثيــر مــن االجـ ار ات المصــنفة فــي
بصــورة عامــة ،مــن شــقن إصـ إل

خانــة االشــتراكية أن يكــون تحـ ُّـوالب فــي المفهــوم نفســه للبحــو التقنيــة .حتــى اآلن ،لــم نتصــور أبــداب أن
يــتمكن مهنــدس مشــغو مل ببحــو تقنيــة خاصـ إلـة بنمــاذل جديـ إل
ـدة مــن اآلالت مــن أن يضــع ُنصــب عينيــه
م
إل
إل
شي"اب الخر غير هدف مزدول هو :زيادةُ أرباح الشـركة التـي طلبـت منـه هـذ البحـو مـن جهـة وخدمـةُ
مصالح المستهلكين من جهة أخرى .وفي مثل هذ الحالة ،عنـدما نـتكلم عـن فوا"ـد االنتـال فالمقصـود
هـو إنتـال أكثـر وأرخـص ،إي إن هــذ الفوا"ـد هـي فـي الواقـع فوا"ــد االسـتهال" .إننـا نسـتخدم باســتمرار

هاتين الكلمتين إحداهما مكان األخرى.
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يفكــر بهــم .وال أحــد ِّ
أم ــا العمــال الــذين يعطــون هــذ اآللــة قُ ـواهم وطاقــاتهم فــال أحــد ِّ
يفكــر حتــى
ب مكانية التفكير بهم .أقصى ما يمكن توقُّعه من وقـت آلخـر هـو أجهـزة سـالمة غامضـة ،علـى الـرغم
من أن األصابع المقطوعة وأدرال المصانع المبللة يومياب بالدم الذي يسيل هي مشاهد تتكرر كثي ابر.
ولكــن هــذ االشــارة الضــعيفة التــي تـ ُّ
ـدل علــى االهتمــام هــي االشــارة الوحيــدة .فــال يفكــر بال ارحــة
النفســية للعمــال ،األمــر الــذي يتطلــب الكثيــر جــداب مــن الجهــد والخيــال ،لــيس هــذا فحســب ،بــل ال يفكــر

المروعـة ،وهـي مثقـاب
حتى بعدم تعذيب أجسادهم .واال الكتُشف شـي م الخـر للمنـاجم غيـر تلـ" اآللـة
ِّ
الصــخور بــالهوا المضــغوط [المطرقــة الهوا"يــة]  ،marteau-piqueurوالتــي تــرُّل بهــز إل
ات متواصــلة
خالل ثماني ساعات االنسان المعلق بها.

وال يخطر في بالنا أن نتسا ل عم إذا كانت اآللةُ الجديدة ستزيد الخطر العام للبطالـة مـن خـالل

زيادة تجميد رأس المال وجمود االنتال.

مــاذا يفيــد العمــال حصــولُهم بقــوة الكفــاح علــى زيــادة الرواتــب وعلــى تخفيــف االنضــباط إذا اختــرع
مهندسـو بعـ مكاتـب االستشـارات ،خـالل هـذا الوقــت وبـدون أيـة سـو نيـة ،إل
الالت تسـتهل" أجســامهم
ـقميم الجز"ــي أو الكلِّــي لالقتصــاد إذا لــم
ونفوســهم أو تُفــاق ُم الصــعوبات االقتصــادية؟ ومــاذا يفيــدهم التـ ُ
تتغي ـر عقلي ـةُ مكاتــب الد ارســات هــذ ؟ وحتــى اآلن علــى حــد علمنــا لــم تتغي ـر العقلي ـةُ أينمــا كــان هنــا"
تقميم .حتى الدعايةُ السوﭭياتية لم تزعم قط أن روسيا وجدت نموذل الل إلـة جديـداب كـل الجـدة يصـلُح ألن
تستخدمه بروليتاريا ذات ُمسـتبدة.

مــع ذلــ" ،إذا كــان هنــا" يقــين يظهــر بقــوة ال تقــاوم فــي د ارســات مــاركس فــذل" ألن تغيي ـ ابر فــي

العالقــة بــين الطبقــات ال بــد أن يبقــى وهمـاب محضـاب إن لــم يرافقــه تغييـ مـر فــي التقنيــة ،تغييــر يتبلــور فــي
الالت جديدة.
مــن وجهــة نظــر العمــال ،تحتـال اآللـةُ إلــى أن تتســم بــثال

م ازيــا :أوالب ،يجــب أن يكــون باالمكــان

اســتعمالُها بــدون إنهــا" العضــالت وال األعصــاب وال أي عضــو – وبــدون أن تقطــع أيضـاب أجـ از ب مــن
الجسم أو تُ ِّ
مزقها إال بصورة استثنا"ية جداب.
ثاني ـاب ،مقارن ـةب بــالخطر العــام للبطالــة ،يجــب أن تكــون أيض ـاب أداةُ االنتــال فــي مجملهــا مرن ـةب قــدر

االمكـان لكــي تــتمكن مــن مجــاراة التغيـرات فــي الطلــب .وبالتــالي يجــب أن تكــون اآللـةُ الواحــدةُ متعــددة

متنوعــة االســتخدامات مــا أمكــن إلــى درجــة أن تكــون غيــر محــددة إلــى حــد مــا .وهــذ
االس ـتعماالتِّ ،

الســلم إلـى حالـة
ضرورة عسكرية أيضاب من أجل أكبر قدر ممكن مـن السـهولة فـي االنتقـال مـن حالـة ِّ
مشجع للبهجة في العمل ألنه يمكن بذل" ُّ
الحرب .وأخي ابر ،فذل" عام مل ِّ
ب هذ الرتابـة المملـة التـي
تجن ُ

يخاف منها العما ُل أيما خوف من ج ار الملل واالشم"زاز الذي ِّ
تسببه.
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مهني مؤهـل .وهذ هي أيضاب ضـرورة
ثالثاب ،يجب أن تتناسب اآللةُ عادةب مع العمل الذي يقوم به
ٌّ
عسكرية ،باالضافة إلى أن ذل" ضروري لكرامة العمال وراحتهم النفسية .إن طبقةب عاملةب تتقلف كلُّها

تقريباب من مهنيين ِّ
جيدين ليست طبقة بروليتاريا.

من شقن التطوير الكبير جداب لآللة األوتوماتيكية القابلة للضـبط والمتعـددة االسـتعماالت أن ُي ِّ
ـلبــي

ات األولـى فـي هـذ المجـال موجـودة ،وال ريـب فـي أن هنــا"
إلـى حـد كبيـر هـذ االحتياجـات .فاالنجـاز ُ
إل
إمكانيات كبيرةب جـداب .مثـ ُل هـذ اآلالت تلغـي وضـع التشـغيل اليـدوي علـى اآللـة .ففـي
في هذا المنحى
شــركة ضــخمة مثــل رينــو  ،Renaultقلي ـ مل مــن العمــال يبــدون ُس ـعدا وهــم يعملــون؛ ومــن بــين ه ـؤال
ال ــبع المحظ ــوظين هن ــا" العم ــال ال ــذين يهت ُّمـ ـون بال ــدورات األوتوماتيكيـ ـة القابل ــة للض ــبط بواس ــطة

كامات.26

ولكــن األســاس هــو الفك ـرة نفســها بــقن تُطــرح بعبــارات تخصصــية المشــاك ُل المتعلقــة بانعكاســات
اآلالت على الراحة النفسية للعمال .وبعد طرحها ال يبقـى أمـام ِّ
الفنيـين إال حلُّهـا .فقـد حلُّـوا غيرهـا مـن
اآلالت
ـاكن التــي تُصــنع فيهــا
ُ
المشــاكل .يجــب فقــط أن يريــدوا ذلــ" .وألج ـل هــذا ،يجــب أال تظــل األمـ ُ
الجديدةُ غارقةب بالكامل في شبكة المصـالح ال أرسـمالية .مـن الطبيعـي أن يكـون للدولـة تـقثير علـى هـذ

األماكن من خالل المساعدات المالية .ولماذا ال يكون للتنظيمات العمالية تـقثير مـن خـالل االعانـات

المالية؟ هذا عدا عن طرق التقثير والضغط األخرى .ولـو أن النقابـات العماليـة تـتمك ُن مـن أن تصـبح
اتصاالت مستمرة بينها وبين مكاتب الدراسات التي تصمم
حيويةب فعالب لكان ال بد من أن يكون هنا"
م

التقنيات الجديدة .ربما يمكن التحضير لمثل هذ االتصاالت من خالل توفير بي"ة مواتية للعمال
فيها
ُ
في مدارس المهندسين.
التقني ـون ِّ
حتــى اآلن لــم يكــن ُّ
يفك ـرون فــي شــي الخــر غيــر احتياجــات التصــنيع .ولــو أنهــم أخــذوا

يضـعون دا"مـاب فـي ذهـنهم احتياجـات الـذين ُيص ِّـنعون لكـان ال بـد لتقنيـة االنتـال بكاملهـا مـن أن تتغيــر
شي"اب فشي"اب.

من المفرو

أن يصبح ذل" مادةب تدريسية في مدارس المهندسين وفي جميـع المـدارس الفنيـة –

ولكن مادة تدريسية لها جوهر حقيقي.

ا"د من الشروع منذ اآلن بدراسات حول هذا النوع من المشاكل.
ربما ال يكون هنا" إال فو ُ

 26الكامة  :cameهي انبعال أو حدبة أو س دن على شكل دا"ري يدور .الوظيفة الر"يسية للكامة هي ظبط
التوقيت لتشغيل األج از الميكانيكية عن طريق تحويل الحركة الدا"رية إلى حركة خطية( .المترجم)
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مــن شــقن موضــوع هــذ الد ارســات أن يكــون ســهل التحديــد .قــال أحــد البــابوات" :تخـ ُـرُل المــادةُ مــن
ماركس عن الفكرة نفسها بعبارات أجـزل .يعنـي أن
المصنع مكرمةب ويخ ُرُل منه العما ُل مهانين ".وعبر
ُ
يكون جميع الذين يسعون إلى إنجاز ُّ
تقدم تقني قد غرسوا باستمرار في ذهنهم اليقين بقن العيب الـذي

يجــب تالفيــه بصــورة ُمـ ـلحة هــو ذلــ" العيــب الــذي يمكــن مالحظتــه مــن بــين جميــع أنـواع العيــوب فــي
الحال ــة الراهن ــة للتص ــنيع؛ وأن ــه يج ــب ع ــدم فع ــل أي ش ــي ُيـ ــفاقمه أب ــداب؛ وأن ــه يج ــب فع ــل أي ش ــي
لتقليصه .من المفرو

أن تصبح هذ الفكرةُ جـز اب مـن الشـعور بالواجـب المهنـي ،جـز اب مـن الشـعور

أن يكــون مــن بــين إحــدى

ـؤوليات فــي التصــنيع .مــن المفــرو
بالشــرف المهنــي ،عنــد مــن لديــه مسـ
م
النقابات قادرةب على القيام بذل" ،مهمةُ إدخـال
المهمات األساسية للنقابات العمالية ،فيما لو كانت تل"
ُ
هذ الفكرة في الوعي العالمي.

لو كان الجز األكبر من العمال مهنيـين مـؤهلين تـقهيالب عاليـاب وكـان ال بـد أن ُيظهـروا فـي أغلـب

أي ســبب
األحيــان مهــارةب ومبــادرةب وكــانوا مســؤولين عــن إنتــاجهم والالتهــم لمــا عــاد لنظــام العمــل الحــالي ُّ

لوجــود  .ولــتمكن بع ـ ُ العمــال مــن العمــل فــي منــازلهم والــبع ُ اآلخــر فــي ورشــات صــغيرة يمكنهــا
غالباب أن تنظم على الطريقة التعاونية .في أيامنا هذ  ،تمـارس السـلطةُ فـي المصـانع الصـغيرة بطريقـة
أكثر قسوةب منهـا فـي المصـانع الكبيـرة ،ذلـ" ألنهـا تُقلِّـد المصـانع الكبيـرة .لـن تكـون مثـ ُل هـذ الورشـات

مصانع صغيرة ،ستكون هي" إل
ات صناعيةب مـن صـنف جديـد ،حيـ يمكـن نفـ روح جديـدة فيهـا؛ وعلـى
الــرغم مــن كونهــا صــغيرة ،ســيكون بينهــا عالقــات عضــوية قويــة بمــا يكفــي لكــي تشـ ِّـكل مع ـاب مؤسس ـةب
كبي ـرة .هنــا" فــي المؤسســة الكبي ـرة ،علــى الــرغم مــن عيوبهــا ،شــاعريةم مــن نــوع خــاص تــروق اليــوم
للعمال.

ـاز العمــال فــي ثُكنــات .ولــن
لــن يكــون للحســاب علــى القطعــة مــن مســاو فيمــا إذا أُلغــي احتجـ ُ
ينطــوي علــى هــاجس الســرعة مهمــا كلــف األمــر .ســيكون الطريقــة الطبيعيــة لمــنح األجــر علــى عمــل
ُينجز بطريقة حرة .ولـن تعـود الطاعـة خضـوعاب فـي كـل لحظـة .وسـيتمكن العامـ ُل أو مجموعـةُ العمـال
من الحصول على عدد معين من الطلبات التي يجب تنفيـذها خـالل مهلـة محـددة ومـن التمتـع بحريـة
مختلف أن يعـرف المـرُ أن عليـه أن يك ِّـرر إلـى أجـل غيـر محـدد
م
الخيار في تنظيم العمل .إنه لشي م
حركـةب واحــدةب يفرضـها أمـمـر مـا إلــى أن تـقتي لحظـةم محـددةم يــقتي فيهـا أمـمـر جديـد ليفــر حركـةب جديــدةب

ـب
ـب األش ــيا الجام ــدة وعالقـ ـةم أخ ــرى تُناس ـ ُ
لفتـ ـرة زمني ــة مجهول ــة .هن ــا" عالقـ ـةم م ــا م ــع ال ــزمن تُناس ـ ُ
المخلوقات العاقلة .إننا نخط عندما نخلط بينهما.
ـات الصــغيرةُ ثُكنـ إل
ـات س ـوا أكانــت تعاوني ـةب أم ال .فــيمكن للعامــل أحيان ـاب أن
لــن تكــون هــذ الورشـ ُ

ُيطلع زوجته على مكان عمله وعلى اآللة التـي يعمـل عليهـا مثلمـا كـانوا سـعدا جـداب بالقيـام بـذل" فـي
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حزيران/يونيــو  1115بفضــل ال ُّشــغل .وســيقتي األطفــا ُل مــن المدرســة ليالق ـوا أبــاهم فــي مكــان العمــل
ويتعلمـوا العمــل فــي ســن يكــون فيهــا العمـ ُل أكثــر األلعــاب متعـةب واثــارةب لالهتمــام بمــا ال يقــارن .وعنــدما
يدخلون الحقاب في مرحلة تعلُّم المهنة يكونون أساساب قد امتلكوا مهنةب تقريباب ،ويمكنهم ،بحسب رغبـتهم،

أن يتقنوا هذ المهنة أو أن يتعلموا مهنةب ثانية .وستضفي هذ
الدهشات الطفوليـةُ علـى العمـل إضـا ةب
ُ
ـون العمــل ليقخــذ لــون الكــابوس كــل الحيــاة بســبب صــدمة
شــاعريةب طيلــة الحيــاة بــدالب مــن أن يمتـقـ ـع لـ ُ
التجارب األولى.

إذا كــان الفالحــون ،حتــى فــي قلــب الظــرف الحــالي الــذي ُيضــعف المعنويــات ،أقــل حاجــة مــن

العمال إلى شحذ هممهم بالحوافز فذل" ُّ
مرد ربما إلى ذل" الفرق .قد يكـون الطفـ ُل باألصـل شـقياب فـي
الحقـل وهــو فــي ســن التاســعة أو العاشـرة ،ولكــن هنــا" دا"مـاب تقريبـاب لحظـةم يكــون فيهــا العمـ ُل فــي نظــر

لعبةب مدهشةب مخصصةب للكبار.

أغلب العمال قد أصبحوا ُسعدا ف ن عدة مشاكل تبدو أساسيةب ومثيرةب للقلق لم تُحـل بل
واذا كان
ُ
فسينسى أنها طُرحت يوماب ما .الشقا ُ هـو أر م خصـبة ووسـطم مال"ـم 27لمشـاكل
أُلغيت .واذا لم تُحـل ُ
مزيــفة .إنــه يثيــر الهـواجس .والطريقـةُ لتهــد"تها لــيس بتقــديم مــا تتطلبــه ،بــل ب ازلــة الشــقا  .فـ ذا عطــش
تقديم الما له ،بل شفا ُ ُجرحه.
م
امرؤ بسبب جرإلح في بطنه فال ينبغي ُ
ناد ابر ما يكون هنا" ،لةسف ،من شي يمكن تغيير سوى مصير الشباب .ال بد مـن تقـديم جهـد
تحمــل
كبيــر مــن أجــل تقهيــل الشــبيبة العاملــة ومــن أجــل تعلُّــم صــنعة أوالب .ســتكون الدولـةُ مجبـرةب علــى ُّ
مسؤولية ذل" ،ألنه ما من عنصر الخر في المجتمع قادر على القيام بذل".

ال شــي ُيظهــر العجــز األساســي للطبقــة ال أرســمالية أكثــر مــن تقصــير أربــاب العمــل إ از تعلــيم

المهنة .إن هـذا العجـز هـو مـن النـوع الـذي يس ُّـمونه فـي روسـيا بالتقصـير الجنـا"ي .لـيس فـي االمكـان

يسعنا المبالغةُ في نشر هـذ الحقيقـة البسـيطة والسـهلة علـى االدرا"
التقكيد أكثر على هذ النقطة وال ُ
ـاب العمـل منـذ عشـرين أو ثالثـين سـنة التفكيـر بتقهيـل
والمسلم بها أو التي ال مرية فيها .لقد نسـي أرب ُ

أي عنصـ إلـر الخــر ،فـي خـراب الــبالد.
ـقن ِّ
ـص العمـال المــؤهلين ،شـ ُ
ـقنه ش ُ
مه ِّنيـين مــاهرين .وقـد ســاهم نقـ ُ
وحتــى فــي عــامي  1119و ،1116وفــي أول أزمــة البطالــة ،عنــدما كــان االنتــال فــي نقطــة العطالــة،
كانت مصانع الميكاني" والطيران تبح عن مهنيين ماهرين وال تجدهم .كان العمـا ُل يشـتكون مـن أن
التجــارب كانــت أصــعب مــن الــالزم؛ إال أن العمــال هــم أنفســهم لــم يكونـوا مــؤهلين بحيـ يتمكنــون مــن
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تنفيذ التجارب .فكيف كانوا في هذ الظروف يستطيعون الحصول على تسليح إل
كاف؟ ولكـن مـن جهـة
أخــرى ،حتــى بــدون الحــرب ،كــان ال بــد أن يـ ِّ
ـص المهنيــين ،بتفاقُمــه عبــر الســنين ،إلــى جعــل
ـؤدي نقـ ُ
الحياة االقتصادية نفسها مستحيلةب.
ـالم البلــد بقســر و ِّ
المعنيــين أنفســهم للم ـرة األخي ـرة بــقن أربــاب العمــل قــد بــدوا فــي الواقــع
يجــب إعـ ُ
أسمالي بثقلها على عاتقهم .إن لهم وظيفةب عليهم
النظام الر
تحمل المسؤوليات التي ألقى
عاجزين عن ُّ
ُّ
ُ
أن ُّ
يؤدوها ،ولكن ليست هذ  ،ألن التجربة تُظهـر أن تلـ" المسـؤوليات أثقـ ُل وأعظ ُـم مـن أن يتحملوهـا.
ـوف مـنهم ،وسـيتوقفون ،مـن جهـتهم ،عـن مقاومـة االصـالحات
عندما ندر" ذل" جيداب ال يعود لـدينا خ م

الالزمـ ــة؛ وسـ ــيبقون ضـ ــمن الحـ ــدود المتواضـ ــعة لـ ــوظيفتهم الطبيعيـ ــة .وهـ ــذ هـ ــي فرصـ ــتهم الوحيـ ــدة
للخالص؛ فةننا نخاف منهم ِّ
نفكر في أغلب األحيان بالتخلُّص منهم.
كــانوا يتهمــون العامــل الــذي يتنــاول مشــروباب مقـ ِّـبالب باالســتهتار ،ولكــن حكمــتهم لــم تصــل بهــم إلــى

ـدربون فلـن يعــود هنــا" عمـا مل بعــد عشـرين سـنة ،علــى األقــل لـن يعــود هنــا"
توقُّـع أنــه إذا لـم يؤهــل متـ ِّ
عما مل يستحقُّون هذا االسم .يبدو أنهم عاجزون عن التفكير ألكثر من سنتين أو ثال سنوات قادمة.

ال ريــب أيض ـاب بــقن مــيالب خفي ـاب كــان يجعلهــم ِّ
يفضــلون فــي مصــانعهم وجــود ماشــية مــن األشــقيا ومــن

الكا"نـات المقتلعـة التـي لــيس لهـا أيـةُ صـفة كيفمــا نظرنـا إليهـا .لـم يكونـوا يعرفـون أنـه إذا كـان خضــوع

أكثر فظاعة .وقد خبروا ذل" ،ولكن دون أن يفهمو .
العبيد أكثر من خضوع األحرار ف ن ُّ
تمردهم ُ
إن تقصــير نقابــات العمــال فــي مســقلة التــدريب المهنــي هــو فضــيحة بجالجــل أيض ـاب ،م ـن وجهــة

نظـ إلـر أخــرى .إذ مــا كــان عليهــا أن تنشــغل بمســتقبل االنتــال؛ ولكــن ،بمـا أن ســبب وجودهــا هــو الــدفاع
ـيق النفسـ ُّ
عــن العدالــة ،كــان ينبغــي أن يهزهــا الضـ ُ
ـي للفتيــان الصــغار .فــي الواقــع ،لقــد أُهمــل الجــزُ
ـا"س حق ـاب مــن عم ــال المصــانع ،وهــم المراهقــون والنس ــا والعمــال المهــاجرون األجانــب أو س ــكان
البـ ُ

المستعمرات .إن لجميع الالمهـم أهميـةب أقـل بكثيـر فـي الحيـاة النقابيـة مـن أهميـة مشـكلة زيـادة الرواتـب

اتب عالية.
لف"ات تُدفع لها باألساس رو ُ
ـعب توجيـهُ حركـة جماعيـة فعـالب نحـو العدالـة وكـم يصـعب
ال شي ُيظه ُـر بصـورإلة أفضـل كـم يص ُ
الــدفاع فعـالب عــن األشــقيا  .فهــم ال يســتطيعون الــدفاع عــن أنفســهم بقنفســهم ،ألن الشــقا ي ُحــو ُل بيــنهم
أحد من الخارل عنهم ،ألن الطبيعة البشرية تمي ُل إلى عدم االكت ار باألشقيا .
وبين ذل"؛ وال يدافع م
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28
ـود
ُّ
تهتم الشـبيبة العاملـة المسـيحية ( )J.O.C.وحـدها بشـقا العمـال المـراهقين؛ وربمـا يكـون وج ُ
ِّ
المؤشر الوحيد األكيد على أن المسيحية لم تـ ُمـت فينا.
مثل هذ المنظمة

مثلمــا خــان ال أرســماليون دعــوتهم بــقن أهمل ـوا إهمــاالب ُيـعـ ـ ُّد جريم ـةب لــيس فقــط مصــالح الشــعب وال
ـات العمالي ـةُ دعوتهــا بــقن أهملــت حمايــة
األمــة بــل حتــى أهمل ـوا شــعبهم ،كــذل" خانــت النقابـ ُ
مصــالح د

ـف عـن ذلـ" ،تحسُّـباب
البا"سين فـي صـفوف العمـال لتلتفـت إلـى الـدفاع عـن المصـالح .مـن المفيـد الكش ُ
تعس ـفات فــي الســلطة التــي تغــويهم .إن كــبح جمــاح نقابـ إل
ـات وقــد
لليــوم الــذي قــد يتورطــون فيــه بارتكــاب ُّ

تحولــت إلــى منظمــات وحيــدة والزاميــة كــان النتيجــة الطبيعيــة والحتميــة لهــذا التغييــر فــي العقليــة .فــي
الحقيقة ،كان عم ُل حكومة ﭭيشي  Vichyبهذا الشقن ال قيمة له تقريباب .ولم يكن اتحاد نقابات عمـال
فرنســا ( 29)C. G. T.ضــحية انتهــا" مــن طرفهــا .فهــي لــم ت ُعــد منــذ وقــت طويــل فــي حالــة تجعلهــا

كذل".

ليست الدولةُ مؤهلةب بصورة خاصة لتقـوم بالـدفاع عـن األشـقيا  .بـل إنهـا عـاجزة تقريبـاب عـن القيـام

المـ ـلحة الواضــحةُ جلي ـاب وضــغطم مــن ال ـرأي
بــذل" ،إال إذا أجبرهــا علــى ذلــ" ضــرورةُ الســالمة العامــة ُ
العام.

يخص تقهيـل الشـبان العـاملين فـ ن ضـرورة السـالمة العامـة عاجلـة وبديهيـة أكثـر مـا يمكـن.
فيما
ُّ

أمــا ضــغط ال ـرأي العــام فيجــب إثارتــه والبــد مــن اآلن باســتخدام نــوى

30

المنظمــات النقابيــة الحقيقيــة

[الناش"ة] والشبيبة العاملة المسيحية والمجموعات الدراسية والحركات الشبابية ،وحتى الرسمية.
الروس اهتمام شعبهم بقن اقترحوا عليه بنا صناعة كبيرة .أال
لقد أثار البلشفيون bolcheviks
ُ
يمكننــا إثــارة اهتمــام شــعبنا بــقن نقتــرح عليــه بنــا عمــال مــن نــوع جديــد؟ قــد يكــون مث ـ ُل هــذا الهــدف
منسجماب مع الروح الفرنسية.

يجب أن يتخطى تقهي ُل الشباب العاملين التقهيل المهني البحـت .ويجـب بـالطبع أن يشـتمل علـى
ـيم المهنــة فــي المــدارس حي ـ يجــري دا"م ـاب
تربيــة ،كتقهيــل أي شــباب؛ ولــذل" ُيستحســن أال يجــري تعلـ ُ
بصورة سي"ة ،بل يجب أن ينغمس مباشرةب في االنتال نفسه .مع ذل" ،ال يمكن أيضاب توكي ُل المصانع

28

الشبيبة العاملة المسيحية  ،la Jeunesse ouvrière chrétienneواختصارها  :JOCهي منظمة من

29

اتحاد نقابات عمال فرنسا  ،la Confédération Générale du Travailاختصارها :CGT :هي
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النوى :جمع "نواة" .كما تُجمع النواةُ أيضاب على "نويات"( .المترجم)

األب البلجيكي جوزيف كاردين .Joseph Cardijn
الشباب المسيحيين العمال ،أسسها عام ُ 1126
(المترجم)
نقابة العمال الفرنسيين ،أنش"ت بتاري  21أيلول/سبتمبر  1816في ليمول( .المترجم)
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ـود شـي إل يوفِّـق بـين م ازيـا المدرسـة المهنيـة
بهذا التعليم .وهنا ينبغي
القيام بجهود ابتكار .ربما يلـزم وج ُ
ُ
وم ازيـا تعلـيم المهنـة فـي المصـنع وم ازيـا ورشـة الحــرفيين مـن النـوع الحـالي ،وكثيـر مـن الم ازيـا األخــرى
أيضاب.

لكن تقهيل العمال الشباب ،وخاصـةب فـي بلـد مثـل فرنسـا ،يتطلـب تثقيفـاب أيضـاب ،مشـاركةب فـي ثقافـة

فكرية .ينبغي أال ُيح ُّسوا بقنفسهم غربا في عالم الفكر.

أية مشاركة وأية ثقافة؟ إنه جدل مازال قا"ماب منذ وقت طويل .فـي بعـ

كانوا يتكلمون كثي ابر عن ثقافة عمالية .كان البع

األوسـاط ،فيمـا مضـى،

اآلخر يقـول بقنـه لـيس هنـا" مـن ثقافـة عماليـة أو

غيــر عماليــة ،بــل هنــا" الثقافــة فقــط ال غيــر .ونتيج ـةُ هــذ المالحظــة باختصــار هــي معامل ـةُ العمــال
األكثر ذكا ب وتوقاب إلى التعلُّم المعاملة التي ِّ
البـلها  .لقد أُتيحـت لةمـور
نقدمها لطالب الثانوية نصف ُ

أحيان ـاب أن تجــري بصــورة أفضــل قلــيالب ،ولكــن هنــا يكمـ ُـن إجمــاالب مبــدأُ التعمــيم  ،vulgarisationكمــا
نفهمــه فــي عص ـرنا .هــذ الكلم ـةُ البشــعة مثلهــا كمثــل الشــي الــذي تُ ِّ
عبــر عنــه 31.عنــدما يصــبح لــدينا
شي م مقبول إلى حد ما ويجب تسميتُه فال بد من إيجاد كلمة أخرى.
الحقيقة واحدة ،أجـل ،ولكن الخطق ِّ
متعدد؛ وفي كل ثقافة ،باستثنا حالة الكمال التي ليست سوى
حالة قصوى عند االنسان ،هنا" مزيج من الحقيقة والخطق .لو كانت ثقافتُنـا قريبـةب مـن الكمـال لكانـت
فوق الطبقات االجتماعية .ولكن بما أنها ردي"ة ف نها إلى حد كبير ثقافةُ مثـقفين برجوازيين ،وبالتحديـد
أكثر ومنذ فترة من الزمن ،ثقافةُ مثقفين موظفين.

لو أردنا دفع التحليل في هذا االتِّجا لوجدنا في بع

أفكار ماركس من الحقيقة أكثـر ممـا يبـدو

ـب
ألول وهلــة؛ ولكــن لــيس الماركســيون هــم الــذين يقومــون بمثــل هــذا التحليــل أبــداب؛ ألن ذلــ" قــد يتطلـ ُ
منهم أوالب أن ينظروا إلى أنفسهم في المرالة ،وهذ عملية تش ُّ
ـق علـى الـنفس ،وللقيـام بهـا تُق ِّـد ُم الفضـا" ُل
وحـدها ،والمسيحيةُ بنوع خاص ،شجاعةب كافية.

إن ما يجع ُل نقل ثقافتنا إلى الشعب صعباب إلى هذا الحد ليس كونهـا أرفـع ممـا ينبغـي ،بـل كونهـا
أحط مما ينبغي .ويتخذون وسيلةب غريبةب بالحط منها أكثر قبل توزيعها قطعاب على الشعب.

 31كلمة  vulgarisationالفرنسية [وتعني :التعميم أو التبسيط] تحمل معنى التدنِّي وتنزيل المستوى [أي:
تبسيطه] ليصبح في متناول أفهام العامة ،وهي مشتقة من الكلمة  vulgaireالمشتقة بدورها من الالتينية

 vulgarisالمشتقة من  vulgusوتعني جمهور أو حشد أو عدد غفير .وكلمة  vulgaireالفرنسية تعني:
سوقي ،فظد ،خشن ،مبتذل ،بذي  ،خاص بالرعاع ،جلف( .المترجم)
عام دي،
ِّ
د
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هنا" عا"قان يجعالن وصول الشعب إلى الثقافة وصوالب صعباب .أحدهما هو قلـة الوقـت والطاقـة.

التعب يضع حداب لكثافة الجهد.
فالشعب لديه قليل من الفراغ
ِّ
ليخصصه لجهد فكري؛ و ُ
لــيس لهــذا العــا"ق أيــةُ أهميــة .علــى األقــل لــن يكــون ل ـه أي ـةُ أهميـ إلـة إذا لــم نرتكــب خطــق إيال"ــه

األهمية .الحقيقةُ تنير النفس على قدر نقا"ها وليس على أساس أي ض إل
ـرب مـن الكميـة .فليسـت كميـةُ
المعــدن هــي التــي تهـ ُّـم ،بــل درج ـةُ الســب" .وفــي هــذا الشــقن ،قلي ـ مل مــن الــذهب الخــالص يســاوي [فــي

الجــوهر] كثي ـ ابر مــن الــذهب الخــالص .وقليــل مــن الحقيقــة الصــافية يســاوي مقــدار كثيــر مــن الحقيقــة

يوناني كام مل من الجمال مقدار تمثالين يونانيين كاملين.
الصافية .كذل" يحتوي تمثا مل
ٌّ
32
ـدم معرفــة أن الكــم ال عالقــة لــه بــالخير ،وعوقبــت علــى
كانــت خطي" ـةُ نيــوبي  Niobéهــي عـ ُ

ب عليها بالطريقة نفسها.
تكب الخطي"ة نفسها كل يوم ونعاق ُ
ذل" بموت أوالدها .نحن نر ُ
إذا تعلــم العامـ ـ ُل بعـ ـ الفرض ــيات الهندس ــية خ ــالل س ــنة واح ــدة م ــن الجه ــود الطموح ــة الدؤوب ــة

دخل إلـى نفــس طالـب كـان قــد بـذل الحمــاس نفسـه لهضــم
ـدار مـا يـ ُ
فسـي ُ
دخ ُل إلـى نفســه مـن الحقيقــة مق ُ
جز من الرياضيات العالية خالل الفترة الزمنية نفسها.
هان عليه .وكان ال بد على
ال ش" في أن هذا من النادر أن يصدق ،وقد يكون من الصعب البر ُ
األقل مـن أن يكـون مـادةب إيمانيـةب عنـد المسـيحيين فيمـا لـو تـذكروا أن الحقيقـة هـي واحـدةم مـن الخيـرات

يطلب الخبز ال يحصل على حجارة.
المحضة التي يشبِّهُها االنجي ُل بالخبز ،وأن من
ُ
إن العوا"ق المادية – قلة وقـت الفـراغ والتعـب ونقـص الموهبـة الطبيعيـة والمـر واأللـم الجسـدي
– تعيــق اكتســاب العناصــر الــدنيا أو المتوســطة للثقافــة ،ولــيس اكتســاب الخي ـرات األكثــر قيم ـةب التــي

تتضمُنها.

العا"ق الثاني أمام الثقافة العمالية هـو أن ظـرف العمـال ،كـقي ظـرف الخـر ،تُناس ُـبه حالـةم خاصـة
ُ
من الحساسية .وبالتالي ،هنا" شي من الغرابة فيما أعد الخرون ومن أجل الخرين.
ـام بجهــد ترجمــة .لــيس القيــام بجهـ إلـد للتعمــيم ،بــل للترجمــة ،وهــو أمــر مختلــف
عـ ُ
ـالل ذلــ" هــو القيـ ُ
تماماب.
32

نيوبي  Niobéهي شخصية أسطورية ،ابنة تانتالوس  Tantaleمل" فريجيا وأخت بيلوبس مل"

البيلوبونيز وزوجة أمفيون  Amphionالطيبي مل" طيبة  ،Thèbesأنجبت منه سبع إنا

وسبع ذكور قتلهم

تميس  Artémisجميعاب باستثنا كلوريس  .Chlorisذل" أنها كانت تفتخر بجمالهم
أﭙـولو  Apollonوأر ُ
وسخرت من ليتو ألن لديها ابن واحد هو أﭙـولو وابنة واحدة هي أرتميس ،فانتقم أﭙـولو بقن قتل أبنا ها

تميس بقن قتلت بناتها وظلت جثـثُهم غير مدفونة حتى دفنتهم اآللهةُ .وعادت نيوبي إلى وطنها
وانتـقمت أر ُ
وظلت تبكي حتى تحولت إلى حجر( .المترجم)
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ـا"ق المتضــمنةُ فــي ثقافــة المثـ ـقفين ،والت ـي هــي باألصــل فقي ـرة إلــى أبعــد حــد ،للحــط
ال تؤخــذ الحقـ ُ
منها ولتشويهها وتفريغها من نكهتهـا؛ بـل ببس إل
ـاطة ُيعبــر عنهـا ،فـي كمالهـا ،بواسـطة لغـة تجعلهـا تـؤثِّر
العمالي رهافة مشاعرهم.
ُّ
في القلب ،بحسب تعبير باسكال ،لدى أناس يصوغُ الوضعُ
إن فــن نقــل الحقــا"ق هــو أحــد الفنــون األكثــر أساســيةب واألقـ ِّـل معرف ـةب .ومــا يجعلــه صــعباب هــو أنــه

ينبغي من أجل ممارسته أن يضع المرُ نفسه في مركز الحقيقة ،أن يمتلكها في ُعريها ،خلف الشكل
الخاص الذي ظهرت فيه عرضاب.

فضالب عن ذل" فالنق ُل هو معيـار الحقيقـة .ومـا ال ُينقــل لـيس بحقيقـة؛ كـذل" فـ ن كـل مـا ال ِّ
يغيـر
مظهر بحسب زاوية الرؤية ليس غرضاب ثابتاب ،بل مظهر خـادع .هنـا" فـي الفكـر أيضـاب فضـا م ثالثـي
األبعاد.

مــن شــقن البح ـ عــن أشــكال نقـ إلـل مناسـ إل
ـبة لنقــل الثقافــة إلــى الشــعب أن يكــون أكثــر فا"ــدةب للثقافــة
إل
خانق قد ُحبسـت
وللشعب على حد سوا  .وسيكون ذل" حاف ابز لها ال يقدر بثمن .فتخرل بذل" من جو
فيه .وال تعود شي"اب تخصصياب .ألنها حالياب شي للمتخصصين ،من األعلى إلى األسـفل ،لكنهـا تـنحطُّ
كلمــا ذهبنــا نحــو األســفل .فكمــا ُنعامـ ُل العمــال كــقنهم تالمي ـ ُذ ثانويـ إلـة ُبلهــا ُ قلــيالب ،كــذل" ُنعام ـ ُل تالميــذ
ونعامـ ـ ُل الط ــالب كقس ـ إل
ـاتذة ك ــانوا ق ــد ع ــانوا م ــن فق ــدان ال ــذاكرة
الثانوي ــة ك ــقنهم ط ـ م
ـبُ ،
ـالب ه ــدهم التع ـ ُ
ويحتـ ــاجون إلـ ــى إعـ ــادة تربيـ ــة .الثقاف ـ ـةُ أداة يسـ ــتخدمها األسـ ــاتذةُ ليصـ ــنعوا أسـ ــاتذةب وه ـ ـؤال األخيـ ــرون

سيصنعون بدورهم أساتذةب.
من بين جميع األشكال الحالية لمر

االقتالع ،لـيس اقـتالعُ الثقافـة األقـل إنـذا ابر بـالخطر .فـقو ُل
ـات،
نتا"ج هذا المر هي عمومـاب وفـي كـل المجـاالت أن ُينظـر إلـى كـل شـي  ،عنـدما تنقطـع العالق ُ
ِّب االقتالعُ ِّ
الشر" [الوثنية].
كهدف في ذاته .فيسب ُ
تشو ثقافتنا ،فـي الحفـاظ علـى خاصـية الضـرورة
إن الهم المشروع حتماب ،وذل" كمثال واحد على ُّ
في استدالالت الهندسة الفراغية يجعلُنا ِّ
نقد ُم الهندسة الفراغية لتالميذ الثانوية كقنها شي ال عالقة له

بتاتاب بالعالم .فقلما يتمكنون من االهتمام بها إال من باب اللعب أو للحصول على عالمة جيدة.

أغلبن ــا دا"مـ ـاب أن جمي ــع أعمالن ــا تقريبـ ـاب ،البس ــيطة منه ــا أو المرتب ــة بطريق ــة علمي ــة ،ه ــي
يجهـ ـ ُل ُ
تطبيقات لمفاهيم هند إل
سية وأن الكون الذي نعـيش فيـه هـو نسـيج مـن العالقـات الهندسـية وأن الضـرورة
م
إل
محبوسة في الفراغ والزمانِّ .
نقد ُم
الهندسية هي الضرورة نفسها التي نخضع لها في الواقع كمخلوقات
الض ــرورة الهندس ــية بحيـ ـ تب ــدو كقنه ــا اعتباطي ــة .وأي ش ــي أكث ــر عبثيـ ـةب م ــن ض ــرورة اعتباطي ــة؟

والضرورةُ ،بالتعريف ،الزمة.
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مــن جهــة أخــرى ،عنــدما نريــد تعمــيم الهندســة الفراغيــة وتقريبهــا مــن التجربــة ف ننــا ُنهمـ ُل البـراهين.
مكو إل
إل
نات ال أهمية لها أبداب .لقـد فقـدت الهندسـةُ الفراغيـةُ نكهتهـا وجوهرهـا.
عند"ذ سوى بع
فال يبقى
ِّ

نفسها هي التي لها في الواقـع السـيادة
فجوهرها هو أن تكون دراسةب
ُ
غرضها الضرورة ،وهذ الضرورةُ ُ
ُ
المطلقة على عالمنا.
مــن شــقن كــال التشــويهين أن يكــون ســهالب تفاديــه .ال مجــال لالختيــار بــين البرهــان والتجربــة .إننــا

نبرهن بالخشب وبالنار بالسهولة نفسها التي نبرهن فيها بالطبشور.

يبــدو أن هنــا" طريق ـةب بســيطةب الدخــال الضــرورة الهندســية فــي المدرســة المهنيــة ،ب ـربط الد ارســة
ِّ
تلبـي هـذ
بالورشة .نقول لةطفال" :إليكم عدداب معيناب من المهام التي يجب تنفيـ ُذها (صـناعة أغـ ار

الش ــروط أو تلـــ") .إحـــداها ممكـــن واآلخ ــر مســـتحيل .نفِّ ــذوا األش ــيا الممكن ــة ،واألشـــيا ُ المســـتحيلةُ
ألزموني بقن أُقر بقنهـا مسـتحيلة ".مـن هـذا البـاب يمكـن إدخـا ُل الهندسـة كلِّهـا فـي العمـل .فالتنفيـ ُذ هـو
برهــان تجريبــي كـ إل
ـاف علــى االمكانيــة ،ولكــن لــيس هنــا" مــن برهــان تجريبــي علــى االســتحالة ،ويجــب
الملموس للضرورة.
وجود برهان على ذل" .فاالستحالةُ هي الشك ُل
ُ
ق بالعلم التقليدي – وال يمكن إدرال الينشـتاين  Einsteinوفيزيـا
أما باقي العلوم ف ن كل ما يتعل ُ

الك ـ دم  les quantaفــي الثقافــة العماليــة – ينبثــق بصــورة ر"يســية عــن مــنهج قياســي يقــوم علــى نقــل
يخص العمـال ،إذا عرفنـا أن
العالقات التي تسيطر على العمل االنساني إلى الطبيعة .وبالتالي ،هذا
ُّ

ِّ
يخص بالطبع التالميذ.
نقدمه لهم ،كما
ُّ

من باب أولى ،كذل" يكون الجزُ من الثقافـة المصـنف تحـت عنـوان "اآلداب" .ألن الهـدف دا"مـاب
هو الوضع البشري ،وان الشعب هو الذي يمتل" خبرة الوضع البشري األكثر واقعية واألكثر مباشرةب.
أجم ــاالب ،ع ــدا االس ــتثنا ات ،فـ ـ ن األعم ــال [األدبي ــة] م ــن الدرج ــة الثاني ــة تناس ــب النخب ــة أكث ــر،

واألعمال من الدرجة األولى تناسب الشعب أكثر.

على سبيل المثال ،مـا أعلـى درجـة الفهـم الـذي يمك ُـن أن يولـد مـن االتِّصـال بـين الشـعب والشـعر
ُّ
موضوعه الوحيد تقريباب على الشقا ! على األقـل يجـب معرفـةُ ترجمتـه وتقديمـه.
ينصب
اليوناني الذي
ُ

مثالب ،ال بد ل إل
ـق البطالـة حتـى العظـم أن يفهـم حالـة فيلوكتيـت [فيلـوكتيتيس] Philoctète
عامل لديـه قل ُ
33
قوس ـه واليــقس عنــدما ينظــر إلــى يديــه العــاجزتين .وســيفهم أيض ـاب أن إليكت ـ ار Électre
عنــدما ُينتــزع ُ
 33إليكت ار [إلكترا] ( Électreباليونانية :)Êléktra :هي من عا"لة األتريديين  ،Atridesابنة أغاميمنون

(مل" ميكيناي  ،Mycènesوهي باالنكليزية  Mycenaeوباليونانية القديمة)]Mykễnai[ Μυκῆναι :
وكليتيمنست ار ( .Clytemnestreالمترجم)
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ي عــن فهمــه ،إال فــي المرحلــة الحاليــة - ،بمــا فــي ذلــ"
كانــت جا"ع ـةب ،وهــو مــا يعجــز تمام ـاب البرج ـواز ُّ
ناشرو دار بوديه .34Budé

ق الســيادة
ـالفكر ،فــي جــوهر  ،حـٌّـر ومطــل ُ
هنــا" عــا"ق ثالـ أمــام الثقافــة العماليــة ،إنــه العبوديــة .فـ ُ
عندما يمارس ممارسةب حقيقية .فـقن يكـون المـر حـ ابر وسـيِّداب ،بصـفته كا"نـاب ِّ
مفكـ ابر ،لسـاعة أو سـاعتين،
ُ
ُ
" ،للــتخلص مــن ذلــ"،
ثــم عبــداب بــاقي اليــوم هــو نـزاع يمـ ِّـزق القلــب إلــى درجــة أنــه يكــاد يســتحيل
ُّ
التمسـ ُ
باألشكال األرقى للفكر.

إصالحات فعالة الختفت هذ العقبةُ شي"اب فشي"اب .ال بل لكانت ذكرى العبوديـة الحديثـة
لو أُنجزت
م
وبقايا العبودية التي هي في طور الزوال حاف ابز قوياب للفكر خالل مسيرة التحرر.

الشــرطُ الــالزم للثقافــة العماليــة هــو م ـزيج مــن ه ـؤال الــذين يســمون المثقفــين – وهــو اســم فظيــع،
ولكنهم ال يستحقُّون اسماب أجمل – ومن العمال .فمن الصعب أن يكون مث ُل هذا المزيج حقيقياب .غيـر
ب لــذل" .لقــد أُلقــي الكثيـ ُـر مــن الشــباب المثقفــين فــي العبوديــة ،فــي المعامــل
أن الوضــع الحــالي مناس ـ م
والحقـول فــي ألمانيـا .واآلخــرون اختلطـوا بالشـباب العــاملين فـي مخيمــات رفــاق المهنـة camps de

 .compagnonsلكــن النــوع األول بصــورة خاصــة كانــت لهــم خب ـرة مهمــة .والكثيــر مــنهم كانــت قــد
دمرتــه [هــذ الخبـرةُ] ،أو علــى األقــل أنهكــت نفســه وجســد  .ولكــن الــبع
بالفعل.

مــنهم ربمــا كانــت قــد ثقفــتهم

تكــاد هــذ الخب ـرةُ الثمينــة جــداب أن تضــيع بســبب االغ ـ ار الــذي ال يقــاوم لنســيان االهانــة والشــقا

ـب ه ـؤال مــن أول"ــ" الســجنا العا"ــدين
حالمــا يخرجــون منهمــا .ابتــدا ب مــن اآلن ،مــن المف ـرو تقريـ ُ
وحملُهــم علــى مواصــلة االتصــاالت مــع العمــال والتــي كــانوا قــد بــدأوا بهــا تحــت االك ـ ار وعلــى إعــادة
تفكيرهم في خبرتهم الحديثة بهدف تقريب الثقافة من الشعب وبهدف توجيه جديد للثقافة.

من شقن التنظيمات النقابية المقاومة أن تكون في هذ اللحظة فرصةب لمثل هذ التقاربات .ولكن

بصورة عامة ،إذا كان ال بد من وجود حياة فكرية في النقابات العمالية فيجب أن يكون لهذ النقابات

ـاالت أخــرى غيــر االتصــاالت التــي تقــوم علــى تجمــيعهم داخــل اتِّحــاد نقابــات عمــال
مــع المثقفــين اتصـ م

 34سلسلة بوديه  Collection Budéأو [ Collection des Universités de Franceسلسلة جامعات

فرنسا] :مجلدات من الكتب حول مواضيع يونانية والتينية كالسيكية ترعاها مؤسسةُ غيُّوم بوديه Guillaume

( Budéعلى اسم الكاتب الفرنسي االنسانوي  humanisteغيُّوم بوديه  Guillaume Budéالمعروف

(ولد في باريس  – 1958توفِّي في باريس  .)1692وقد نشرت
أيضاب باالسم الالتيني بودايوس ُ Budaeus
مجلدها األول عام ( .1122المترجم)
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فرنســا  CGTضــمن تنظيمــات مهنيــة مــن أجــل الــدفاع عــن مصــالحهم الخاصــة .إنهــا أقصــى أن ـواع
العبثية.
قد تكون العالقةُ الطبيعيةُ هي أن تقبل النقابةُ كضيوف شرف مثقفين يضعون أنفسـهم مجانـاب فـي

خدمتها من أجل تنظيم دروس ومكتبات ،ولكن مع منعهم من التدخل في المداوالت حول العمل.

مـن المحبــذ جــداب أن ينبثــق فــي الجيــل الــذي نجــا ،نظ ـ ابر لفتوتــه ،مــن االمتـزال بالعمــال فــي ضــغط

ـار مماثــل للتيــار الــذي أثــار الطــالب الــروس منــذ خمســين عامـاب ،ولكــن بقفكــار أوضــح ،وأن
األســر تيـ م
يتبع الطالب دور إل
ات تدريبيةب طوعيةب ومطولةب ،كعمال يمتزجـون بعامـة النـاس بـدون ذكـر ُهـويتهم وذلـ"
ُ
في الحقول والمصانع.

باختصــار يقتصــر إلغــا ُ الظــرف البروليتــاري ،الــذي يحـ ِّـدد االقــتالعُ قبــل كــل شــي  ،علــى مهمــة
تكوين إنتال صناعي وتثقيف للفكر بحي يكون العما ُل ويشعرون بقنهم في بيوتهم.
مـن المفتــر

طبعـاب أن يكــون للعمـال أنفســهم مشــاركةم واسـعةم فــي مثـل هــذا البنـا  .ولكــن بطبيعــة

الحــال ســتكبر هــذ المشــاركةُ كلمــا تحقــق تحـ ُّـرُرهم الفعلــي .وســتكون حتم ـاب فــي أدنــى درجاتهــا مــادام
العما ُل يستولي عليهم الشقا .

هذ المشكلة الخاصة ببنا ظرف عمالي جديد فعـالب هـي مشـكلة عاجلـة ويجـب النظ ُـر فيهـا دون
تـقخير .يجــب البـ ُّ
ُّ
رب أوزارهــا حتــى يبــدأ البنــا ُ بــالمعنى
ـت فــي
التوجــه مــن اآلن .ألنــه مـا إن تضــع الحـ ُ
وت والعمـارات .ومـا سـيكون قـد ُبنـي لـن ُيهـدم ،إال بحـرب جديـدة ،وسـتتناغم
الحرفي للكلمة .فتُبنى البيـ ُ
الحياة فيها .من المفارقة على ما يبدو أن تُتـر" الحجـارةُ تجتمـعُ كيفمـا اتفـق ،تلـ" الحجـارةُ التـي ال بـد

" فكـ ـرإلة
لهــا أن تح ُسـ ـم الحيــاة االجتماعي ــة كلهــا وربم ــا لكثيــر م ــن األجيــال .ل ــذل" يجــب مس ــبقاب امــتال ُ
واضحة بشقن تنظيم المشاريع الصناعية في المستقبل القريب.
لــو أننــا مصــادفةب تهربنــا مــن هــذ الضــرورة خشــية االنقســامات المحتملــة لكــان ذلــ" يعنــي ببسـ إل
ـاطة
ُّ
للتدخـل في مصا"ر فرنسا.
أننا لسنا مؤهـلين

المـل ِّ
ـح إذاب دراسةُ خطة إعادة تجذير العمال ،واليكم باختصار لمحةب موجزة عنها.
من ُ
تُلغ ــى المص ــانعُ الكبيـ ـرة .وتتك ــو ُن المؤسسـ ـةُ الكبيـ ـرة م ــن ورش ــة تجمي ــع مرتبط ــة بع ــدد كبي ــر م ــن
الورشـات الصــغيرة تضـ ُّـم كـ ُّـل واحـ إل
ـدة عــامالب أو عــدة عمـال وتنتشــر عبــر الريــف .هـؤال العمــال ،ولــيس
المختصـون ،هــم الـذين يــذهبون بالتنــاوب ،وخـالل فتـرات ،للعمـل فــي ورشــة التجميـع الر"يســية ،وتكــون

ـص بــاقي النهــار
هــذ الفت ـر ُ
ات أيــام ُعطلــة .وتكــون مــدةُ العمــل فيهــا نصــف نهــار فقــط ،بحي ـ يخصـ ُ
الرفقــة [الزمالــة] ولتفـتُّح وطنيـ إلـة مؤسســاتية ولحضــور محاضـرات تقنيــة تجعــل كــل عامـ إلـل يــدر"
لــروابط ُّ
الوظيفــة الدقيقــة للقطــع التــي ينتجهــا والصــعوبات التــي يذلِّـ ـلُها عم ـ ُل اآلخ ـرين ،ولحضــور محاض ـرات
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ـاس الـذين يسـتخدمونها
جغرافية تعلِّمهم أين تذهب
ُ
المنتجات التي يسـاهمون فـي تصـنيعها ومـن هـم الن ُ
ـات مكان ـاب لهــا ومــا هــو
وفــي أي وســط وفــي أيــة حيــاة يوميــة وفــي أيــة بي"ــة إنســانية تقخــذ هــذ المنتجـ ُ
تجميع مركز إل
المكان الذي تشغله .ويكون إلى جانب ِّ
كل ورشة
إل
ية جامعةم عماليةم يكون لها روابطُ وثيقةم

ب دارة المؤسسة ،ولكن ال تعود ملكيةُ هذ الجامعة للمؤسسة.

ال تعــود ملكيـةُ اآلالت للمؤسســة .تعــود ملكيتُهــا للورشــات الصــغيرة المنتشـرة فــي كــل مكــان ،وهــذ
ـات بــدورها تعــود ملكيتُهــا إلــى العمــال بصــورة فرديــة أو جماعيــة .فض ـالب عــن ذلــ" ،يمتلــ" كـ ُّـل
الورشـ ُ

عامل منزالب وقطعة أر

صغيرة.

هذ الملكية الثالثية – اللة ومنزل وأر

– ِّ
تقدمها له الدولةُ منحةب عند الزوال وبشرط أن ينجـز

بنجاح تجربةب تقنيةب صعبةب يرافقها اختبار لمعرفة الذكا والثقافة العامة.
إل

من المفرو أن يلبِّي اختيار اآللة ميول العامل ومعارفه من إل
جهة وحاجات االنتال العامـة جـداب
ُ
من جهة أخرى .يجب بالطبع أن تكون قدر االمكان اللـةب أوتوماتيكيـة قابلـة للضـبط وذات اسـتخدامات

متعددة.

ـاد ُل
ال يجوز لهذ الملكية الثالثية أن تُور وال أن تُباع وال أن تُنـقـل بقية طريقة كانت( .يجوز تب ُ
اآللة وحدها في بع الحاالت ).وال يمتل" من يتمتع بهـذ الملكيـة إال حـق التنـازل عنهـا بـال قيـد وال

شــرط .وفــي هــذ الحالــة ،ال بــد أن يصــبح مــن الصــعب عليــه بــل مــن المســتحيل أن يحصــل فيمــا بعــد
على ملكية مساوية في مكان الخر.
ـقمين
عنــدما يمــوت العام ـ ُل تــؤو ُل هــذ الملكي ـةُ إلــى الدولــة التــي يجــب عليهــا طبع ـاب عنــد اللــزوم تـ ُ
الراحة نفسها للمرأة واألوالد .واذا كانت المرأةُ قادرةب على القيام بالعمل ف نها تحتفظ بالملكية.

تمو ُل جميعُ هذ الهبات من الضرا"ب ،إمـا المباشرة ،من أربـاح المؤسسـات ،وامــا غيـر المباشـرة،
من بيع المنتجات .وتديرها إدارةم تتقلف من موظفين وأرباب إل
عمل ونقابيين ونواب.
إل
ـحب حـق الملكيـة هـذا بسـبب عـدم األهليـة المهنيـة .وهـذا يفتـر طبعـاب أن
يمكن بقرار محكمة س ُ
تدابير جزا"يةم مماثلة للمعاقبة على عدم األهلية المهنية لرب العمل عند اللزوم.
تُـتخذ
ُ

إن العامل الذي يرغب أن يصبح رب إل
عمل لورشة صغيرة يجب عليه أن يحصل على إذ إلن بذل"
مـن هي"ــة مهنيـة مكلفـ إلـة بمـنح االذن بطريقــة مدروسـة ،ويحصــل عند" إلـذ علــى تسـهيالت لشـ ار اللتــين أو
ثال

الالت أخرى ال أكثر.

ويبقــى العامـ ُل الــذي يعجــز عــن اجتيــاز االختبــار فــي وضــع األجيــر .ولكــن يمكنــه ،خــالل حياتــه
كلِّها ،وبدون تحديد سن قصوى ،أن يـقوم بمحاوالت جديدة .يمكنه في أي عمر أن يطلب مـ ار ابر القيـام

بتدريب مجاني لعدة أشهُر في مدرسة مهنية.
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ه ـ ـؤال األُج ـ ـ ار ُ ،ونظ ـ ـ ابر لعـ ــدم أهليـ ــتهم ،يعملـ ــون إم ـ ــا فـ ــي الورشـ ــات الصـ ــغيرة الالتعاونيـ ــة وام ـ ــا
كمســاعدي عامـ إلـل يعمــل لحســابه الخــاص وامــا كعمــال يــدويين فــي ورشــات التجميــع .لكــن يجــب عــدم

السماح إال لقليل منهم بالعمل في المصنع .يجب زُّل األغلبية في أشغال العمال اليدويين أو الكـاتبين
المستخدمين [موظفي المكاتب] الذين ال غنى عنهم للخدمات العامة والتجارة.

حتــى ســن الــزوال واالســتقرار فــي بيــت مســتقل مــدى الحيــاة – أي حتــى ســن الثانيــة والعشـرين أو

الخامسة والعشرين أو الثالثين ،حسب طباع كل شـخص  ،-يعام ـ ُل العامـ ُل الش ُّ
ـاب كمـتعلم صـنعة ال
يزال يتعلم.
فــي الطفولــة ،مــن المفــرو

أن تتــر" المدرس ـةُ لةطفــال مــا يكفــي مــن الف ـراغ لكــي يتمكن ـوا مــن

قضا ساعات وساعات يزاولون عدة حرف حول عمل البا"هم .ثم يجب على الـدوام المدرسـي – عـدة
ساعات دراسية وعدة سـاعات عمـل – أن يمتـد لفتـرة طويلـة .ومـن ثـم يلـزم وجـود طريقـة حيـاة متنوعـة
جداب – رحالت من طراز "سباق طواف فرنسا" [دورة فرنسا الدولية للدراجات] "،"Tour de France
إقامة وعمل تارةب عند عمال يعملون بصورة فردية وطو ابر فـي ورشـات صـغيرة وتـارةب أخـرى فـي ورشـات
تجميــع ف ــي مختل ــف المؤسس ــات وتــارةب ف ــي تجمع ــات ش ــبابية مــن نم ــط "المش ــاغل" أو "رف ــاق الحرف ــة"

""compagnons؛ إقامــات يمكنهــا ،بحســب الميــول والقــدرات ،أن تتكــرر مـ ار ابر وتمتــد لفتـرات تت ـراوح
إل
ـات
بين عدة أسابيع وسنتين ،في معاهد
عمالية .ومن المفرو من جه إلـة أخـرى أن تكـون هـذ االقام ُ
ممكن ـةب فــي أي عمــر وبشــروط معينــة .ويجــب أن تكــون مجاني ـةب بكاملهــا وأال تـ ِّ
ـؤدي إلــى أي نــوع مــن
أنواع االمتياز االجتماعي.

عندما يفكر العام ُل الشاب ،بعد أن شبع وأُتخـم بـالتنوع ،فـي االسـتقرار فسـيكون ناضـجاب مـن أجـل
ُّ
الد والمنـز ُل والحديقـةُ
التجذر .يكفي لتحقيق السعادة الدنيوية ألي كـا"ن إنسـاني أن تق ِّـدم لـه المـرأةُ واألو ُ
جـز اب كبيـ ابر مـن غذا"ـه وأن يربطـه العمـ ُل بمؤسسـة ُّ
يحبهـا ويفتخـر بهـا فتكـون بالنسـبة لـه نافـذةب مفتوحــة
على العالم.

ـام
مث ـ ُل هــذا التصــور عــن الشــبيبة العاملــة يتطلــب إعــادة صــياغة كاملــة للحيــاة التــي يســودها نظـ م
صارم.
أما األجور فـال بـد بصـورة خاصـة مـن أن نتجنـب قبـل كـل شـي طبعـاب أن تكـون ِّ
متدنيـةب إلـى حـد

أن تُلق ــي بالعم ــال ف ــي الب ــؤس – ولك ــن ق ــد يك ــون م ــن غي ــر المحتم ــل أن يحـ ـد

ذل ــ" ف ــي مث ــل ه ــذ

األجور البال وتعيق تمسُّ" العامل بالمؤسسة.
الظروف – ثم ال بد من أن نتجنب أن تشغل هذ
ُ
مـن المفــرو أن يـتم إنشــا ُ الهي"ـات النقابيــة والتحكيميـة وغيرهــا لهـذا الغــر فقـط – وأن تســير

بحي

أي عامل بالمسا"ل المالية إال ما ندر.
ال يفكر ُّ
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ـقن مهنـة الطبيـب ،مـن بـين المهـن التـي مـن أجـل
يجب أن تكون مهنةُ ر"ـيس المؤسسـة ،ش ُ
ـقنها ش ُ
ص الدول ـةُ ممارســتها بشــرط ت ـوافُر بع ـ الضــمانات حص ـ ابر .ويجــب أن تكــون
المصــلحة العام ـة تــرِّخ ُ

لهذ الضمانات عالقةم ليس فقط بالكفا ة بل بالرقي األخالقي أيضاب.

ـليف أن يتـيح بس إل
وستُقلص رؤوس األموال الموظفـةُ أكثـر مـن اليـوم .ويمكـن لنظـام تس إل
ـهولة لشـاب
ُ
ُ
فقير يمتل" الكفا ة والموهبة ليكون ر"يس مؤسسة أن يصبح ر"يساب لمؤسسة.
يمكن للمؤسسة أن تصبح من جديد فرديةب .أمـا بالنسـبة للشـركات المغفلـة فلـن يكـون هنـا"
وهكذا
ُ
ربما أي ضرر في إلغا"ها ومنعها ،مع مراعاة توفير نظام انتقالي.

األولي هنـا
يتطلب ُّ
تنوعُ المؤسسات بالطبع دراسة طرق متنوعة جداب .ال يمكن أن يكون المخططُ
ُّ
إل
نهاية لجهود طويلة تتضمن جهود ابتكار تقني ضروريةب جداب.
سوى
على أية حال ،لن تكون مث ُل هذ الطريقة في الحياة االجتماعية ال رأسماليةب وال اشتراكية.
فمــن شــقنها أن تلغــي الظــرف البروليتــاري ،فــي حــين أن مــا نسـ ِّـميه اشــتراكيةب ينــزع فــي الواقــع إلــى

إيقاع جميع الناس فيه.

ويمكن أن يكون توجُّهُها نحو كرامة االنسان في العمل ،وهي قيمة إنسـانية ،ولـيس نحـو مصـلحة
المســتهل" بحســب الصــيغة التــي تتجــهُ اليــوم ألن تصــبح دارج ـةب – هــذ المصــلحة التــي ال يمكــن أن

تكون إال ماديةب بحتة.
ِّ
سي"ةُ مثل هذا التصور االجتماعي هي أنه ال يمتل" أية فرصة للخرول من نطاق الكلمات بـدون

وجــود عــدد ال بــقس بــه مــن النــاس األح ـرار الــذين يمتلكــون فــي صــميم قلــوبهم إرادةب ِّ
متقجج ـةب و ارســخة

الخرال هذا التصور من ربـقة الكلمات .ومن غير المؤكد إمكانيةُ وجودهم أو إثارتهم.
غيــر أنــه يبــدو جلي ـاب ،عــدا عــن ذلــ" ،أن ال خيــار إال بــين إشــكال شــقا إل مختلفـ إلـة وفظيعـ إلـة بالمقــدار
ذاته تقريباب.

وعلى الرغم مـن أن مثـل هـذا التصـور يتحقـق علـى المـدى الطويـل فـ ن إعـادة البنـا بعـد الحـرب

يجب أن تتبنى مباشرةب قاعدة توزيع العمل الصناعي.
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اقتالع الفالحين
ليست مشكلةُ اقتالع الفالحين أقل خطورإلة من مشكلة اقتالع العمال .فعلى الرغم من أن المر

ُّ
أقل تفاقماب ف ن فيه شي"اب أكثر فضحاب؛ ألن ما يتنافى مع الطبيعة االنسانية هو أن يزرع األر

مقتلعون .ال بد من إيال االهتمام نفسه للمشكلتين.

أناس
م

فض ـالب عــن ذلــ" ،يجــب عــدم إظهــار عالمــة اهتمــام علنيــة أبــداب للعمــال م ـن دون إظهــار عالمــة

أخرى مماثلة للفالحين .ألنهم شديدو الحـذر ،شـديدو الحساسـية ،وتُـق ـ ُّ علـيهم مضـجعهم دا"مـاب فكـرةُ
أنهــم منس ـ ُّـيون .ال ش ــ" أنه ــم يج ــدون ض ــمن اآلالم الحالي ــة ع ـ از ب ف ــي ض ــمان أن ــه يفكـ ــر به ــم .يج ــب
اف بقننا نفكر بهم عندما نكون جا"عين أكثر بكثير مما نفكـر بهـم عنـدما نقكـل مـا نشـا ؛ كـذل"
االعتر ُ
األمــر حتــى بــين النــاس الــذين كــانوا قــد اعتقــدوا أنهــم وضــعوا تفكيــرهم علــى مســتوى أعلــى بكثيــر مــن

جميع الحاجات الجسدية.
يميل العما ُل إلى أنه يجب عدم التشجيع على االعتقـاد بـقن المقصـود ال بـد أن يكـون هـم حصـ ابر
ـالم ع ــن الش ــعب .ل ــيس هن ــا" قطعـ ـاب أي مب ـ ِّـرر ش ــرعي له ــذا؛ إال إذا أُخ ــذت بع ــين
عن ــدما يج ــري الك ـ ُ
االعتبــار ،وكمــا هــي ،فكـرةُ أنهــم ُيحــدثون ضــجةب أكثــر مــن الفالحــين .وتوصـلوا حــول هــذ النقطــة إلــى

إقناع المثقفين الذين ُيظهرون ميالب نحو الشعب .ونتج عن ذل" ،لدى الفالحين ،نوعم من الكراهية لمـا
يسمونه في السياسة باليسار – إال عندما يقعون تحت التقثير الشيوعي وعندما تكون معارضـةُ تد ُّخــل

االكليروس [رجال الدين]  anticléricalismeفي الحياة العامة ضغطاب ر"يسياب؛ وفي بع

الحـاالت

األخرى أيضاب بالتقكيد.

يعود تاري انقسام الفالحين والعمال إلى زمن طويـل .هنـا" شـكوى منـذ نهايـة القـرن ال اربـع عشـر
ق القل ــب األعم ــال الوحش ــية الت ــي ألحقته ــا به ــم جمي ــعُ طبق ــات
يس ــرد فيه ــا الفالح ــون بنبـ ـرة م ــؤثِّرإلة تُم ـ ِّـز ُ
المجتمع بمن فيهم الحرفيون.
قلمــا حصــل فــي تــاري الحركــات الشــعبية فــي فرنســا أن التقــى الفالحــون والعمــا ُل معـاب إال بطريــق
إل
مصادفة أكثر من كونه أي شي الخر.
الخطق .وحتى في عام  ،1381ربما كان األمر مجرد

كان الفالحون في القـرن ال اربـع عشـر أكثـر النـاس شـقا ب بكثيـر .ولكـن حتـى عنـدما يكونـون أسـعد
مادياب – واذا كانوا كذل" فقلما يدركون ذل" ألن العمال الذين يقتون إلى القرية لقضا عطلة لعدة أيام
ِّ
يســيطر علــيهم إغ ـوا ُ المباهــاة والتـ ُّ
ـعور أن كــل شــي يجــري فــي
ـبجح – فســيظ دل د د د د د ُ يعــذُبهم شـ ُ
"غير معنيِّين" "."out of it
المدينة وكقنهم ُ
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تركيب البرق والهاتف في القرى وانشا ُ ُدور السـينما
وما زاد هذ الحالة الذهنية سو اب هو بالطبع
ُ
انتشار الصحف مثل [ Confidencesأسـرار] و[ Marie-Claireمـاري-كليـر] ،35والتـي ُيـعـ ُّـد
فيها و ُ

ين في نظرها مادةب غير خطرة.
الكوكاي ُ
ـق شــي يعطــي الفالحــين مــن اآلن فصــاعداب
ـار وتطبيـ ُ
عنــدما يكــون الوضــع هكــذا فيجــب أوالب ابتكـ ُ
الشعور بقنهم "معنيُّون" "."in it

النصوص الصادرة رسمياب من لندن دا"ماب على ذكـر العمـال أكثـر ممـا
من المؤسف ربما أن تقتي
ُ
تقتي على ذكر الفالحين .صحيح أن مشاركة الفالحين في المقاومة أقل بكثير .ولكن ربما يكون هذا
سبباب إضافياب لتقديم أدلة متكررة على أننا نعرف أنهم موجودون.

وينبغي أن يؤخذ في االعتبار أنـه ال يمكـن القـو ُل بـقن الشـعب الفرنسـي مـع حركـة مـا إن لـم يكـن
أغلب الفالحين معها.
ُ

من المفرو أن نضع ألنفسنا قاعدةب هي أال ِّ
نقدم أبداب للعمال وعوداب بالجديد واألفضل بدون أن
ِّ
نقدم وعوداب مماثلة للفالحين .كانت البراعةُ الكبيـرة للحـزب النـازي قبـل عـام  1111هـي أنـه قـدم نفسـه
ـزب فالحـين بنـوع خـاص
للعمال على أنه حزب عمـالي بنـوع خـاص وقـدم نفسـه للفالحـين علـى أنـه ح ُ
وقــدم نفســه للبرجـوازيين الصــغار علــى أنــه حــزب برج ـوازيين صــغار بنــوع خــاص ،وهكــذا .وكــان ذل ـ"

ب علــى كــل النــاس .مــن المفــرو
ســهالب عليــه ،ألنــه كــان يكــذ ُ
بدون كذب على أحد .هذا صعب ولكنه ليس مستحيالب.

أن نحــذو حــذو الحــزب النــازي ولكــن

كان اقتالع الفالحين خالل السنوات األخيرة خط ابر قاتالب للبالد كخطورة اقتالع العمال .كـان أح ُـد
األعـ ار األخطــر منــذ ســبع أو ثمــان ســنوات هــو هجـرة الســكان مــن األريــاف والــذي تواصــل فــي أول

أزمة البطالة.

مــن البــديهي أن هجـرة الســكان مــن األريــاف يـ ِّ
ـؤدي فــي ظــروف قصــوى إلــى المــوت االجتمــاعي.

يمكننا القو ُل بقن األمر ال يصل إلى هذا الحد .ولكـن ال نعـرف شـي"اب عـن ذلـ" .وحتـى اآلن ،ال نلمـح
أي شي يمكنه إيقافها.
بشقن هذ الظاهرة ال بد من مالحظة شي"ين.
األول هـو أن البـي نقلوهـا أينمـا ذهبـوا .فوصـل المـر ُ حتـى إلــى أفريقيـا السـودا  ،التـي كانــت
الناس يعرفون علـى األقـل كيـف
مع ذل" ومنذ الالف السنين بالتقكيد قارةب مؤلفةب من القرى .كان هؤال
ُ
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يعيشون ُسعدا على أرضـهم عنـدما ال يـقتي أح مـد يقـتلهم أو يع ِّـذبهم أو يسـتعبدهم .ويقخـذ اتِّصـالُنا بهـم
فــي جعلهــم يفقــدون هــذ المعرفــة .خالصـةُ القــول ،مــن شــقن ذلــ" أن يحمــل علــى االعتقــاد بقنــه حتــى
السود في أفريقيا ،وعلى الرغم من أنهم أكثر الشـعوب المسـتعمرة بدا"يـةب ،علـيهم أن يعلِّمونـا أكثـر ممـا
ي عل ــى االســكافي .36ال شــي فــي العــالم
علــيهم أن يتعلم ـوا منــا .فقفضــالُنا علــيهم تشــبه فضــل الثــر ِّ

يعو
ِّ

خسارة البهجة في العمل.

المالحظــة الثانيــة التــي يجــب تســجيلها هــي أن الوســا"ل غيــر المحــدودة ظاهري ـاب للدولــة الشــمولية

عــاجزة أمــام هــذا الشــر .هنــا" بهــذا الصــدد فــي ألمانيــا اعت ارفــات رســمية صـريحة تكــررت عــدة مـرات.
وهذا أحسن ،في إل
وجه من الوجو  ،ألن ذل" يعطي إمكانية القيام بشي أفضل من ذل".

إتالف مخزون القمح خـالل األزمـة الـرأي العـام ،وفـي ذلـ" حـق ،ولكـن إذا فكرنـا بـاألمر
لقد أثار
ُ
ف ن إخال األرياف في فترة األزمة الصناعية فيه شي أكثر فضحاب إلـى أبعـد حـد .ومـن البـديهي أنـه
ـحــو ُل
لــيس هنــا" ُّ
أي أمــل فــي حــل مشــكلة العمــال بمعــزل عــن تلــ" المشــكلة .لــيس هنــا" أيـةُ وســيلة ت ُ
دون جعــل الطبقــة العماليــة طبقـةب كادحـةب عنــدما تــزداد باســتمرار بتــدفُّق الفالحــين الــذين يعيشــون حالــة

قطيعة مع حياتهم الماضية.

عند الفالحين .ألن الجنود كانوا مـن الشـبان الفالحـين.

الحرب درجة خطورة المر
لقد أظهرت
ُ
ففــي أيلول/ســبتمبر  ،1111كنــا نســمع فالحــين يقولــون" :مــن األفضــل للمــر أن يعــيش ألمانيـاب مــن أن

يموت فرنسياب ".ماذا فعلوا لهم حتى يعتقدوا بقنهم ال يمتلكون شي"اب يخسرونه؟

" إحــدى أكبــر الصــعوبات فــي السياســة .إذا كــان العمــا ُل يعــانون معانــاةب شــديدةب مــن
يجــب إد ار ُ
االحساس بقنهم منفيُّون في هذا المجتمع ف ن لدى الفالحين أنفسهم انطباعاب مغاي ابر هو أن العمال فـي

هــذا المجتمــع هــم وحــدهم فــي وطــنهم .وفــي نظــر الفالحــين ال يبــدو المثقفــون المــدافعون عــن العمــال
كمدافعين عن المظلومين بل كمدافعين عن ذوي االمتيازات .والمثقفون لم يتوقعوا هذ العقلية.
 36إشارةب إلى حكاية ال فونتين  La Fontaineبعنوان[ Le Savetier et le Financier :االسكافي ور ُجـل
نسي جان دو ال فونتين Jean de La Fontaine
المال] .وهي إحدى األساطير التي كتبها
الشاعر الفر ُّ
ُ

جار
( .)1516 – 1521تقول الحكاية (بتصرُّف) :كان هنا"
ٌّ
إسكافي فقير يغنِّي دا"ماب وهو فرحان .وكان ُ
االسكافي يوقظُه .فتضايق
ي قليالب ما يغنِّي وقليالب جداب ما ينام .واذا صادف أن نام
الثر ُّ
ُّ
ِّ
الغني مرةب كان غنا ُ
ي وأعطى االسكافي م"ة لاير فرنسي (قديم)  écusوطلب منه أن يحتفظ بها ليستخدمها وقت الحاجة.
الثر ُّ

النوم ،وهو يحر ُس المال الذي أعطا إيا
الهموم وقل عند
االسكافي عن الغنا و ازرته
ومن وقتها توقف
ُّ
ُ
ُ
ي وقال له"ُ :رد لي أغاني ونومي وخذ الم"ة لاير التي
الثريُّ .لكن االسكافي لم يفقد الحكمة ،فهرع إلى الثر ِّ

أعطيتـني إياها( ".المترجم)
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إن عقــدة الــنقص فــي األريــاف هــي فــي أننــا نــرى فالحــين مليــونيريين يجــدون مــن الطبيعــي أن
الصغار المتقاعدون بكبريا المستعمرين تجا السكان األصليين .ال بد أن تكـون
يعاملهم البرجوازيون
ُ
عقدةُ النقص قويةب جداب بحي ال يمحوها الما ُل.
ـتعداد لتقـديمها للفالحـين .واال
وبالتالي كلما عزمنا علـى تقـديم مكاسـب معنوي إلـة للعمـال وجـب االس ُ
فسيصبح اختال ُل التوازن الحاص ُل خطي ابر على المجتمع وسينعكس على العمال أنفسهم.
تقخذ الحاجةُ إلـى التج ُّـذر عنـد الفالحـين بـاد ذي بـد شـكل عط إل
ـش حقيقـي
للملكيـة .إنـه عط م
ـش ُ
عطش ِّ
سنحر" مشاعرهم من خالل تقديم المال لهم في
صحي وطبيعي .من المؤكد أننا
عندهم ،وهو
ِّ
م
هــذا المنحــى؛ ومــا مــن ســبب يــدعو لعــدم القيــام بــذل" مادمن ـا نعتبــر حاجــة الملكيــة حاج ـةب مقدســة ال

السندات القانونية التي ِّ
تحدد شكليات الملكية .هنا" كثير من االجـ ار ات القانونيـة الممكنـة لكـي تُنقــل

شي"اب فشي"اب إلى أيدي الفالحين األراضي التي ال يمتلكونهـا .ال يمكـن ألي شـي أن ُي ـقر بشـرعية حـق
الملكيــة الب ــن المدينــة عل ــى قطعــة أر  .وال يمك ــن تبري ـ ُـر الملكيــة الزراعي ــة الواســعة إال ف ــي بعـ ـ
الحـاالت ،ألسـباب تقنيـة؛ وفـي هــذ الحـاالت نفسـها يمكـن تص ُّـوُر فالحــين يـزرع ك ُّـل واحـد مـنهم بكثـرإلة
قطعــة أرضــه بالخضــار وبمنتجـ إل
ِّ
ويطبـق فــي الوقــت نفســه ط ار"ــق ز ارعـ إلـة توســعية،
ـات مــن هــذا القبيــل،
بقدوات حديثة ،على مساحات شاسعة يملكونها ملكيةب مشتركة ،على شكل تعاونية.
ِّ
ـار
هنــا" تــدبير مــن شــقنه أن يــؤثر فــي قلــوب الفالحــين وهــو التــدبير الــذي مــن خاللــه ُيقــرُر اعتبـ ُ
األر وســيلة عمــل ال ثــروةب عنــد توزيــع التركــات .وهكــذا ال نعــود نــرى المشــهد الفاضــح لفــالح مــدين
ألخ موظ إل
ف يعمل أقل ويربح أكثر.
طوال حياته إل

ِّ
للمسنين ،حتى وان كانت ض"يلةب جداب ،أهميـةم وأث مـر كبيـران .لةسـف
ربما يكون للرواتب التقاعدية
ـون إهانـةُ
ف ن كلمة معاش تقاعدي هي كلمـة سـحرية تش ُّـد شـباب الفالحـين نحـو المدينـة .فغالبـاب مـا تك ُ
إل
مسنين كبيرةب في الريف ،ومن شقن إل
ال ِّ
محترمة أن يعطيهم شي"اب من
قليل من المال الذي ُيمنح بقساليب
المكانة.

ِّب االســتقرُار الكبيـر جــداب عنـد الفالحــين ظـاهرة اقــتالع .فـالفالح الصــغير يبــدأ
علـى النقــي  ،يسـب ُ
إل
عند"ذ شـع ابر ونشـوةب ،علـى الـرغم
بحراثة أرضه وحيداب في حوالي الرابعة عشرة من عمر ؛ فيكون العم ُل
من أن قوا ال تكاد تكفي لـذل" .وبعـد عـدة سـنوات ،تُسـتنفد هـذ الحماسـةُ الطفوليـةُ ويـتم تعلُّ ُـم المهنـة،
وتتجاوز إلى حد إل
تقديمـه؛ ولـيس هنـا" شـي الخـر
بعيد العمل المطلوب
وتكون القوى الجسديةُ متدفِّقةب
ُ
ُ
ينبغي فعلُه غير ما تم فعلُه كـل يـوم وخـالل عـدة سـنوات .عند" إلـذ يقـوم بقضـا األسـبوع وهـو يحلـم بمـا
سيفعله يوم األحد .ابتدا ب من هذ اللحظة يضيع.
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ربما يجب لهذا االتصال التام األول للفـالح الصـغير بالعمـل فـي سـن الرابعـة عشـرة ،لهـذ النشـوة
إل
األولى أن تُكـرس بوليمة تُدخلُها إلى األبد في أعماق النفس .ويجب أن يكون لمثل هذ الوليمة طابعم
ديني في القرى األكثر مسيحيةب.
ٌّ
ُّ
ولكن يجب أيضاب بعد ثال أو أربع سنوات إروا ُ التعطش الجديد الذي يسيطر عليه .ففـي نظـر
الفــالح الشــاب لــيس هنــا" ســوى عطـ إل
ـش واحــد هــو الســفر .يجــب أن ُيعطــى جميــعُ الفالحــين الشــباب
إمكانية السفر بدون إنفاق المال ،في فرنسا وحتى إلى الخارل ،ليس في المدن بل في األرياف .وهـذا
إل
قد يتطلب تنظيم شي إل
شبيه بسباق طـواف فرنسـا [دورة فرنسـا الدوليـة للـدراجات] Tour de France
ُ
من أجل الفالحين .ويمكن إضافةُ أعمال تربوية وتثقيفية إليها .ألن أفضل الفالحين الشباب غالباب مـا

يشــعرون مــن جديــد بميــل للتثقُّــف فــي حـوالي ســن الثامنــة عشـرة أو العشـرين وذلــ" بعــد أن يكونـوا قــد

قاموا بنوع من العنف في سن الثالثة عشـرة ليتركـوا المدرسـة وينـدفعوا إلـى العمـل .فضـالب عـن أن ذلـ"
ـاد إلل أن تتــيح الســفر حتــى للشــبان الــذين ال تســتغني
يحصــل أيضـاب للعمــال الشــباب .ويمكــن ألنظمــة تبـ ُ

حالت اختياريــةب بالكامــل .ولكــن ال يحــق لةهــل أن
عــنهم عــا"التُهم .مــن البــديهي أن تكــون هــذ الــر ُ
يمنعوهم.
إننــا ال نتخيــل قــوة فكـرة الســفر عنــد الفالحــين واألهميــة المعنويــة التــي يمكــن أن يقخــذها مثـ ُل هــذا
التغييــر ،حتــى قبــل أن يتحقــق ،عنــدما ال ي ـزال وعــداب ،وأكثــر مــن ذلــ" عنــدما يــدخل هــذا األمــر فــي

العــادات .فــالفتى الشـ ُّ
ب فــي األر
ـاب الــذي يضــر ُ
ِّس أُسرةب.
يظل فالحاب ،يعود إلى وطنه وقد هدأت مخاوفُه ويؤس ُ
إل
مشابه من أجل الفتيات؛ يلزمهن شـي م يح ُّـل محـل مجلـة مـاري كليـر ،وال
القيام بشي
ربما يجب
ُ
يمكن أن نتر" لهن ماري كلير.
ـتالع مرعبـاب للشـباب الفالحـين .إلـى هــذا الحـد صـار للتـدريب العســكري
لقـد كانـت الثُّــكنةُ عامـل اقـ إل
مســاف ابر عــدة ســنوات ،دون أن يتوقــف أبــداب عــن أن

ـباب تعلمـوا التــدريب العســكري ولكــن اســتعدادهم للقتــال كــان أقــل
أخيـ ابر نتيجـةم تتنــاق مــع هدفــه؛ فالشـ ُ
37
منه قبل أن يتعلمو  ،ألن من كـان يخـرل مـن الثُّــكنة كـان يخـرل منهـا وقـد أصـبح العسـكرانياب  .وهـذا
ـماح للجــيش بـ ُّ
ـالتحكم بســنتين
برهــان تجريبــي علــى أنــه ال يمكــن ،وحتــى لمصــلحة اآللــة العســكرية ،السـ ُ
" تقهي ــل الش ــباب المهن ــي ف ــي ي ــد
م ــن حي ــاة ك ــل ف ــرد وال حت ــى بس ــنة واح ــدة .فكم ــا أن ــه ال يمك ــن ت ــر ُ
" تقهيل الشباب العسكري فـي يـد الجـيش .يجـب علـى السـلطات المدنيـة
الرأسمالية ،كذل" ال يمكن تر ُ
أن تشار" فيه ،بحي

يصبح التقهي ُل تربيةب ال فساداب.
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إن االتِّصال بين الفالحـين الشـباب وبـين العمـال الشـباب فـي الخدمـة العسـكرية غيـر محـبـ إلـذ علـى

االطالق .فالعمال يسعون إلى إدهـاش الفالحـين وهـذا يسـي إلـى الطـرفين .فمثـ ُل هـذ االتِّصـاالت ال
تـ ِّ
ـؤدي إلــى تقاربــات حقيقيــة .العم ـ ُل المشــتر" وحــد هــو الــذي يقـ ِّـرب؛ وبحكــم تعريفـه ،لــيس هنــا" مــن
إل
عمل مشتر" في الثُّـكنة ،ألنهم يستع ُّدون فيها للحرب في وقت السِّـلم.
أي سبب يدعو إلى إنشا الثُّـكنات داخل المدن .فالستخدامها مـن الفالحـين الشـباب،
ليس هنا" ُّ

من الممكن جداب إنشا ُ ثُكنات بعيدة عن أية مدينة.
ص ــحيح أن أص ــحاب بيـــوت الـــدعارة سيخســـرون .ولكـــن ال جـــدوى م ــن التفكيـــر بـــقي نـــوع مـــن

االصالح إن لم نكن عـازمين قطعـاب علـى وضـع حـد لتواطـؤ السـلطات العامـة مـع هـؤال النـاس وعلـى
إل
مؤسسة ِّ
تشك ُل إحدى فضا"ح فرنسا.
إلغا

دعا"مــه كمؤسســة رســمية
بالمناســبة ،لقــد دفعنــا ثمــن هــذ الفضــيحة غالي ـاب .فالبغــا ُ الــذي أُرســيت
ُ
بحسب النظام الخاص بفرنسـا قـد سـاهم مسـاهمةب واسـعة النطـاق فـي إفسـاد الجـيش وقـد أفسـد الشـرطة

إفســاداب تامـاب ،ممــا ال بــد أن يـ ِّ
الديمقراطيــة .ألنــه مــن المســتحيل أن تصــمد الديمقراطيـةُ
ـؤدي إلــى خـراب ُ
عنــدما تصــبح الشــرطةُ التــي تمثِّــل القــانون فــي أعــين الم ـواطنين محــط ازد ار عــام علن ـاب .لــم يــتمكن

االنكليـ ُـز مــن أن يفهم ـوا إمكانيــة وجــود ديمقراطيــة ال تكــون فيهــا الشــرطةُ موضــع احت ـرام بــالغ .لكــن
شرطتهم ال تمتل" قطيعاب من البغايا من أجل الترفيه عنها.
لــو تمكـن ــا مــن أن ُنق ـ ِّـدر بدقـ إلـة العوامــل التــي أدت إلــى كارثتنــا لوجــدنا ربمــا أن فضــا"حنا – كتلــ"
الفضيحة وكفضيحة المطامع االستعمارية وكفضيحة إسا ة معاملة األجانب – كـان لهـا أثرهـا الفعلـي

في ضياعنا .يمكن قو ُل الكثير عن شقا"نا ،ولكن ال يمكن القو ُل بقننا ال نستحقُّه.
البغــا ُ مثــا مل نمــوذجي علــى خاصــية االنتشــار هــذ مــن الدرجــة الثانيــة التــي يمتلكهــا االقــتالع.

"
ـي المحترفــة الدرجــة القصــوى لالقــتالع؛ وفيمــا يخـ ُّ
ويشـ ِّـك ُل وضــعُ البغـ ِّ
ـص مــر االقــتالع هــذا ،تمتلـ ُ
حفنـةم مــن البغايــا قــدرة عــدوى واســعة .مــن البــديهي أنــه لــن يكــون لــدينا طبقـةُ فالحــين ســليمة مادامــت
الدولـةُ تتشــب ُ بالقيــام بنفســها بالتقريــب بــين الفالحــين الشــباب وبــين البغايــا .ومادامــت طبقـةُ الفالحــين
غير سليمة ف ن الطبقة العاملة ال يمكنها هي األخرى أن تكون سليمةب وال باقي البلد.

باالضافة إلـى ذلـ" ،ال شـي أكثـر شـعبية فـي نظـر الفالحـين مـن مشـروع إصـالح نظـام الخدمـة

العسكرية مع تركيز االهتمام على راحتهم النفسية.

تُطـرح مشــكلةُ تثقيـف الفكــر عنـد الفالحــين كمــا تُطـرح عنــد العمـال .فتلـزُمهم أيضـاب ترجمـةم خاصــة
بهم ،ويجب أال تكون ترجمة العمال.
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يخص أمور الفكر فقد اقتلع العال ُـم الحدي ُ الفالحـين اقتالعـاب قاسـياب .لقـد كـانوا يمتلكـون فيمـا
فيما
ُّ
االنساني ،من فـن وفكر ،على الشكل الذي يناسـبهم ،وبقفضـل نوعيـة.
الكا"ن
سبق كل ما يحتال إليه
ُّ
ُ
فعندما نق أر كل ما كتبه ريستيف دو ال بروتـون Restif de la Bretonne
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عـن طفولتـه فـال بـد أن

نســتنتج أن مصــير أتعــس الفالحــين فــي هاتيــ" األيــام كــان أفض ـ ُل بكثيـ إلـر مــن مصــير أســعد الفالحــين
اليوم .ولكن ال يمكن استعادةُ هذا الماضي على الرغم من قربه .ال بد من ابتكار طرا"ق تمنع من أن

يظل الفالحون ُغربا عن ثقافة الفكر التي تُقدم لهم.
تقديم العلم للفالحين بطريقة مختلفة عن تقديمه للعمال .فبالنسـبة للعمـال ،مـن الطبيعـي أن
يجب ُ
يسيطر علـم الميكاني" على كل شي  .وبالنسبة للفالحين ،من المفرو أن يتمحور ُّ
كل شي حـول
ُ
ال ــدورة المدهش ــة الت ــي تـ ـد ُخ ُل م ــن خالله ــا الطاقـ ـةُ الشمس ــيةُ نازلـ ـةب ف ــي النبات ــات ومثبـ ــتةب باليخض ــور
ِّ
ومتركزةب في الحبوب والثمار تد ُخل في االنسان الذي يقكل أو يشـرب فتم ُّـر فـي عضـالته
[الكلوروفيل]

ـق بــالعلم أن يــنظم حــول هــذ الــدورة ،ألن
وتُك ــر ُس مــن أجــل استصــالح األر  .ويمكــن لكــل مــا يتعلـ ُ
مفهوم الطاقة هو محور كل شي  .إن من شقن فكرة هذ الدورة ،فيما لو ولجـت أرواح الفالحـين ،أن

تُو ِّشـح العمل ِّ
بالشعر.
ـي زيـادة رهافـة االحســاس
بصـورة عامـةُ ،يفتـر ُ مـن أي تثقيـف فـي القُــرى أن يكـون هدفُـه الر"يس ُّ
ـاح ،وهــو مــا ال ريــب فيــه ،أن الفالحــين ال يــقبهون
بجمــال العــالم وبجمــال الطبيعــة .لقــد اكتشــف السُّـي ـ ُ
ـاطرهم أيـام عم إلـل مضـنيةب ،وهـي الطريقـةُ الوحيـدة لتجـا ُذب أطـراف
بالمناظر الطبيعية .ولكن عنـدما نش ُ
ف ألن عملهـم ق إل
ـاس إلـى درجـة أنـه ال يتـر" لهـم
الحدي معهم بكل صراحة ،ف ننا نسمع بعضهم يتقس ُ
مجاالب ليتمتعوا بروا"ع الطبيعة.
جداب.

تتم بالقول" :انظروا ما أجملـه!" فهـذا أم مـر سـهل
بالطبع ف ن زيادة رهافة
ِّ
الحس بجمال الطبيعة ال ُّ

إن الحركـة التـي حـدثت مــؤخ ابر فـي األوسـاط المثقفـة باتِّجــا الفُلكلـور ُيفتـر ُ أن تُسـاعد الفالحــين
ـالي يقـوم علـى تقـديم ك ِّـل مـا
على استعادة الشعور بقنهم ليسوا ُغربا عن الفكر االنساني.
فالنظام الح ُّ
ُ

 38نيكوال إيدم ريستيف  Nicolas Edme Restifالمسمى ريستيف دو ال بروتون Restif de La

 ،Bretonneوالذي ُيدعى أيضاب ريتيف دو ال بروتون  :Rétif et de La Bretoneكاتب فرنسي ُولد في
ساسي  Sacyعام  1319ألبوين فالحين من االيـﭭـون ،l'Yonneوتوفِّي في باريس عام  .1825عمل عامالب
في مطبعة (منضِّد حروف) .أقام في باريس عام  1351حي

بدأ مهنة الكتابة .من أعماله" :الفالح الفاسد

المشاهد الليلي" (( )1311 – 1388المترجم)
أو مخاطر المدينة" ( ،)1336و"ليالي باريس أو ُ
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له عالقةم بالفكر إلى الفالحين على أنه ميزةم خاصة بالمدن حص ابر ،والـذي نريـد أن نتـيح لهـم مشـاركةب
قليلةب فيه ،قليلةب جداب ،ألنهم ال يمتلكون قدرة إدرا" إل
كمية أكبر منه.
إنها العقليةُ االستعمارية ،بدر إل
أحد سكان المسـتعمرات
جة أقل حدةب فقط .وكما أنه يحص ُل أن يقوم ُ

األصليين الذين ُّ
ـف ،كـذل"
احتكوا قليالب بالثقافة األوروبية بازد ار شعبه أكثر مما يفعل األوروب ُّ
ـي المثق ُ
لمدِّرس ابن فالح.
ُ
األمر غالباب بالنسبة ُ
ـدرس الريفـي
إن الشرط األول العادة التجذر النفسي للفالحين فـي بالدهـم هـو أن تكـون مهنـةُ الم ِّ

المـدِّرس
شي"اب متمي ابز وخاصاب ،بحي ال يكون تقهي ُل ُمدِّرس الريـف مختلفـاب جز"يـاب بـل مختل م
ـف كليـاب عـن ُ
ف ــي المدين ــة .إن م ــن أعل ــى درج ــات العبثي ــة اس ــتخدام قال ـ إل
ـي بيل ـ ـﭭـ ــيل
ـب واح ــد لص ــناعة ِّ
مدرس ــين لح ـ ِّ
Belleville
الغالبة.
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ـون الحماقــةُ فيــه الصــفة
أو لقريــة صــغيرة .إنهــا إحــدى الحماقــات العديــدة لعصـ إلـر تكـ ُ

المدِّرسون الريفيون الفالحين وال يـزدروهم ،وهـذا مـا لـن نحصـل عليـه
الشرطُ الثاني هو أن يعرف ُ
إل
نخصص جز اب كبي ابر جداب من التعليم الذي ِّ
نقدمـه
بسهولة بمجرد تعيينهم عند الفالحين .ربما يجب أن
ِّ
تقديمــه كشــي لــه أهميــة كبي ـرة ولــيس كمــادة مثي ـرة
لهــم ل ُفلكلــور جميــع البلــدان ،وذلــ" الفلكلــور يجــب
ُ
ـان فــي محــاوالت ُّ
التفك ـر األولــى فــي تــاري الفكــر
للفضــول؛ فنحـ ِّـدثُهم عــن االســهام الــذي قــام بــه ُّ
الرعيـ ُ

البشـري ،كالتقمـل فــي الكواكـب والنجـوم 40وكـ ُّ
ت فــي
ـالتفكر فـي الخيـر والشــر أيضـاب كمـا تُظهـ ُـر المقارنـا ُ
ـيودس  ،41Hésiodeعلـى
ونطلعهـم علـى أدب الفالحـين ،علـى هس ُ
كل مكان في النصوص القديمـة؛ ُ

39

بيلـﭭـيل  :Bellevilleهو الحي الباريسي السابع والسبعون في الدا"رة العشرين .وهو رمز باريس الشعبية.

(المترجـم)

كوكب ُّ
الزهرة  Vénusيسمى نجمة الراعي  ،l'étoile du bergerألن الرُّعيان قد الحظوا وجود
 40كان
ُ
ُّعيان) قطعانهم ،أي في الصباح وفي
بالعين المجردة .وقيل ألنه يلمع في الساعات التي ُيس ِّـي ُـر فيها الرُّعاةُ (الر ُ
سميت ُّ
الزهرةُ أيضاب "نجمة الصباح" و"نجمة المسا " .كما تُدعى "أناهيذ" (من الفارسية:
المسا  .ولهذا ِّ

يق "أفروديت" واتخذوا منها إلهةب للحب والجمال ،وكذل"
"ناهيد") .ولشدة لمعانها وجمالها فقد أسماها االغر ُ
اعتبرها الرومان من بعدهم وأسموها "ﭭينوس"( .المترجـم)
41
يودس  :Hésiodeشاعر يوناني عاش في القرن الثامن (أو السابع) قبل الميالد .مؤلِّف أعمال
هس ُ

مؤسس الملحمة التعليمية وأول شاعر إغريقي
يودس ِّ
ميثولوجية وتعليمية ،منها" "األعمال واأليام"ُ .يـع ُّـد هس ُ
هسيودس أول كاتب يـنظُم الميثولوجيا
ر"يسي بعد هوميروس .في قصيدته "الثيوغونيا" (أنساب اآللهة) أصبح
ُ

(األساطير) االغريقية ليجعلها نظاماب فلسفياب شامالب .تصف قصيدةُ هسيودس األخرى "أعمال وأيام" حياة
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ﭙ ــيرس الحــار  ،42Pier the Ploughmanعلــى م ارثــي القــرون الوســطى ،علــى األعمــال القليلــة
المعاصـرة التــي هــي أعمــال فالحــين حقيقيــة؛ نقـ ِّـدم لهــم كــل هــذا بــدون المســاس بالثقافــة العامــة طبعـاب.
وبعــد القيــام بمثــل هــذا االعــداد ،يمكــن إرســالُهم ليع ــملوا لمــدة ســنة كخــدم مزرعـ إلـة ،مــن دون التعريــف
بقســما"هم ،فــي محافظــة أخــرى؛ ثــم نجمعهــم مــن جديــد فــي ُدور المعلِّمــين مــن أجــل مســاعدتهم علــى
ِّ
درسـي األحيـا العماليـة وبالنسـبة
لم ِّ
االطالع فيها على حقيقـة تجـربتهم الخاصـة .كـذل" األمـر بالنسـبة ُ

االعداد لمثل هذ الخبرات إعداداب أخالقياب؛ واال فسوف تثيـر االزد ار واالشـم"زاز
يجب
ُ
للمصانع .لكن ُ
بدالب من الحنان والحب.

ـا"س وضــع الخــوري أو ِّ
القســيس فــي القريــة شــي"اب
قــد يكــون أيض ـاب مــن المفيــد جــداب أن تجعــل الكنـ ُ
ـدين
ـدى يمكـن أن يكـون ال ُ
ممي ابز .إنها لفضحيةم أن نـرى فـي قريـة فرنسـية كاثوليكيـة بالكامـل إلـى أي م ب
ـدى
غا"باب من الحياة اليومية ،مقتص ابر على عدة ساعات من يـوم األحـد ،وذلـ" عنـدما نفكـر إلـى أي م ب
الث ــر يس ــوعُ أن يس ــتمد أمثال ــه م ــن الحي ــاة الريفي ــة .لك ــن ع ــدداب كبيـ ـ ابر م ــن ه ــذ األمث ــال غي ـ ُـر وارد ف ــي

الليتورجيــا ،43بينمــا ال تثيــر األمثــا ُل المــذكورةُ فيهــا أي اهتمــام .فكمــا أن الكواكــب والشــمس التــي يــتكلم
ـكن فــي الـدفاتر وفــي الكتـب وال عالقــة لهـا البتــة بالسـما  ،كــذل" فـ ن الكرمــة والقمــح
عنهـا المـ ِّ
ـدر ُس تس ُ
تمت بقية ص إل
واألغنام التي يؤتى على ذكرها يوم األحد في الكنيسة ال ُّ
لة إلـى الكرمـة والقمـح واألغنـام
الموجودة في الريف والتي نعطيها كل يوم قليالب مـن حياتنـا .الفالحـون المسـيحيون مقتلعـون أيضـاب فـي

حياتهم الدينية .إن فكرة تمثيل قرية بدون كنيسة في معر
قال عنه الكثيرون.

عام  1113لم تكن عبثيةب بالمقدار الـذي

ـيودس الذي كان فالحاب بطولة الفالح
الفالحين االغريق الشاقة ُ
وحسن تدبيرهم وحصافة رأيهم .امتـدح هس ُ
ونضاله الطويل والصامت مع األر وعناصر الطبيعة( .المترجـم)
42

"ﭙـيرس الحار " " "Pier the Ploughmanأو "رؤية وليام حول بيرس الحار " أو "بطرس الفالح"

(بالفرنسية[ Pierre le Laborieux ou le Laboureur :بطرس الكادح أو الفالح] :هو عنوان قصيدة

رمزية استعارية تتقلف من أكثر من سبعة الالف بيت كتبها باالنكليزية الوسيطة ويليام النغالند William

 Langlandبين عامي  1152و( .1183المترجـم)

 43الليتورجيا :هي الطقوس والشعا"ر المسيحية .وكلمة "ليتورجيا"  )liturgy( liturgieمشتقة من اليونانية

 leitourgíaالمشتقة من [ laósالشعب] ومن الجذر[ ergoفعل ،أنجز] وتعني" :خدمة الشعب" .وبهذا ف ن
الليتورجيا هي الطقس العام الرسمي الذي تقيمه الكنيسةُ( .المترجـم)
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مثلمــا أن أعضــا الشــبيبة العاملــة المســيحية  jocistesالصــغار يتحمســون لفك ـرة يســوع العامــل،

كذل" ينبغي على الفالحـين أن يس ُّ
صـه أمثـا ُل االنجيـل لحيـاة
ـتمدوا الفخـر نفسـه مـن الجـز الـذي تُ ِّ
خص ُ
الريف ومن الوظيفة المقدسة للخبز وللخمر ويـخـلُصون إلى الشعور بقن المسيحية هي شي م لهم.
إن الجــداالت التــي دارت حــول العلمانيــة [الال"كيــة] كانــت أحــد المصــادر الر"يســية لتسـ ُّـمم حيــاة

ـداالت علــى وشــ" االنتهــا  .ومــن المســتحيل تحاشــي
الفالحــين فــي فرنســا .ولةســف ،ليســت هــذ الجـ ُ
ـاد موق إل
ـف ال يكـون
اتِّخاذ موقف حول هذ المشكلة ،ويبدو للوهلة األولـى أنـه مـن المسـتحيل تقريبـاب إيج ُ

سي"اب جداب.

ال ش" في أن الحيادية كذب.
فالنظام العلماني [الال"كي] ليس حيادياب ،فهو ينقـل لةطفـال فلسـفةب
ُ
أعل ــى بكثي ـ إلـر م ــن دي ـ إلـن مـ ـن ن ــوع س ــان-سول ـ ـﭙـ ــيس  44Saint-Sulpiceم ــن جه ـ إلـة وأدن ــى بكثي ــر م ــن
إل
المدِّرسين ُيولُون
المسيحية الحقيقية من جهة أخرى .لكن هذ األخيرة نادرة جداب اليوم .هنا" كثير من ُ
حماس ديني.
هذ الفلسفة حباب يشوبه
م
ليســت ِّ
حري ـةُ التعلــيم ح ـالب .فالكلمــة فارغــة مــن المعنــى .إن التكــوين الروحــي للطفــل لــيس منوط ـاب

ـانون العـا"الت
بقحد ،ال بالطفل ،ألنه غير قادر علـى التص ُّـرف بـه ،وال بالوالـدين ،وال بالدولـة .لـيس ق ُ
ـاهن ،الــذي يمتنــع عــن الكــالم عــن المســيح لطفـ إلـل مــن
الــذي يطالـ ُ
ـب بــه غالبـاب جــداب إال اللــة حــرب .فالكـ ُ
ـاح لـه فرصـةم طبيعيـةم للقيـام بـذل" ،يكـون ربمـا قليـل االيمـان .إن االبقـا
عا"لة غيـر مسـيحية عنـدما تُت ُ
على المدرسة العلمانية على حالها والسماح إلى جانب ذل" للمدرسة الدينية بالمنافسة ال بـل وتشـجيع
ـرخيص للمــدارس
هــذ المنافســة إنمــا هــو عبثي ـةم مــن وجهـ إلـة نظريـ إلـة ومــن وجهــة نظـ إلـر عمليــة .يجــب التـ
ُ
الحريــة ،بــل بســبب المنفعــة العامــة فــي كــل
الخاصــة ،دينيـةب كانــت أم غيــر دينيــة ،لــيس بمقتضــى مبــدأ ِّ
حالة خاصة تكون فيها المدرسةُ جيدةب ،وبشرط إج ار ر إل
إل
قابة عليها.

الســماح ل كليــروس بالمشــاركة فــي التعلــيم الحكــومي لــيس حـالب .واذا كــان ذلــ" ممكنـاب فلــن يكــون
مرغوباب فيه ،وليس ممكناب في فرنسا بدون أن ِّ
يؤدي إلى حرب أهلية.
واعطا ُ إل
للمدِّرسين بالحدي عن اهلل لةطفال ،كما فعلت حكومةُ ﭭـيشي منذ عدة أشهر ،بنا ب
أمر ُ
إل
مستساغة أبداب.
على مبادرة السيد شوﭭـالييه  ،45Chevalierهو مزحةم غير

 44سان-سولـﭙـيس  :Saint-Sulpiceكنيسة ورهبانية في باريس في الدا"رة السادسة( .المترجـم)
45

جا" شوﭭـالييه  :)1152 – 1882( Jacques Chevalierفيلسوف وسياسي فرنسي كاثوليكي ،نجل

الجنرال جورل شوﭭـالييه .كان وزير الدولة للتعليم واألُسرة في  .1191 – 1192تسلم و ازرة التعليم العام بعد

أشهر قليلة من بد حكومة ﭭيشي( .المترجـم)
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تعسـ ـفياب ،جــا" ابر فــي كونهــا ال
قــد تكــون المحافظ ـةُ علــى الوضــع الرســمي للفلســفة العلمانيــة إج ـ ار ب ُّ
لســلم القــيم ،إجـ ار ب ُيردينــا أرسـاب فــي الشــمولية .ألنــه علــى الــرغم مــن أن العلمانيــة تثيــر درجـةب
تســتجيب ُ
معينـةب مــن الحمــاس شــبه الــديني ف ـ ن هــذ الدرجــة ضــعيفةم بصــورة طبيعيــة؛ ونحــن نعــيش فــي عصــر
النخـوات والحماســات التــي تُسـتــفُّز أو تُســتثار .ال يمكــن للتيــار الــوثني للشــمولية أن يجــد مــن عقبـ إلـة إال

في حياة روحيـة حقيقيـة .فـ ذا عودنـا األطفـال علـى عـدم التفكيـر فـي اهلل فـ نهم سيصـبحون فاشـيين أو
إل
حاجة فيهم تدفعهم إلى التعلُّق بشي ما.
شيوعيين لوجود
ســنرى بوضــوح أكبــر مــا تقتضــيه العدال ـةُ فــي هــذا المجــال عنــدما نضــع فــي مكــان مفهــوم الحــق

أعينهـا علـى الفكـر إلـى الكنـز الـذي
ـنفس الشـابةُ التـي تفـتح ُ
مفهوم الواجب المرتبط بالحاجـة .تحتـال ال ُ
أذى للطفــل عنــدما نرِّبيــه علــى مســيحية ِّ
ضي ـقة
ـنس البشــر ُّ
ي علــى مــر العصــور .إننــا نســب ُ
ِّب ب
راكمــه الجـ ُ
تعيقُــه عــن أن يصــبح قــاد ابر أبــداب علــى رؤيــة كنــوز الــذهب الخــالص فــي الحضــارات غيــر المســيحية.
أذى أكبر .فهي تخفي هذ الكنوز ،وكذل" الكنوز المسيحية أيضاب.
والتربيةُ العلمانية تُسب ُ
ِّب ب
ـومي تجـا
ـيم الح ُّ
إن الموقف الوحيد المبرر والممكن عملياب والذي يمكـن أن يتخـذ فـي فرنسـا التعل ُ
المسيحية يقوم على اعتبارها كن ابز مـن كنـوز الفكـر االنسـاني مـن بـين كثيـر مـن الكنـوز األخـرى .فمـن

ـا"ز علـى الباكالوريـا قـد اطلـع علـى قصـا"د مـن
ـب فرنس ٌّ
ـي ح م
أعلى درجات العبثيـة أن يكـون هنـا" طال م
القرون الوسطى ،أو علـى ﭙ ـوليوكت [ Polyeucteمسـرحية تراجيديـة لــ"ﭙــيير كورنـاي"] أو علـى أتـالي
[ Athalieمس ــرحية تراجيدي ــة لـ ــ"جان ارس ــين"] ،أو عل ــى في ــدر [ Phèdreمس ــرحية تراجيدي ــة لـ ــ"جان
ارس ــين"] ،أو عل ــى باس ــكال  ،Pascalأو عل ــى الم ــارتين  ،Lamartineأو عل ــى الم ــذاهب الفلس ــفية

المتش ـ ِّـربة بالمس ــيحية مث ــل م ــذهب ديك ــارت وكـــانط ،أو عل ــى الكومي ــديا االلهي ــة ،أو عل ــى الف ــردوس
المفقود ،وأن ال يكون قد فتح الكتاب المقدس على االطالق.

لمدِّرسي المستقبل وألساتذة المستقبل :لقد كان ِّ
للدين في كل زمـان وفـي
ربما لم يـبـق إال أن نقول ُ
ور مهــيم من فــي تطــوير الثقافــة والفكــر والحضــارة
كــل بلــد عــدا بع ـ
األمــاكن فــي أوروبــا مــؤخ ابر د م
ق للـ ِّـدين أبــداب تثقيــف عبثــي .مــن جهــة أخــرى ،مثلمــا أننــا نــتكلم فــي
البشـرية .إن التثقيــف الــذي ال يتطــر ُ
التــاري كثيـ ابر عــن فرنســا لصــغار الفرنســيين ،كــذل" مــن الطبيعــي أن نتطــرق ،لكوننــا فــي أوروبــا ،إلــى

المسيحية قبل كل شي عندما نتكلم عن الدين.

إل
دروس يمكن تصنيفُها مثالب تحت خانة "التاري الديني" فـي التعلـيم فـي جميـع
وعليه ،يجب إدرال
المس ــتويات لةطف ــال ال ــذين كـ ـ ُـبروا قل ــيالبُ .فنـطـ ــلع األطف ــال عل ــى مق ــاطع م ــن الكت ــاب المق ــدس وعل ــى

األخص االنجيل .ونشرح ضمن روح النص نفسه كيف يجب أن نفعل دا"ماب.

85

ونتكلم عن العقيدة كما نتكلم عن شي إل لعب دو ابر ذا أهمية كبرى في بالدنا ،شي إل المن به رجـا مل

ذوي قيمة كبرى من أعماق نفوسهم؛ ولن يكون علينا أيضـاب أن نخفـي أن كثيـ ابر مـن األعمـال الوحشـية

قد وجدت في العقيدة ذريعةب؛ ولكن سنحاول بصورة خاصة أن نجعـل األطفـال يحسُّـون بالجمـال الـذي
تنطوي عليه .ف ذا سقلوا" :هل هذا صـحيح؟" فينبغـي أن تكـون االجابـةُ" :هـذا جميـل إلـى درجـة أنـه ال

بد أن يحتوي بالتقكيد على كثير من الحقيقـة .أمــا بالنسـبة لمعرفـة إن كـان ذلـ" صـحيحاب قطعـاب أم ال،

ال
اجتهدوا لكـي تصـبحوا قـادرين علـى أن تـدركوا ذلـ" عنـدما تكبـرون ".وسـيكون ممنوعـاب منعـاب باتـاب إدر ُ
ـون لكـ ِّـل
ِّ
أي شــي فــي الشــروحات ينطــوي علــى نفــي العقيــدة وال أي شــي ينطــوي علــى تقكيــدها .ويكـ ُ
إل
ُمدِّر إل
حريةُ الخيار في أن
أستاذ ،يرغب في ذل" ولديه
س أو
اهب التربويةُ الالزمةُ لذل"ِّ ،
ُ
المعارف والمو ُ
يكلِّــم األطفــال لــيس فقــط عــن المسـيحية بــل يكلِّمهــم أيضـاب ،وان بتقكيــد أقــل بكثيــر ،عــن أي تيــار فكـ إلـر
ـديني حقيقيـاب عنــدما يكــون عالميـاب فــي ُّ
توجــهه( .وهــذ ليســت حالــة
دينــي حقيقــي الخــر .ويكــون الفكـ ُـر الـ ُّ
الديانة اليهودية المرتبطة بمفهوم العرق).

ـاز فيهـا
ين شـي"اب فشـي"اب ،ويجـب أن نقمـل ذلـ" ،مسـقلةب ال ننح ُ
لو طُ ِّـبــق مثـ ُل هـذا الحـل ألصـبح ال ِّـد ُ
ـكر
المــدِّرس ومعسـ ُ
مــع أحــد أو ضــد أحــد كمــا ننحــاز فــي السياســة .وهكــذا ُيلغــى المعســكران ،معسـ ُ
ـكر ُ
الخوري ،اللذان ُيــلقيان بـذور نـوإلع مـن ح إل
ـرب أهليـة كامنـة فـي كثيـر مـن القـرى الفرنسـية .إن االحتكـا"
إل
شرب مجمل البلد بالروحانية،
بالجمال المسيحي الذي يقدم
تذوقُه من شقنه أن ُي ِّ
ببساطة كجمال يجب ُّ
هذا إذا كان البلد قاد ابر على ذل" ،بصورة فعالة أكثر من أي تعليم عقا"دي للمعتقدات الدينية.
ال تقتضــي كلم ـةُ الجمــال بتات ـاب أنــه يجــب النظــر إلــى األمــور الدينيــة علــى طريقــة ِّ
محبــي الجمــال

 .esthètesفوجهةُ نظر محبِّي الجمـال هـي تـدنيس للمقـدس ،لـيس فقـط فيمـا يتعلـق بالـدين ،بـل حتـى
فيمـا يتعلــق بــالفن .إذ تقــوم علـى التسـلِّي بالجمــال وبمالمســته وبـالنظر إليـه .الجمــا ُل شــي م يؤكــل؛ إنــه
المسيحي بصفته جماالب فحسب لكان حتماب جماالب ِّ
يغذي.
غذا  .فلو قُ ِّدم للشعب الجما ُل
ُّ

في المدرسة الريفية ،من شقن الق ار ة المتقنية لنصوص العهد الجديد التي تتعلـق بالحيـاة الريفيـة،

ق ـ ار ةب تُكــرُر م ـ ار ابر ويعلــق عليهــا كثي ـ ابر ،وتُراجــع دا"م ـاب ،مــن شــقنها أن تفيــد كثي ـ ابر فــي إعــادة الشــاعرية
إل
إل ُّ
المفقودة لحيـاة الريـف .واذا مـا ُوجِّهـت نحـو العمـل كعمـل كـل الحيـاة الروحيـة للـنفس مـن جهـة وجميـعُ
المعــارف العلميــة المتعلقــة بالعــالم المــادي مــن جهـ إلـة أخــرى فســيقخذ العمـ ُل مكانــه الصــحيح فــي الفكــر

االنساني .وبدالب من أن يكون ضرباب من السجن ،يصبح تواصالب مع هذا العالم ومع العالم اآلخر.

لماذا مثالب ال يخطر في أعماق تفكير الفـالح وهـو يبـذر أرضـه ،ومـن دون ذكـر كلمـات حتـى لـو

كانت داخليةب ،بع ُ تشبيهات المسـيح مثـل" :إذا لـم تمـت البـذرةُ "...و"الـزرع هـو كـالم اهلل "...و"حبـة
الخردل هي أصغر الحبوب [البذور] "...من إل
جهة والليةُ النمـو المزدوجـةُ مـن جه إلـة أخـرى :اآلليـةُ التـي
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مــن خاللهــا تصــل الحبـةُ إلــى ســطح األر

باســتهالكها لنفســها وبمســاعدة الجـراثيم ،واآلليـةُ التــي مــن

خاللها تنزل الطاقةُ الشمسية في الضو وتصعد بعد أن تلتقطهـا خضـرةُ السـاق فـي حركـة صـاعدة ال
ـتخدام هـذا
تقاوم؟ فالتشبيهُ الـذي يجعـل الليـات هـذا العـالم مـرالةب آلليـات عـالم الماورا"يـات ،إذا أمكننـا اس ُ
إل
ويدخلُه ُ
التعبير ،يصبح عند"ذ واضحاب جليابُ ،
تعب العمل ،بحسب التعبير الشعبي ،في الجسد .والعنا ُ
المرتبطُ دا"ماب إلى حد ما بجهد العمل يصـبح األلـم الـذي ُيـدخ ُل جمـال العـالم فـي المركـز نفسـه للكـا"ن
االنساني.

يمكــن لطريقـ إلـة مشــابهة أن تُـح ِّـم ــل عمــل العمــال بمــدلول مشــابه .وهــذ الطريق ـةُ ســهلةم جــداب علــى

التصور.

وهكذا فقط تؤس ُس كرامةُ العمل تماماب .ألنه إذا ما ولجنا في عمق األشيا لـيس هنـا" مـن ك ارمـة
حقيقية ال يكون لها جذر روحي وبالتالي جذر ذو طابع فوق طبيعي.
مهمـةُ المدرســة الشــعبية هــي إعطــا العمــل ك ارمـةب أكثــر ب دخــال الفكــر فيــه ،ولــيس جعــل العامــل

شــي"اب مؤلفـاب مــن أجـ از يعمــل تــارةب ويفكــر تــارةب أخــرى .بــالطبع يجــب علــى الفــالح الــذي يبــذر أرضــه أن
يكون مهتماب بنثر الحبوب كما ينبغي وليس ُّ
بتذكر دروس تعلمها في المدرسـة .لكـن موضـوع االهتمـام

لــيس هــو محتــوى الفكــر .فــالمرأة الشــابة الســعيدة والحام ـ ُل ألول م ـرة والتــي تخــيط ثيــاب الوليــد تفكــر
بالخياطـة كمــا ينبغــي .ولكنهــا ال تنســى لحظـةب الطفــل الـذي تحملــه فــي بطنهــا .فــي الوقــت نفســه ،وفــي

مكــان مــا فــي مشــغل داخــل ســجن ،تخــيط امـرأةم محكومــة وهــي تفكــر أيضـاب فــي الخياطــة كمــا ينبغــي،
ألنهـ ــا تخشـ ــى العقـ ــاب .يمكـ ــن أن نتصـ ــور أن الم ـ ـرأتين تقومـ ــان فـ ــي اللحظـ ــة نفسـ ــها بالعمـ ــل نفسـ ــه،
وهــوإلة
واهتمامهمــا تشــغله الصــعوبةُ التقنيــة نفســها .إن الفــرق ب ـين العملــين لــيس أقــل مــن فــرق شاســع ُ
سحيقة .تكمن ُّ
كل المشكلة االجتماعية في جعل العمال ينتقلون من الحالة األولى إلى الثانية.
مــا يجــب هــو أن يكــون هــذا العــالم والعــالم اآلخــر حاضــرين بجمالهمــا المــزدول وم ـرتبطين بفعــل
العمـل ،كارتبـاط الطفـل الـذي ســيولد بصـناعة ثيابـه وحوا"جـه .هـذا التـرابطُ يمكـن أن يجـري مـن خــالل

طريقة تقديم األفكار ،تل" الطريقة التي تضع هذ األفكار في عالقـة مباشـرة مـع الحركـات والعمليـات

الخاصة بكل عمل ،ومن خالل استيعاب عميق يتيح عمقُه لتل" األفكار أن تـدخل فـي الجـوهر نفسـه
إل
للكا"ن ،وكذل" من خالل عا إل
مطبوعة في الذاكرة تربط هذ األفكار بحركات العمل.
دة
لس ــنا الي ــوم ق ــادرين عل ــى مث ــل ه ــذا التح ــول ال فكريـ ـاب وال روحيـ ـاب .ول ــو كن ــا ق ــادرين عل ــى الب ــد

بالتحضــير لــه لكــان ذلــ" خطــوةب عظيمــة .إن المدرســة ال تكفــي لــه طبعـاب .يجــب أن تشــار" فيــه جميــعُ
األوساط التي يوجد فيهـا شـي م يشـبه الفكـر – الكنـا"س والنقابـات واألوسـاط األدبيـة والعلميـة .وال نكـاد
نجرؤ على ذكر األوساط السياسية في هذ القا"مة.
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مهمـةُ عصـرنا ُّ
وتوجــهُه هــو تكــوين حضــارة علــى أســاس روحانيــة العمــل .إن األفكــار التــي تشـ ِّـكل
ب ـوادر هــذا التوجــه والمتنــاثرة فــي أعمــال كــل مــن رو ُّس ـو وجــورل صــاند  George Sandوتولســتوي

وﭙ ــرودون  Proudhonومــاركس وفــي المنشــورات البابويــة وغيرهــا هــي األفكــار األصــيلة الوحيــدة فــي
عصرنا والوحيدةُ التي نقتبسها عن اليونان .وألننا لم نكن علـى مسـتوى هـذا الشـي العظـيم الـذي كـان
على وش" الوالدة في داخلنا فقد ارتمينا في هاوية األنظمة الشمولية .ولكن إذا ُهزمت ألمانيا فربما ال

يكون فشلنا نها"ياب .وربما ال تزال لدينا فرصة .وال يمكننـا التفكيـر بهـا بـدون قلـق؛ فـ ذا سـنحت لنـا هـذ

الفرصةُ فماذا نحن فاعلون ،على الرغم من ضعفنا ،حتى ال تفوتنا؟
ُّ
التوجهُ هو الشي الوحيد الذي تتيح عظمتُه أن نطرحه على الشعوب بـدالب مـن صـنم النظـام
هذا
ـعوب بعظمـة هـذا التوجـه ف نهـا سـتبقى تحـت سـلطان
الشمولي .واذا لـم نطرحـه بطريق إلـة تح ُّ
ـس فيهـا الش ُ
ـار بـين الزبـدة وبـين المـدافع
الصنم؛ ُ
وسيـطـلى فقط بـاألحمر بـدالب مـن األسـمر .ولـو قُ ِّـي ـ للبشـر الخي ُ

ف نهم ،على الرغم من أنهم ِّ
سيجب ُرهم رغم أنوفهم قـدمر
يفضلون الزبدة تفضيالب كبي ابر جداب إلى أبعد حدُ ،
غــام علــى اختيــار المــدافع .االفـ ارطُ فــي الشــاعرية يجعـ ُل الزبــدة تُفتقــد – علــى األقــل عنــدما نمتلــ"

ش ــي"اب منه ــا ،ألنه ــا تكتس ــي بن ــوع م ــن الش ــعر عن ــدما ال نمتلكه ــا .وال يع ــود باالمك ــان االعتـ ـراف بم ــدى
التفضيل الذي ُّ
نكنه لها.
حالي ـاب تقضــي األمـ ُـم المتحــدة ،وخاصــة أمريكــا ،وقتهــا فــي القــول للســكان الجــا"عين فــي أوروبــا:
سنزودكم بالزبدة عن طريق مدافعنا .وهذا ال يؤدي إال إلى رد فعل واحـد هـو فكـرة أن هـذ المـدافع ال
ِّ

تســرع كثيـ ابر .وعنــدما تُقــدم هــذ الزبــدةُ فـ ن النــاس ســيرتمون عليهــا؛ وبعــد ذلــ" فــو ابر ســيلتفتون نحــو مــن
ي ـريهم مــدافع جميلــة مغلفــة بقناقــة بقيــة إيــديولوجيا .ولــن نتخيــل أنهــم لفــرط إرهــاقهم ل ـن يطلب ـوا ســوى
العهــد يمنــع المــر مــن أن يســتقر فــي ال ارحــة.

ال ارحــة .فاالرهــاق العصــبي الــذي يســببه شــقا م حــدي
وسيرغ ُم على البح عن النسيان إمـا في سكرة ملذات ساخطة – كما حـد بعـد عـام  – 1118وامــا
ُ
فــي نــوع مــن التعصــب األســود .إن الشــقا الــذي غــرز أنيابــه عميقـاب جــداب يخلــق اســتعداداب للشــقا الــذي

يرغم النفس واآلخر على ِّ
التردي فيه .وألمانيا مثال على ذل".

يحتــال البا"ســون مــن ســكان القــارة األوروبيــة إلــى العظمــة أكثــر مــن حــاجتهم إلــى الخبــز ،ولــيس
هنــا" ســوى نــوعين مــن العظمــة :العظمــة الحقيقيـة التــي تحمــل طابعـاب روحيـاب والكذبــة القديمــة المتعلقــة

بغزو العالم .الغزو هو بدي مل [غير حقيقي]  ersatzعن العظمة.
فعهـا
إن الشكل المعاصر للعظمة الحقيقية هو حضـارة تُك ِّوُنهـا روحانيـةُ العمـل .إنهـا فكـرة يمكـن د ُ
ألي ش ــقاق أو خ ــالف .فكلم ــة روحاني ــة ال تنط ــوي عل ــى أي
التعر
ِّ
إل ــى األم ــام بـ ـدون المخ ــاطرة بـ ـ ُّ
انتساب خاص [إلى جماعة ما] .فالشيوعيون أنفسهم في الوضع الحالي لـن يرفضـوها بـال شـ" .ومـن
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جهة أخرى ،قـد يكـون مـن السـهل أن نجـد فـي أعمـال مـاركس شـواهد تقتصـر جميعـاب علـى إلقـا اللـوم
فــي نقــص الروحانيــة علــى المجتمــع ال أرســمالي؛ وهــو مــا يعنــي أنــه ال بــد أن يكــون هنــا" نقــص فــي

الروحانيــة فــي المجتمــع الجديــد .مــن شــقن المحــافظين أال يجــرؤوا علــى رف ـ

هــذ العبــارة .وال حتــى

األوســاط الراديكاليــة وال العلمانيــة وال الماســونية .والمســيحيون يتمســكون بهــا بفــرح .إنهــا عبــارة تحظــى
باالجماع.
ولكن ال يمكن للمـر أن يالمـس مثـل هـذ العبـارة بـدون أن يرتجـف .كيـف السـبيل إلـى مالمسـتها
يالمسـه
صـنع كذب إلـة منهـا؟ لقـد تسـمم عص ُـرنا بالكـذب حتـى صـار ُيحـ ِّـو ُل كـل مـا
ُ
بدون تدنيسها ،بـدون ُ
خير من هذا العصر.
إلى كذبة .ونحن جز من عصرنا؛ فما من سبب يجعلنا نعتقد أننا م
إن الحط من قيمة هـذ الكلمـات ب لقا"هـا فـي المجـال العـام دون احتياط إل
ـات النها"يـة مـن شـقنه أن
يعني فعـل شر ال يمكن إصالحه؛ إنـه يعنـي قتـل مـا تبقـى مـن أمـل يمكـن للشـي المقابـل أن يعطيـه.
الكلمات بقضية وال بحركة وال حتى بنظام سياسي وال بقُمة أيضاب .يجب أال يسـا
يجب أال ترتبط هذ
ُ
إليهــا كمــا أســا ﭙ ــيتان  Pétainإلــى الكلمــات" :العمــل ،العا"لــة ،الــوطن" ،وال كمــا أســا ت الجمهوري ـةُ
حرية ،عدالة ،مساواة .يجب أال تكون شعا ابر.
الثالثة للكلماتِّ :

عندما نطرح هذ الكلمات علناب فال بد أن تكـون فقـط تعبيـ ابر عـن فكـرة تتجـاوز تجـاو ابز كبيـ ابر البشـر

والجماعـات اليـوم ،ونلتــزم بكـل تواضــع بالحفـاظ عليهـا حاضـرةب فـي العقــل لتكـون دلـيالب فــي كـل شــي .
واذا كـان هـذا التواضـع أقـل قــدرة علـى جـذب الجمـاهير مـن المواقــف السـوقية فـ ن ذلـ" ال يهــم .إذ إن
خير من النجاح في األذى.
االخفاق م
لكــن هــذ الفكـرة مــن المفــرو أال تحتــال إلــى االعــالن عنهــا ب حــدا

ضــجة حولهــا حتــى تــؤثِّر

يكررون بعبارات
شي"اب فشي"اب في العقول ،ألنها تلبِّي مخاوف الجميع في الوقت الحالي.
فالناس جميعاب ِّ
ُ
ـببه تطـ ُّـومر مــادي بحــت للتقنيــة .ال يمكــن إصــالح عــدم
متشــابهة القــول بقننــا نعــاني مــن عــدم ت ـوازن سـ ُ
التوازن هذا إال بتطور روحي في المجال نفسه ،أي في مجال العمل.
فالصــعوبة الوحيــدة هــي االرتيــاب المــؤلم والمبــرر جــداب بكــل أســف للجمــاهير التــي تــرى كـل عبــارة

راقية قليالب على أنها ف ُنصب لخداعها.

ال بــد لحضــارة تقــوم علــى روحاني ـة العمــل أن تكــون أعلــى درجــة فــي تجـ ُّـذر االنســان فــي العــالم،

وبالتالي ستكون نقي

ـتالع شـبه تـام .وبهـذا فهـي بالطبيعـة
الحالة التي نحن فيهـا والتـي تقـوم علـى اق إل

الطموح الذي يستجيب لمعاناتنا.
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ُمـة
االقتالع واأل َّ
هنــا" نــوع الخــر مــن االقــتالع يجــب د ارســتُه لمعرفـ إلـة أشــمل بمرضــنا الر"يســي .إنــه االقــتالع الــذي
نسمـيه اقتالعاب جغرافياب ،أي بالنسبة للجماعات التي تقابل األقاليم .لقد اختفـى تقريبـاب المعنـى
يمكن أن ِّ

بعضـها أصـغر ،صـغيرة
نفسه لهذ الجماعات ،باستثنا واحدة هي األمة .ولكن هنـا" الكثيـر غيرهـاُ .
ُ
جداب :مدينة أو مجموعة قرى ،إقليم ،منطقة؛ وبعضها يضـم عـدة أمـم؛ وبعضـها يضـم عـدة أجـ از مـن
أمم.

األمـة وحـدها حلـت محـل كـل هـذا .واألمـة تعنـي الدولـة؛ ألنـه ال يمكـن إيجـاد تعريـف الخـر لكلمـة

أمــة إال التعريــف الــذي يقـول بقنهــا مجمــل األقــاليم التــي تعتــرف بســلطة دولــة واحــدة .يمكــن القــول بــقن
المال والدولة قد حال في عصرنا محل جميع التعلُّقات األخرى.
تلعــب األم ـةُ وحــدها ،منــذ وقــت طويــل مضــى ،الــدور الــذي يشـ ِّـكل بامتيــاز رســالة الجماعــة تجــا

الكا"ن االنساني ،أي القيام مـن خـالل الحاضـر بـالربط بـين الماضـي والمسـتقبل .وبهـذا المعنـى يمكـن

القول بقنها هي الجماعة الوحيدة الموجودة في العالم الحالي .فالعا"لـةُ ال وجـود لهـا .ومـا نسـميه اليـوم

بهذ الكنية هو مجموعة صغيرة جـداب مـن البشـر حـول كـل كنيـة ،أب وأم ،زول أو زوجـة ،أوالد؛ إخـوة

وأخوات باألساس بعيدون قليالب .في اآلونة األخيرة هذ  ،وسط البـؤس العـام ،أصـبحت هـذ المجموعـةُ
الصغيرة قوة جذب ال تكاد تقاوم ،إلى درجة أنها أنست أحياناب كـل نـوع مـن أنـواع الواجـب؛ ولكـن فيهـا

فقــط كــان يوجــد قليــل مــن الحـ اررة القويــة ،وســط البــرد القــارس الــذي حــل فجــقةب .إنــه كــان رد فعــل شــبه
غريزي.
لكــن ال أحــد اليــوم يفكــر بالــذين مــاتوا مــن أجــداد قبــل مولــد بخمســين ســنة أو حتــى بعش ـرين أو
بذريتــه الــذين ســيولدون بعــد موتــه بخمســين ســنة أو حتــى بعش ـرين أو بعشــر
بعشــر ســنوات ،وال يفكــر ِّ
سنوات .وبالتالي ف ن العا"لة ال أهمية لها من وجهة نظر الجماعة ووظيفتها.

والمهنــة ال قيمــة لهــا أيض ـاب مــن وجهــة النظــر هــذ  .فاالتِّحــاد المهنــي كــان رابط ـةب بــين األمــوات

واألحيا والبشر الذين لم يولدوا بعـد ،ضـمن إطـار عمـل معـين .ال شـي اليـوم مهمـا كـان قلـيالب يوجـه

نحو هذ الوظيفة .ربما كان لدى العمـل النقـابي  syndicalismeالفرنسـي حـوالي عـام  1122ميـو مل
في هذا االتِّجا سرعان ما تالشت.
أخيـ ـ ابر ،ل ــم يع ــد هن ــا" تقريبـ ـاب أهمي ــة للقري ــة والمدين ــة والقط ــر واالقل ــيم والمنطق ــة وجمي ــع الوح ــدات

الجغرافيــة األصــغر مــن األمــة .وكــذل" الوحــدات التــي تضــم عــدة أمــم أو عــدة أج ـ از مــن أمــم أيض ـاب.
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ـداني يختلـف عـن صـدى
عندما كان يقال مثالب "العالم المسيحي" منذ عدة قرون ،كان لذل"
صدى وج ٌّ
ب
أوروبا اليوم.
باختصــار ،ف ـ ن الخيــر األثمــن ل نســان ف ــي التسلســل الزمن ــي ،أي االســتمرار فــي الــزمن ،فيم ــا
يتجاوز حدود الوجود االنساني ،في االتجاهين ،هذا الخير قد أُودع كلُّه للدولة.
وم ــع ذل ــ" ،وتحدي ــداب ف ــي ه ــذ المرحل ــة الت ــي بقي ــت فيه ــا األمـ ـةُ وح ــدها ،ش ــاهدنا ُّ
التفكـ ـ" الف ــوري

والرهيب لةمة .وهذا تركنا مذهولين إلى درجة أنه أصبح من الصعب جداب التفكير فيه.

الشعب الفرنسي ،في شـهري حزيران/يونيـو وتموز/يوليـو  ،1192لـيس شـعباب قـد نهـب وطنـه علـى
حين غرإلة نصابون ُيباغتونه وهم مختب"ـون فـي الظـل .إنـه شـعب بسـط يـد تاركـاب الـوطن يسـقط أرضـاب.
الشعب نفسه في جهود أصبحت شي"اب فشي"اب يا"سةب مـن أجـل
فيما بعد – ولكن بعد فترة طويلة – أفنى
ُ
ِّلم شتات الوطن ،لكن أحدهم وطق بقدمه.

ـات "المــوت مــن أجـل فرنســا" نبـرةب لــم تقخــذها منــذ .1118
اآلن عــاد الحـ ُّ
ـس القــومي .وأخــذت كلمـ ُ
ولكــن الــذي ســاهم علــى األقــل مســاهمةب كبيـرةب جــداب ،وربمــا حاســمةب ،فــي حركــة الــرف التــي حرضــت
الشــعب الفرنســي علــى العصــيان هــو الجــوع والبــرد والحضــور الكريــه دا"مــاب لجنــود أجانــب يمتلك ــون
السلطة لكي يسيطروا والتفريق بين العا"الت ونفي البع

واألسر وجميع أشكال المعاناة هـذ  .وخيـر

برهان هو اختالف العقلية الذي كان يفصل بين المنطقة المحتلة وبين األخرى .فليس هنا" بالطبيعة
ـتالف
كمي ـةم مــن الفضــيلة الوطنيــة فــي شــمال ال ـوار  la Loireأكبــر منهــا فــي جنوبــه .لقــد أدى اخـ ُ
األوضاع إلى عقليات مختلفة .وقد كان ٌّ
كل من مثال المقاومة االنكليزية واألمل في الهزيمة األلمانية
عاملين مهمين أيضاب.

لـيس لفرنسـا اليـوم مــن واقـع الخـر غيــر الـذكرى والرجـا  .لــم تكـن الجمهوريـةُ تقـ ُّـل جمـاالب عنهـا فــي
عهد االمبراطورية؛ ولم يكن الوطن يق ُّـل جمـاالب عنـه فـي عهـد اضـطهاد الغـازي ،إذا كـان لنـا أن نقمـل

فـي أن نـ ار ســليماب معـافى .ولــذل" يجــب أال نبــدي أريـاب ،مــن خــالل القــوة الحاليـة للشــعور الــوطني ،فــي
الشعور ،بعد التحرر ،من أجل استقرار الحياة العامة.
الفعالية الحقيقية التي يمتلكها هذا
ُ
إن الضــعف المفــاج لهــذا الشــعور فــي حزيران/يونيــو  1192هـو ذكــرى تحمــل كثيـ ابر مــن الخجــل
إلى درجة أننا نف ِّ
ضل عدم التفكير فيها وعدم أخذها بالحسبان وعدم التفكير سوى باالصالح الالحق.

ففــي الحيــاة الخاصــة أيض ـاب ،مــا يغــري كــل فــرد هــو المي ـ ُل إلــى وضــع نقــاط ضــعفه الخاصــة إن صــح
القو ُل بين قوسين والى إلقا"ها فـي مكـان المهمـالت والـى إيجـاد طريقـة حسـاب ال تقخـذ نقـاط الضـعف
ـالم لهــذا االغـ ار يعنــي تــدمير الــنفس؛ إنــه االغـ ار الــذي ينبغــي التغلُّــب عليــه
هــذ بالحســبان .االستسـ ُ
تغلُّـباب كامالب.
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نحن جميعـاب مستسـلمون لهـذا االغـ ار  ،بسـبب هـذا الخـزي العـام الـذي كـان لشـدة عمقـه يجـرح كـل

ات فـي أمـر غيـر مـقلوف أبـداب قـد أدت
فرد في شعور الداخلي بشرفه .ولـوال هـذا االغـ ار ُ لكانـت التفكـر ُ
أساساب إلى مذهب جديد ومفهوم جديد للوطن.
مــن وجهــة نظــر اجتماعيــة ،ال مفــر مــن ضــرورة التفكيــر بمفهــوم الــوطن .وال منــاص كــذل" مــن

إعادة التفكير فيه؛ ومن التفكير فيه ألول مـرة؛ ألنـه لـم يفكـر بـه بتاتـاب إال بطريقـة الخطـق .ألـيس غريبـاب
أال يفكــر بمفهـ إل
ـوم لعــب ومــازال يلعــب مثــل ذلــ" الــدور؟ وهــذا ُيظهــر المكانــة التــي يحتلهــا التفكيـ ُـر فــي

الواقع بيننا.

مفهوم الوطن كل ثقـة بـين العمـال الفرنسـيين خـالل الربـع األخيـر مـن القـرن .فقـد رول لـه
لقد فقد
ُ
الشيوعيون بعد عام  1119ترويجاب يرافقُه مواكبةم كبيرةم من األعالم المثلثـة األلـوان [األعـالم الفرنسـية]
ومــن ترديــد "النشــيد الــوطني الفرنســي" " .la "Marseillaiseإال أنهــم لــم يجــدوا أدنــى صـ إل
ـعوبة فــي
تغييب هـذا المفهـوم قبـل الحـرب بقليـل .فلـيس باسـمه قـد بـدأوا فعـل المقاومـة .ولـم يتبنـو مـن جديـد إال
بعد الهزيمة بثالثة أرباع السنة تقريباب .وشـي"اب فشـي"اب تبنـو بحـذافير  .ولكـن يبـدو مـن السـذاجة إلـى أبعـد

حــد أن نــرى هنــا مصــالحةب حقيقيــة بــين الطبقــة العاملــة والــوطن .يمــوت العمــا ُل مــن أجــل الــوطن ،هــذا
صـحيح أكثــر مـن أن يصــدق .إال أننــا نعـيش فــي زمــن غـارق فــي الكـذب إلــى درجــة أنـه حتــى فضــيلةُ
التضحية الطوعية بالدم ال تكفي ِّ
لرد إلى الحقيقة.
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ـدس الواجبــات وأن الوطنيــة هــي أكثــر
خــالل ســنوات ،علم ــنا العمــال أن النزعــة الدوليــة هــي أقـ ُ
األحكام البرجوازية المسبقة إثارةب للخجل .وقضينا سنو إل
ات أخرى نعلِّ ُمهم أن الوطنية واجب مقدس ،وما
ليس بوطنية فهو خيانة .في نهاية المطاف ،كيف يوجِّههم شي م غير ردود أفعال أو دعاية؟

ِّـص مكانـاب لمفهـوم الـوطن ،ومكانـاب
لن يكون هنا" حركـة عماليـة سـليمة إذا لـم تمتلـ" مـذهباب يخص ُ
محــدداب ،أي محــدوداب .مــن جهــة أخــرى ،ليســت هــذ الحاج ـةُ أكثــر وضــوحاب لةوســاط العماليــة إال ألن
مشــكلة الــوطن قــد نوقشــت فيهــا كثي ـ ابر منــذ وقــت طويــل .لكنهــا حاجــة مشــتركة لكــل البلــد .فمــن غيــر
المقبول أال تكون الكلمةُ ،التي تعود اليوم مقرونـةب باسـتمرار تقريبـاب بكلمـة الواجـب ،موضـوع أيـة د ارسـة
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النزعة الدولية أو الدوالنية  internationalismeهي مذهب يدعو إلى الوحدة بين الشعوب والى تجاوز

حدود الدول والتكتالت االجتماعية أو الحزبية( .المترجم)
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أبـ ــداب تقريب ـ ـاب .بص ـ ـورة عامـ ــة ،ال يوجـ ــد مـ ــا نـ ــذكر حـ ــول هـ ــذا الموضـ ــوع غيـ ــر صـ ــفحة ردي"ـ ــة لرينـ ــان

.47Renan

ـالص موجهـاب للـرب أو للمدينـة
األمة هي موضوعم حدي ُ العهد .ففي القـرون الوسـطى ،كـان االخ ُ
أو لالثنــين .وفيمــا يتجــاوز ذلــ" لةوســاط االقليميــة التــي لــم تكــن متمــايزةب جــداب .وكــان الشــعور الــذي

نســميه وطني ـةب موجــوداب بدرجــة كثيفــة جــداب أحيان ـاب؛ إنــه الموضــوع الــذي لــم يكــن محــدداب إقليمي ـاب .كــان
الشعور يغطِّي بحسب الظروف مساحات أر إل متغيرةب.
كانـ ـ ــت الوطني ـ ـ ـةُ موجـ ـ ــودةب بحـ ـ ـ إل
يكس"
ـق منـ ـ ــذ أقـ ـ ــدم عصـ ـ ــور التـ ـ ــاري  .فقـ ـ ــد مـ ـ ــات "ﭭـ ـ ـ ـرسينجيتور ُ

 Vercingétorixفعـالب مـن أجـل بـالد الغـال la Gaule؛ وماتـت مـن أجـل إسـبانيا القبا"ـ ُل االسـبانيةُ
ف الوطنيــة وتتحــد ُ
التــي قاومــت الغــزو الرومــاني الــذي وصــل أحيان ـاب إلــى حــد االبــادة ،وكانــت تعــر ُ
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ات مــن أجــل اليونــان؛ وفــي
ات مــاراثون  Marathonوســاالمين  Salamineهــم أمـو م
عنهــا؛ وأمـو ُ
ـان ،التــي لــم تكــن بعـ ُـد مختزل ـةب إلــى إقلــيم ،كانــت بالنســبة إلــى رومــا فــي
الوقــت الــذي كانــت فيــه اليونـ ُ

الوض ــع نفس ــه الت ــي كان ــت في ــه فرنس ــا حكوم ــة ﭭـ ــيشي بالنس ــبة أللماني ــا ،ك ــان أطف ــا ُل الم ــدن اليوناني ــة
يرشقون المتواط"ين مـع العـدو بالحجـارة فـي الشـارع وينـادونهم بالخونـة وبالغضـب نفسـه الـذي نقـوم بـه
اليوم.

الش ـي ُ الــذي لــم يكــن موجــوداب أبــداب حتــى عهـ إلـد قريـ إل
ـب هــو موضــوع مبل ـور ُيعط ـى بصــورة مســتمرة
إل
اضحة ومتغيرةب تتسع وتضيق تبعاب للتجاذبات والمخاطر.
للشعور الوطني .كانت الوطنيةُ ما"عةب غير و

ات للبشــر ،أســياداب أو ملوك ـاب ،ووال إل
كانــت مختلط ـةب ب ـوال ات مختلفــة ،وال إل
ات للمــدن .وكــان المجمــوع
ِّ
ـس بـه ك ُّـل
يشكل شي"اب غامضاب جداب ،ولكنه إنساني جداب أيضاب .فللتعبير عن الشعور بالواجب الـذي يح ُّ
فرد تجا بالد كانوا يستخدمون في األعـم األغلـب كلمـة "الجمهـور"" ،المـال العـام" ،وهـي كلمـة يمكـن

إذا ش"نا أن تشير إلى قرية أو مدينة أو إقليم أو فرنسا أو العالم المسيحي أو الجنس البشري.

ُ 47ولد أرنست رينان  Ernest Renanفي منطقة بريتاني الواقعة غرب فرنسا عام  1821ومات في باريس
عام  .1812كان كاتباب وأديباب وفيلسوفاب ومؤرخاب وعالم لغة( .المترجم)
 48ماراثون  :Marathonمدينة يونانية قديمة شمال غرب أثينا هزم فيها ملتياد ُس  Miltiadeالفُرس عام
جندي إلى أثينا العالن خبر النصر فمات من شدة التعب بعدما
ٌّ
 912ق .م( .الحروب الميدية) فقُرسـل
وصل( .المترجـم)

 49ساالمين  :Salamineجزيرة يونانية على الساحل الغربي للـ"أتي"" [ Attiqueأثينا] ،حي

بحري لليونان على الفُرس عام  982ق .م .خالل الحروب الميدية( .المترجـم)

حد

انتصار
م
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ـعور بالواجــب نحـو البلـد مــع
كـانوا يتكلمـون أيضـاب عــن مملكـة فرنسـا .وفـي هــذ الكلمـة يخـتلط الش ُ
ـعور المـزدو ُل نقيـاب أبـداب ،وال
الشعور باالخالص للمل" .لكن هنـا" عقبتـان منعتـا مـن أن يكـون هـذا الش ُ

حتى في عصر جان دار" .يجب أال ننسى أن سكان باريس كانوا ضد جان دار".

كانت العقبةُ األولى هي أن فرنسا بعد شارل الخامس ،إذا أردنا اسـتخدام مفـردات مونتيسـكيو ،لـم
تعد ملكيةب لتسقط في إل
حالة من االستبداد لم تخرل منها إال في القرن الثامن عشر .نجـد اليـوم أنـه مـن
الطبيعــي أن نــدفع ضـرا"ب للدولــة إلــى درجــة أننــا ال نتخيــل مــا هــو وسـطُ االضــطراب األخالقــي الــذي

ترسخت فيه هذ العادةُ .فدفعُ الضرا"ب في القرن الرابع عشر ،باسـتثنا المسـاهمات االسـتثنا"ية التـي
تُــدفع عــن رضــا مــن أجــل الحــرب ،كــان ُينظــر إليــه كــذل وه ـوان خــاص بــالبالد المفتوحــة ،وكمؤشــر
واضح على العبودية .نجد الشعور نفسه ُيعبر عنه في أغـاني الرومانسـيرو  Romanceroاالسـبانية
وفي أعمال شكسبير أيضاب – "هذ األر  ...قامت بغزو مخجل في حد ذاته".
إن شارل السادس  ،Charles VI enfantبمساعدة أعمامه ،ولكثرة الفساد والقسـوة الفظيعـة ،قـد

أجبــر بقسـ إل
تعســفية جــداب وقابلــة للتجديــد كمــا يشــا  ،جوعــت
ـوة شــعب فرنســا علــى قبــول دفــع ض ـريبة ُّ

األسياد .ولذل" فقد استُـقبـل جماعـةُ هنـري الخـامس االنكليزيـون
بالمعنى الحرفي للكلمة الفق ار وهدرها
ُ
" ِّ les Armagnacs
يشكلون حزب األغنيـا وكـان
كمخـلِّصين في باد األمر ،عندما كان األرمانيا ُ
البورغينيُّون ِّ les Bourguignons
يشكلون حزب الفق ار .

لــم يعــد للشــعب الفرنســي ،بعــدما خضــع بقسـ إل
ات مــن االســتقالل ،وحتــى
ـوة ومــن أول م ـرة ،إال ه ـز م
القرن الثامن عشر .وخالل كل هذ الفترة ،كان جميعُ األوروبيين يعتبرونه الشـعب المسـتعبد بامتيـاز،
إل
عاهل.
الشعب الذي يعيش كالماشية تحت رحمة

ـح حقـد ألـيم
ولكن في الوقت نفسه ،ينشق فـي أعمـاق قلـوب هـذا الشـعب حق مـد مكبـوت وبتعبيـر أص د
مريــر علــى الملــ" ،حقــد ال ينطفـ تو ُارثُــه أبــداب .نلمســه أساسـاب فــي شــكوى الفالحــين البالغــة التــقثير فــي
لحقد قد سـاهم فـي الشـعبية الغامضـة للرابطـة la Ligue
عصر شارل السادس .وال بد أن يكون هذا ا ُ
في باريس .بعد اغتيال هنري الرابع ،أُعدم طف مل في الثانية عشرة من عمر ألنه قال علناب بقنه سينحو

نحـو الصــغير لــويس الثالـ عشــر .لقــد بــدأ ريشـليو  Richelieuمهنتــه بخطـ إل
ـاب طلـب فيــه مــن رجــال
الـدين أن يعلنـوا لعنـتهم علــى كـل قتلـة الملــ"؛ وبـرر ذلـ" بــقن الـذين كـانوا يغـ ُّـذون هـذا المخطـط كانــت
تحركهم حماسةم تعصبية أكبر من أن تكبحها أيةُ عقوبة أرضية.
ِّ

بلغ هذا الحق ُـد درجـة هيجانـه األشـد فـي نهايـة حكـم لـويس ال اربـع عشـر .وبعـد أن كـان هـذا الحقـد
مكبوتاب تحت ضغط ر إل
عب يساوي الحقد فـي الشـدة ،انفجـر جريـاب علـى القـانون المـذهل للتـاري  ،متـقخ ابر
نفسه منع
أربع وعشرين سنةب؛ وكان المسكين لويس السادس عشر هو الذي تلقى الضربة .هذا الحقد ُ
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من إمكانية أن يكون هنا" فعالب إعـادةم للمـلــكية عـام  .1816واليـوم أيضـاب ،يمنـع هـذا الحق ُـد منعـاب باتـاب
الشعب الفرنسي ُكونت باريس بمل إرادتـه ،علـى الـرغم مـن انضـمام
من أن يكون باالمكان أن يـقـبـل
ُ
ر ُج إلـل مثل برنانوس  .Bernanosهذا مؤسف من عدة جوانـب؛ فكثيـر مـن المشـاكل يمكـن حلُّهـا بهـذ
الطريقة؛ لكن األمور تسير على هذا النحو.
للس ِّـم في ُح ِّ
ب الفرنسيين لمملكة فرنسا وهو أن بعضـاب مـن األقـاليم الموضـوعة
هنا" مصدر الخر ُّ
تحــت طاعــة ملــ" فرنســا كانــت فــي كــل عصــر تشــعر بقنهــا بــالد مفتوحــة وكانــت تُعامـ ـ ُل علــى هــذا

اف بــقن األربعــين ملك ـاب الــذين مـ ُّـروا علــى فرنســا خــالل األلــف ســنة كــانوا قــد
األســاس .يجــب االعت ـر ُ
ـابق طبيعــي بــين الشــجرة
وضــعوا غالب ـاب فــي هــذا العمــل وحشــيةب جــديرة بعص ـرنا .واذا كــان هنــا" تطـ ُ
والثمار فيجب أال نستغرب من أن الثمرة في الواقع بعيدة عن الكمال.

مــثالب ،يمكــن أن نجـد فــي التــاري أحــداثاب فظيعـةب كفظاعــة غــزو الفرنســيين لةقــاليم الواقعــة جنــوب

الوار  la Loireفي بداية القـرن الثالـ

عشـر
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ولكـن ليسـت أكثـر منهـا فظاعـةب عـدا بعـ

الحـاالت

الحريــة
ـتوى رفيــعم مــن الثقافــة والتســامح و ِّ
ـاليم ،التــي كــان فيهــا مسـ ب
االســتثنا"ية النــادرة .كانــت هــذ األقـ ُ
يسمونه "لغتهم" ،وهي كلمة كانوا يقصدون بها الـوطن.
حرُكها وطنيةم قوية لما كانوا ُّ
والحياة الروحية ،تُ ِّ
لقـد كـان الفرنســيون فـي نظــرهم ُغربـا وهمجيــين مثـل األلمــان فـي نظرنــا .ولترسـي الرعــب مباشـرةب بــدأ
الفرنســيون ب بــادة ســكان مدينــة بيزييــه [بيزيــرز]  Béziersعلــى بك ـرة أبــيهم ،وحصــلوا علــى النتيجــة

ـامن ب ــين الس ــكان ف ــدفعهم بحم ــا إل
س فيم ــا بع ـ ُـد إل ــى اعتن ــاق
اب ص ـ م
المنش ــودة .واس ــتمر اض ــطر م
ـامت ك ـ م
51
ـق مباش ـرةب عــن األلبيجــان [األلبيجيــين]
البروتســتانتية التــي قــال عنهــا أوبينييــه  Aubignéبقنهــا تنبثـ ُ

 ،Albigeoisعلــى الــرغم مــن االختالفــات الكبي ـرة جــداب فــي المــذهب .يمكــن أن نــرى كــم كانــت قوي ـةب

كراهيةُ السلطة المركزية في تلـ" الـبالد ،مـن خـالل الحمـاس الـديني الـذي ظهـر فـي تولـوز علـى بقايـا
أســه بســبب تمـ ُّـرد علــى ريشــليو  .Richelieuلقــد
دوق مونتمورنســي  Montmorencyالــذي قُطــع ر ُ
نفسـه بحم إل
ـاس فـي الثـورة الفرنسـية .وفيمـا بعـد أصـبحوا راديكـاليين اشـتراكيين،
ألقاهم
ُ
االحتجال الك ُ
ـامن ُ
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إشارةب إلى الحملة الصليبية ضد الكاثاريين أو حرب األلبيجان [األلبيجيين]  Albigeoisبين الكاثاريين

51

أغريبـا دوبينييه  :)1512 – 1662( Agrippa d'Aubignéجندي وكاتـب فرنسـي وشـاعر بـاروكي كبيـر

السادس ُكونت تولوز وبين البابا ُّإنوسنت الثال
يمون
[الكاثار] [ Catharesالغنوصيين الصوفيين] يدعمهم ر ُ
ُ
 Innocent IIIومل" فرنسا( .المترجـم)
كان أحد القادة العسكريين للحزب البروتستانتي في الحروب الدينية( .المترجـم)

15

علمانيين ،معارضين لتد ُّخــل رجـال الـدين فـي الشـؤون العامـة؛ وفـي عهـد الجمهوريـة الثالثـة لـم يعـودوا
يكرهون السلطة المركزية ،فقد استولوا عليها إلى حد كبير واستغلُّوها.
يمكن أن نالحظ أن احتجاجهم أخذ في ِّ
ومستوى روحانياب وفكريـاب أدنـى.
اقتالع أشد
كل مرإلة طابع
إل
ب
كمـا يمكــن أن نالحــظ أن هــذ الــبالد منــذ أن ُغزيــت قـدمت للثقافــة الفرنســية مســاهمةب ضــعيفةب إلــى حــد
فالفكر الفرنسـي يعـود فضـلُه لةلبيجيـين [الكاثـاريين]
ما ،في حين أنها كانت متقلقةب جداب في الماضي.
ُ
وللتروبادور في القرن الثاني عشر والذين لم يكونـوا فرنسـيين أكثـر ممـا يعـود فضـلُه لجميـع مـا أنتجتـه

األقاليم على مر العصور الالحقة.
هذ
ُ
إل
إل
كانت كونتيةُ [دوقية] بورغونيا  Bourgogneمقـر ثقافـة أصـيلة ومتقلقـة جـداب لـم ُيكتـب لهـا البقـا ُ
52
ـات أخوي ــة وسـ ـرية م ــع ب ــاريس وروان
بع ــدها .وك ــان لم ــدن منطق ــة الفالن ــدر  la Flandreعالق ـ م

ـود شـارل السـادس .فقـد
Rouen؛ لكن الفلمنديين الجرحـى كـانوا يفضِّـلون المـوت علـى أن يـداويهم جن ُ
ـود بحملــة نهـ إل
ـب باتِّجــا هولنــدا وأتـوا ُببرجـوازيين أغنيــا حيـ اتُّــخذ قـرمار بقــتلهم؛ وأدت
قــام هـؤال الجنـ ُ
بادرةُ إل
مؤرمخ كاتاالني [كتلـوني]
شفقة إلى إبقا"هم أحيا ب إذا أرادوا أن يكونوا من رعايا مل" فرنسا .يقول ِّ
 catalanمــن ذلــ" العصــر نفســه وهــو يــروي قصــة مجــزرة صــالة الغــروب الصِّـقـلِّـي ــة 53التــي اقترفهــا
الفرنسيون" :الفرنسيون الذين هم أينما يسيطرون متوحِّشون أقصى ما يمكنهم أن يكونوا متوحِّشين"...

لقد يـ"س البريتونُّيـون  Bretonsعنـدما أُجبـرت ملكـتُهم النــا  Annaعلـى الـزوال مـن ملـ" فرنسـا.
ـباب قويـة جـداب ليفكـروا
ولو عاد هؤال
الناس اليوم ،أو باألصح قبل عدة سـنوات ،فهـل سـتكون لهـم أس م
ُ

أنفسـهم
بقنهم انخدعوا؟ فمهما كانـت االسـتقاللية البريتونيـة قـد أفقـد مـن مصـداقيتها الـذين يريـدونها هـم ُ

الغايات المخجلةُ التي يسعون و ار ها فـ ن مـن المؤكـد أن ِّ
تلبـي هـذ الدعايـةُ شـي"اب حقيقيـاب فـي أحـدا
و
ُ
ـوز كامنــة فــي هــذا الشــعب لــم يتســن لهــا أن
هــذ الشــعوب وفــي مشــاعرها فــي الوقــت نفســه .هنــا" كنـ م
إل
ـعب بكاملــه فــي
تخــرل .الثقاف ـةُ الفرنســية ال تناســبها؛ وثقافتُهــا هــي ال تُنـتش وال تنـ ـُب ُ
ت؛ عند"ــذ بقــي الشـ ُ
ُحثالة الطبقات االجتماعية الدنيا .فقدم البريتونيُّون  Bretonsجز اب كبي ابر من الجنود األميين؛ وقـدمت

ـات ،كمــا يشــاعُ ،جــز اب كبيـ ابر مــن بغايــا بــاريس .قــد ال تكــون االســتقالليةُ عالجـاب ،ولكــن هــذا ال
البريتونيـ ُ
يعني أن المر غير موجود.
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الفالندر  :la Flandreمنطقة تاريخية تقع بين فرنسا وبلجيكا حالياب عارضت ضمها إلى فرنسا قبل أن

تقع تحت سيطرة دوق بورغونيا ( .Bougogneالمترجـم)
الصـقـلِّـيـة  :les Vêpres siciliennesهي مجزرة قام بها الفرنسيون في صقلِّية يوم
 53مجزرةُ صالة الغروب ِّ
االثنين من عيد الفصح عام  1282عند ساعة صالة الغروب الكاثوليكية( .المترجـم)
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إن منطق ــة فـ ـرانش-كونتي ــه  ،la Franche-Comtéالت ــي كان ــت حـ ـرةب وس ــعيدةب تح ــت الس ــيادة

االقطاعيــة القديمــة جــداب ل ســبان ،صــارعت فــي القــرن الســابع عشــر لكــي ال تصــبح فرنســيةب .لقــد أخــذ

سكان ستراسبورغ يبكون عندما أروا جنود لويس ال اربـع عشـر يـدخلون مـدينتهم فـي ذروة السـالم ،بـدون
ُ
أي إعالن مسبق ،من خالل انتها" الوعد الجدير بهتلر.
[ﭙ ــاسكوال  ]Pasqualeﭙ ــاولي  ،]1823 – 1326[ Paoliالخـ ُـر األبطــال الكورســيكيين ،corse
قد كرس بطولته لمنع بلد من السقوط في أيدي الفرنسيين .وهنا" صرمح تكريماب له فـي إحـدى كنـا"س

ـادر مـا يتكلمــون عنـه .و[جزيـرةُ] كورسـيكا [قرشـقة]  la Corseهــي مثـال علــى
فلورنسـا؛ وفـي فرنســا ن اب
خطر العدوى الذي ينطوي عليه االقتالعُ .فبعد أن غزونا سـكان هـذ الجزيـرة واسـتعمرناهم وأغرقنـاهم
فــي الفســاد تحم ــلناهم وقب ــلناهم علــى شــكل م ـديري شـ إل
ـرطة وعناصــر شــرطة ومســاعدين فــي الجــيش
ُ
ومراقبين [ناظرين]  pionsوفي وظا"ف أخرى من هذا القبيل والتي بفضلها كانوا هم بدورهم يعاملون
إل
كشعب مغلوب إلى حد ما .وساهموا أيضاب في إعطا سمعة سي"ة عـن فرنسـا بقنهـا وحشـية
الفرنسيين

وشرسة لدى كثير من سكان المستعمرات األصليين.

" فرنسـا بـقنهم دمجـوا الـبالد التـي غزوهـا فـ ن الحقيقـة بصـورة خاصـة هـي أنهـم
عندما ُيمتد ُح ملو ُ
اقتلعوها اقتالعـاب واسـع النطـاق .إنهـا طريقـة دمـج سـهلة ،فـي متنـاول كـل فـرد ،مـن النـاس الـذين ننتـزع

مــنهم ثقــافتهم أو الــذين يبقــون بــال ثقافــة أو الــذين يتلقــون بقايــا ثقافــة نريــد أن ننقلهــا لهــم .وفــي كــال
الحالتين ،ال ِّ
يشكلون تناف ابر في اللون ،ويبدون مندمجين .المعجـزةُ الحقيقيـة هـي دمـج سـكان يحـافظون
على ثقافتهم حيةب على الرغم من إدخال تعديل عليها .إنها معجزة ال تحد

إال ناد ابر.

لقد كان هنا" بالتقكيد في عهد النظام القـديم قـوةم فـي الشـعور الفرنسـي فـي جميـع لحظـات التـقلُّق

الكبيــر لفرنســا؛ فــي القــرن الثال ـ

عشــر ،عنــدما كانــت أوروبــا تهــرع إلــى جامعــة بــاريس؛ وفــي القــرن

موطن النهضة في فرنسـا فـي حـين أنهـا لـم تكـن قـد بـدأت خـارل فرنسـا أو
السادس عشر ،عندما كان
ُ
أنهــا قــد انطفــقت؛ وفــي الســنوات األولــى لحكــم لــويس ال اربــع عشــر ،عنــدما كانــت هيب ـةُ اآلداب تقتــرُن

بهيبــة الســالح .وليســت أقــل صــحةب ممــا ســبق فك ـرةُ أن الملــو" ليس ـوا هــم الــذين وحــدوا هــذ األقــاليم
المتغايرة ولحموها ببعضها .إنها الثورةُ فقط.

خالل القرن الثامن عشر ،كان هنا" أساساب في فرنسا ،بين أوساط مختلفة جداب والى جانب فساد

مرعب ،شعلةم ملتهبةم وصافيةم من الوطنية .وشاه مد على ذل" هذا الفال ُح الش ُّ
ـاب ،أخـو ريسـتيف دو ال
بروتون  ،Restif de la Bretonneالموهوب المتقلِّق ،والذي أصبح جندياب وهو ما ي ازل طفـالب تقريبـاب
بدافع الحب الخالص للمصلحة العامة وقُتـل في سن السابعة عشرة من عمرة .إال أن الثورة هي التـي
مر القرن.
أدت أساساب إلى ذل" .فقد ُّ
أحسوا بقرب وقوعها وانتظروها ورغبوا فيها على ِّ
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لقــد صــهرت الثــورةُ الســكان الخاضــعين لســلطة فرنســا فــي كتلــة واحــدة ،وذلــ" تحــت تــقثير نشــوة

السيادة الوطنية .فالذين كانوا فرنسيين بالقوة أصـبحوا فرنسـيين بكامـل رضـاهم؛ وكثي مـر ممـن لـم يكونـوا
فرنسيين كانوا يتمنون أن يصبحوا فرنسيين .ألن كون المر فرنسياب أصـبح يعنـي منـذ تلـ" اللحظـة أنـه

من أمـة ذات سـيادة .ولـو أن كـل الشـعوب فـي ك ِّـل مكـان أصـبحت ذات سـيادة ،كمـا نتمنـى ،لمـا كـان
لفرنسا أن تفقد فخر أنها كانت البداية .من إل
الغربـا ُ فقـط
جهة أخرى ،لم يعد للحدود من أهمية .وكـان ُ
ه ــم ال ــذين يبق ــون عبي ــداب للطغ ــاة .والغرب ــا ُ ال ــذين يمتلك ــون روحـ ـاب جمهوريـ ـةب حقـ ـاب ك ــانوا ُيـقـبـ ــلون ع ــادةب
كفرنسيين بصفة فخرية.

إل
ِّ
قطيعة مـع ماضـي
تقوم على أعنف
وهكذا كان في فرنسا هذا التناق ُ المتمثـ ُل في وجود وطنية ُ
البلد ولـيس علـى حـب الماضـي .ومـع ذلـ" ،كانـت الثـورةُ تمتلـ" ماضـياب فـي الجـز الخفـي إلـى حـد مـا

حري ــات الم ــدن وبالصـ ـراعات
م ــن ت ــاري فرنس ــا؛ ك ــل م ــا ك ــان ل ــه عالق ــة ب عت ــاق الفالح ــين العبي ــد وب ِّ
االجتماعية؛ فتن القـرن ال اربـع عشـر ،بدايـة حركـة البـورغينيِّين [ ،les Bourguignonsثـورة] الفرونـد

ُ ،54la Frondeكتـاب مثـل أوبينييـه  Aubignéوتيوفيـل دو ﭭــيو Théophile de Viau

55

وريتـز

[ريـه]  .56Retzفـي عهـد فرانسـوا األول  François 1erاسـتُبعد مشـروعُ ميليشـيا شـعبية ،ألن األسـياد
اعترضوا بقنه إذا تحقق ذل" ف ن أحفاد جنود الميليشيات سيصبحون أسياداب وأحفـادهم هـم سيصـبحون
التمرد.
عبيداب .لقد كانت كبيرةب جداب القوةُ الصاعدةُ التي حرضت هذا الشعب س ابر على ُّ
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الفروند  :la Frondeمعارضة سياسية وعسكرية (بين عامي  1598و )1561لسياسة جول ما ازران

55

تيوفيل دو ﭭـيو  :)1525 – 1612( Théophile de Viauشاعر فرنسي( .المترجـم)

المطلقة .وما ازران هذا هو كاردينال فرنسي من أصل إيطالي ( )1551 – 1522كان
ُ Jules Mazarin
مساعد ريشليو( .المترجـم)
56

جان-فرانسوا ﭙول دي غوندي ،كاردينال ريتز [ريـه] Jean-François Paul de Gondi, cardinal

 ،)1531 – 1511( Retzكاردينال  Prélatورجل سياسي وكاتب فرنسي ،شار" في ثورة الفروند ،كانت

مذكراتُه  Mémoiresالتي ُنشرت بعد وفاته ( )1313ذات أسلوب را"ع وشاهد على عصر ( .لتمييز عن
ريتز [رتس] [ Retzجيل دو رايس [ريه]  )1992 – 1929( ]Gilles de Raisالماريشال الفرنسي وضابط

جان دار" الذي اتُّهم بالسحر األسود وأُعدم ،والذي غالباب ما يشبِّهونه خطقب بـ بارب-بلو  Barbe-Bleueفي

الحكايات( ).المترجـم)
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إال أن ت ــقثير الموس ــوعيين  ،57Encyclopédistesالمفكـ ـرين المقتلع ــين جميعـ ـاب ،ال ــذين تس ــتحوُذ
التقدم ،حال ُدون أن يـبـذل أدنى إل
عليهم جميعاب فكرةُ ُّ
أي تقليد ثوري .مـن جهـة أخـرى ،شـكل
جهد لذكر ِّ
ُ
تجاوُزهـا .إنـه بسـبب هـذا الرعـب
الر ُ
عب الطوي ُل لحكم لـويس ال اربـع عشـر مسـاحةب فارغـةب مـن الصـعب ُ

تيار التحرير نفسه في القرن الثامن عشر بدون جذور تاريخية على الرغم مـن جهـود مونتيسـكيو
وجد ُ
ِّ
عام  1381قطيعةب حقيقية.
في االتجا المعاكس .لقد كان ُ
الحـ ُّ
الشعور الذي يسمى النذا" بالوطنية ينص ُّ
ـب لةُمـة
كان
ب فقط على الحاضر والمستقبل .إنه ُ
ُ
ذات الســيادة والــذي يقــوم إلــى حــد كبيــر علــى فخــر المــر بقنــه جــز منهــا .كانــت صــفةُ الفرنســي تبــدو

خيا ابر وليس واقعاب ،كاالنتساب اليوم إلى حزب أو إلى كنيسة.
أمـ ــا الـــذين ك ــانوا يتعلقـــون بماضـــي فرنس ــا فقـــد أخ ــذ تعلُّقُهـــم ش ــكل إخ ـ إل
وســـاللي
ـالص شخصـــي ُ
 dynastiqueللملــ" .وال يشــعرون بــقي إحـرال فــي البحـ عــن معونــة فــي أســلحة الملــو" األجانــب.
إنهم لم يكونوا خونةب .كانوا يبقون مخلصـين لمـا يعتقـدون أن االخـالص لـه واجـب ،تمامـاب مثـل الرجـال

الذين أعدموا لويس السادس عشر.

الوحيــدون الــذين كــانوا وطنيــين فــي ذا" العصــر بــالمعنى الــذي أخذتــه الكلمـةُ فيمــا بعـ ُـد هــم الــذين
ـاس ،مثــل
كــانوا فــي نظــر معاص ـريهم وفــي نظــر األجيــال الالحقــة خــا"نين بمنتهــى الخيانــة ،هــم األُنـ ُ
تــالِّيران  ،Talleyrandالــذين لــم يخــدموا جميــع األنظمــة كمــا يشــاعُ عــنهم بــل خــدموا فيمــا و ار جميــع
األنظمة .لكن فرنسا في نظـرهم لـم تكـن ال األمـة ذات السـيادة وال الملـ"؛ كانـت الدولـة الفرنسـية .وقـد

أثبتت األحدا ُ التي تلت بقن الحق معهم.
ـلح موضـوعاب للوطنيـة؛
ألنه عندما ظهر وهـ ُم السيادة الوطنية جليـاب على أنه وه مـم ف نه لم يـ ُع ـد يص ُ
ومن إل
جهة أخرى ،كانت الملكيةُ مثل تل" النباتات المقطوعة التي لم ت ُـعـد تُزرعُ من جديد؛ فكـان ال بـد
للوطنية مـن أن تُغ ِّـيــر معناهـا وتتجــه نحـو الدولـة .ولكـن بالنتيجـة ال تعـود شـعبيةب .ألن الدولـة لـم تكـن

يخهـا إلـى بدايـة القـرن السـابع عشـر وقـد سـاهمت فـي الحقـد الـذي
من ابتكار عام  ،1381إذ يعـود تار ُ
ـعب للملكيــة .وهكــذا بمفارقـ إلـة تاريخيـ إلـة تبــدو للوهلــة األولــى مفاج" ـةب غي ــرت الوطني ـةُ الطبقــة
أضــمر الشـ ُ
االجتماعية والمعسكر السياسي؛ إذ كانت في اليسار فانتقلت إلى اليمين.

57
ـاب و ِّ
المفكرون السياسيون الفرنسيون في القرن الثامن
الموسوعيون  :les Encyclopédistesهم ال ُكت ُ
عشر الذين كانوا يشاطرون ديديرو  Diderotأفكار في موسوعته التي أدارها مع الفيلسوف والرياضياتي

داالمبير ( .d'Alembertالمترجـم)
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التغيير كلِّيـاب عقـب حكومـة كومونـة بـاريس [ la Communeالثوريـة] وبـدايات الجمهوريـة
حصل
ُ
الثالثة .كانت مجزرةُ أيار/مايو  1831ضربةب ربما لـم يـتخلص منهـا العمـا ُل الفرنسـيون معنويـاب .ولـيس
المروعـة مـن فـم أبيـه
في ذل" مبالغة .يمكـن لعام إلـل يبلـغ اليـوم الخمسـين مـن عمـر أن يلـتقط ذكرياتهـا
ِّ

ـود
ـيش القــرن التاســع عشــر ابتكــا ابر خاصـاب للثــورة الفرنســية .حتــى الجنـ ُ
الــذي كــان طفـالب النــذا" .كــان جـ ُ
الــذين كــانوا تحــت إمــرة [عا"لــة] الل البوربــون  Bourbonsأو لــويس-فيليـ ـﭖ  Louis-Philippeأو
نابليون الثال

كان ال بد لهم مـن أن ُيــكرهوا أنفسـهم إلـى أقصـى حـد لكـي ُيطلقـوا النـار علـى الشـعب.

فــي عــام  1831وألول مـرإلة منــذ الثــورة ،إذا اســتثنينا الفاصــل الزمنــي القصــير فــي العــام  ،1898كانــت
ـف مـن صـبيان شـجعان مـن األريـاف الفرنسـية
فرنسا تمتل ُ
ـيش المؤل ُ
" جيشاب جمهورياب .لقد أخذ هـذا الج ُ
في قتل العمال بفرإلح سادي إل
ِّب الصدمة.
عارم ال مثيل له .كان هنا" ما يسب ُ

عــن خــزي الهزيمــة ،وهــي الحاج ـةُ

ـبب الر"يس ـ ُّي لــذل" هــو بــال شــ" حاجــة التعــوي
لقــد كــان السـ ُ
نفســها التــي قادتنــا الحق ـاب قريب ـاب إلــى غــزو األنــاميين [ Annamitesالـ ـﭭيتنــاميين] المســاكين .وتُظهـ ُـر
ُ
إل
إل
ـاس الجسـورون حالمـا تتدخ ـ ُل
الوقا"عُ أنه ليس هنا" من عمل وحشي وال عمل دني ال يقد ُر عليه الن ُ
لطف إلهي قد فعل فعله في ذل".
اآلليات النفسانيةُ المقابلة ،إال إذا كان هنا"
م
ُ
" أو
كانــت الجمهوري ـةُ الثالث ـةُ صــدمةب ثانيــة .يمكــن أن نــؤمن بالســيادة الوطنيــة مــادام هنــا" ملــو م
أباطرةم أشرار يقمعونها؛ ونفكر :لو لم يكونوا هنا! ...ولكن عندما لـم يعـودوا موجـودين وعنـدما أُرسـيت
إل
إل
حقيقية ف ن االضطراب قد أصبح حتمياب.
سيادة
الشعب مع ذل" ذا
الديمقراطيةُ ولم يكن
ُ
ـام األخيــر لهــذ الوطنيــة الفرنســية الخاصــة التــي ُولــدت عــام .1381
ـام  1831هــو العـ ُ
كــان عـ ُ

ـاني
فـ
" – الــذي أصــبح الحق ـاب فريــديري" الثال ـ – الرُجـ ـ ُل االنسـ ُّ
ـاألمير االمب ارطــوري األلمـ ُّ
ـاني فريــديري ُ
ُ
الذكي فوج مفاجقةب شديدةب بشدة هذ الوطنية التي تُصـادف فـي كـل مكـان عبـر الريـف .فهـو
العاق ُل و ُّ
هم األل ازسـيين  Alsaciensالـذين لـم يكونـوا يريـدون أن يسـمعوا حـديثاب عـن ألمانيـا مـع أنهــم
لـم يكـن ي ـف ُ
ـزو عني إل
يكادون يجهلون الفرنسية ويتكلمون لهجةب قريبةب جـداب مـن األلمانيـة وكـانوا قـد خضـعوا لغ إل
ـف فـي

تاري إل حدي إل نسبياب .واكتشف أن ما كان يدفعهم إلى ذل" هو الفخ ُـر بانتمـا"هم إلـى بلـد الثـورة الفرنسـية
والــى األمــة ذات الســيادة .ربمــا جعلهــم ضـ ُّـمهم [إلــى ألمانيــا] وفصـلُهم عــن فرنســا يحتفظــون بجــز مــن
هذ العقلية حتى عام .1118
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ضم منطقة األلزاس ،الواقعة شرق فرنسا وعاصمتُها ستراسبورغ ،إلى ألمانيا بعد الهزيمة الفرنسية عام
تم ُّ
( 1832معاهدة فرانكفورت)( .المترجـم)
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لــم تكــن حكومــة كومونــة بــاريس  la Communeبــاريس 59حرك ـةب اجتماعي ـةب بــل كانــت انفجــا ابر
لوطنيـ إلـة وحتــى لشــوﭭينيـ إلـة [ chauvinismeعصــبية وطنيــة] حــاد إلة .مــن جهـ إلـة أخــرى ،لقــد أقلــق الشــك ُل

اني للوطنيــة الفرنســية أوروبــا علــى مــر القــرن التاســع عشــر؛ وكانــت نتيجتُهــا المباشـرة حــرب عــام
العــدو ُّ
1832؛ ألن فرنسا لـم تكـن قـد أعـدت العـدة لهـذ الحـرب ،ولكنهـا أعلنتهـا مـن دون أن تق ِّـدم أي تبريـر
أحالم الغزو االمبراطوري حيةب في الشعب على مر العصور .وفي الوقت نفسه ،كانوا
معقول .وظلت
ُ
يشـربون نخـب اسـتقالل العـالم .إن غـزو العـالم وتحريــر العـالم همـا شـكالن مـن المجـد متعارضـان فــي

الواقع ،ولكنهما يتوافقان تماماب في أحالم اليقظة.
ُّ
كل هذا الغليان في الشـعور الشـعبي سـقط بعـد عـام  .1831مـع ذلـ" ،هنـا" سـببان حافظـا علـى
مظهر االستم اررية فـي الوطنيـة .أوالب ،كراهيـة الهزيمـة .لـم يكـن النـذا" بع ُـد حقـاب مـن س إل
ـبب وجي إلـه يـدعو
لكراهيــة األلمــان؛ فه ــم لــم يقومـ ـوا باعت ــدا ؛ كــانوا يمتنع ــون إلــى حـ ـد مــا عــن القيــام بقعمــال وحش ــية؛

وتحاشـينا أن نلــومهم علــى انتهــاكهم حقــوق الشــعوب بشــقن موضــوع إقلــيم األلـزاس-لــورين l'Alsace-
 ،Lorraineوالجــزُ األكبــر مــن ســكانه مــن الجرمــان ،وذلــ" ابتــدا ب مــن حمالتنــا األولــى علــى أن ــام
[ Annamﭭييتنــام] .ولكننــا كنــا نكــرههم ألنهــم هزمونــا ،وكــقنهم انتهكـوا حقـاب إلهيـاب أزليـاب ثابتـاب [ال يســقط
بمرور الزمن] لفرنسا في النصر.

ـعور
فــي أحقادنــا الحاليــة التــي لهــا لةســف أسـ م
ـباب كثيـرةم وأكثـ ُـر مــن شــرعية ،يــدخ ُل أيضـاب هــذا الشـ ُ
ـب كمســاهإلم فيهــا .كمــا كــان أيضـاب أحــد دوافــع بعـ المتـواط"ين مــن الســاعة األولــى؛ فـ ذا كانــت
الغريـ ُ
يفكـرون ،فـذل" ال يمكـن إال أن يكـون سـببه وجـود غل إل
فرنسا في معسكر الهزيمـة ،كمـا كـانوا ِّ
ـط ،خط إلـق،
ُ
ـاهم؛ إذ إن مكانهــا الطبيعــي هــو فــي معســكر النصــر؛ والطريق ـةُ األســه ُل واألقــل جهــداب وألم ـاب
ســو تفـ ُ
الج ار تصحيح ضروري جداب هي تغيير المعسكر .كانت هـذ العقليـةُ تسـود فـي بعـ

أوسـاط ﭭــيشي

في شهر تموز/يوليو .1192

لكن الذي كان ي ُحـو ُل بصورإلة خاصة دون زوال الوطنية الفرنسية خالل الجمهورية الثالثة بعـد أن
فقدت تقريباب كل جوهرها الحي هو أنـه لـم يكـن هنـا" شـي م الخـر .لـم يكـن للفرنسـيين شـي الخـر غيـر

فرنسا ُيخـلصون له؛ وعنـدما تخلـوا عنهـا لحظـةب فـي حزيران/يونيـو  1192أرينـا كـم كـان شـنيعاب ومحزنـاب
مشهد ش إل
ـعب غيـر مـرتبط بـقي إخـالص إلـى شـي  .ولهـذا السـبب عـادوا وتعلقـوا فيمـا بع ُـد بفرنسـا دون
ُ
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نفسـها التـي
سواها .لكن إذا استعاد
الشعب الفر ُّ
ُ
نسي ما يسمى اليـوم بالسـيادة فسـتعود تظهـر الصـعوبةُ ُ
كانت قبل عام 1192؛ وهي أن الحقيقة التي تشير إليها كلمةُ فرنسا ستكون الدولة قبل كل شي .

والدول ـةُ شــي بــارد ال يمكــن أن ُيح ــب لكنــه يقتــل كــل مــا يمكــن أن ُيح ــب ويلغيــه؛ وهكــذا نحــن
العذاب النفسي لمعاصرينا.
مجبرون على حبها ،ألنه ليس هنا" غيرها .هذا هو
ُ

ربما هذا هو السبب الحقيقي لهذ الظاهرة ظاهرة القا"د التي انبثقـت فـي ك ِّـل مكـان وتُفـاج ُ كثيـ ابر
إخالص الناس بصـفة
من الناس .حالياب ،في جميع البلدان وفي جميع القضايا ،هنا" رُجـ مل يتجه إليه
ُ
شخصــية .إن ضــرورة معانقــة البــرودة المعدنيــة للدولــة جعلــت النــاس ،علــى النقــي  ،متعطِّشــين إلــى

ُح ِّ
ب شي إل مصـنوإلع مـن لحـم ودم .وليسـت هـذ الظـاهرةُ علـى وشـ" االنتهـا  ،وقـد تُخـ ِّـب ُ ،علـى الـرغم
إل
مفاج"ات أكثر وتكون مؤلمةب جداب؛ ألن فن صناعة النجـوم ،المشـهور
من نتا"جها الكارثية حتى اآلن،

ألي كـ إل
ـا"ن كــان أن يقـ ِّـدم نفســه ليكــون غرضـاب لعبــادة
جــداب فــي هوليــود ،باســتخدام أيــة مـواد بشـرية يتــيح ِّ
الجماهير.

إل
كهدف ل خالص ألول مرة في فرنسا وأوروبـا عنـد ريشـليو.
مفهوم الدولة
إذا لم أخط فقد ظهر
ُ
فقـبـله كان من الممكن الكالم بنبرة تعلُّ إل
ق ديني عن الصالح العـام ،عـن البلـد ،عـن الملـ" ،عـن السـيد.
ُ
ِّ
وهـو أول مــن تبنــى المبـدأ المتمثــل فــي أن أي فـ إل
ـدين بكامــل إخالصــه فــي
ـرد يمـارس وظيفـةب عامــة ال ي ُ

دين به للدولة وال شي غير الدولـة .يبـدو مـن الصـعب
ممارسة هذ الوظيفة للشعب وال للمل" ولكن ي ُ
تعريف الدولة تعريفاب دقيقاب صارماب .إال أنه من غير الممكن لةسف الش" في أن هذ الكلمة ال تشـير
إلى حقيقة.

برقــة ،هــذا
لقــد حــدد ريشــليو ،الــذي كــان يمتلــ" وضــوح الفكــر الشــا"ع فــي ذلــ" العصــر ،بعبــارات ا

الفــرق بــين األخــالق والسياســة والــذي أحــاطو منــذ ذا" الوقــت بكثيــر مــن الغمــو

 .قــال بمــا معنــا :

يج ــب ُّ
ـب تطبي ــق القواع ــد المتعلق ــة بخ ــالص الدول ــة عل ــى خ ــالص ال ــنفس؛ ألن خ ــالص النف ــوس
تجن ـ ُ
خالص الدولة إال في هذا العالم.
يحصل في العالم اآلخر ،بينما ال يحصل
ُ
هذا صحيح بصورة مؤلمة .وال بد للمسيحي من أن يتمكن فقط مـن اسـتخالص نتيجـة واحـدة مـن

المط ــلق غيـ ُـر المشــروط واجب ـاب لخــالص الــنفس أي هلل ف ـ ن قضــية
ذلــ" :بينمــا يكــون االخـ ُ
ـالص التــا ُّم ُ
محدود ومشروط.
إخالص
خالص الدولة هي واحدة من القضايا التي يجب لها منا
م
م
لكـن علــى الــرغم مـن أن ريشــليو اعتقــد أنــه مسـيحي وبالتقكيــد عــن صــد إل
ق وحسـن نيــة فـ ن نتيجتــه

كانــت مختلف ـةب كلي ـاب .وكانــت النتيجــة هــي أن الرُج ــل المســؤول عــن خــالص الدولــة ومرؤوســيه يجــب
ـتخدام جميــع الوســا"ل الفعالــة لتحقيــق هــذ الغايــة وبــدون اســتثنا والتضــحية مــن أجلهــا عنــد
علــيهم اسـ ُ
الضرورة بقنفسهم وبمـليـكهم وبالشعب وبالبالد األجنبية وبكل نوع من الواجب.
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مــع عظمــة أكبــر بكثيــر" :السياســة أوالب ".لكــن مــوراس ،بصــورة

تكب جريمة الوثنية عندما كـان يطـرح شـي"اب تكمـن
منطقية جداب ،ملحد .كان ذا" الكاردينال [ريشليو] ير ُ
حقيقتُــه كلُّهــا فــي هــذا العــالم ويطرحــه علــى أنــه شــي ُمـطــلق .ومــن جهــة أخــرى فـ ن المعــدن والحجــر

والخشب ليست خطيرةب فعالب .إن موضوع الجريمة الحقيقية للوثنية هو دا"ماب شي مشابه للدولة.
ـيس علــى المســيح عنــدما قــدم لــه ممالــ" هــذا العــالم .فــرف
وهــذ هــي الجريمــة التــي اقترحهــا إبلـ ُ

ـيح .وقب ــل ريشــليو .وحصــل علــى مكافقتــه .لكنــه اعتقــد دا"م ـاب أنــه ال يتصــرف إال عــن إخــالص،
المسـ ُ
بمعنى ما.
وكان هذا صحيحاب
ب
خالصـه للدولـة اقتلـع فرنسـا .فكانـت سياسـتُه هـي القتـل المـنظم لكـل حيـاة عفويـة فـي البلـد لكــي
ف
ُ
يمنع أي شي من أن يعار الدولة .واذا كان عملُـه فـي هـذا االتِّجـا يبـدو أن لـه حـدوداب فـذل" ألنـه

كــان فــي البدايــة وأنــه كــان داهيـةب بمــا يكفــي لكــي يبــدأ العمــل بالتــدريج .تكفــي قـ ار ةُ إهــدا ات كورنــاي
 Corneilleلكــي يشــعر المــرُ إلــى أيــة درجــة مــن الخنــوع الــدني عــرف أن يحــط العقــول .فيمــا بعــد،
ولكي ُننقذ أمجادنا القوميـة مـن الخـزي ،خطـر لنـا أن نقـول بقنهـا ببس إل
ـاطة كانـت لغـة الت ُّ
ـقدب واالحتـرام

ب .ولكـــي نقتنـ ــع ل ــيس علينـ ــا إال أن نق ـ ـ أر كتابـــات تيوفيـ ــل دو ﭭ ـ ــيو
فـــي ذا" العصـ ــر .لك ــن ذلـ ــ" كـ ــذ م
ِّ
ـاي مـن الكبـر
 .Théophile de Viauإنمـا تيوفيـ ُل مـات مبكـ ابر نتيجـة سـج إلن تعسُّـفي بينمـا بلـغ كورن ُ
61
ع ُ ـتـي ـاب.
لــيس لــةدب مــن فا"ـ إل
ـدة إال ك شــارة ،لكنهــا إشــارة ال تخــدع .تُظهـ ُـر لغ ـةُ الخنــوع عنــد كورنــاي أن
ريشــليو كــان يريــد اســتعباد العقــول نفســها ،لــيس لشخصــه ،ألنــه كــان علــى األرجــح صــادقاب فــي نك ارنــه
مفهومه للدولة مفهوماب شمولياب .وقد طبقه ما اسـتطاع إلـى
لذاته ،بل للدولة المتمثِّلة به .كان باألساس
ُ
ذل" سبيالب من خـالل إخضـاع البلـد لنظـام بوليسـي بمقـدار مـا كانـت تسـمح لـه وسـا" ُل عصـر  .وبـذل"
فقد دمر جز اب كبي ابر من الحياة المعنويـة للبلـد .واذا كانـت فرنسـا قـد خضـعت لهـذا االختنـاق فـذل" ألن
الســلم
النبال كانوا قد خربوها بالحروب األهلية العبثية والوحشية جداب إلى درجة أن فرنسا قبلـت شـ ار ِّ
األهلي بهذا الثمن.
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شارل-ماري فوتيوس موراس (مورا)  :)1162 – 1858( Charles-Marie-Photius Maurrasكاتب

محر ابر لصحيفة العمل الفرنسي .L'Action française
وصحفي وشاعر ورجل سياسي فرنسي .كان ِّ

(المترجم)

 61عاش تيوفي ُل دو ﭭـيو  15 Théophile de Viauعاماب فقط بين عامي  1612و1525؛ بينما عاش
ناي  38عاماب بين عامي  1525و( .1589المترجـم)
كور ُ
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بعـد انفجـار [معارضـة] الفرونـد  la Frondeالتـي كانـت تُنـذ ُر فـي بـداياتها وفـي كثيـر مـن النقـاط
إل
دكتاتور أكثر منه عاهالب شرعياب .وهذا ما
لويس الرابع عشر في السلطة بعقلية
بـ[ثورة]  ،1381استقر ُ

ُيع ــبِّر عنــه قولُــه" :الدول ـةُ هــي أنــا ".ولــيس هــذا فكــر ملــ" .لقــد شــرح مونتيســكيو ذلــ" جيــداب ،بكلمــات
مبطنـة .لكـن الـذي لــم يكـن يسـتطيع إدراكـه بعـ ُـد فـي عصـر هـو أن هنــا" مـرحلتين فـي سـقوط الملكيــة
الفرنسية .لقد تحولت الملكيةُ بعد شارل الخامس إلـى اسـتبداد شخصـي .لكـن ابتـدا ب مـن ريشـليو حلـت
ـاركس ،علـى اسـتم ارريتها
محلها اللةُ الدولة ُ
ذات االتِّجاهات الشمولية والتي لم تحـافظ فقـط ،كمـا قـال م ُ
وكبرت عند ِّ
كل إل
عبر جميع ُّ
تغيير في النظام.
التغيرات ،بل أتقنت وسا"لها ُ
خالل ثورة الفرونـد وفـي عهـد مـا ازران  ،Mazarinتنفسـت فرنسـا معنويـاب علـى الـرغم مـن الضِّـيق

ـويس ال اربــع عشــر ملي"ـةب بالعبقريــات الالمعــة التــي اعتــرف بهــا وشــجعها .لكنــه فــي
العــام .لقــد وجــدها لـ ُ
الوقت نفسه أكمل سياسة ريشليو بدرجة أشد بكثير .فقوصل بذل" فرنسا في وقت قليل جـداب إلـى فـراغ

معنوي ،هذا ما عدا البؤس المادي الفظيع.

إذا ق أرنا سان-سيمون  62Saint-Simonلـيس بصـفة فضـول أدبـي وتـاريخي ،بـل كوثيقـة تحكـي
عن إل
القرف من شدة إل
ملل قات إلـل كهـذا ومـن دنـا إلة عام إلـة جـداب
حياة عاشها بشمر بالفعل ،فسيتمل ُكنا الهلعُ و ُ
ِّ
ـير"  63la Bruyèreورسـا" ُل ليزلـوت  64Liselotteوجميـعُ وثـا"ق
في الـنفس والقلـب والعقـل .فـ
"البرويـ ُ

العصر تعطي االنطباع نفسه إذا مـا قُر"ـت بـالروح نفسـها .واذا عـدنا فـي التـاري إلـى الـو ار أكثـر فـال

62

ربما هو :لويس دي روﭭـروي ،دوق سان-سيمون Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon

( :)1366 – 1536كاتب مذكرات فرنسي .تصف مذكراتُه (المنشورة عام  )1821بقسلوب را"ع حياة البالط
وكبار الشخصيات في نهاية حكم لويس الرابع عشر وعهد وصاية دوق أورليان  .Régenceوهو ابن عم
كلود-هينري دي روﭭـروي ،كونت سان-سيمون Claude-Henri de Rouvroy comte de Saint-
 )1826 - 1352( Simonالفيلسوف والمفكر االقتصادي( .المترجم)
63

جان دو البرويير  :)1515-1596( Jean de La Bruyèreباح

فرنسي في علم األخالق .اشتُهر

بكتابه الوحيد "أخالق العصر" ( ،)1588يدرس فيه حالة المجتمع في نهاية القرن السابع عشر( .المترجم)
 64ليزلوت  :Liselotteهي شارلوت إليزابيت دو باﭭيير (من والية باﭭـاريا جنوب ألمانيا) Charlotte-

 :Élisabeth de Bavièreالزوجة الثانية لفيليپ دو فرانس  ،Philippe de Franceدوق أورليان

 ،Orléansالمسمى " Monsieurالمونسنيور" (السيد) ،شقيق المل" لويس الرابع عشرُ .ولدت بتاري 23
أيار/مايو  1562في هايدلبرغ  ،Heidelbergوتوفيت بتاري  8كانون األول/ديسمبر  1322في سانت-
كالود ( .Saint-Cloudالمترجم)
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بد أن ِّ
نفكر مثالب بـقن مـوليير لـم يكتـب [مسـرحية] الــ"ميزانتروﭖ" [ le Misanthropeكـار البشـر [أو
المجتمع] ،المتوحش] للتسلية.

ـدم ُر البلــد .لقــد
ـايات تُـ ِّ
ـب والوشـ ُ
ـام حكــم لــويس ال اربــع عشــر باألســاس شــمولياب .وكــان الرعـ ُ
كــان نظـ ُ
ُنظِّمت وثنيةُ الدولة ،المتمثِّلـة بالملـ" ،بته ُّـوإلر شـكل تح ِّـدياب لجميـع الضـما"ر المسـيحية .لقـد كـان أصـالب
ُّ
ـاذل لقا"ـد الشـرطة أمـام ليزلـوت  Liselotteبشـقن
فن الدعاية معروفـاب جـداب ،كمـا ُيظهـر االعتـر ُ
اف الس ُ
مدح زا"د للمل".
األمر بعدم السماح بظهور أي كتاب حول أي موضوع إذا لم يكن يحتوي على إل

ـدمير الحيـاة المحليــة درجـةب مرتفعـةب جــداب.
خـالل حكـم هـذا النظــام ،بلـغ اقـتالعُ األقــاليم الفرنسـية وت ُ
القرن الثامن عشر فترة هدو  .ولم يكن للعملية التـي اسـتبدلت فيهـا الثـورةُ الملـ" بالسـيادة القوميـة
كان
ُ
ســوى عي ـ إل
ـب واح ـ إلـد ه ــو أن الســيادة القومي ــة ل ــيس له ــا وج ــود .وكمــا ه ــي الح ــا ُل بالنس ــبة لف ــرس روالن
65
عيبها الوحيد .لم يكن هنـا" فـي الواقـع أيـةُ طريق إلـة معروف إلـة اليجـاد شـي
 ، Rolandكان هنا يكمن ُ
إل
إل
طبيعية الحماسةُ من أجل
عند"ذ ال يبقى إال الدولةُ تتجهُ لصالحها بصورإلة
حقيقي يقابل هذ الكلمات.
الوحدة – "الوحدة أو الموت" – والمنبثقةُ حول عقيدة السيادة الوطنية .مما يـؤدي إلـى تـدميرات جديـدة

" الت ــاري ب ُرمـ ــته –
ـرب ه ــي من ــذ الب ــد ُمح ـ ِّـر ُ
ف ــي مج ــال الحي ــاة المحلي ــة .وبمس ــاعدة الح ــرب – والح ـ ُ
66
أصـــبحت الدول ـ ـةُ شـ ــمولية ب أكثـ ــر فـ ــقكثر تحـ ــت سـ ــيطرة الجمعيـ ــة التقسيسـ ــية la Convention

واالمبراطورية.

ـويس ال اربــع عشــر علــى انحطــاط الكنيســة الفرنســية بربطهــا بعبــادة شخصــه وبفــر
لقــد عمــل لـ ُ
الطاعة عليها حتى بخصوص ِّ
ثير بالنسـبة للكثيـرين
الدين .هذا الخنوعُ للكنيسـة أمـام الملـ" كـان لـه تـق م

في معارضة تد ُّخـل االكليروس في الشؤون العامة في القرن التالي.

 65روالن  :Rolandأشهر الفرسان األسطوريين الفرنسيين الذين خدموا المل" شارلمان  Charlemagneفي
ف فرنسي
القرون الوسطى .وقد ُرويت قصة ُروالن ،ألول مرة في أغنية روالن .وهي قصيدة ملحمية كتبها مؤلِّ م
مجهول أثنا القرن الثاني عشر الميالدي ،وربما ُبني هذا العمل على حادثة حقيقية وقعت عام  338م ،ولكن
المؤلف يصف البطل كما لو كان معاص ابر له .وفي الملحمة ُيظهر روالن شجاعته واخالصه بقبوله للمهمة

الخطيرة المتمثلة في حماية جيش المل" شارلمان من المسلمين أثنا عبور الجيش لسلسلة جبال البرانس
الممتدة بين فرنسا واسبانيا .ويتعر

( .)www.marefa.orgالمترجـم)

روالن ورجاله للهال" ،ويموتون في موقعة مع المسلمين( .عن موقع:

 66الجمعية التقسيسية  :la Conventionهي مجلس (أو مؤتمر) استثنا"ي يجتمع ليقر أو ُي ِّ
عدل دستور
المجلس الذي انتُخب عام  1312باقتراع شبه عام خلفاب للمجلس التشريعي ليمنح فرنسا
الدولة .وهو في فرنسا
ُ
دستو ابر جديداب في الحرب( .المترجـم)
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لكــن عنــدما ارتكبــت الكنيس ـةُ الخطــق الــذي ال ُيصــلح ب ـربط مصــيرها بمصــير المؤسســات الملكيــة
ف نهــا قــد انقطعــت عــن الحيــاة العامــة .ولــم يكــن هنــا" شــي م يمكنــه أن يخــدم بشـ إل
ـكل أفضــل التطلُّعــات
ـي] ،وهـو تمهي مـد للعبـادة التـي
ـاني [الال"ك ُّ
ـام الع لم ُّ
الشمولية للدولة .فكان ال بد أن ينـتج عـن ذلـ" النظ ُ
يتم االقرُار بها للدولة كما هي مشهورة اليوم.
إن المسيحيين هـم بـدون حماي إلـة ضـد الفكـر العلمـاني .ألنهـم إمــا أن ينصـرفوا بالكامـل إلـى العمـل
السياسي ،العمل الحزبي ،ليعيـدوا السـلطة الزمنيـة إلـى أيـدي رجـال الـدين أو المحيطـين برجـال الـدين؛

ِّ
الدينيين في كل الجز الدنيوي من حياتهم الخاصة ،وهذ هي
وامـا أن يستسلموا فيصبحوا هم أنفسهم
الحالــة اليــوم عموم ـاب ،وبدرجــة أعلــى بكثيــر حتــى إن المع ِّنيــين هــم أنفســهم غيــر واعــين لــذل" .وفــي

الحالتين تُهم ُل وظيفةُ الدين التي تقوم على إضفا النور على مجمل الحياة الدنيوية العامة والخاصـة
بدون السيطرة عليها على االطالق.
" الحديديــة بقض ـرار فادحــة رهيبــة فــي مجــال االقــتالع.
خــالل القــرن التاســع عشــر ،قامــت الســك ُ
بيري  le Berryعـ إل
ـادات ربمــا يعــود قــد ُمها إلــى الالف
كانــت جــورل صــاند مــا تـزال تـرى فــي [إقلــيم] لــو ِّ
صاند لكانت ذكراها قد ضاعت.
التدوينات الموجزةُ التي أخذتها
الالف السنين والتي لوال
ُ
ُ
فقدان الماضي ،الجمعي أو الفردي ،هو المقساةُ االنسانية الكبيرة ،ونحن قد رمينا ماضينا كطف إلـل
ُ

ِّ
ق وردةب .إن الشعوب لكي تتجنب هذ الخسارة تُقاوُم الغزو حتى الخر رمق.
يمز ُ
غير أن الظاهرة الشمولية للدولة ُي ِّ
السلطات العامةُ على الشعوب التي
الغزو الذي تقوم به
شكـلُها
ُ
ُ
ـق أي
ـلطات مســؤولةب عنهــا بــدون أن تــتمكن مــن تجنيــب الشــعوب المصــا"ب التــي تُرافـ ُ
ـون هــذ السـ ُ
تكـ ُ
ـور فيمــا مضــى فــي فرنســا
غــزإلو ،وذلــ" بغيــة امــتال" أفضــل أداة للغــزو الخــارجي .هكــذا جــرت األمـ ُ

ومؤخ ابر في ألمانيا ،هذا بدون ذكر روسيا.

ـتنزف البلـد .وتقكـل الدولـةُ الجـوهر األخالقـي للبلـد ،وتعـيش منـه ،وتسـمن،
إال أن ُّ
تطور الحياة يس ُ
ـر المجاعــة .وقــد انتهــى األمـ ُـر بفرنســا إلــى هــذ
إلــى أن ينفــد الغــذا ُ ،ممــا يوصـلُها إلــى الــوهن مــن جـ ا
تمتلـ" الدولـةُ فيهـا

الحالة .وفـي ألمانيـا ،علـى العكـس ،فـ ن مركزيـة الدولـة حديثـةُ العهـد تمامـاب ،بحيـ
كـل الحيويـة التــي يق ِّـد ُمها فــا" ُ الغـذا عــالي الطاقـة .أمــا فــي روسـيا فـ ن الحيـاة الشــعبية بلغـت فيهــا
ـعب فـي نهايــة المطـاف هـو الـذي سـيقكل الدولــة ،أو
درجـةب مـن الشـدة جعلتنـا نتســا ل عـم إذا كـان الش ُ
ِّ
باألصح هو الذي سيمتصُّها.
كانـت الجمهوريـةُ الثالثـةُ فــي فرنسـا شــي"اب غريبـاب تمامـاب؛ واحــدى أغـرب ســماتها هـي أن كــل ُبنيتهــا،

الخارجة حتى عن لعبة الحياة البرلمانية نفسها ،مستقاةم مـن االمبراطوريـة .إن ميـل الفرنسـيين للمنطـق
ـوى
التجريـ ــدي جعلهـ ــم قـ ــابلين جـ ــداب ألن تخـ ــدعهم المجـ ـ
ـامالت .لقـ ــد كـ ــان ل نكليـ ــز مملك ـ ـةم ُ
ُ
ذات محتـ ـ ب
123

ـوى إمب ارطــوري .حتــى إن االمبراطوريــة نفســها كانــت ت ـرتبطُ،
جمهــوري؛ وكــان لنــا جمهوري ـةم ُ
ذات محتـ ب
فيما يتعدى الثورة ،بعالقات متواصلة ،بالملكية؛ ليس بالملكية الفرنسية القديمة ،بل بالملكيـة الشـمولية
البوليسية للقرن السابع عشر.
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ـاز القمــع فــي الدولــة
كانــت شخصــيةُ فوشــيه  Fouchéرم ـ ابز لهــذ االســتم اررية .لقــد عــاش جهـ ُ
الفرنسية عبر جميع التغيرات حياةب من دون اضطراب وال توقُّف ،بقدرة إل
عمل متزايدة.

بنتيجة ذل" ظلت الدولةُ في فرنسـا محط ـاب لةحقـاد وللضـغا"ن وللكراهيـة التـي أثارتهـا فيمـا مضـى

إدركــه:
ملكيـةم انقلبــت إلــى اســتبداد .لقــد عشــنا هــذا التنــاق الــذي جعلتنــا غرابتُــه ال نــتمك ُن حتــى مــن ا
ديمقراطية كان فيها جميعُ السكان يكرهون ويحتقرون صراحةب جميع المؤسسات العامة وكل ما يتعلـق

بها.

ـص الجم ــار" أو
أي فرنس ــي يت ــورعُ أب ــداب ع ــن سـ ـرقة الدول ــة أو النص ــب عليه ــا فيم ــا يخ ـ ُّ
ل ــم يك ــن ُّ
الضريبة أو االعانات أو في أي مجال الخر .يجب استثنا ُ بعـ أوسـاط المـوظفين؛ لكـنهم كـانوا هـم

أيضاب جز اب من الجهاز الحكومي .واذا كـان البرجوازيـون قـد تفوقـوا كثيـ ابر علـى بـاقي البلـد فـي عمليـات
من هذا القبيل فذل" فقط ألن فُرصاب كثيرةب جداب كانت متاحةب لهم .والشرطةُ في فرنسا هي محطُّ ازد ار
عميق إلى درجة أن هذا الشعور بالنسبة لكثير من الفرنسيين ِّ
البنية األخالقية الدا"مة
يشك ُل جز اب من ُ

الفلكلــور
ل نســان الش ـريف .إن [شخصــية] غينيــول [ Guignolدميــة فــي مســرح الع ـرا"س] هــي مــن ُ
ـزمن .تش ِّـك ُل صـفةُ
يخها إلى النظام القـديم وما ازلـت حيـةب لـم يـعـ ُ
الفرنسي الحقيقي ويرجع تار ُ
ـف عليهـا ال ُ

"ش ــرطي" ف ــي الفرنس ــية إح ــدى الش ــتا"م األكث ــر قس ــوةب والت ــي م ــن الفض ــول معرفـ ـةُ إن ك ــان يوج ــد له ــا

ـات فــي لغــات أخــرى .غيــر أن الشــرطة ليســت ســوى جهــاز عمــل الســلطات العامــة .لقــد بقيــت
مترادفـ م
ـاعر الشــعب الفرنســي إ از هــذا الجهــاز هــي المشــاعر نفســها التــي كانــت عنــدما كــان الفالحــون
مشـ ُ
مجبرين ،كما الحظ روسو ،على إخفا ما كانوا يمتلكونه من إل
قليل من الجمبون.68
كل لعبة المؤسسات السياسية محط كر إل
كذل" كانت ُّ
اهية وسخرية وازد ار  .حتى إن كلمـة "سياسـة"

ـى تحقيـري شـديد ال يصـدق فـي الديمقراطيـة" .إنـه متعـاطي السياسـة"،69
نفسها قد أُثقلت ُ
وشحنت بمعن ب
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جوزيف فوشيه  :)1822 – 1361( Joseph Fouchéرجل سياسي فرنسي كان وزي ابر للشرطة ثم وزي ابر
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الجمبون [الجامبون]  jambonهو فخذ أو كتف خنزير مملحة أو ُمدخنة( .المترجـم)
الجملة الفرنسية هي « C'est un politicien » :وهي جملة تحقيرية بمعنى :غير نزيه( .المترجـم)

للداخلية .قمع انتفاضة ليون الملكية( .المترجـم)
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70
ُّ
الجـم ُل تُعـب ُِّر عن إدانات قطعية .وحتى فـي مهنـة البرلمـاني
"كل هذا من قبيل السياسة" ؛ كانت هذ ُ
ـب فـي نظـر جـز مـن الفرنسـيين .وكـان بعـ ُ الفرنسـيين
– ألنها كانت مهنةب – كان هنـا" شـي م معي م
اص إلـل مـع مـا كـانوا يس ُّـمونه "السياسـة" ،باسـتثنا يـوم االنتخابـات ،أو مـن
فخورين بامتناعهم عن أي تو ُ
جملتها هذا اليوم أيضاب؛ والبع ُ اآلخر كانوا ينظرون إلى نا"بهم كقنه نوع مـن الخـادم ،كـا"ن مخلـوق

ـف مـن ازد ار األعمــال العامــة هــو
ـعور الوحيـد الــذي يخفِّـ ُ
ومولـود ليخــدم مصــلحتهم الخاصـة .كــان الشـ ُ
الروح الحزبية عند هؤال الذين على األقل أصابهم هذا المر ُ بالعدوى.
نبح ـ

عبث ـاب عــن مظهــر مــن مظــاهر الحيــاة العامــة يكــون قــد أثــار لــدى الفرنســيين أقــل شـ إل
ـعور

بــاالخالص أو االمتنــان أو المــودة .فــي زمــان الحماســة العلمانيــة الغــابر كــان هنــا" تعلــيم؛ ولكــن منــذ
إل
ـزود بالشــهادات ،أي
ـيم فــي نظــر األهــل كمــا فــي نظــر األوالد ســوى اللـ إلـة تُـ ِّ
وقــت طويــل لــم ُ
يعــد التعلـ ُ
نسي ،بمقدار رضا عنها ،كشي الخر
بالوظا"ف .أمـا القوانين االجتماعية فلم ينظر إليها
الشعب الفر ُّ
ُ
غير امتياز إل
ات ينتزعها كرهاب من السلطات العامة عن طريق ضغط عنيف.
لم يكن هنا" أيةُ إل
فا"دة تُغني عن الفا"ـدة التـي تفتقـر إليهـا األعمـا ُل العامـة .لقـد الل ك ُّـل نظـام مـن
يع جـداب.
األنظمة المتعاقبة إلى الزوال في الخر األمر عندما دمر الحيـاة المحليـة واالقليميـة ب يقـاع سـر إل

كانت فرنسا أشبه بهؤال المرضى الذين أصبحت أعضاؤهم باردةب ومـازال قل ُـبهم فقـط يخفـق .ولـم يكـن
إل
حياة في أي مكان باستثنا باريس؛ فابتدا ب من الضـواحي التـي كانـت تحـيط بالمدينـة بـدأ
هنا" نب ُ

النفسي يلقي بثقله.
الموت
ُّ
ُ
ـجر فـي المـدن الصـغيرة مـن
في هذا العصر الذي يبدو في الظاهر هاد"اب قبـل الحـرب ،كـان الض ُ
ـوم
الريـف الفرنسـي يش ِّـكل ربمـا قسـوةب حقيقيـةب كالفظاعـات الواضـحة للعيـان .فهنـا" كا"ن م
ـات بشـرية محك م
إل
ضجر ك"يب من المهد إلـى اللحـد،
عليها بقضا هذ السنوات االستثنا"ية التي ال يمكن استبدالُها في

أليس ذل" فظيعاب كالجوع أو المجازر؟ إن ريشليو هو الذي بدأ ب لقا هذ الضـبابة مـن الضـجر علـى

جوهــا خانقـاب ومــازال يــزداد ســو اب باســتمرار .وقــد بلــغ فــي وقــت الحــرب
فرنســا فقصــبح منــذ ذلــ" الحــين ُّ
درجة االختناق.

إذا كانـت الدولـةُ قـد قتلـت معنويـاب كـل مـا كـان أصـغر منهـا مـن الناحيـة االقليميـة ف نهـا قـد حولـت
أيضاب الحدود االقليميـة إلـى جـدران سـج إلن لسـجن األفكـار .عنـدما ننظـر إلـى التـاري عـن كث إل
ـب وخـارل
ُ
معنى تحقيرياب أيضاب في حقلها الداللي .فهي مشتقةم من الفعل
 70في اللغة العربية ،تتضمن كلمة "سياسة"
ب
"سواس" .و"ساس" الرعية:
"ساس" الذي يعني في أحد معانيه :رو الدابة ودربها فهو "سا"س"،
وجمعهُ :
ُ
وجمعه" :ساسة"( .المترجـم)
قادها .فهو" :سا"س"؛
ُ
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العص ــور ش ــبه المج ــردة م ــن وس ــا"ل

ـدهش م ــن رؤي ــة بعـ ـ
نط ــاق ال ُكتُــب التعليمي ــة ف نن ــا س ــوف نن ـ ُ
ِّ
ـادل
ـاوإلز فــي الغنــى والتنـ ُّـوع والخصــوبة وقــوة الحيــاة فــي تبـ ُ
االتصــاالت الماديــة تتجــاوُز عصــرنا أيمــا تجـ ُ
األفكار عبر أوسع األقاليم .وهذا هو حا ُل القرون الوسطى والعصور القديمة ما قبـل الرومانية والفتـرة

التـي ســبقت مباشـرةب العصــور التاريخيـة .فــي أيامنــا هـذ  ،ومــع وجـود البــرق والهـاتف والراديــو والطيـران
تطور جميـع أنـواع وسـا"ل النقـل والطباعـة والصـحافة ،فـ ن الظـاهرة الحديثـة لةمـة تخفـي بـداخل
ومع ُّ
ات صـغيرإلة ومنفص إل
حجـر إل
ـدود بــالطبع
ـلة أيضـاب شـي"اب يشـبهُ بصـورإلة طبيعي إلـة العلـم فـي عالميتـه .ليسـت الح ُ
ُُ
إل
ـب إجـ ار ات شـكليةب مملـةب وشـاقةب
عصيةب على االجتياز؛ ولكن مثلمـا أن اجتيازهـا مـن أجـل السـفر يتطل ُ
والنها"يةب ،كذل" فـ ن أي اتِّص إل
ـب جهـداب عقليـاب الجتيـاز الحـدود.
ـال مـع فكـرة أجنبيـة فـي أي مجـال يتطل ُ
يقدمــه .وحتــى عنــد الــذين ِّ
وهــذا جهـ مـد ها"ــل ،وكثيـ مـر مــن النــاس ال يرضــى أن ِّ
يقدمونــه ف ـ ن واقــع كــون
إل
يتجاوز الحدود.
أساسية فيما
عقد روابط
ـحـو ُل دون أن يكون باالمكان ُ
ُ
الجهد ال بد منه حتماب ي ُ
ـا"س ف نهـا تُظهـ ُـر الفضـيحة التـي ال يمكــن
ـا"س وأحـز م
ص م
اب دوليـة .لكـن أمــا الكن ُ
ـحيح أن هنـا" كن ُ
التغاضـي عنهــا وهـي أن يقــوم الكهنـةُ والمؤمنـون ويطلبــون مــن اهلل فـي وقــت واحــد ومـن خــالل شــعا"ر
ـدة وكلم ـ إل
واحـ إل
ـات واحــدة وال ب ــد أن نفت ــر درجــةب واح ــدةب مــن االيم ــان وص ــفا القلــب يطلب ــون النص ــر
العســكري ألحــد المعســكرين المتعــاديين .هــذ الفضــيحةُ تعــود إلــى تــاري بعيــد؛ لكــن الحيــاة الدينيــة فــي

اب ف م ــا أن صــفتها الدوليــة وه ـ مـم
عص ـرنا تابع ـةم لحيــاة األمــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى .وأم ــا األح ـز ُ
وخيا مل وامـا أن نزعتها الدولية  internationalismeتقخ ُذ شكل التبعية التامة ألم إلة ما.
أخي ابر فقد قضت الدولةُ أيضاب على جميع الروابط التي كان ب مكانها أن تُ ِّ
قدم ،خـارل إطـار الحيـاة
العامــةُّ ،
توجــهاب نحــو االخــالص .وبمقــدار مــا شــجعت الثــورةُ الفرنســيةُ التقـ ُّـدم التقنــي مــن خــالل إلغا"هــا

لالتِّحادات الحرفية فقد أسا ت معنوياب أو على األقل كرست وأكملت ش ابر كان قد أُنجز بصورة جز"ية.
أي إل
وال يس ُعنا إال أن ُن ِّ
وسط كان ،ال
ونرِّدد أن ما نتكل ُم عنه اليوم ،عندما نستخدم هذ الكلمة ،في ِّ
ردد ُ
عالقة له البتة باالتِّحادات المهنية.

ـادات المهنيـةُ أصــبح العمـ ُل فــي الحيــاة الفرديــة للبشــر وســيلةب غايتُهــا المقابلـةُ
عنــدما اختفــت االتِّحـ ُ
هي المال .هنا" في مكان مـا مـن النصـوص التقسيسـية لعصـبة األمـم جملـةم ِّ
تؤكـد أن العمـل اآلن لـم

يعــد ســلعةب .وكانــت هــذ مزحـةب غيــر مستســاغة أبــداب .إننــا نعــيش فــي عصـ إلـر كــان فيــه كثيـمـر مــن النــاس
71
الطيب ــين ،وال ــذين ُّ
ِّ
يظن ــون أنه ــم بعي ــدون ك ــل البع ــد عم ــا ك ــان يس ـ ِّـميه لي ـ ـﭭـ ــي-ب ــرول Lévy-Bruhl
بالعقليــة الســابقة للمنطــق ،قــد اعتقــدوا بالتــقثير الســحري للكــالم أكثــر بكثيـ إلـر مــن أي متــوح إل
ِّش قــادم مــن
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أعمــاق أســتراليا .عنــدما يســحبون مــن التــداول التجــاري منتجـاب ال يمكــن االســتغنا عنــه فـ نهم ِّ
يفكــرون
ُ
بطريقة جديدة لتوزيعه .ال شي من هذا القبيل يفك ُر به من أجل العمل الذي بقي بالطبع سلعةب.
إل
ببساطة شـك مل مـن أشـكال الن ازهـة التجاريـة .ففـي مجتمـع يقـوم علـى
وعليه ف ن الوعي المهني هو

التبــادالت يقــع الثق ـ ُل األكبــر لالســتنكار االجتمــاعي علــى الســرقة واالحتيــال ،وخاص ـةب علــى االحتيــال
الـذي يقــوم بــه تـاجر عنــدما يبيــع بضـاعةب فاســدةب ِّ
مؤكــداب أنهـا صــالحة .كــذل" األمـر عنــدما يبــاع العمـ ُل
م
إل
ـب مــع الســعر .لكــن الن ازهــة ليســت االخــالص.
فـ ن الن ازهــة تقتضــي أن تُقــدم ســلعةم ُ
ذات نوعيــة تتناسـ ُ
ون شاسع.
فبين هاتين الفضيلتين ب م
ـوي مـن االخـالص فـي الصـحبة العماليـة التـي كانـت لـزمن طويـل المح ِّـر" السـا"د
هنا" عنصر ق ٌّ
للحيــاة العماليــة .لكــن عــدة عقبــات منعــت هــذا االخــالص مــن أن يشـ ِّـكل دعمـاب متينـاب للحيــاة الفاضــلة.
فمــن جهـ إلـة امتــدت المركنتيليــة [االتِّجاريــة]  mercantilismeللحيــاة االجتماعيــة أيض ـاب إلــى الحركــة
ـوم المـال غابـت
العمالية ،وذل" بوضع القضايا المادية في الدرجة األولى؛ غير أنه كلمـا سـيطرت هم ُ
رو ُح االخ ــالص .وم ــن جه ـ إلـة أخ ــرى ،بمق ــدار م ــا تك ــون الحركـ ـةُ العمالي ــة ثوريـ ـةب ف نه ــا تنج ــو م ــن ه ــذا
المط ِّ
تمرد.
ب ،لكنها تصاب بالضعف المالزم لكل ُّ

يقــول ريشــليو ،ال ـذي كانــت بع ـ ُ مالحظاتــه دقيق ـةب بصــورة خارقــة ،بقنــه تقكــد بالتجربــة مــن أن
المتم ــردين ،بغـ ـ ِّ النظ ــر ع ــن بعـ ـ االس ــتثنا ات ،ك ــانوا دا"مـ ـاب أق ــل ق ـ إل
ـوة بمق ــدار النص ــف م ــن ق ــوة

المدافعين عن السلطة الرسـمية .وحتـى إذا كـان المـر يعتقـد بقنـه يـدافع عـن قضـية عادلـة فـ ن شـعور

بقنــه متمــرد يضــعفه .ول ـوال وجــود مثــل هــذ اآلليــة النفســية لمــا كــان باالمكــان وجــود أي اســتقرار فــي

المجتمعــات البش ـرية .هــذ اآللي ـةُ تفســر نفــوذ الحــزب الشــيوعي .فالعمــا ُل الثوريــون كــانوا ســعدا جــداب
بوجــود دولـ إلـة خلفهــم – دولـ إلـة تعطــي عملهــم هــذ الصــفة الرســمية وهــذ الشــرعية وهــذ الواقعيــة التــي ال
ِّ
متوض ــعةب ف ــي مك ــان بعي ــد ع ــنهم جغرافيـ ـاب حت ــى ال تُـ ـوهن عـ ـزيمتهم.
تمنحه ــا إال الدولـ ـةُ ،دول ـ إلـة تك ــون
وبالطريقة نفسها ف ن الموسوعيين  ،Encyclopédistesالذين كانوا متضايقين في العمق مـن كـونهم

فــي نــزاع مــع ملكهــم ،كــانوا يتعطشــون إلــى رعايــة ملــو" ﭙ ــروسيا وروســيا .يمكننــا أيضـاب أن نفهــم قياسـاب
على ذل" أن المناضلين العمال ،الثـوريين إلـى حـد مـا ،والـذين كـانو قـد قـاوموا نفـوذ روسـيا لـم يتمكنـوا

من منع أنفسهم من االستسالم لنفوذ ألمانيا.
وعـدا أول"ـ" الـذين كرسـوا أنفسـهم بالكامـل للحــزب الشـيوعي فـ ن العمـال لــم يتمكنـوا مـن أن يجــدوا

في االخالص لطبقتهم هدفاب دقيقاب وواضحاب ومحـدداب بمـا يكفـي ليحصـلوا منـه علـى االسـتقرار الـداخلي.

ـاركس الـذي
فمفهوم الطبقة االجتماعية هو من المفاهيم القليلـة الغامضـة غيـر المحـددة .ولـم يحـاول م ُ
عرفهــا أبــداب وال حتــى ببسـ إل
ـاطة أن يدرســها .المعلوم ـةُ الوحيــدة التــي يمكــن
أســس كــل منهجــه عليهــا أن ُي ِّ
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تخص الطبقات االجتماعية هي أن هذ الطبقـات أشـيا تُصـارع .لـيس
استخالصها من أعماله والتي
ُّ
ُ
ـوم أيضـاب واحـداب مــن تلـ" المفـاهيم التـي تكــون واضـحةب للفكـر دون الحاجــة
هـذا كافيـاب .ولـيس هــذا المفه ُ
ألصعب إل
بكثير من تعريفه.
تصور أو الشعور به من دون تعريف
إلى تحديدها بالكلمات .إن ُّ
ُ

كما أن االخالص الذي يشتمل عليه االنتما ُ الديني ال ُيعو ُل عليه كثي ابر في الحيـاة الحديثـة نظـ ابر
لغرابته .وعلى الرغم من الفـوارق البديهيـة والها"لـة فـ ن نظـام الكنيسـة الوطنيـة االنكليـزي ونظـام فصـل

ِّ
ـام الثــاني أكثــر
الكنــا"س عــن الدولــة الفرنســي ُيحــدثان كالهمــا تــقثي ابر فــي اتجــا مماثــل .فقــط يبــدو النظـ ُ
هدماب.

الدين مسقلةب شخصية .وحسب عـادات التفكيـر الحاليـة ،ال يعنـي ذلـ" أن مسـتقر الـدين
لقد أُعلن
ُ
أي إنســان.
ـمير ِّ
هـو خافيـة الـنفس ،فـي هــذا المكـان المختفـي فـي األعمـاق حيـ ال يلـج إليـه حتـى ض ُ
إل
ولكن هذا ال يعني أن ِّ
هوى ورغبة ،شي م أشبهُ
الدين مسقلةُ خيار ،مسقلة اعتقاد ،مسقلة ذوق ،مسقلةُ ب
باختيار حزب سياسي أو حتى باختيار ربطة عنق؛ أو أنه أيضاب قضية عا"لية ،قضية تربوية ،مسـقلة

محــيط .ولكونــه أصــبح أم ـ ابر شخصــياب خاص ـاب ف نــه قــد فقــد الســمة االلزاميــة الخاصــة بالشــؤون العامــة،
وبالتالي لم يعد له من حق ثابت في االخالص.

كثيــر مــن األقـوال الكاشــفة تُظهــر أن األمــر هــو علــى هــذا النحــو .فكــم مــن م ـرإلة نســمع مــثالب هــذ
العبـ ــارة المبتذل ـ ــة تُـ ــرد ُد" :نح ـ ــن الكاثولي ـ ــ" أو البروتسـ ــتانت أو اليه ـ ــود أو المفكـ ـ ـرين األحـ ـ ـرار جميعـ ـ ـاب

فرنسيون" ،وكقن األمر يتعلق تماماب بقج از إقليمية من البالد ،وكقننا نقول" :سـوا ب كنـا مـن مرسـيليا أو
من ليون أو من باريس ف ننا جميعاب فرنسـيون ".وفـي نصـوص صـادرة عـن البابـا يمكـن أن نقـ أر" :لـيس
فقــط مــن وجهــة نظ ـر مســيحية ،بــل بصــورة أعــم مــن وجهــة نظــر إنســانية"...؛ وكــقن وجهــة النظــر
المسيحية ،التي هي إمـا ال معنى لها البتة وامـا تريد االحاطة بكل األشيا فـي هـذا العـالم وفـي العـالم

اآلخر ،كانت درجةُ عموميتها أو شموليتها أقل مـن وجهـة النظـر االنسـانية .ال يمكـن تصـور اعتـراف

ـات" »  .« anathema sitوفــي
بــاالفالس أفظــع مــن ذلــ" .هــذ هــي الطريقــة التــي تُشــترى بهــا "اللعنـ ُ
ـدين ،الـذي انحـط إلـى مسـتوى الشـقن الشخصـي ،علـى اختيـار مك إل
ـان يـذهب
نهاية المطاف ،اقتصـر ال ُ
من ليقضي ساعةب أو ساعتين صباح األحد.
إليه المؤ ُ
ما هو مضح" هنا هو أن ال ِّدين ،أي :عالقـة االنسـان بـاهلل ،لـم ُينظـر إليـه اليـوم علـى أنـه شـي
صِّنف في عـداد األشـيا التـي تتركهـا الدولـةُ لرغبـة
أقدس من أن تتدخـل فيه أيةُ سلطة خارجية ،لكنه ُ

كل فرد وهوا  ،مثلما هو بالنسـبة للشـؤون العامـة ،باعتبـار ال أهميـة لـه .علـى األقـل كـان األمـر علـى
هذا النحو في ما

قريب .هذا هو المعنى الحالي لكلمة "تسامح".
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ـالص
وهكــذا لــيس هنــا" أي شــي غيــر الدولــة يمكــن ربـطُ االخــالص بــه .ولــذل" لــم ُيــرف االخـ ُ
للدولة حتى عام  .1192ألن االنسان يشعر بقن الحياة االنسانية بدون إخالص ستكون شـي"اب فظيعـاب.

فمن بين االنحطاط العام لجميع الكلمات في المفردات الفرنسية التـي لهـا عالقـة بالمفـاهيم األخالقيـة،

ـان أيضـاب بقنــه ُولــد للتضــحية؛ ولــم يعــد
لــم تفقــد كلمتــا "خــا"ن" و"خيانــة" شــي"اب مــن قوتهمــا .يشــعر االنسـ ُ
ِّ
المخيلـة العامـة مــن شـكل الخـر للتضـحية غيــر التضـحية العسـكرية ،أي :التضـحية المقدمــة
هنـا" فـي
للدولة.

ـوهم األمــة ،بـالمعنى الـذي كــان يعطيـه رجــا ُل عـام  1381وعــام
كـان األمـر يتعلــق فقـط بالدولــة .ف ُ
 1312لهــذ الكلمــة ،الــذي كــان يجعــل فــي ذلــ" الوقــت دمــوع الفــرح تُــذرف ،صــار مــن الماضــي الــذي
أُلغي تمامـاب .وكلمـة "أمـة" نفسـها كانـت قـد تغيـر معناهـا .ففـي عصـرنا ،لـم تعـد تشـير إلـى الشـعب ذي
السيادة ،بل إلى مجمل السكان الـذين يعترفـون بسـلطة دولـة واحـدة؛ فهـي البنيـة الهندسـية التـي تتكـون

من الدولة ومن البلد الـذي تسـيطر عليـه الدولـة .وعنـدما نـتكلم عـن سـيادة األمـة اليـوم فـ ن ذلـ" يعنـي
فقـط سـيادة الدولـة .ولـو كـان هنـا" حـوار بـين أحـد معاصـرينا وبـين رجـل مـن عـام  1312ألدى كثيـ ابر
إلـى سـو فهـإلـم مضـح" .غيــر أن الدولـة التــي نـتكلم عنهــا ليسـت الشــعب صـاحب الســيادة ،ولـيس هــذا
فحســـب ،بـ ــل إنهـ ــا أيض ـ ـاب وبصـ ــورة مطابقـ ــة ه ــي نفسـ ــها الدولـ ــة الالإنسـ ــانية والوحشـ ــية والبيروقراطيـ ــة

ـويس ال ارب ــع عش ــر إل ــى الجمعي ــة
والبوليس ــية الت ــي أورثه ــا ريش ــليو إل ــى ل ــويس ال ارب ــع عش ــر وأورثه ــا ل ـ ُ
التقسيسية  la Conventionوأورثتها الجمعيةُ التقسيسية إلى االمبراطورية وأورثتهـا االمبراطوريـةُ إلـى
الجمهورية الثالثة .ال بل إن الدولة معروفة بالفطرة على هذا النحو ومكروهة على هذا النحو.

وهكــذا رأينــا هــذا الشــي الغريــب ،دولـةب ،محــط حقــد وكراهيــة وســخرية وازد ار وخــوف ،قــد طالبــت

تحــت اســم الــوطن بــاالخالص المطلــق وبالتفــاني التــام وبالتضــحية القصــوى وحصــلت علــى ذلــ" منــذ
عـام  1119حتــى  1118بدرجــة تجــاوزت كــل التوقعــات .كانــت تطــرح نفســها كمطلــق فــي هــذ الــدنيا،
وخ ــدمت عل ــى ه ــذا األس ــاس ،و ُش ـ ِّـرفت بكمي ــة ها"ل ــة م ــن التض ــحيات
أي كموض ــوع للعب ــادة؛ وقُبل ــت ُ

أي شي أفظع من هذا وأكثر حزناب؟
البشرية .عبادةم بال حبُّ ،

قلبـه فسيحصـل حتمـاب بالنتيجـة ُّ
رد فعـل
عندما يذهب
شخص ما فـي تفانيـه أبعـد بكثيـر ممـا يدفعـه ُ
م
عنيــف ،نــوعم مــن التفريــغ فــي العواطــف .وهــذا يظهــر غالب ـاب ف ـي العــا"الت عنــدما يحتــال م ـري إلــى
عناية تتجاوز مظاهر المر

حاضرة دا"ماب كسم خفي.

التي يوحي بها .فيصبح هدفاب لكراهية مكبوتة ألنها غير مباح بها ،بـل

حصــل الشــي ُ نفســه بــين الفرنســيين وفرنســا بعــد ع ــام  .1118فق ــد أعطوه ــا أكثــر ممــا ينبغ ــي.
أعطوها أكثر مما في قلوبهم تجاهها.
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إن كــل تيــار األفكــار الالوطنيــة الســلمية ذات النزعــة الدوليــة بعــد عــام  1118أعلــن انتمــا

إلــى

قتلى الحرب والمحاربين القدامى؛ أما بالنسبة لهؤال فقد كان [التيار] منبثقـاب بالفعـل مـن أوسـاطهم إلـى

حــد كبيــر .لقــد كــان هنــا" أيضــاب فــي الحقيقــة رابطــات للمحــاربين القــدامى شــديدي الوطني ــة .إال أن

التعبير عن وطنيـتهم كـان أجـوف وتنقصـه فعـالب القـوةُ االقناعيـة .كـان يشـبه لغـة النـاس الـذين ُيحسُّـون

باستمرار ،لشدة مـا عـانوا ،أنهـم بحاجـة ألن يتـذكروا أنهـم لـم يعـانوا عبثـاب .ألن الالمـاب كبيـرة جـداب مقارنـةب
بنــزوات القلــب يمكــن أن تــدفع إلــى أحــد المـوقفين :إمــا أن ننبــذ بعنـ إل
ـف الــذي أعطينــا عطــا ب أكثــر ممــا
ينبغي واما أن نتعلق به بنوع من اليقس.
ال شــي يســي إلــى الوطنيــة أكثــر مــن تكـرار الترديــد حتــى الملــل للــدور الــذي قامــت بــه الشــرطةُ

خلف ساحات المعركة .لم يكن ب مكان شي أن يجرح الفرنسـيين أكثـر مـن إجبـارهم علـى أن يكتشـفوا
أن و ار الــوطن تقــف هــذ الدولـةُ البوليســية التــي هــي الموضــوع التقليــدي لكـراهيتهم .فـي الوقــت نفســه
فـ ن مقتطفـ إل
ـات مــن الصــحافة غيــر المقلوفــة قبــل عــام  ،1118والتــي أعيــدت ق ار تهــا فيمــا بعــد ببــرودة
أعصــاب وباشــم"زاز والتــي كانــت قريبـةب جــداب مــن هــذا الــدور البوليســي ،كانــت تعطــيهم االنطبــاع بــقنهم

نفسـها التـي
ُخدعوا .ال يعني شي"اب أن يكون الفر ُّ
نسي أقل قدرة على المسـامحة .فعنـدما فقـدت الكلم ُ
ـات ُ
بمعنى ما إلـى ف"ـة المشـاعر المخجلـة .لقـد
الشعور
كانت تعبِّر عن الشعور الوطني قيمتها تحول هذا
ُ
ب

ـت لــيس ببعيـد كــان فيـه التعبيــر عـن الشـعور الــوطني فـي األوســاط العماليـة أو علــى األقـل فــي
مـر وق م
بعضها قد بدا ربما وكقنه إخالل باآلداب.
تؤكد أقوا ُل شهود متطابقة أن األشخاص األكثر شجاعة عام  1192كانوا المحاربين القدامى في
الحرب الماضية .ال بد فقط أن نستنتج منذ ذل" أن ردود أفعالهم فيما بعد عام  1118كـان لهـا تـقثير
أعمــق علــى نفــوس األطفــال المحيطــين بهــم أكثــر منهــا علــى نفوســهم .إنهــا ظــاهرة شــا"عة جــداب وســهلة

على الفهم .فالذين كانوا يبلغون من العمر ثمانية عشرة سنة عام  1119كان طبعهم قد تشـكل خـالل
السنوات السابقة.

قيــل إن المدرســة فــي بدايــة العصــر قــد كونــت شــبيبةب للنصــر وان مدرســة مــا بعــد عــام  1118قــد
صــنعت جــيالب مــن المهــزومين .ال ريــب أن فــي ذلــ" كثيـ ابر مــن الحــق .لكــن معلِّمــي المدرســة بعــد عــام

 1118كانوا من المحاربين القدامى .وكثير من األطفال الـذين كـانوا يبلغـون مـن العمـر عشـر سـنوات
مدرسون قد شاركوا في الحرب.
درسهم ِّ
بين عامي  1122و 1112كان ُي ِّ
إذا كانت فرنسا قد عانت من تقثير ردة الفعل أكثر من بلدان أخرى فذل" ُّ
مرد إلى وجود اقـتالع
أكثــر حــدةب م ـر إل
تبط بمركزيــة فــي الدولــة أقــدم وأشــد وبالتــقثير المثــبِّط للنصــر وبالحريــة الممنوحــة لجميــع
الدعايات.

119

كان هنا" أيضاب خرق للتوازن ،وتعوي

نطــاق الفكــر المح ـ

بالقطيعة في االتجا المعاكس ،حول مفهوم الـوطن فـي

 .وبمــا أن الدولــة ظلــت ،وســط ف ـراغ تــام ،الشــي الوحيــد المؤهــل ليطلــب مــن

ـوطن
االنســان االخــالص والتضــحية فـ ن مفهــوم الــوطن كــان ُيطــرح كمفهــوم مطلــق فــي الفكــر .كــان الـ ُ
خــارل نطــاق الخيــر والشــر .وهــذا مــا ِّ
يعبــر عنــه المثـ ُل االنكليــزي" :علــى صـواب أم علــى خطــق ،يبقــى

الوطن على خطق.
وطني" .لكننا نبالغ غالباب .فال نقبل أنه من الممكن أن يكون
ُ
مهمــا كــان ميــل البشــر مــن جميــع األوســاط قلــيالب إلــى القيــام بجهــد الد ارســة النقديــة ف ـ ن عبثي ـةب
صــارخة ،حتــى وان لــم يعترفـوا بهــا ،تضــعهم فــي حالــة قلــق ُيضــعف الــنفس .ولــيس هنــا" فــي العمــق

شي أكثر امتزاجاب بالحياة االنسانية المشتركة واليومية من الفلسفة ،ولكن فلسفة ضمنية غير ظاهرة.
إن طــرح مفهــوم الــوطن كمفهــوم مطلــق ال ِّ
يدنســه الشـ ُّـر هــو عبـ صــارخ .الــوطن هــو اســم الخــر

لةمــة؛ واألمــة هــي مجمــوع أقــاليم وســكان تجمعهــم أحــدا م تاريخيــة تُســاهم فيهــا المصــادفةُ مســاهمةب
كبيرة ،بمقدار ما يمكن للعقل البشري أن ِّ
الخير والشر .األمة هي واقع،
يقدر ذل" ،ويختلط فيها دا"ماب
ُ
والواقع ليس مطلقاب .إنها واقع من بين وقا"ع أخرى مشابهة .هنا" أكثر من أمـة علـى سـطح األر .
وال ريب في أن أمتنا فريدة .لكن كل أمة من األمم األخرى ،إذا ما ُنظر إليها في ذاتهـا وبمحبـة ،هـي
أمة فريدة بالدرجة نفسها.

الكالم عن "فرنسا الخالدة" .هذ الكلمات هي نوع من التجـديف.
كان من الدارل قبل عام 1192
ُ
ونحــن مضــطرون ألن نــذكر عــن ذلــ" صـ إل
ـاب فرنســيون كــاثوليكيون
ـفحات كثي ـرةب مــؤثرة جــداب كتبهــا ُكتـ م
حول رسالة فرنسا والخالص األبدي لفرنسـا ومواضـيع أخـرى مشـابهة .كـان ريشـليو يـرى بصـورة أكثـر

ص ـواباب عنــدما كــان يقــول بــقن خ ـالص الــدول ال يــتم إال هنــا علــى األر  .وفرنســا هــي شــي زمنــي
ودنيوي .إذا لم أخط ف نه لم ُيذكر أبداب أن المسيح مات ليخلِّص أمماب .إن فكرة أمة يدعوها اهلل كقمة

ال تعود إال إلى الشريعة القديمة.

واألقدمون الذين يسمون بالوثنيين لم يرتكبـوا علـى األغلـب أبـداب خطـاب جسـيماب كهـذا .كـان الرومـان

يعتقدون أنفسهم مختارين ولكن فقط لسيطرة دنيوية .فالعالم اآلخر لم يكـن يعنـيهم .ولـم يظهـر فـي أي
مكــان أي ـةُ مدينــة وال أي شــعب اعتقــد نفســه أنــه مختــار لمصــير فــوق طبيعــي .واألس ـرُار التــي كانــت
تشـ ِّـكل إلــى حــد مــا المــنهج الرســمي للخــالص ،كالكنــا"س اليــوم ،كانــت مؤسسـ إل
ـات محليــة؛ ولكــن كــان
ـان الـذي تُـعيـ ُـنه النعمـةُ مـن كهـف
ـون كيـف يخـرل االنس ُ
ُيعترف بقنها متساوية فيما بينها .يصف أفالط ُ
هذا العالم؛ لكنه لم يقل ب مكانية خـرول مدينـة مـا .بـل علـى العكـس ،يص ِّـور الجماعـة كشـي حيـواني

يعيق خالص النفس.
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ُيتهم األقدمون غالباب بعدم ُّ
تمكنهم من االعتراف بقيم إال القيم الجماعية .وفي الحقيقـة ،لـم يرتكـب
ـان الــذين كــانوا ملحــدين والعبريــون حتــى الســبي البــابلي فقــط .ولكــن إذا أخطقنــا
هــذا الخطــق إال الرومـ ُ

ب لصاقنا ذا" الخطق باألقـدمين قبـل التـاري المسـيحي ف ننـا أخطقنـا أيضـاب بعـدم االعتـراف بقننـا نرتكبـه
ي الــذي ينتصــر غالب ـاب جــداب علــى االلهــام
ـاني والعبــر ُّ
باســتمرار ،بعــد أن أفســدنا التقليـ ُـد المــزدو ُل الرومـ ُّ
المسيحي الصافي فينا.

إل
ـى
ُيربـ ُ
ـى ممكــن لهــا ،معنـ ب
" المســيحيين اليــوم أن يعترفـوا ،إذا مــا أُعطيــت كلمـةُ "الــوطن" أقــوى معنـ ب
كامـ إلـل ،بــقن المســيحي لــيس لــه ســوى وطـ إلـن واحــد يقــع خــارل هــذا العــالم .ألنــه لــيس لــه ســوى الب واحــد
يسكن خارل هذا العالم" .اكنزوا لكم كنو ابز في السما  ...ألنه حي

قلبكم ".ممنـوعم
تكون ُ
كنوزكم يكون ُ

قلب المر في هذ األر .
إذاب أن يكون ُ
وال يحب المسيحيون اليوم أن يطرحوا مسقلة الحقوق الخاصة بكل من اهلل وبلدانهم على قلـوبهم.
ـان أحــد احتجاجــاتهم األكثــر ج ـرأةب بقــولهم إنهــم يــقبون قطع ـاب االختيــار بــين اهلل
لقــد خــتم األســاقفةُ األلمـ ُ
وألمانيا .ولماذا يقبون ذل"؟ يمكـن دا"مـاب أن تحصـل ظـروف تتطلـب االختيـار بـين اهلل وبـين أي شـي
دنيــوي ،ويجــب أال يكــون فــي الخيــار شــ" أبــداب .لكــن األســاقفة الفرنســيين ال بــد أن يكون ـوا قــد تمســكوا

باللغة نفسـها .لـم تكـن شـعبيةُ جـان دار" علـى مـر الربـع األخيـر مـن القـرن شـي"اب صـحياب تمامـاب؛ كانـت
ـبن الـداخلي أمـام
وسيلةب مريحة لنسيان أن هنا" فرقاب بين فرنسا وبين اهلل .مع ذل" ،لـم يجعـل هـذا الج ُ
هيبة فكرة الوطن الوطنية أكثر قوةب .كان تمثا ُل جان دار" موضوعاب بطريقـة تلفـت األنظـار فـي جميـع
كنا"س البلد خالل هذ األيام الرهيبة التي تخلى فيها الفرنسيون عن فرنسا.

أبـا وأمـه وامرأتـه وأوالد واخوتـه وأخواتـه حتـى نفسـه أيضـاب فـال

أحد يقتي إلي وال يبغ
"إن كان م
72
يقـدر أن يكـون لـي تلميـذاب ".إذا كـان مـن المفـرو

أن يـبغ المـرُ كـل هـؤال  ،بقحـد معـاني كلمـة
"بغ " ،ف نه ممنوع بالتقكيـد أن يحـب المـرُ بلـد  ،بقحـد معـاني كلمـة "أحـب" .ألن الموضـوع الخـاص
بالحب هو الخير ،و"اهلل وحد الخير".

يقول" :لن

72
نفسها في المنقول االسالمي في حدي
إنجيل لوقا االصحاح  19العدد  .25ووردت هذ الفكرةُ ُ
أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ".وورد أيضاب أن عمر بن الخطاب قال للرسول:
يؤمن ُ

"إن" ُّ
عمر حتى أكون أحب إلي" من نفس" ".فقال" :إن"
أحب إلي من كل شي إال نفسى ".فقال" :ال يا ُ
ألح ُّ
كمل إيمان"( .المترجم)
ب إلي من نفسي "..فقال الرسول" :اآلن يا عمر ".قيل أن معناها :اآلن ُ

115

هذ بديهيات ،ولكن بنوع من السحر األسود أصبحت مجهولـةب تمامـاب فـي عصـرنا .واال لكـان مـن

المسـتحيل لرجــل مثــل األب دو فوكــو
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الــذي اختــار أن يكــون بــدافع البـ ِّـر والمحبــة مــن شــهود المســيح

بين سكان غير مسيحيين أن يظن في الوقـت ذاتـه لنفسـه الحـق بتزويـد المكتـب الثـاني [فـرع مخـابرات
الجيش] بمعلومات عن هؤال السكان أنفسهم.

ـيس للمســيح وهــو يشــير إلــى جميــع
يبــدو مــن المفيــد لنــا التقمــل فــي الكلمــات الرهيبــة التــي قالهــا إبلـ ُ
ممال" هذا العالم ويقول بشقنهاُّ :
"كل سلطان ُدفع لي 74".ولم يستثن أية مملكة.
إن ما لم يصدم المسيحيين قد صدم العمال .هنـا" تقليـد حـدي

العهـد لـم يمـت بعـد نها"يـاب يجعـل

المله ــم الر"يس ــي للحرك ــة العمالي ــة الفرنس ــية .وك ــان ف ــي النص ــف األول م ــن الق ــرن
م ــن ح ــب العدال ــة ُ
العشرين حباب متقججاب يدافع عن مظلومي العالم أجمع.

مادام الوطن شعباب مؤلفاب مـن أمـة ذات سـيادة فلـن تُطـرح أيـةُ مشـكلة حـول روابطـه بالعدالـة .ألننـا
كنا نقـبـل – بصورة اعتباطية تماماب وبتفسير سطحي جداب لكتاب العـقد االجتماعي Contrat social
[روســو] – بــقن األمــة ذات الســيادة ال ترتكــب ظلم ـاب بحــق أبنا"هــا وال بحــق جيرانهــا؛ وكنــا نفتــر

أن

لكن مادامت الدولة القديمة خلـف الـوطن فهيهـات يكـون هنـا" عدالـة .وفـي التعبيـر الحـدي

عـن

األسباب التي تؤدي إلى الظلم مرتبطة جميعاب بعدم سيادة األمة.

الوطنية ال ُيتطرق كثي ابر إلى العدالة .وخاصةب أنه ال ُيذكر شي م يمكنه أن يتيح التفكير بالعالقات بين
الوطن والعدالة .ال نجـرؤ علـى التقكيـد أن هنـا" تكـافؤاب بـين المفهـومين؛ وقـد ال نجـرؤ بصـورة خاصـة

على تقكيد ذل" للعمال الذين يشعرون عبـر الظلـم االجتمـاعي بـالبرودة المعدنيـة للدولـة .فعنـدما نـتكلم

ـوي لـدى العمـال ،حتـى المـاديين مـنهم،
كثي ابر عن الوطن نتكلم قليالب عن العدالة؛ واالحساس بالعدالة ق ٌّ

ـوي إلــى درجــة أن أي شــكل مــن أشــكال التربيــة
ألن لــديهم دا"م ـاب االنطبــاع بــقنهم محرومــون منهــا ،قـ ٌّ
األخالقيــة ال تكــاد تظهــر فيــه العدالـةُ ال يمكــن أن يــؤثِّر فــيهم .وعنــدما يموتــون مــن أجــل فرنســا ف ـ نهم

بحاجة دا"ماب ألن يشعروا بقنهم يموتـون فـي الوقـت نفسـه مـن أجـل شـي أكبـر بكثيـر ،بـقنهم يشـاركون
في الكفاح العالمي ضد الظلم .فالوطن بالنسبة لهم ال يكفي بحسب مقولة شهيرة.

 73شارل دو فوكو ( Charles de Foucaultاألب دو فوكو  :)le Père de Foucaultكاهن فرنسي عاش

بين عامي  1868و( .1115المترجم)

74
يد( ".إنجيل
إبليس :ل" أُعطي هذا السُّلطان كله ومجد ُهن ،ألنه إلي قد ُدفع ،وأنا أُعطيه لمن أر ُ
"وقال له ُ
لوقا( .)5 :9 ،المترجم)
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كــذل" األمــر فــي أي مكــان تشــتعل فيــه شــعلةم أو ش ـ اررةم ،مهمــا كانــت غيــر محسوســة ،مــن حيــاة
ـور ف ـ ن الوطنيــة،
روحيــة حقيقيــة .لهــذا النــور ال يكفــي الــوطن .وبالنســبة للــذين يغيــب عــنهم هــذا النـ ُ
ـق حــافز قــوي بمــا يكفــي إال علــى شــكل التعصــب
بمتطلباتهــا العليــا ،راقي ـةم جــداب؛ عند"ـ إلـذ ال يمكــن خلـ ُ
الوطني األكثر عمايةب.

مـن الصـحيح أن النـاس قـادرون علــى تقسـيم أنفسـهم إلـى أجـ از  ،وفــي كـل جـز مـن هـذ األجـ از

تعــيش فكـرةم نوعـاب مــن الحيــاة بــدون أن يكــون لهــا عالقــة مــع األفكــار األخــرى .هـؤال النــاس ال يحبــون
الجهد النقدي وال الجهد التركيبي وال يكلِّفون أنفسهم هذين الجهدين بدون عنف.
لكـن فـي الخـوف والقلـق وعنـدما يت ارجـع الجس ُـم أمـام المـوت وأمـام األلـم الكبيـر جـداب وأمـام الخطـر
المفرط ،يظهر في نفس كل إنسـان ،حتـى غيـر المثقـف أبـداب ،صـانع بـراهين ومحاكم إل
ـات ُيجهِّـز األدلـة
ُ
لكي ُيثبت أنه من المشروع والحسن
االفالت من هذا الموت وذل" العذاب وذا" الخطر .وهذ األدلـةُ
ُ

" الجسـم والـدم ألول وهلـة
يمكن بحسب الحالـة أن تكـون حسـنةب أو سـي"ة .علـى أيـة حـال ،يطبـع ارتبـا ُ
فيهم قوةب إقناعية شديدة ال تتقتى أبداب ألي خطيب مفو .
األمور على هذا النحو .ف ما أن تنجِّيهم طبيعـتُهم مـن الخـوف ويكـون
هنا" أناس ال تجري معهم
ُ
ودمهــم وأحشــاؤهم ال تتــقثر بحضــور المــوت أو األلــم؛ وامــا أن يكــون فــي أنفســهم درج ـةم مــن
جسـ ُـمهم ُ
االتِّحاد بحي ال يتمكن صانعُ المحاكمات هذا من أن يعمل فيها .عند البع اآلخرين يعمل أيضاب،
فيظهر قناعته ولكن مع ذل" ال يعـبق بها .هـذا نفسـه يفتـر إمـا درجـة وح إل
ـدة داخلي إلـة عاليـةب سـلفاب وامـا
ُ
ُ
ُ

حوافز خارجيةب قوية.

إن مالحظة هتلر العبقرية حول الدعايـة ،أي المالحظـة التـي تقـول بـقن القـوة الوحشـية ال يمكنهـا
أن تتغلــب علــى األفكــار إذا كانــت هــذ القــوةُ وحــدها ،ولكــن يمكنهــا أن تتغلــب عليهــا بسـ إل
ـهولة إذا مــا

أضــيفت عليهــا بعـ ُ األفكــار مهمــا كانــت قيمتُهــا ِّ
متدنيـةب ،هــذ المالحظـةُ قــدمت أيضـاب مفتــاح الحيــاة
ات الجسـد الصـاخبة ،مهمـا كانـت عنيفـةب ،ال يمكنهـا أن تتغلـب علـى فكـرة فـي الـنفس،
الداخلية .فقصـو ُ
ات الصاخبة وحدها .لكن انتصارها يكون سهالب عندما تنقل قوتها االقناعية
فيما إذا كانت هذ األصو ُ
إلى فكرة أخرى مهمـا كانـت ردي"ـة .هـذ هـي النقطـة المهمـة .ليسـت هنـا" مـن فكـرة قيمتُهـا ردي"ـة إلـى

درجة أنها تحتال إلى دعم الجسد .بل يلزم الجسد فكرةم تدعمه.

ـاس ،حتـى المثقفـون مـنهم ،فـي األوقـات العاديـة بـدون أيـة مشـقة مـع أعظـم
لذل" ،بينمـا يعـيش الن ُ
التناقضات الداخلية ،ف ن أقل ثغـرة فـي المنظومـة الداخليـة ،خـالل لحظـات الت ُّ
ـقزم القصـوى ،تشـبه مـن

حيـ

الخطــورة فيلســوفاب شــديد ال ـدها يتـربص فــي مكـ إل
ـان مــا ِّ
متقهب ـاب فــي خبـ

النتهازهــا .وهكــذا يكــون

األمر عند كل إنسان مهما كان جاهالب.
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في اللحظات القصوى ،التـي ليسـت بالضـرورة لحظـات الخطـر األكبـر ،بـل اللحظـات التـي يكـون
االنسان أمام صخب األحشا والدم والجسد وحيداب وبدون حوافز خارجيـة ،اللحظـات التـي تصـ ُدر
فيها
ُ
حياتُها الداخليةُ بكاملها من فكرة واحـدة هـي اللحظـات الوحيـدة التـي تقـاوم .لهـذا السـبب تقـوم األنظمـةُ
الشموليةُ ب عداد رجال لكل المحن.

ال يمكن للوطن أن ي ُكون هذ الفكرة الوحيدة إال في نظام من النـوع الهتلـري .وهـذا يمكـن بسـهولة
ـوطن هـذ
إثباته ،حتى في تفاصيله ،لكن ال جدوى من ذلـ" طالمـا أن وضـوحه كبيـر .فـ ذا لـم يكـن ال ُ
الفكـرة واذا كــان يحتــل مــع ذلــ" مكانـاب فســيكون إذاب إمــا هنــا" ُّ
تفكــ" داخلــي وضــعف مخفــي فــي الــنفس

ـوطن بالنســبة لهــا مكان ـاب
وامــا ال بــد أن يكــون هنــا" فك ـرة أخــرى معينــة تســيطر علــى البــاقي ويحتــل الـ ُ
معترفاب به بصراحة ،مكاناب محدوداب وثانوياب.
لم تكن هذ هي الحالة في جمهوريتنا الثالثة .ولم تكن هي الحالة في أي وسط الخر .والذي كان

موجوداب في كل مكان هو التفك" األخالقي .ولهذا كـان صـانع المحاكمـات الـداخلي نشـطاب بـين عـامي

 1119و .1118لقــد قــاوم األغلبي ـةُ بققصــى درجــات التصــلب مــن خــالل رد الفعــل هــذا الــذي يــدفع
غالبـاب النــاس إلــى االنــدفاع بصــورة عميــا ومــن خــالل الخــوف مــن العــار ،وذلــ" فــي الجهــة المعاكســة

ـوف .غيــر أن ال ــنفس ،عن ــدما تتعــر لةل ــم وللخط ــر تحــت ت ــقثير ه ــذا
للجهــة الت ــي يــدفع إليه ــا الخ ـ ُ
ـق والتـي لـم
ـات العقليـة التـي يغ ِّـذيها القل ُ
االندفاع فقط ،تُنه" وتض ُع ُ
ف بسرعة كبيرة جـداب .هـذ المحاكم ُ
تستطع التقثير علـى طريقـة التصـرف تـتمكن فضـالب عـن ذلـ" حتـى مـن أعمـاق الـنفس فتسـيطر عليهـا

ثيرهــا بالعمــل .وهــذا مــا حصــل بعــد عــام  .1118أمــا الــذين لـم يكونـوا قــد قــدموا شــي"اب
ويبــدأ بعــد ذلــ" تق ُ
ويخجلون من ذل" فكانوا سريعين ،ألسباب أخرى ،في التقاط العدوى .كان هـذا الجـو يحـيط باألطفـال
الموت بعد ذل" بقليل.
سيطلب منهم
ُ
الذين ُ
" ذل" إذا فكرنا أن فكرة التعامل مـع
" الداخلي عند الفرنسيين ،يمكن إد ار ُ
مدى بلغ التفك ُ
إلى أي ب

العــدو ما ازلــت اليــوم لــم تفقــد كــل هيبتهــا .ومــن جهــة أخــرى ،إذا بحثنــا عــن تشــجيع نفســي فــي مشــهد

المقاومة واذا قلنـا بـقن المقـاومين ال يجـدون أدنـى صـعوبة فـي إيجـاد إلهـامهم فـي الوطنيـة وفـي طا"فـة
مــن الــدوافع األخــرى فــي الن مع ـاب ،فــال بــد فــي الوقــت نفســه مــن القــول ألنفســنا ومــن تك ـرار القــول بــقن
فرنسا كقمة تكون في هذ اللحظة إلى جانب العدالة والسـعادة العامـة وأشـيا مـن هـذا القبيـل ،أي فـي

ف"ــة األشــيا الجميلــة غيــر الموجــودة .والنصــر الحليــف س ـُيخرجها مــن هــذ الف"ــة ويعيــدها إلــى مجــال
بمعنى مـاُ ،يبسِّـط الشـقا ُ كـل شـي .
كثير من الصعوبات التي كانت تبدو مستبعدة.
الواقع؛ وستظهر م
ب

ففكرةُ أن فرنسا دخلت في طريـق المقاومـة بصـورة بطي"ـة جـداب وبعـد أغلـب البلـدان المحتلـة تُظهـر أننـا
مخط"ون ربما بعدم قلقنا على المستقبل.
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" األخالقي لنظامنا إذا فكرنا بالمدرسة .فاألخالق
يمكن أن نرى بوضوح إلى أي حد وصل التفك ُ
فيها ِّ
المدرسون الذين لم يكونوا ُيحُّبون أن يجعلوا منها موضـوع تعلـيم
تشكل جز اب من البرنامج ،وحتى ِّ
عقا" ــدي ك ــانوا ُيعلِّمونهـــا حتمـ ـاب بص ــورة باهت ــة .وكـــان المفه ــوم الر"يسـ ــي له ــذ األخ ــالق ه ــو العدال ــة
والواجبات التي تفرضها تجا القريب.

ولكن عندما يتعلق األمر بالتاري ال تعود األخالق تتدخل .فـال يجـري الحـدي

أبـداب عـن واجبـات

فرنسا فـي الخـارل .كـانوا يصـفونها أحيانـاب بالعادلـة والكريمـة ،وكـقن هـذا زيـادة لهـا ،ريشـة علـى القبعـة،

تتويج للمجد .فالفتوحات التي قامت بها وخسرتها قد تكـون بقسـوأ الحـاالت موضـوع شـ" خفيـف ،مثـل
فتوحــات نــابليون؛ ولكــن ليســت أبــداب الفتوحــات التــي حافظــت عليهــا .لــيس الماضــي ســوى تــاري نمــو

فرنسا ،ومن المسلم به أن هذا النمو هو دا"ماب خير من جميع النـواحي .ولـم نتسـا ل قـط إن كانـت قـد

قامــت بالتــدمير أثنــا نموهــا .إن التفكيــر فــي أنــه لــم يحصــل لهــا ربمــا أن دمــرت أشــيا ب مــن مســتوى
قيمتها قد يبدو أفظع تجديف .يقول برنانوس إن جماعة حركة العمل الفرنسـي Action Française
ينظرون إلى فرنسا كولد ُيطلب منه أن يكبر ويسمن .ولكن ليسوا هم الموجودين فقط وال أحـد غيـرهم.
إنه خط التفكير العام الذي ،بدون أن ُيعبر عنـه أبـداب ،يكـون دا"مـاب مضـم ابر فـي الطريقـة التـي ُيـرى بهـا
ـب منهـا إال أن تسـمن
ماضي البلد .والتشـبيه بالولـد هـو تشـبيه أكثـر مـن ال"ـق .فالكا"نـات التـي ال نطل ُ
أفالطون الكلمة األصح عندما قـارن الجماعـة بـالحيوان.
هي األرانب والخنازير والف ارريج .لقد استخدم
ُ

ـحرها ،أي جميـ ــع البشـ ــر ،عـ ــدا المكرسـ ــين من ـ ـذ األزل" ،يـ ــدعون األشـ ــيا
والـ ــذين يعمـ ــيهم ويبهـ ــرهم سـ ـ ُ
الضرورية بالعادلة والجميلة ،لعدم قـدرتهم علـى تمييـز وتعلُّـم المسـافة الموجـودة بـين جـوهر الضـروري
وجوهر الخير".

يفعلــون كــل شــي لكــي يشــعر األطفــا ُل ،ويشــعرون بــذل" مــن جهــة أخــرى بصــورة طبيعيــة ،بــقن

األشيا الخاصـة بـالوطن واألمـة ونمـو األمـة لهـا درجـة أهميـة تضـعهم بمعـزل عـن اآلخـرين .وتحديـداب

ـات الصـارمة التـي تفـر
بصدد هذ األشيا لم تُذكر أبداب العدالةُ واالحتر ُام الواجب لآلخرين وااللت ازم ُ
حدوداب على الطموحات والشهواتُّ ،
وكل هذ األخالق التي نسعى الخضـاع حيـاة األوالد الصـغار لهـا
لم تُذكر أبداب.

مــاذا نســتنتج مــن ذلــ" غيــر أنهــا فــي عــداد األشــيا ذات األهميــة القليلــة وأنهــا ،كالــدين والمهنــة

واختيار طبيب أو ُموِّرد [تاجر] ،تقخذ مكانها في المجال األدنى للحياة الخاصة؟
ـى انحطــت علــى هــذا النحــو فلــن يحــل
لكــن إذا مــا األخـ ُ
ـالق بكــل مــا تحملــه هــذ الكلم ـةُ مــن معنـ ب

محلها نظام مختلف .ألن الهيبة األسمى لةمة مرتبطة بذكرى الحـرب .وال تُق ِّـدم دوافـع ،بالنسـبة لـزمن
الســلم ،إال فــي نظــام يقــوم علــى التحضــير المســتمر للحــرب ،كالنظــام النــازي .وفيمــا عــدا مثــل ه ــذا
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التذكير كثي ابر بقن هذا الوطن الذي يطلب من أبنا"ه حياتهم يمتل" وجهـاب الخـر
النظام ،قد يكون خطي ابر
ُ
هو الدولة بضرا"بها وجماركها وشرطتها .يتجنبـون ذلـ" بعنايـة؛ وهكـذا ال يخطـر ببـال أحـد أن كراهيـة
الشــرطة والتهــرب الجمركــي والضـريبي ال يمكــن أن يكــون نقصـاب فــي الوطنيــة .يشـ ِّـكل بلـ مـد مثــل إنكلت ـ ار
إل
ـلطات العامـة .وهكـذا فـ ن
مر ُ
ألف عام مـن الحريـة التـي تكفلُهـا الس ُ
استثنا ب إلى حد ما ،بسبب إر ُع ُ
ازدواجية األخالق في زمن السلم ُيضعف سلطة األخالق الدا"مة بدون أن تضع شي"اب مكانها.
هــذ االزدواجيــة موجــودة بصــورة مســتمرة ،دا"م ـاب ،فــي كــل مكــان ،ولــيس فقــط فــي المدرســة .ألنــه

يحصــل يومي ـاب تقريب ـاب ،فــي األوقــات العاديــة ،ألي فرنســي ،عنــدما يق ـ أر الصــحيفة ،عنــدما يتنــاقش مــع
العا"لة أو في الحانة ،أن يفكر من أجل فرنسا ،باسم فرنسا .وابتدا ب من تل" اللحظة وحتى يرجع إلى
شخصيته الخاصـة ،يفقـد حتـى تـذ ُّكر الفضـا"ل التـي قبـل علـى نفسـه االلتـزام بهـا بصـورة غامضـة إلـى
حد ما ومجـردة .وعنـدما يتعلـق األمـر بنفسـه وحتـى بعا"لتـه ،فمـن المسـلم بـه إلـى حـد مـا أنـه يجـب أال

يتباهى بنفسه كثي ابر ،يجب أن يحذر من إطالق أحكامه عندما يكون قاضياب وطرفاب في الن معاب ،يجـب
أن يتسا ل إن كان اآلخرون على حق ولو جز"ياب على األقـل ضـد  ،يجـب عـدم التبـاهي كثيـ ابر ،يجـب
ـص األنانيــة
عـدم التفكيــر بــالنفس فقـط؛ باختصــار ،يجــب وضــع حـدود لةنانيــة والكبريــا  .أمـا فيمــا يخـ ُّ

القومية والكبريا القومي فهنا" حرية ال حد لها ،وليس هذا فحسب ،بل هنا" شي مـا يشـبه الواجـب
يفــر أعلــى درجــة ممكنــة منهــا .فعالقــات احتـرام اآلخ ـرين واالعت ـراف باألخطــا التــي يرتكبهــا المــر
والتواضــع ووضــع حــد إرادي للرغبــات تصــبح فــي هــذا المجــال ج ـرا"م وانتهاكـ إل
ـات للحرمــات .مــن بــين
ـار الصـالح بعـد المـوت وربمـا
العديد من األقوال السامية التي يلقِّنها
كتاب الموتى المصـري فـي فـم الب ِّ
ُ
األكثر تقثي ابر هي هذا القول" :لـم أُصـم أُ ُذنـي عـن كـالم الحـق ".إال انـه علـى الصـعيد الـدولي يـرى ك ُّـل

فرد أنه من الواجب المقدس أن يصم أذنيه عن سماع كالم حق يتعار
نقـ ُّـر بــقن كــل كــالم يتعــار
سيان.

مع مصلحة فرنسـا .أو هـل

مــع مصــلحة فرنســا ال يمكــن أبــداب أن يكــون كــالم حــق وصــدق؟ األمــران

هنــا" أخطــا ذوقيــة تمنــع التربيـةُ الحســنةُ ،فــي حــال عــدم وجــود أخــالق ،مــن ارتكابهــا فــي الحيــاة

الخاصة ،هذ األخطا تبدو طبيعيةب تماماب على الصعيد الدولي .فحتى أشنع ر"يسة جمعيـة خيريـة قـد
تتردد في جمع من ترعاهم لكي تكشـف لهـم مـن خـالل خط إل
ـاب عظمـة االحسـان الممنـوح لهـم وعظمـة
الشكر الواجب بالمقابل .لكـن أحـد ال ُـوالة الفرنسـيين فـي الهنـد الصـينية [شـبه الجزيـرة الهنديـة الصـينية]
 l'Indochineلــم يتــردد باســم فرنســا فــي التمســ" بهــذ اللغــة حتــى بعــد أعمــال القمــع
ِّ
المروعــة جــداب

ـين خجـالب؛ وينتظــر ،ويفــر
مباشـرةب أو بعــد المجاعــات التــي ينــدى لهــا الجبـ ُ
يريد.

ـدى لمــا
أجوب ـةب تكـ ُ
ـون صـ ب
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وهذ عادة موروثة من الرومان .إذ كانوا ال يرتكبـون أبـداب أعمـاالب وحشـية وال يق ِّـدمون أبـداب معروفـاب

أي شــي ،
بـدون أن يتبـاهوا فـي كــال الحـالتين بكـرمهم ورحمــتهم .ولـم يكـن مقبـوالب أبــداب أن ُيطلـب إلـيهم ُّ
حتى مجرد طلب تخفيف أفظع قمع ،قبل البد بالمدا"ح نفسها .فدنسوا بذل" التوسل الذي كـان شـريفاب
ادي أيــة نب ـرة تملُّــق مهمــا
قــبلهم مــن خــالل فــر كــذب التملُّ ـق عليــه .فــي االليــاذة ،ال يضــيف الطــرو ُّ

كانت طفيفةب في لغته وهو يجثو على ركبتيه أمام اليوناني ويتضرع إليه لكي يبقيه حياب.

لقـد ورثنـا وطنيتنـا مباشـرةب عـن الرومـان .ولهــذا يـتم تشـجيع صـغار الفرنســيين علـى اسـتلهامها مــن
كورنــاي .إنهــا فضــيلة وثنيــة ،إذا كانــت الكلمتــان ال تتعارضــان مــع بعضــهما الــبع  .فكلمــة "وثنــي"،

حملت في روما بالفعل وبصفة شرعية معنى الفظاعة الذي كـان المجـادلون  polemistsالمسـيحيون
األوا"ل يعطونه لهذ الكلمة .لقـد كـان شـعباب ملحـداب فعـالب وعابـد أصـنام؛ لـيس عابـداب لتماثيـل مـن حجـر

أو برونز ،بل عابد ذاته .وعبادةُ الذات هذ هي التي أورثونا إياها تحت مسمى الوطنية.
مدوية ،إذا ما فكرنا ،عوضاب عن األخالق العلمانية،
لذل" كانت االزدواجيةُ في األخالق فضيحةب ِّ
بالفضيلة المسيحية التـي كانـت الفضـيلةُ العلمانيـة ببس إل
ـاطة نسـخةب عنهـا لجمهـور واسـع ومحلـوالب مخففـاب
غيــر ُمركــز .إن مركــز الفضــيلة المســيحية وجوهرهــا ونكهتهــا الخاصــة هــي التواضــع ،الحركــة نحــو
األدنى برضا تام .وبهذا يتشبه ِّ
القديسون بالمسيح" .الذي إذ هو فـي صـورة اهلل لـم يحسـب مسـاواته هلل

اختالساب ...أفرغ ذاته [أخلى نفسه] ...مع كونه ابناب ،تعلم الطاعة مما تقلم به".75

ـي بفرنســا يكــون الكبريــا ُ فــي نظــر واجبـاب ،بحســب المفهــوم الحــالي؛ ويبــدو
لكــن عنــدما يفكــر فرنسـ ٌّ
التواضـع خيانـةب .هــذ الخيانـةُ هـي التــي تُعـ ُّـد ربمــا مقخـذاب شــديداب علــى حكومــة ﭭيشـي .وهــذ قولـةُ حــق،
اضـ ـع عب ـ إلـد يتمل ــق ويك ــذب ليتجنـ ـب الضـ ـربات .إال أن
ألن تواض ــعها ك ــان م ــن نوعي ــة س ــي"ة ،ك ــان تو ُ
تواضعاب ذا نوعية عالية يبدو ،بهذا الصدد ،أمـ ابر مجهـوالب عنـدنا .حتـى إننـا ال نتصـور إمكانيـة وجـود .
جهد ابتكار.
ولكي نصل فقط إلى تصور إمكانيته قد يلزُمنا باألساس ُ
إن حضور الفضيلة الوثنية للوطنيـة فـي روح مسـيحية هـو أمـر ُمـد ِّمر .لقـد انتقلـت مـن رومـا إلـى

أيدينا دون أن تتعمد .وهذا أمر غريب ،فالهمجيون ،أو الذين نسميهم كذل" ،قد تعمدوا بـدون صـعوبة

تقريب ـاب أثنــا غــزوهم؛ لكــن إر رومــا القديمــة لــم يتعمــد قــط ،ألنــه بــال شــ" لــم يكــن باســتطاعته قبــو ُل
المعمودية ،هذا على الرغم من أن االمبراطورية الرومانية قد جعلت من المسيحية دين دولة.
م ــن جه ــة أخ ــرى ،يب ــدو م ــن الص ــعب تص ــور ش ــتيمة قاس ــية إل ــى ه ــذا الح ــد .أم ــا فيم ــا يخ ــص
الهمجيــين ،فمــن غيــر المــدهش أن يــدخل القوطيــون  Gothsبسـ إل
ـهولة فــي المســيحية ،إذا كــانوا ،كمــا
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"فمع كونه ابناب تعلم الطاعة من اآلالم التي قاساها ".عبرانيين ( .8 :6المترجم)
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يعتقد المعاصرون ،من أقارب هؤال الغ ِّ
يتيين  ،76Gêtesأكثر التراقيين Thraces
هيـ
ـرودوت يسـ ِّـميهم المخلِّــدون  immortaliseursبســبب شــدة إيمــانهم بالحيــاة األبديــة .فــاختلط إر ُ
ُ
الهمجيين بالروح المسيحية ِّ
ليشكل هـذا النتـال الفريـد الـذي ال يضـاهى والمتجـانس تمامـاب والـذي يسـمى

ب ابر ،والذين كان

الفرسان .لكن بين روح روما وروح المسيح لم يكن هنا" اندمال أبداب .ولـو كـان االنـدمال ممكنـاب لكـان

ســف ُر رؤيــا يوحنــا [الالهــوتي]  Apocalypseكاذب ـاب فــي تشــبيهه رومــا بــالمرأة الجالســة علــى الــوحش،
78
المرأة المملو ة أسما تجديف.
كانـت النهضـة انبعاثـاب مـن الـروح اليونانيــة أوالب ،ثـم مـن الــروح الرومانيـة .فـي هــذ المرحلـة الثانيــة
للقوميــة،

فقــط عملــت النهض ـةُ كهادمــة للمســيحية .وخــالل هــذ المرحلــة الثانيــة ُولــد الشــك ُل الحــدي
ناي ُمحقاب في إهدا مسرحيته أوراس [ Horaceعام  1592م] إلى
الشك ُل الحدي للوطنية .كان كور ُ
ريشــليو ،مســتخدماب عبــار إل
ات كانــت دنا تُهــا صــنو التكبــر ،يهــذي تقريب ـاب هــذياناب يــوحي بالمقســاة .هــذ
نفســه مثــال ممتــاز علــى نــوع
الــدنا ة وذا" التكبــر ال ينفصــالن؛ ونــرى ذلــ" فــي ألمانيــا اليــوم .كورنــاي ُ
االختنــاق ال ــذي أصــاب الفض ــيلة المس ــيحية باحتكاكهــا ب ــالروح الروماني ــة .كانــت مس ــرحيتُه ﭙـ ــوليوكت

 Polyeucteســتبدو مضــحكةب لــو أننــا لــم تُـعــم أبصــارنا العــادةُ .ف ـﭙ ــوليوكت ،بريشــة هــذا الكاتــب ،رُجـ مل
فهــم فجــقةب أن هنــا" أرض ـاب للغــزو أعظــم بكثيــر مــن الممالــ" األرضــية ،وأن هنــا" تقني ـةب خاصــة لبلــوغ

ذلـ"؛ فيسـتعد علـى الفـور للـذهاب إلـى هــذا الغـزو ،دون أي اعتبـار ألي شـي الخـر ،وبالعقليـة نفســها
ـكندر ،كمـا يقـال ،ألنـه لـم يكـن لديـه
التي حارب بها فـي الماضـي لصـالح االمب ارطـور .ربمـا بكـى االس ُ
غير الكرة األرضـية ليغـزو  .كـان كورنـاي يعتقـد علـى مـا يبـدو أن المسـيح قـد نـزل علـى األر ليسـد

هذ الثغرة.

إذا كانت الوطنيةُ تعمل بصـورة غيـر مر"يـة كهادمـة للفضـيلة سـوا أكانـت مسـيحية أم ع لمانيـة،

في زمن السلم ،ف ن العكس سيحصل فـي زمـن الحـرب؛ وهـذا أمـر طبيعـي تمامـاب .فعنـدما يكـون هنـا"

ـروف هــي دا"م ـاب التــي تتحمــل ض ـرر ذلــ" .فالميــل
ازدواجيــة أخالقيــة ف ـ ن الفضــيلة التــي تقتضــيها الظـ ُ
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ُّ
الغيتيون  )Gètes( Gêtesأو القوط الشرقيون :هم شعوب محاربة من األصل التراقي Thraces

استوطنت ضفاف نهر الدانوب في العام  111ق .م .يقول عنهم المؤرخ االغريقي هيرودوت :Hérodote
تجرداب وانصافاب بين التراقيين( ".المترجم)
"الغيتيون هم األكثر رجولةب واألكثر ُّ
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تراقيا  :La Thraceهي منطقة تاريخية وجغرافية في جنوب شرق البلقان بشرق أوروبا ،تتقاسمها بلغاريا

78

يوحنا( .1 ،13 ،المترجم)

اليونان وتركيا .تُجاور تراقيا ثالثة بحار :األسود وايجة ومرمرة .حدود تراقيا ضمن الحدود السياسية لتركيا
و
ُ
ورومانيا واليونان ،وهنا" تداخل في حدود تراقيا التاريخية وحدود مقدونيا التاريخية( .المترجم)
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ِّ
فيفضل أخالقية
نحو السهولة يؤدي إلى تفضيل نوع الفضيلة التي ال داعي في الواقع إلى ممارستها؛
الحرب في زمن السلم وأخالقية السلم في زمن الحرب.
في زمن السلم ،تتدنى العدالةُ والحقيقـةُ ،بسـبب الحـاجز المنيـع الـذي يفصـلهما عـن الوطنيـة ،إلـى

ـوطن التض ــحية
مرتب ـة الفضــا"ل الخاصــة البحت ــة ،شــقنها شــقن الته ــذيب مــثالب؛ لكــن عن ــدما يطلــب الـ ُ
تحر على
القصوى ف ن هذا الحاجز نفسه يحرم الوطنية من الشرعية التامة التي يمكنها وحدها أن ِّ
بذل الجهد التام.

إذا اعتــدنا علــى النظــر إلــى هــذا النمـ ِّـو لفرنســا كخيــر مطلــق ال تشــوبه شــا"بةم ،هــذا النمـ ِّـو الــذي

التهمــت فرنســا خاللــه وهضــمت كثي ـ ابر مــن األقــاليم ،فكيــف لــن تتســلل إلــى إحــدى زوايــا الــنفس دعاي ـةم

مستلهمة من الفكرة نفسها بالتحديد وواضعةم اسـم أوروبـا فقـط مكـان اسـم فرنسـا؟ تقـوم الوطنيـةُ الحاليـة
أي شـخص ِّ
يغيـر
على معادلة حداها هما
الخير المطلـق وجماعـةم تُقابـل مسـاحةب أرضـية ،أي فرنسـا؛ و ُّ
ُ
فــي فكــر حــد المعادلــة المتمثــل بــاألر

ويضــع مكانــه حــداب أصــغر كبريطانيــا أو حــداب أكبــر كقوروبــا

ُينظر إليه على أنه خا"ن .لماذا هذا؟ إنه اعتباطي تمامـاب .والعـادة تمنعنـا مـن إدرا" مـدى اعتباطيتـه.
عرضنا هذ االعتباطيةُ لخطر صانع المغالطات الداخلي.
لكن في اللحظة األخيرة ،تُ ِّ

إن موقف المتامرين الحالي إ از أوروبا الجديدة التي صـاغها علـى مـا يبـدو النص ُـر األلمـاني هـو
الموقــف الــذي طُلــب اتِّخــا ُذ مــن ســكان منــاطق البــروﭭ ــانس وبريتانيــا واألل ـزاس وف ـرانش-كونتيــه ،فــي

الماضي ،إ از غزو مل" فرنسا لبالدهم .لماذا يغير
ُ
اختالف العصـور الخيـر والشـر؟ كنـا نسـمع عـادةب
أن الناس الطيبين الذين يتمنون السالم يقولون بين عامي  1118و" :1111في الماضي ،كان هنا"
حروب بين األقاليم ،ثم اتحدت ِّ
األمم في كل قارة بالطريقة نفسها ،ثم فـي العـالم
مشكلةب أمماب .وستتحد
ُ
أجمع ،وسيكون ذل" نهاية كل حرب ".كانت هذ فكرةب مبتذلة واسعة االنتشار؛ وكانـت تن ـتُج عـن هـذ
المحاكمــة العقليــة مــن خــالل التعمــيم والتــي كــان لهــا قــوة كبي ـرة فــي القــرن التاســع عشــر وفــي القــرن
العش ـرين أيض ـاب .كــان النــاس الطيبــون الــذين يتكلمــون علــى هــذا النحــو يعرفــون تــاري فرنســا إجمــاالب،
لكنهم لم يكونوا يفكرون عندما كانوا يتكلمون بقن الوحـدة الوطنيـة قـد تمـت بصـورة حصـرية تقريبـاب مـن

خالل أعنف الغزوات .ولكن عندما تذكروا في عام  1111ف نهم تذكروا أيضاب أن هذ الغزوات كانت

قد بدت لهم خي ابر .ما المدهش في األمر إذا أخذ جزم على األقل من أنفسهم يفكر" :من أجـل التقـدم،
مــن أجــل تحقيــق التــاري  ،ف نــه ال بــد مــن ذلــ" ربمــا".؟ كــان بوســعهم أن يقول ـوا فيمــا بيــنهم" :أحــرزت
فرنسا النصر عام 1118؛ ولم تـتمكن مـن تحقيـق وحـدة أوروبـا؛ اآلن تحـاول ألمانيـا تحقيـق ذلـ" ،فـال

تعيقوها ".كان من المفرو حقاب أن توقفهم األعمـا ُل الوحشـية للنظـام األلمـاني .لكـن مـن الممكـن إمـا
أال يكونوا قد سـمعوا بهـا وامـا أنهـم افترضـوا أن دعايـةب كاذبـة قـد اختلقتهـا وامـا أنهـم لـم يقيمـوا لهـا وزنـاب
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تجاهـ ُل أعمــال األلمــان الوحشــية بحــق اليهــود أو
ـتوى أدنــى .هــل
ُ
ُيــذكر ،وكقنهــا أُنزلــت بــققوام ذوي مسـ ب
التشيكيين أصعب من تجاهل أعمال الفرنسيين الوحشية بحق األناميين [الـﭭيتناميين]؟

يغاي  79Péguyيقول :طوبى للـذين قُتلـوا فـي حـرب عادلـة .ال بـد ذلـ" أن يعنـي أن الـذين
كان ﭙـ ُ
ـود الفرنســيون فـي عـام  1119فـي حــرب عادلـة ،فكـذل" يكــون
قتلـوهم ظلمـاب هـم أشــقيا  .فـ ذا قُتـل الجن ُ

ـقن "ﭭـ ـرسينجيتوريكس"  Vercingétorixبالتقكيــد ،بالدرجــة نفســها علــى األقــل .إذا فكــر
أيض ـاب إذاب شـ ُ
أحدهم بهذ الطريقة فما هي المشاعر التي تتملكه تجا الرجل الذي حبسه خـالل سـت سـنوات مكـبالب

في زنزانة شديدة الظالم ،ثم عرضه على الرومان ،ثم قُتل؟ لكن ﭙـيغاي  Péguyكان معجباب متحمسـاب
باالمبراطورية الرومانية .واذا كان المر ُيعجب باالمبراطورية الرومانية فلمـاذا يحقـد علـى ألمانيـا التـي

تحــاول أن تعيــد هــذ االمبراطوريــة علــى أر أوســع وبطــرق مماثلــة تقريب ـاب؟ هــذا التنــاق ُ لــم يمنــع
ﭙـيغاي من الموت عام  .1119لكن هذا التنـاق هـو نفسـه الـذي منـع ،علـى الـرغم مـن عـدم التعبيـر
عنه واالعتراف به ،كثيـ ابر مـن الشـباب عـام  1192مـن الـذهاب للقتـال فـي الحالـة الذهنيـة نفسـها التـي

كانت عند ﭙـيغاي.

إما أن يكون الغزو ش ابر دا"ماب؛ واما أن يكون خي ابر دا"ماب؛ واما أن يكون مـرة خيـ ابر ومـرة شـ ابر .وفـي

وجود معيار للتمييز .عندما يكون المعيـار هـو أن الغـزو خيـر عنـدما يوسِّـع األمـة
الحالة األخيرة يلزم
ُ
التـي ننتمــي إليهـا انتمــا بـالوالدة فيهــا مصـادفةب ،وأنــه شـر عنــدما يقلِّـص األمــة ،فـ ن هــذا من إل
ـاف للعقــل
ب
إلى درجة أنه مقبول فقط عنـد النـاس الـذين يطـردون العقـل نها"يـاب وعـن تعصـب ،كمـا هـي الحالـة فـي

ألمانيا .لكن ألمانيا يمكنهـا فعـ ُل ذلـ" ألنهـا تعـيش مـن إر رومانسـي .وفرنسـا ال تسـتطيع ألن التعلـق
بالعقل ِّ
يشكل جز اب من تراثها القومي .يمكن لجز من الفرنسيين أن ُيظهر عدا للمسيحية؛ لكن قبل
عام  1381وكذل" بعد اسـتندت جميـعُ الحركـات الفكريـة التـي قامـت فـي فرنسـا إلـى العقـل .ال يمكـن
لفرنسا إزاحة العقل باسم الوطن.
لذل" ف ن فرنسا تشعر بضيق في وطنيتها ،هذا على الرغم من أنها هي التي اخترعت في القـرن

الثــامن عشــر الوطنيــة الحديثــة .يجــب عــدم االعتقــاد بــقن مــا أســموُ بالرســالة العالميــة لفرنســا تجعــل
المصــالحة بــين الوطنيــة والقــيم العالميــة أســهل علــى الفرنســيين منهــا علــى غيــرهم .إنمــا العكــس هــو
الصــحيح .فالصــعوبةُ أكبــر علــى الفرنســيين ،ألنهــم ال يســتطيعون تمامـاب أن ينجحـوا ال فــي إلغــا الحــد

الثــاني للتنــاق

وال فــي فصــل الحــدين بحــاجز منيــع .فيجــدون التنــاق

داخــل وطنيــتهم نفســها .لكــنهم

يصبحون بذل" وكقنهم مجبرون على ابتكار وطنية جديدة .ف ذا فعلوا ذل" فـ نهم يـؤدون الوظيفـة التـي
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كانت إلـى حـد مـا فـي الماضـي وظيفـة فرنسـا ،أي التفكيـر فيمـا يحتـال إليـه العـالم .والعـالم يحتـال فـي
ـام بجهــد االبتكــار هــذا ،فــي حــين أن الوطنيــة شــي
تلــ" اللحظــة إلــى وطنيــة جديــدة .واآلن يجــب القيـ ُ
يريـق الــدما  .ويجـب عــدم االنتظـار حتــى تعــود فتصـبح شــي"اب يتكلمـون عنــه فـي الصــالونات والمجــامع
 Académiesوأرصفة المقاهي.

من السهل القو ُل ،علـى حـد قـول المـارتين" ،وطنـي هـو كـل مكـان تتـقلق فيـه فرنسـا ،الحقيقـة هـي
ـى إال إذا كانــت فرنســا والحقيق ـةُ كلمتــين مت ـرادفتين .وقــد حصــل
بلــدي ".لةســف لــن يكــون لــذل" معنـ ب
ويحصل وسيحصـل أن تكـذب فرنسـا وتكـون ظالمـةب؛ ألن فرنسـا ليسـت اهلل ،وينقصـها الكثي ُـر .المسـيح
وحد استطاع أن يقول" :أنا الحقيقة" .وهذا غير مسـموح ألي شـي الخـر علـى األر  ،ال للبشـر وال

إنسان مـا درجـة القداسـة بمـا لـم
للجماعات ،ولكنه أقل ما ُيسمح للجماعات .ألنه من الممكن أن يبلغ
م
ي ُـعـد هو بل بالمسيح الذي يحيا فيه .في حين أنه ليس هنا" من أمة مقدسة.
هنا" أمة في سالف الزمـان ظنـت نفسـها مقدسـة ،فبـا ت بالفشـل الـذريع؛ ومـن الغريـب جـداب بهـذا

االعتقاد بقن الفِّريسيين  Pharisiensكانوا هـم المقـاومين فـي تلـ" األمـة وبـقن العشـارين [جبـاة
الشقن
ُ
ـات التـي كانـت بـين المسـيح وبـين
الضرا"ب]  publicainsهم المتامرون ،وكذل" تذ ُّك ُر ما هي العالق ُ
كليهما.
هذا يجبر على مـا يبـدو علـى التفكيـر بـقن مقاومتنـا سـتكون موقفـاب خطيـ ابر علـى الصـعيد الروحـي،

بــل موقــف ســي روحيـاب ،إذا لــم نعــرف تقييــد الــدافع الــوطني مــن بــين الــدوافع التــي تحركهــا فــي حــدود
مناسبة .وهذ هو الخطر نفسه الـذي ِّ
يعبـر عنـه بلغـة عصـرنا المبتذلـة جـداب هـؤال الـذين يقولـون ،عـن
صــدق أم عــن غيــر صــدق ،بــقنهم يخشــون أن تتحــول هــذ الحركـةُ إلــى الفاشــية؛ ألن الفاشــية مرتبطـة

دا"ماب بنوع من الشعور الوطني.

ال يمكــن أن تُــذكر الرســالةُ العالميــة لفرنســا بفخــر تــام إال كــذباب .واذا كــذبنا ف ننــا نخونهــا بالكلمــات

نفسها التي نذكرها بها؛ واذا تذكرنا الحقيقة فال بد للعار أن يمتزل بالفخر ،ألن هنا" شي"اب مزعجاب في
جميــع األمثلــة التاريخيــة التــي يمكــن تقــديمها عــن ذلــ" .كانــت فرنســا فــي القــرن الثال ـ

عشــر مــو"الب

للمسـيحيين أجمعـين .إال أنهـا فـي مطلـع هـذا القـرن دمـرت لةبـد فـي جنـوب الـوار  la Loireحضـارةب
ناشــ"ة كانــت تتــقلق أساسـاب تقلقـاب كبيـ ابر؛ وخــالل هــذ العمليــة العســكرية ،وفيمــا يـرتبط بهــا ،أُنشــ"ت للمـرة
عشـر هـو القـرن الـذي حـل

محاكم التفتيش .وهذ وصمة عـار تؤخـذ بالحسـبان .فـالقرن الثالـ
األولى
ُ
القوطي محل الروماني والموسيقى متعددة النغمات محل الترتيل الغريغـوري ،وفـي االلهيـات حلـت
فيه
ُّ
ـب المســتقاة مــن أرســطو محــل االلهــام األفالطــوني؛ وعليــه إذاب يمكننــا أن نشــ" فــي أن التــقثير
التراكيـ ُ
الفرنســي فــي ذا" العصــر كــان يقابــل تطــو ابر .فــي القــرن الســابع عشــر تقلقــت فرنســا مــن جديــد علــى
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أوروبا .إال أن الهيبة العسكرية المرتبطة بهذا التقلق قد تم الحصو ُل عليها من خـالل ط ار"ـق مخجل إلـة،
علــى األقــل إذا كنــا نحــب العدالــة؛ ومــن جهــة أخــرى ،فقــد أنتجــت المخيل ـةُ الكالســيكية الفرنســية مــن

أعمــال را"عــة فــي اللغــة الفرنســية بمقــدار مــا مارســت مــن تــقثير مــدمر فــي الخــارل .فــي عــام 1381
أصبحت فرنسا أمل الشعوب .إال أنها بعد ثال

سنوات ذهبت إلى الحرب ،ومنذ االنتصارات األولـى

اس ــتبدلت حم ــالت التحري ــر ووض ــعت محله ــا حم ــالت الغ ــزو .ولـ ـوال إنكلتـ ـ ار وروس ــيا واس ــبانيا لكان ــت
فرضت على أوروبا وحدةب خانقة ال تكاد تكون ربما أقل خنقاب من الوحدة التي وعدت بها اليوم ألمانيا.
فـي النصــف الثــاني مــن القـرن األخيــر ،عنــدما أدركنــا أن أوروبــا ليسـت العــالم وأن هنــا" قــار إل
ات أخــرى
ـات بلعـب دور عـالمي .لكنهـا لـم تـنجح سـوى
على هذا الكوكب ،سيطرت على فرنسا من جديد طموح م
في خلق إمبراطورية استعمارية حذت حـذوها إمبراطوريـةُ االنكليـز ،وأصـبح اسـمها اآلن فـي قلـب عـدد

التفكير بها.
من الناس الخالسيين مرتبطاب بمشاعر ال ُيحتمل
ُ
وهكذا كان التناق مالزماب للوطنية الفرنسية على مـر تـاري فرنسـا أيضـاب .يجـب عـدم االسـتنتال
من ذل" أن فرنسا التي عاشت طويالب مع هذا التناق
التنــاق

يمكنها أن تستمر .أوالب ،إذا تم االعتراف بهذا

تحملُــه .ثــم إن فرنســا كــادت تمــوت مــن إحــدى أزمــات الوطنيــة الفرنســية .كــل
فمــن المخجــل ُّ

لحسـن الحـظ لماتـت
شي يحمـل علـى االعتقـاد بقنـه لـو لـم تكـن الوطنيـةُ االنكليزيـة ذات نوعيـة متينـة ُ
فرنسـا .إال أنــه ال يمكــن نقلهــا إلــى عنــدنا .بــل ال بـد مــن تجديــد وطنيتنــا .وما ازلــت بحاجــة إلــى تجديــد.
فهــي تحمــل مــن جديــد عالمــات حيويــة ألن الجنــود األلمــان هــم عنــدنا عناصــر دعايــة ال مثيــل لهــم
للوطنية الفرنسية؛ ولن يظلوا طويالب هنا.

وهنــا تكمــن مســؤولية رهيبــة .ألن المطلــوب هــو مــا نســميه إعــادة تجديــد روح البلــد :وهنــا" رغبــة

قوية تغريهم ب عادة تجديدها بـاللجو إلـى الكـذب أو الحقـا"ق الجز"يـة الضـرورية أكثـر مـن اللجـو إلـى
البطولة في التمس" بالحقيقة.
كانــت أزمــة الوطنيــة مزدوجــة .ويمكــن القــو ُل ،باســتخدام مفــردات سياســية ،بقنــه كــان هنــا" أزمــة

على اليسار وأزمة على اليمين.

علـى اليمـين ،فــي الشـبيبة البرجوازيــة ،كـان الفصــل بـين الوطنيــة واألخـالق باالضــافة إلـى أســباب
أخرى قد حط تماماب من شقن كل أخالقية؛ لكن الوطنية لم يكد يظل لها هيبة .فالفكر الذي كان ُيعبر

عنه بالكلمات" :السياسة أوالب" قد انتشر أبعد بكثير حتى من تقثير مـوراس .إال أن هـذ الكلمـات تُ ِّ
عبـر

عـن عبثيـة ،ألن السياســة ليسـت إال تقنيـة ،مجموعــة وسـا"ل .وكقننـا نقــول" :الميكانيكيـة أوالب" .والسـؤال

الذي ُيطرح على الفور هو :السياسة بهـدف مـاذا؟ ربمـا سـيجيب ريشـليو :ألجـل عظمـة فرنسـا .ولمـاذا

ألجل هذا الهدف ال ألجل غير ؟ ليس هنا" أي جواب لهذا السؤال.
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إنـه السـؤال الــذي يجـب عــدم طرحـه .فالسياسـة التــي تسـمى واقعيــة والتـي انتقلـت مــن ريشـليو إلــى
ـى إال إذا ل ــم ُيط ــرح ه ــذا
م ــوراس ،ول ــيس م ــن دون أن يلح ــق به ــا فس ـ م
ـاد أثن ــا انتقاله ــا ،ل ــيس له ــا معن ـ ب
السـ ـ ـؤا ُل .هن ـ ــا" س ـ ــبب بس ـ ــيط ي ـ ــؤدي إل ـ ــى ع ـ ــدم طرح ـ ــه .عن ـ ــدما ك ـ ــان المتس ـ ــو ُل يق ـ ــول لـ ـ ــ"تالِّيران"
ِّ
ان ُّ
يرد" :ال أرى في ذلـ" ضـرورةب ".لكـن المتسـول
" :Talleyrandسيدي ،يجب أن أعيش" ،كان تالير ُ
نفسه كان يرى جيداب ضرورة ذل" .كذل" ف ن لويس الرابع عشـر كـان يـرى جيـداب ضـرورة خدمـة الدولـة

ب ـ خالص تــام ألن الدولــة كانــت هــو .ولــم يكــن ريشــليو يظــن إال أنــه خادمهــا األول؛ مــع ذلــ" ،كــان
ـى إال عنــد
ـى مــا ،ولهــذا الســبب يتمــاهى فيهــا .فلــيس لمفهــوم ريشــليو السياســي مــن معنـ ب
يمتلكهــا بمعنـ ب
هـؤال الــذين يشــعرون بصــفة فرديــة أو جماعيــة إمــا بــقنهم أســياد بالدهــم وامــا بــقنهم قــادرون علــى أن

يصبحوا أسيادها.

لـم يكـن باســتطاعة الشـبيبة البرجوازيـة الفرنســية منـذ عــام  1129أن تشـعر بـقن فرنســا ُملكهـا .لقــد

أحد العما ُل ضجةب كبيرة أكثر من الالزم .ومن جهة أخرى ،قد تعاني هـذ الشـبيبةُ مـن هـذا االعيـا
الغـام الـذي هـب علــى فرنسـا بعـد عـام  ،1118والــذي يعـود الجـزُ األكبـر مــن أسـبابه بالتقكيـد إلــى

ـوم علــى إدمــان الكحــول أو علــى الحالــة العصــبية لةهــل عنــدما أنجبـوا
أســباب ماديــة .وسـوا أُلقــي اللـ ُ
وربوا هذ الشبيبة أو على أي شي الخر ف ن الشبيبة الفرنسـية تعطـي منـذ وقـت طويـل إشـار إل
ات أكيـدةب
ـلطات العامـة تهـتم بهـا،
على التعـب .إن الشـبيبة األلمانيـة ،حتـى فـي عـام  ،1112وبينمـا لـم تكـن الس ُ
كانــت تمتلــ" حيويـةب أكبــر بمــا ال يقــارن ،علــى الــرغم مــن حــاالت الحرمــان القاســية جــداب والطويلــة جــداب
التي عانت منها.

ـب يمنــع مــن أن تشــعر الشــبيبةُ البرجوازيــة فــي فرنســا بقــدرتها علــى أن تصــبح ســيدة
كــان هــذا التعـ ُ
البلــد .ومنــذ ذلــ" الحــين ،كــان الجـواب الــذي يفــر نفســه علــى السـؤال" :السياســة بهــدف مــاذا؟" هــو:
"بهدف أن ُينصِّبها اآلخرون في السلطة في هذا البلد" .واآلخرون يعني األجنبي .ال شي في النظام
األخالقــي له ـؤال الشــباب كــان يمنــع هــذ الرغبــة .لقــد أدخلتهــا صــدمةُ عــام  1115فــيهم علــى عمــق

مي"وس منه .لم ُيسـق إليهم أية إسا ة؛ لكنهم كانوا خا"فين؛ كانوا قد أهينوا ،وهـذ جريمـة ال تُغتفـر ،فـي
ـخاص الــذين كــانوا ينظــرون إلــيهم علــى أنهــم أدنــى مــنهم .فــي عــام ،1113
نظــرهم ،فقــد أهــانهم األشـ ُ
استشهدت الصحافةُ االيطالية بمقال ُنشر في صحيفة طالبية فرنسية تتمنى فيه شابةم فرنسية أن يجـد

موسوليني من بين مشاغله العديدة وقتاب ليقتي ويعيد النظام إلى فرنسا.

مهما كانت هذ األوساطُ قليلة اللطف ومهما كان موقفها بالنتيجة إجرامياب ف نهم كا"نـات إنسـانية،

وكا"نات إنسانية تعيسة .تُطرح المشكلةُ بشـقنهم بهـذ العبـارات :كيـف تـتم مصـالحتهم مـع فرنسـا بـدون

تسليمها بين أيديهم؟
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علــى اليســار ،أي بصــورة خاصــة لــدى العمــال والمثقفــين الــذين يميلــون إلــى جهــتهم ،هنــا" تيــاران
متمــايزان تمــاي ابز تامـاب ،علــى الــرغم مــن أن هــذين التيــارين أحيانـاب ولكــن لــيس دا"مـاب يتعايشــان فــي كــا"ن

واحـد .أحـدهما هـو التيــار المنبثـق مـن االر العمــالي الفرنسـي الـذي يعـود تاريخــه بصـورة ظـاهرة إلــى
القرن الثامن عشر ،عندما كان كثير من العمال يقرأون جان-جا" [روسو]  ،Jean-Jacquesولكنـه

يمكن أن يعود تاريخه بصورة خفية إلى الحركات األولى لتحرير البلدات .إن هؤال الذين يقودهم هـذا
التيار وحـد ُيكِّرسـون أنفسـهم بالكامـل لفكـرة العدالـة .لةسـف فـاليوم هـذ الحالـة نـادرة إلـى حـد مـا بـين
ُ
العمال ونادرة جداب بين المثقفين.
هنــا" أنــاس مــن هــذا الصــنف فــي جميــع األوســاط المســماة يســارية ،مســيحية ،نقابيــة ،الســلطوية

[أناركي ــة] ،اش ــتراكية؛ وهن ــا" أن ــاس م ــن ه ــذا الص ــنف خاصـ ـةب ب ــين العم ــال الش ــيوعيين ،ألن الدعاي ــة

الشيوعية تتكلم كثي ابر عن العدالة .وفـي هـذا تتبـع الدعايـةُ تعـاليم لينـين ومـاركس ،مهمـا بـدا ذلـ" غريبـاب

على الذين لم يلجوا خفايا المذهب.

هـ ـؤال الن ــاس ه ــم ف ــي العم ــق ذوي نزع ــة دولي ــة  internationalistesف ــي زم ــن الس ــلم ،ألنه ــم

يعلمون أن العدالة ال جنسية لها .وغالباب ما يكونون كذل" خالل الحرب طالما أنه ليس هنا" هزيمـة.

لكن هزيمة الوطن الساحقة تُظهر فو ابر فـي أعمـاق قلـوبهم وطنيـةب متينـة جـداب ونقيـة .وسيتصـالح هـؤال
إل
ف على العدالة.
مفهوم
بصورة دا"مة مع الوطن إذا ُعر عليهم
وطنية متوقِّ م
ُ
التيــار اآلخــر هــو رد علــى الموقــف البرجـوازي .لقــد أدت الماركســيةُ إلــى إمبرياليــة عماليــة شــبيهة

جداب باالمبرياليات القوميـة ،وذلـ" عنـدما قـدمت للعمـال اليقـين العلمـي المزعـوم بـقنهم سيصـبحون عمـا
قريب سادة الكـرة األرضـية .وقـدمت روسـيا مظهـ ابر مـن االثبـات التجريبـي ،وباالضـافة إلـى ذلـ" ُيعتمـد
حمـل الجز األصعب من العمل الذي ينبغي أن يؤدي إلى االطاحة بالسلطة.
عليه لت ُّ

وهنا تكمن رغبةم ال تقاوم بالنسبة ألناس منفيـين ومهجـرين معنويـاب ،مـن خـالل االحتكـا" بالجانـب
القمعي للدولة بصورة خاصة ،ألناس يقفـون بسـبب مـورو إل عتي إل
ـق توارثتـه األجيـا ُل علـى تخـوم الف"ـات

االجتماعية التـي تش ِّـكل طريـدةب للشـرطة ،ألنـاس يعـاملون علـى هـذا األسـاس كلمـا اتجهـت الدولـةُ نحـو
رد الفع ــل .تق ــول له ــم الدولـ ـةُ ذات الس ــيادة والكبيـ ـرة والقوي ــة والت ــي تحك ــم مس ــاحةب جغرافي ــة أوس ــع م ــن

بالدهم" :أنا ُمل" لكم ،أنا ثروتكم ،أنـا ملكيـتكم .أنـا لسـت موجـودةب إال لمسـاعدتكم ،وسـقجعل مـنكم فـي
يوم قريب سادةب مطلقين في بلدكم".
من جهتهم ف ن رف

منذ يـومين .إن بعـ

هذ الصداقة يبدو تقريباب سهالب كسهولة رفـ

إنسـان للمـا وهـو لـم يشـرب

النـاس الـذين قـاموا بجهـد كبيـر علـى أنفسـهم ليتمكنـوا مـن مقاومـة ذلـ" أصـابهم

االعيا ُ من هذا الجهد إلى درجة أنهم استسلموا دون قتال للضغوطات األولـى أللمانيـا .والخـرون ُكثُـر
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يجرهــا العمــ ُل الــذي
لــم يقــاوموا إال ظاهري ـاب ،وانعزلــوا فــي الواقــع ببســاطة ،خوفــاب مــن المخــاطر التــي ُّ
ينضمون إلى أحد .هؤال  ،سوا أكانوا كثيرين أم ال ،ال ِّ
يشكلون قوةب أبداب.
ينخرطون فيه عندما
ُّ

االتحاد السوﭭيتي ،عدا روسيا ،هو وطن العمال بحق .وللشعور بذل" ،لم يكن ي ـلزم سـوى النظـر

فـي أعــين العمــال الفرنســيين عنــدما كــانوا يشــاهدون ،حـول أكشــا" بيــع الصــحف ،العنــاوين التــي تعلــن
أولــى اله ـزا"م الروســية الكبي ـرة .لــم يكــن التفكيــر فــي انعكاســات هــذ اله ـزا"م علــى العالقــات الفرنســية
األلمانيــة هــو الــذي ألقــى اليــقس فــي أعيــنهم ،ألن الهـزا"م االنكليزيــة لــم تـعــنهم أبــداب بهــذا الشــكل .كــانوا

يشــعرون بــقنهم مهــددون بفقــدان أكثــر مــن فرنســا .كــانوا إلــى حــد مــا فــي الحالــة الذهنيــة التــي كانــت
اهين ماديـةم تثبــت بــقن قيامــة المســيح كانــت محـ
ســتتمل ُ
" المســيحيين األوا"ــل فيمــا لــو قُـ ِّـدمت لهــم بـر ُ
خيــال .بصــورة عامــة ،ال شــ" فــي أن هنــا" تشــابهاب كبيـ ابر إلــى حــد مــا بــين الحالــة الذهنيــة للمســيحيين
األوا"ل وبين الحالة الذهنية لكثير من العمـال الشـيوعيين .فهـم أيضـاب ينتظـرون كارثـةب قادمـة ،أرضـية،

ـوت
تقيم دفعةب واحدةب ولةبد هنا على األر الخير المطلق ومجدهم الخاص في الوقت نفسه .كان م ُ
الشــهادة أســهل علــى المســيحيين األوا"ــل منــه علــى مســيحيي العصــور الالحقــة ،وأســهل بكثيــر علــى
المحيط ــين بالمس ــيح ال ــذين كان ــت الش ــهادةُ مس ــتحيلةب عل ــيهم ف ــي اللحظ ــة األخيـ ـرة .ك ــذل" الي ــوم فـ ـ ن
التضحية أسهل على الشيوعي منها على المسيحي.

ولكـون االتحــاد السـوﭭيتــي دولـةب فـ ن الوطنيــة تجاهــه تنطـوي علــى التناقضــات نفسـها التــي تنطــوي

يقكــل

ـعف نفسـه .علـى العكـس .فوجـود تنـاق
عليهـا أيـةُ وطنيـة أخـرى .ولكـن ال ينـتج عـن ذلــ" الض ُ
الشــعور عنــدما يكــون محسوسـاب حتــى ولــو بصــورة خفيــة؛ وعنــدما ال يكــون محسوسـاب أبــداب فـ ن الشــعور

يصبح أشد به ،ألنه يستفيد في الوقت نفسـه مـن الـدوافع المتعارضـة .وهكـذا يمتلـ" االتحـاد السـوﭭيتـي
هيبة الدولة بكل أبعادها ،والوحشية البـاردة التـي تطبـع سياسـة الدولـة بطابعهـا ،الشـمولية منهـا بصـورة
خاصة؛ وفي الوقت نفسه تمتل" هيبة العدالة بكل أبعادها .ف ذا لم يكـن هـذا التنـاق

محسوسـاب فـذل"

بسبب البعد من جهة وألن االتحاد السوﭭيتي يع ُد الذين يحبونه بكل السلطة من جهة أخرى .مث ُل هـذا
األمل ال يقلل الحاجة إلى العدالة ،ولكن يجعلها عميا  .ومثلما أن كل إنسـان يحسـب نفسـه قـاد ابر بمـا
فيـه الكفايــة علــى العدالــة ،كـذل" فـ ن كــل إنسـان يعتقــد أيضـاب بــقن كــل نظــام يكـون هــو فيــه قويـاب يكــون

ـيطان المسـيح بـه .والبش ُـر يستسـلمون لـه
[
النظام] عادالب إلى حد ما .هذا هو االغوا الـذي امـتحن الش ُ
ُ
باستمرار.
على الـرغم مـن أن هـؤال العمـال الـذين تحـركهم إمبرياليـة عماليـة مختلفـون جـداب عـن البرجـوازيين
ِّ
ويشكلون تشكيلةب إنسانية أجمل ،ف ن هنا" مشكلةب مشابهة تُطرح بخصوصهم .كيـف
الفاشيين الشباب
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نجعلهم يحبون بلدهم بما يكفي من دون أن نسلِّمه لهم؟ ألنه ال يمكن تسليمه لهم ،وال حتـى إعطـاؤهم
موقعاب ممي ابز فيه؛ فقد يكون هذا ظلماب صارخاب بحق باقي السكان ،وخاصة الفالحين.

يجب علـى الموقـف الحـالي لهـؤال العمـال تجـا ألمانيـا أال يعمـي عـن خطـورة المشـكلة .يصـادف

أن تكون ألمانيا عدو االتحاد السوﭭيتي .وقبـل أن تكـون كـذل" ،كـان هنـا" باألصـل اضـطراب بيـنهم؛
لكن الضرورة الحيوية للحزب الشيوعي هي أن ِّ
اب كـان "ضـد
يغذي االضـطراب دا"مـاب .وهـذا االضـطر ُ
الفاشية األلمانية واالمبريالية االنكليزية" .فرنسا ال عالقة لها بالموضوع .من جهة أخرى ،وخالل سنة

ـقثير الشــيوعي بالكامــل
كانــت حاســمةب ،منــذ صــيف عــام  1111حتــى صــيف عــام ُ ،1192مــورس التـ ُ
ضد فرنسا .ولن يكون سهالب التوصل إلى أن يتجه هؤال العما ُل بقلوبهم نحو بالدهم.
لدى باقي السكان لم تكن أزمةُ الوطنية حـادةب إلـى هـذا الحـد؛ ولـم تكـن تبلـغ حـد االنكـار ،لصـالح
شــي الخــر؛ هنــا" فقــط نــوع مــن االنطفــا  .فعنــد الفالحــين كــان مـ ُّ
ـرد ذلــ" بــال شــ" إلــى أنهــم كــانوا

يش ــعرون بـ ــقنهم غيـ ــر محسـ ــوبين فـ ــي البلـ ــد ،إال اللهـ ــم كعتـ ــاد بشـ ــري لخدمـ ــة المصـ ــالح الغريبـ ــة عـ ــن
مصالحهم؛ وعند البرجوازيين الصغار فال بد أن يكون مرد ذل" إلى الضجر بصورة خاصة.

الوثنيـة .إذ إنـه تحـت

سبب عام جداب هو أشبه بنقـي
يضاف إلى جميع أسباب السخط الخاصة م
اسم األمة أو الوطن لم تعد الدولةُ خي ابر مطلقاب ،بمعنى الخير الذي يجب خدمته بالتفـاني واالخـالص.

بالمقابل أصبحت فـي نظـر الجميـع خيـ ابر ال حـدود السـتهالكه .فـالمطلق المتعلـق بالوثنيـة بقـي مرتبطـاب
بهــا ،بعــد أن ازلــت الوثنيـةُ ،وأخــذ هــذا الشــكل الجديــد .فبــدت الدول ـةُ القــرن الخص ـيب الــذي ال ينضــب
والذي يوزع الكنوز بما يتناسب مع الضغوط التي تتعر

لها .وهكذا يحقـدون عليهـا دا"مـاب لعـدم مـنح

المزيد .كان يبدو أنها ترف كل ما لم تكن تُ ِّ
قدمـه .وعنـدما كانـت تطلـب كـان مطلبهـا يبـدو كمفارقـة.
وعندما كانت تفر كان فرضها إك ارهـاب ال يطـاق .كـان موقـف النـاس مـن الدولـة كموقـف أطفـال مـن

كبار ال يحبهم هـؤال األطفـا ُل وال يخـافون مـنهم ولـيس كموقـف أطفـال مـن البـا"هم؛ فيطلبـون باسـتمرار
وال يريدون أن يطيعوا.
كيف يمكن االنتقـال دفعـةب واحـدة مـن هـذا الموقـف إلـى االخـالص الـذي ال حـد لـه والـذي تفرضـه

ـرب؟ لكــن حتــى خــالل الحــرب اعتقــد الفرنســيون أن الدولــة كانــت تمتلــ" النصــر فــي مكــان مــا فــي
الحـ ُ
خزا"نها ،إلى جانـب الكنـوز األخـرى التـي لـم تكـن تريـد أن تتكلـف عنـا إخراجهـا .وتـم فعـ ُل كـل شـي
الشعار" :سنهزم ألننا األقوى".
لتشجيع هذا الرأي ،كما ُيظهر هذا
ُ
ـيحرر النصـ ُـر بلــداب يكــون فيــه الجميــع مشــغولين حصـ ابر تقريبـاب بعــدم الطاعــة ،ألســباب دني"ــة أو
سـ ِّ

ســامية .فقــد ســمعوا إذاعــة لنــدن وقـ أروا ووزعـوا أو ارقـاب محظــورة وســافروا بطريــق التهريــب وخبــقوا القمــح

111

وعملوا بقسـوأ صـورة ممكنـة ومارسـوا السـوق السـودا وتبـاهوا بكـل ذلـ" بـين األصـدقا واألهـل .فكيـف
ُنفهم هؤال الناس بقن األمر قد انتهى وبقنه يجب من اآلن فصاعداب أن يطيعوا؟
لربمــا كــانوا أمضـوا أيضـاب هــذ الســنوات فــي الحلــم بالشــبع .إنهــا أحــالم متســولين ،بمعنــى أنهــم ال

ـلطات العامــة
يفكــرون إال بالحصــول علــى األشــيا المفيــدة بــدون أي مقابــل .فــي الواقــع ،سـ ِّ
ـتؤمن السـ ُ
التوزيــع؛ فكيــف يمكــن إذاب ُّ
ـف المتســول الــوقح هــذا أشــد إلــى أقصــى درجــة ،هــذا
ـب أن يصــبح موقـ ُ
تجنـ ُ
الموقــف الــذي كــان باألســاس موقــف م ـواطنين تجــا الدولــة؟ واذا كــان موضــوع هــذا الموقــف هــو بلــد
أجنبي ،كقمريكا مثالب ،ف ن الخطر أكبر بكثير.

الحلــم الثــاني المنتشــر جــداب هــو حلــم القتــل .القتــل باســم أجمــل الــدوافع ،ولكــن القتــل بــدنا ة وبــدون

مسؤولية .إما أن الدولـة تستسـلم لعـدوى هـذا االرهـاب المنتشـر ،وهـو مـا يـدعو إلـى الخـوف ،وامـا أنهـا
الجانب القمعـي والبوليسـي للدولـة يحتـل المرتبـة األولـى،
تحاول الحد من ذل" ،وفي الحالتين سيصبح
ُ
الجانب المكرو جداب والمحتقر في فرنسا بالتواتر.
ذل"
ُ
وستكون الحكومةُ التي ستظهر في فرنسا بعد تحريـر األر

أمـام خطـر ثالثـي يسـببه طعـ ُم الـدم

العجز عن الطاعة.
هذا وعقدةُ التسول تل" وذا"
ُ
لــيس هنــا" إال عــالل واحــد .وهــو إعطــا الفرنســيين شــي"اب يحبونــه .إعطــاؤهم أوالب فرنســا ليحبُّوهــا.
وتصـ ُّـوُر الحقيقــة المقابلــة الســم فرنســا بحي ـ
النفس.

يمكنهــا ،كمــا هــي وفــي حقيقتهــا ،أن تُحــب مــن أعمــاق

إن لب التناق المالزم للوطنية هو أن الوطن شي محدود يتطلب فريضـةب غيـر محـدودة .ففـي
لحظة الخطر القصوى ،يطلب كل شي  .لماذا ُيعطى ُّ
كل شي لشي محدود؟ مـن جهـة أخـرى فـ ن

عدم التصميم على إعطا"ه كل شي عندما يكون في حالة الحاجة يعني التخلِّي عنـه تمامـاب ،ألنـه ال

يمكن الحفاظ عليه بثمن بخس .وهكذا يبدو أن المر يكون إما في هذ الجهة واما في الجهة المقابلة
مما يجب عليه تجا الوطن ،واذا ذهب بعيداب في الجهة المقابلة ف نه سيعود الحقاب كردة فعل باألحرى
إلى هذ الجهة.
التناق

واضح تماماب .أو بتعبير أدق ،إنه واقعي ،ولكن بـالنظر إلـى حقيقتـه ف نـه يعـود إلـى أحـد

هــذ التناقضــات األساســية للوضــع البشــري ،والتــي يجــب االعت ـراف بهــا وقبولهــا واســتخدامها كمرقــاة
يصعد عليها المـرُ إلـى فـوق مـا هـو إنسـاني .لـيس هنـا" أبـداب فـي هـذا الكـون مسـاواة فـي األبعـاد بـين
الواجب وبين موضوعه .فالواجب غير محدود والغر محدود .هذا التناق ُ يلقي بثقلـه علـى الحيـاة
اليوميــة لجميــع البشــر بــدون اســتثنا  ،بمــن فــيهم األشــخاص الــذين قــد يكونــون عــاجزين تمامــاب عــن
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صياغته حتى بعبارات غامضة .وكل الوسـا"ل التـي اعتقـد البش ُـر أنهـم اكتشـفوها للخـرول منـه مـا هـي
إال كذب.
أحد هذ الوسا"ل يقوم على عدم االعتراف بالواجبات إال تجا ما ليس من هذا العالم .هنا" نوع
مــن هــذ الوســيلة يشـ ِّـكل التصــوف المزيــف ،التقمــل المزيــف .وهنــا" نــوع الخــر هــو ممارســة األعمــال
تم ض ــمن روح م ــا" ،لوج ــه اهلل" ،كم ــا يق ــال ،حيـ ـ ال يك ــون األش ــقيا ُ ال ــذين يتلق ــون
الحس ــنة الت ــي تـ ـ ُّ
المساعدة سوى إل
مادة للعمل فقط ،وتكون فرصةب لفاعل خير ُليعبِّر هلل عن العطف .وفي كال الحالتين،
هنا" كذب ،ألن "مـن ال يحـب أخـا الـذي يـ ار كيـف يمكنـه أن يحـب اهلل الـذي ال يـ ار ؟" إنـه فقـط مـن
خالل األشيا والكا"نات في هذ الدنيا يمكن للحب البشري أن يخترق ليبلغ ما يسكن و ار ذل".

هنــا" وســيلة أخــرى تقــوم علــى قبــول وجــود موضــوع أو عــدة مواضــيع تضـ ُّـم هــذا المطلــق ،هــذا

الالنها"ي ،هذا الكمال ،وتكون بصورة ر"يسية مرتبطةب بالواجب في ذاته .وهذ هي كذبة الوثنية.

الوسيلة الثالثة تقوم على إنكار كل واجب .ال يمكن إثبات خطق ذل" ببرهان مـن النـوع الهندسـي،

النفي
اهين .وفي الواقع ،هذا
ألن الواجب هو من مستوى يقين أعلى من المستوى الذي تسكن فيه البر ُ
ُ
ِّ
االنسان على إل
الروحي لديه بقم ار
الموت
نحو يترافق فيه
ويشكل انتحا ابر روحياب .وقد ُخلق
مستحيل.
ُّ
ُ
ُ

نفسـية هــي األخـرى قاتلــة .فــي الواقـع ،تمنــع غريـزةُ البقـا الــنفس مـن أن تقتــرب أكثــر مـن حالــة كهــذ ؛

لنقـل بالتقكيـد
ـجر ُي ِّ
حولهـا إلـى خـوا  .بصـورة دا"مـة تقريبـاب ،أو ُ
وحتى على هذا النحو ،ف نه يتملكهـا ض م
بصورة دا"مة تقريبـاب ،مـن ينكـر كـل واجـب يكـذب علـى اآلخـرين وعلـى نفسـه؛ وهـو فـي الحقيقـة يعـرف
ذل" .ليس هنا" من إنسان ال يحمـل أحيانـاب أحكامـاب حـول الخيـر والشـر ،حتـى ولـو لمجـرد إلقـا اللـوم
على اآلخرين فقط.

يجــب قبــو ُل الوضــع الــذي ُوجــد لنــا والــذي ُيخضــعنا لواجبــات مطلقــة تجــا أشــيا نســبية ومحــدودة
وناقصـة .ولتمييــز هــذ األشــيا ومعرفــة كيــف يمكــن أن تتكــون متطلباتُهــا منــا ،يجــب أن نــرى بوضــوح

على أي شي تقوم عالقتُها مع الخير.
ـاهيم التجـ ُّـذر والوســط الحيــوي بهــذا الشــقن .وال تحتــال الثباتهــا بب ـراهين،
بالنســبة للــوطن ،تكفــي مفـ ُ
الحيوانــات

ألنــه قــد تــم التحقــق منهــا تجريبيـاب منــذ عــدة ســنوات .فكمــا أن هنــا" أوســاطاب زراعيــة لــبع
المجهرية وتُر إل
بات ضروريةب لبع النباتات ،كذل" ف ن هنا" جز اب ما مـن الـنفس فـي كـل فـرد وبعضـاب
مــن طــرق التفكيــر والتصـ ُّـرف التــي تنتقــل مــن الــبع
البلد.
الوطني وتختفي عندما يدمر ُ

إلــى اآلخـرين ال يمكــن أن توجــد إال فــي الوســط

يعــرف اليــوم جميــعُ الفرنســيين مــا الــذي كــان ينقصــهم عنــدما هلكــت فرنســا .يعرفــون ذلــ" مثلمــا
يعرفون ما الذي ينقص عندما ال يقكل المرُ .يعرفون أن جـز اب مـن أنفسـهم يلتصـق بفرنسـا إلـى درجـة
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أنه عندما تُنتزع منهم فرنسـا يبقـى ملتصـقاب بهـا كالتصـاق الجلـد بشـي يحتـرق ،ثـم ُينتـزع كـذل" .هنـا"
إذاب شي يلتصق به جزم من نفـس كـل فرنسـي ،الجـز نفسـه بالنسـبة لجميـع الفرنسـيين ،الجـز الوحيـد

والحقيقي على الرغم من كونه غير ملمـوس ،والحقيقـي علـى طريقـة األشـيا التـي نلمسـها .وعلـى هـذا
الظــروف إال تهديــد بالــدمار – يســاوي

ـزو فــي بعـ
األســاس ف ـ ن مــا يهــدد فرنســا بالــدمار – ومــا الغـ ُ
التهديــد بتشـ إل
ـذرياتهم علــى مــد النظــر .ألن هنــا"
ـويه جســدي لجميــع الفرنســيين ،وألوالدهــم وألحفــادهم ولـ ِّ

شعوباب لم ُيـشـفوا أبداب من كونهم تعرضوا ذات مرة للغزو.

ـب تجـا الـوطن نفسـه كبديهـة .فيتعـايش مـع واجبـات أخـرى؛ وال ُيلـزم
هذا يكفي لكـي يفـر الواج ُ
بالعطا الكامل دا"ماب؛ إنما ُيلزم بالعطا الكامل أحياناب .مثلما أنه يجـب علـى عامـل المـنجم أحيانـاب أن

يعطــي كـل شــي عنــدما يحصــل حــاد فــي المــنجم ويتعــر زمــال م لــه لخطــر المــوت .وهــذا مقبــول
ـوطن بشـكل ملمـوس كـقمر
ومعترف به .الواجـب نحـو الـوطن أمـر بـديهي تمامـاب أيضـاب عنـدما يعـاني ال ُ
واقع .وهو كذل" اليوم .فواقع فرنسا أصبح حساساب لجميع الفرنسيين من خالل الحرمان.

لــم يجــرؤ أحــد أب ـداب علــى إنكــار الواجــب تجــا الــوطن مــن غيــر إنكــار حقيقــة الــوطن .و ِّ
الس ــلميةُ

القصـوى بحسـب مـذهب غانــدي ليسـت نفيـاب لهــذا الواجـب ،بـل مــنهج خـاص للقيـام بــه .هـذا المـنهج لــم

يطبق أبداب ،على حد علمنا؛ وخاصـةب أن غانـدي لـم ِّ
يطبــقه ،وغانـدي كـان واقعيـاب جـداب .ولـو كـان طُِّبـق

في فرنسا لما قاوم الفرنسيون الغازي بقي سالح؛ ولكن لما وافقـوا أبـداب علـى القيـام بـقي شـي فـي هـذا
المجال من شقنه أن يساعد الجيش المحتل ،لكانوا فعلوا كل شي العاقته ،ولكانوا استمروا على هـذا
الموقف بعناد إلى ما ال نهاية .من الواضح أنهم كانوا سيهلكون بقعداد كبيرة وبصورة مؤلمة جداب .إن

هذا محاكاة آلالم المسيح مطبقة على الصعيد الوطني.

لو كان هنـا" أمـة قريبـة مـن الكمـال فـي مجملهـا بحيـ

يمكـن اقتـراح محاكـاة الالم المسـيح عليهـا

لكــان ذلــ" يســتحق بالتقكيــد فعلــه .ربمــا ســتزول ،ولكــن زوالهــا أفضــل بكثيــر جــداب مــن بقا"هــا المعظــم

الممج ـد .لكــن األمــر لــيس كــذل" .ومــن المــرجح جــداب ،بــل مــن المؤكــد ،أن األمــر ال يمكــن أن يكــون

كــذل" .يمك ـن فقــط للــنفس ،فــي عزلتهــا األكثــر س ـرية ،أن ُيـقـيـ ـ
الكمال.

ـي قُـ ُـدماب نحــو مثــل هــذا
لهــا المضـ ُّ

ـاس ُيظهــرون اســتعداداب لهــذا الكمــال المســتحيل ف ـ ن الســلطات العامــة
مــع ذلــ" ،إذا كــان هنــا" أنـ م
ملزم ـةم بالســماح لهــم بــذل" ،ال بــل بتقــديم الوســا"ل لهــم لبلــوغ ذلــ" .هــاهي إنكلت ـ ار تعتــرف بــاعت ار
الضمير.
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ولكن ال يكفـي هـذا .ربمـا ينبغـي علـى هـؤال أن يكلِّفـوا أنفسـهم عنـا ابتكـار شـي يش ِّـكل حضـو ابر

في الحرب بكل معنى الكلمة ،حضو ابر شاقاب وخط ابر أكثر مـن حضـور الجنـود أنفسـهم ،وذلـ" بـدون أن

يكون هذا األمر مشاركةب ال مباشرة وال غير مباشرة في العمليات االستراتيجية.

قــد يكــون هــذا هــو العــالل الوحيــد لمســاو الدعايــة الســلمية .ألن هــذا مــن شــقنه أن يتــيح ،بــدون

ار من هـذا النـوع .ال يمكـن
ظلم ،فضح الذين يرفضون ،بمجاهرتهم بالسلمية التامة أو شبه التامة ،إقر اب

لهذ السلمية أن تؤذي إال إذا تم الخلـطُ بـين كـراهيتين ،كراهيـة القتـل وكراهيـة المـوت .األولـى شـريفة،
ولكنها ضعيفة؛ والثانية تكاد تكون مخجلـة ،لكنهـا قويـة جـداب؛ وخلطهمـا يش ِّـكل دافعـاب ذا طاقـة كبيـرة ال

الســلميون الفرنسـيون فـي السـنوات
يكبحه الخج ُل وتكون فيه الكراهيةُ الثانية هـي وحـدها الفاعلـة .كـان ِّ
األخيـ ـرة يكره ــون الم ــوت ،ويكره ــون االقت ــل كراهيـ ـةب مطلق ــة ،ولـ ـوال ذل ــ" لم ــا هرعـ ـوا بس ــرعة كبيـ ـرة ف ــي
تموز/يوليــو عــام  1192إلــى التعــاون مــع ألمانيــا .والعــدد القليــل الــذي كــان موجــوداب فــي هــذ األوســاط

بدافع اشم"زاز حقيقيي من القتل كان مخدوعاب بكل أسف.

بفصل هاتين الكراهيتين عن بعضـهما ُيقضـى علـى كـل خطـر .فتـقثير كراهيـة القتـل لـيس خطـ ابر؛

فهي أوالب حسنة ،ألن مصدرها الخيـر؛ ثـم إنهـا ضـعيفة ،ولـيس هنـا" لةسـف أيـة فرصـة فـي أال تظـل

ضــعيفةب .أمــا بالنســبة للضــعفا أمــام الخــوف مــن المــوت فاألجــدر أن يكونـوا موضــوع شــفقة ،ألن كــل
علـى األقـل مـن وقـت آلخـر لهـذا الضـعف؛ لكـن

كا"ن إنساني ،إن لـم ُيحمـل علـى التعصـبُ ،معـر
يروجون لـه فـ نهم يصـبحون الثمـين ،ويصـبح عند"ـذ مـن الضـروري والسـهل
إذا جعلوا من ضعفهم رأياب ِّ
فضحهم.

عرف الوطن بقنه وسط حيـوي معـين ،نتجنـب التناقضـات واألكاذيـب التـي تنخـر الوطنيـة.
عندما ُن ِّ
إنــه وســط حيــوي؛ لكــن هنــا" أوســاط أخــرى .وقــد نــتج عــن تشــاب" أســباب يخــتلط فيهــا الخيـ ُـر والشــر

والعــدل والظلــم ،وبــذل" فهــو لــيس أفضــل الممكــن .ربمــا تشــكل علــى حســاب تركيبــة أخــرى غنيــة أكثــر
الماضـية

بالتدفقات الحيوية ،وفي حال كان األمر كذل" ف ن الحسرات ستصبح مبـررةب؛ لكـن األحـدا
وقعـت وانتهـت؛ وهــذا الوسـط موجــود ،ويجـب المحافظــة عليـه كمــا هـو وكقنــه كنـز وذلــ" بسـبب الخيــر
الذي يحتوي عليه.

ـود ملــ" فرنســا .إال أنــه ظهــرت رواب ـطُ
ـكان الــذين غ ـزاهم جنـ ُ
لقــد تــقلم فــي كثيــر مــن الحــاالت السـ ُ
عضــويةم كثيـرة علــى مــر العصــور إلــى درجــة أن عالجـاب جراحيـاب ال يفعــل شــي"اب ســوى أنــه يضــيف شـ ابر
جديداب إلى هذا الشر .ال يمكن إصالح الماضـي إال جز"يـاب ،وال يمكـن ذلـ" إال مـن خـالل حيـاة محليـة

السلطات العامة ضمن إطار األمـة الفرنسـية .مـن جهـة أخـرى فـ ن زوال
واقليمية تسمح بها وتشجعها
ُ
األمة الفرنسـية ،بـدون القيـام بققـل مـا يمكـن مـن إصـالح الشـر النـاتج عـن الغـزو الماضـي ،يج ِّـدد هـذا
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متزيــدة وبصــورة كبيـرة جــداب؛ واذا عــانى عــدد مــن الســكان ،منــذ عــدة قــرون ،مــن فقــدان
الشــر بخطــورة ا
الحيويــة بســبب األســلحة الفرنســية فـ نهم سـ ُـيقتلون معنويـاب بجــرح جديــد تســبِّبه األســلحةُ األلمانيــة .وبهــذا
ـار بـين حـب الـوطن الصـغير وحـب
المعنى فقط تكون صحيحةب الفكرةُ العامـة التـي تقـول بـقن ال تع ُ

الــوطن الكبيــر .ألنــه بهــذا يمكــن لشــخص مــن تولــوز أن يتقســف بشــدة ألن مدينتــه أصــبحت مــؤخ ابر
فرنس ــية؛ وألن كثيـ ـ ابر م ــن الكن ــا"س الروماني ــة الرا"ع ــة ق ــد ُه ـ ِّـدمت لتفس ــح المك ــان لطـ ـراز ق ــوطي ردي

مســتورد؛ وألن محــاكم التفتــيش قــد أوقفــت التفــتح الروحــي؛ ويمكنــه بشــغف أكبــر أن يعلِّــل نفســه أيض ـاب

نفسها ألمانيةب.
ويعدها بقال يقبل أبداب بقن تصبح هذ المدينةُ ُ
كذل" األمر بالنسبة للخارل .ف ذا كان الوطن ُيعتبر وسطاب حيوياب فال حاجة البعاد عن التـقثيرات
الخارجيــة إال بالمقــدار الــالزم ل قامــة فيــه ولــيس بصــورة مطلقــة .وتتوقــف الدولـةُ عــن أن تكــون ،بحــق

إلهي ،سيدةب مطلقة على األراضي المسـؤولة عنهـا؛ إن سـلطةب عقالنيـةب ومحـدودةب علـى هـذ األ ارضـي،
منبثقةب من هي"ات دولية وهدفُها مشاك ُل أساسـية ذات معطيـات دوليـة ،مـن شـقنها أال تعـود تُعتبـر ُجـرم
خيانة [للمصلحة العليا]  .lèse-majestéكما يمكن أيضاب إنشا أوسـاط النتشـار األفكـار ،أوسـع مـن
األقــاليم الفرنســية بققــاليم غيــر فرنســية .ألــيس طبيعي ـاب ،مــثالب ،أن

فرنســا وتضــم فرنســا ،أو ت ـربط بع ـ
يشــعر فــي نطــاق معــين كـ ٌّـل مــن بريتــاني  80la Bretagneوبــالد الغــال [ Gallesويلــز  Walesأو
81

وايرلندا أنها أج از من وسط واحد؟

"كمري"  ]Cymruوقُرنوالية [كورُنوال] la Cornouaille
ولكن من جديد ،كلما تعلقنا بهذ األوساط غير الوطنيـة أردنـا الحفـاظ علـى الحريـة الوطنيـة ،ألن
ـادالت
مثــل هــذ العالقــات فيمــا يتعــدى الحــدود ال يــتم مــن أجــل الســكان المســتعبدين .وهكــذا كانــت التبـ ُ
الثقافيــة بــين بلــدان حــو المتوســط أشــد كثافــة بمــا ال يقــارن وأكثــر حيويــة قبــل الغــزو الرومــاني ممــا
كانــت عليــه بعــد  ،فــي حــين أن جميــع هــذ البلــدان ،الخاضــعة للحالــة البا"ســة لةقــاليم ،وقع ـت فــي

تجانس ك"يب .ال يكون هنا" تبادل إال إذا حافظ ك ُّـل واحـد علـى عبقريتـه الخاصـة ،وهـذا لـيس ممكنـاب

بدون حرية.

 80بريتاني (بريتانيا)  :la Bretagneمنطقة فرنسية عاصمتها رين ( .Rennesالمترجم)

 81قرنوالية أو كورنوال  Les Cornouaillesأو [ la Cornouaillesال ُكورُنواي] (باالنجليزيةCornwall :
وبالكورينية :)Kernow :مقاطعة إنكليزية ساحلية جنوب غرب إنكلترا .تقع إلى الغرب من نهر تامار
وديفون .عاصمتها ترورو  .Truroقرنوالية هي الوطن التاريخي للشعب الكورنيشي الذي يعد أحد الشعوب

الكلتية التي تـنتمي إلى الدول الكلتية الستة التاريخية ب جماع الكثير من السكان والمؤرخين .يجيد بع

المنطقة اللغة الكورنية ،وهي لغة كلتية قديمة في منطقة قرنوالية تعود لعام  ،1333وهي مرتبطة باللغة
الويلزية والبريتونية .كما يعتبر بع

سكان

إنجليز( .المترجم)
السكان أنفسهم "قرنواليين" وليسوا
اب
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بصورة عامة ،إذا اعترفنا بوجود عدد كبير من األوساط الحاملـة للحيـاة فـ ن الـوطن ال يش ِّـكل إال
واحـداب مـن هـذ األوســاط ،ومـع ذلـ" فعنـدما يكــون فـي خطـر الـزوال فـ ن جميـع الواجبـات الناتجـة عــن
إخـ إل
ـالص لجميــع تلــ" األوســاط تتحــد فــي واجــب وحيــد هــو نجــدة الــوطن .ألن أف ـراد ســكان مســتعبدين
لدولة أجنبية يكونون محرومين من جميـع هـذ األوسـاط معـاب ،ولـيس فقـط مـن الوسـط الـوطني .وهكـذا

عندما تجد األمةُ نفسها في هذ الدرجة من الخطر ف ن الواجـب العسـكري يصـبح التعبيـر الوحيـد عـن
جميــع االخالصــات علــى هــذ األر  .وهــذا صــحيح حتــى بالنســبة لمعترضــي الضــمير ،إذا تجشــمنا

عنا إيجاد معادل لعملية الحرب وقدمنا لهم.
عنــدما ُيعتــرف بــذل" فــال بــد أن ينــتج عنــه بعـ ُ التعــديالت فــي طريقــة النظــر إلــى الحــرب ،فــي
حالــة الخطــر الـذي يهــدد األمــة .أوالب يجــب إلغــا ُ التمييــز بــين العســكريين والمــدنيين إلغــا ب كــامالب ،هــذا

التمييز هو الذي باألساس قد محا تقريباب ضغطُ الوقـا"ع .فهـذا التمييـز هـو الـذي فـي جز"ـه األكبـر قـد
أدى إلى رد الفعل بعد عام  .1118كـل فـرد مـن السـكان مـدين للبلـد فـي مجمـوع قـوا ومـوارد الماليـة

الخطر .من المحبذ توزيع اآلالم والمخاطر على جميع ف"ات السكان،
وحتى في حياته ،إلى أن يزول
ُ
شباباب وشيوخاب ،رجاالب ونسا ب  ،من هم في صحة جيدة ومـن هـم فـي صـحة سـي"ة ،بمقـدار مـا تسـتطيعه
ـات التقنيــة بالكامــل ،وحتــى أكثــر مــن ذلــ" بقليــل .أخي ـ ابر ف ـ ن شــدة ارتبــاط الشــرف ب تمــام هــذا
االمكانيـ ُ
الواجب وشدة معارضة االك ار الخـارجي للشـرف تبلغـان درجـةب يصـبح معهـا مـن الواجـب ربمـا السـماح
لل ـراغبين بــقن يتخلص ـوا مــن هــذا الواجــب؛ إنهــم يعــاقبون ربمــا بفقــدان الجنســية ،وأكثــر مــن ذلــ" إمــا

بطردهم مع منعهم من العودة أبداب إلى البلد ،واما ب هانات دا"مة كعالمة عامة على أنهم بال شرف.

مــن الفاضــح أن يعاقــب علــى االخــالل بالشــرف بالطريقــة نفســها التــي يعاقــب بهــا علــى الس ـرقة

والقتــل .فالــذين ال يريــدون الــدفاع عــن وطــنهم يجــب أن يفقــدوا الــوطن بــال قيــد وال شــرط ،ال أن يفقــدوا
الحياة وال أن يفقدوا الحرية.
ـاب بالنســبة لعــدد كبيــر عقاب ـاب ال معنــى لــه ف ـ ن
إذا كــان وضــع البل ـد وضــعاب يكــون فيــه هــذا العقـ ُ
إل
عند"ذ بدون فعالية .وال يمكننا تجاهل ذل".
القانون العسكري أيضاب سيجد نفسه
األوقـات علـى جميـع االخالصـات األرضـية ،بالمثـل

اجب العسكري يشتمل فـي بعـ
إذا كان الو ُ
ف ـ ن واجــب الدولــة فــي كــل وقــت هــو أن تحــافظ علــى كــل وســط داخــل األ ارضــي أو خارجهــا ،حي ـ
يستمد جزم صغير أو كبير من السكان حياةب للروح.
إن واجب الدولة األكثر وضوحاب هو السهر بصورة فاعلة فـي كـل وقـت علـى أمـن أر

الـوطن.

األمن ال يعني غياب الخطر ،ألن الخطر موجود دا"ماب في هذا العالم ،بـل الـتخلص مـن المـقزق فـي
و ُ
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حالة األزمة .غير أن هذا ليس سوى الواجب األكثر أساسية للدولة .واذا ال تفعل سـوا ف نهـا ال تفعـل
شي"اب ،ألنها إذا لم تفعل سوى ذل" فلن تتمكن حتى من النجاح فيه.

واجب الدولة أن تجعل من الوطن حقيقةب بقعلى درجة ممكنـة .فهـو لـم يكـن حقيقـةب بالنسـبة لكثيـر

من الفرنسيين في عام  .1111وقد أصبح من جديد حقيقةب من خالل الحرمـان .يجـب أن يبقـى كـذل"

مــن خــالل الملكيــة ،ولهــذا يجــب فــي الواقــع أن يكــون بالفعــل مـ ِّ
ـزوداب بالحيــاة وأن يكــون بالفعــل أرض ـاب
ُّ
المخلصـة لكـل أنـواع األوسـاط األخـرى
للتجذر .يجـب أيضـاب أن يكـون بي"ـةب مال"مـةب للمشـاركة والمحبـة ُ
غير .
اليــوم ،بينمــا اســتعاد الفرنســيون الشــعور بــقن فرنســا هــي حقيقــة ،أصــبحوا أكثــر وعي ـاب ممــا مضــى

بــالفوارق المحليــة .إن لتقســيم فرنســا إلــى أجـ از وللرقابــة علــى الم ارســالت التــي تتضــمن تبــادل األفكــار
فــي إقلــيم صــغير تــقثي ابر فــي ذلــ" ،والمفارقـةُ هــي أن االخــتالط المتصــنع للســكان ســاهم كثيـ ابر فــي ذلــ"

ـوني]
ني [بريتـ ٌّ
ـعور بقنــه بريتــا ٌّ
أيض ـاب .فلــدى المــر اليــوم بصــورة مســتمرة وحــادة أكثــر ممــا مضــى الشـ ُ
ـانسي  ،Provençalباريس ــي .ويشــوب هــذا الشــعور شــي م م ــن
 ،Bretonلـ ِّ
يني  ،Lorrainﭙـــروﭭ ـ ٌّ
ـور ٌّ
المـل ِّح أيضاب إزالةُ الشعور بكـر األجانـب .لكـن هـذا
العدوانية ينبغي محاولةُ إزالتها؛ فضالب عن أنه من ُ
مـع

الشعور في ذاته يجب عدم تثبيطه ،بل علـى العكـس .قـد يكـون مـن الكـارثي القـو ُل بقنـه يتعـار
الوطنية .ففي الضيق واالضطراب والوحدة واالقتالع الذي يوجد فيـه الفرنسـيون يجـب المحافظـةُ علـى

ـات
جمي ــع االخالص ــات والتعلق ــات ككن ــوز ن ــادرة ج ــداب وثمين ــة ج ــداب ،ويج ــب س ــقايتها كم ــا تُس ــقى النبات ـ ُ
المريضة.

ال بقس في أن تنادي حكومةُ ﭭيشي بمذهب إقليمي .خطؤها الوحيد بهذا الشقن هـو عـدم تطبيقهـا

له .وبعيداب عـن العمـل بعكـس شـعاراتها فـي كـل شـي  ،يجـب علينـا المحافظـة علـى كثيـر مـن األفكـار

التي أطلقتها دعايةُ الثورة الوطنية ،بل يجب جعلُها حقا"ق.

ـعور بــقن فرنســا صــغيرة وبــقن المــر فــي
كــذل" ف ـ ن الفرنســيين حتــى فــي ع ـزلتهم قــد تملكهــم الشـ ُ
الــداخل يضــيق نف ُســه وبقنــه يلـزم أكثــر مــن ذلــ" .لقــد فعلــت فكـرةُ أوروبــا والوحــدة األوروبيــة الكثيــر مــن

أجل نجاح الدعاية التامرية في األيام األولى .وهذا الشـعور أيضـاب ال يمكـن تشـجيعه كثيـ ابر وال تغذيتـه.

ومن الكارثي جعلُه متعارضاب مع الوطن.

أخيـ ابر ال يمكــن تشــجيعُ وجــود أوســاط أفكـ إل
ـار ال تشـ ِّـكل جهــا ابز فــي الحيــاة العامــة؛ ألنــه بهــذا الشــرط
الوحيد ال تكون هذ األوساطُ جثثاب ميتة .إنها حالـة النقابـات ،إذا لـم تكـن مثقلـةب بمسـؤوليات يوميـة فـي
التنظيم االقتصادي .إنها حالة األوساط المسيحية ،البروتستانتية أو الكاثوليكية ،وبصورة خاصة حالة

تنظيمات مثل الشبيبة العاملة المسيحية J.O.C.؛ لكـن الدولـة التـي قـد تستسـلم أقـل مـا يمكـن لةهـوا
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االكليروسية تقتل مـن كـل بـد هـذ األوسـاط .إنهـا حالـة الجماعـات التـي ظهـرت بعـد الهزيمـة .بعضـها

ظهــر رســمياب ،معســكرات الشــبيبة [ ،82Chantiers de Jeunesseجمعيــات] رفــاق العمــل [المهنــة]
 ،Compagnonsوالبع

اآلخر كان سرياب ،أي مجموعات المقاومة.وكان لبعضها قليـل مـن الحيـاة

علــى الــرغم مــن صـفتها الرســمية ،بمصـادفات اســتثنا"ية؛ لكــن لــو أُبقيــت لهــا صــفتُها الرســمية لماتــت.
ـالم الغـوا منحهــا وجــوداب رســمياب فــي الحيــاة
واألخــرى ولــدت مــن الصـراع ضــد الدولــة ،ولــو تــم االستسـ ُ
العامة لدمرها ذل" معنوياب بدرجة رهيبة.

من جهة أخرى ،إذا كانت هذ األوساطُ من هذا النوع في معزل عن الحياة العامة ف نهـا ال تعـود
موجــودةب .يجــب إذاب أال تكــون جــز اب منهــا وأال تكــون أيض ـاب بمنــقى عنهــا .ومــن الطُّ ـ ُرق المتعلِّقــة بهــذا
الشــقن يمكــن أن تكــون مــثالب طريقــة أن الدولــة تعــيِّن م ـ ار ابر أناس ـاب تختــارهم فــي هــذ األوســاط لمهمــات
خاصة ،بصفة مؤقتـة .لكـن ال بـد للدولـة نفسـها مـن أن تختـار األشـخاص ،هـذا مـن جهـة ،ومـن جهـة

أخرى ال بد أن يجد جميـعُ رفـاقهم فـي ذلـ" مـدعاةب للفخـر .إن طريقـة كهـذ يمكـن أن تـؤدي إلـى حالـة
المؤسسة.

ـان األفكــار ال
وهنــا أيض ـاب يجــب ،مــن خــالل محاولــة منــع الكراهيــات ،تشــجيعُ االختالفــات .فهيجـ ُ
يمكن أبداب أن يؤذي بلداب كبلدنا .إنما الجمود الفكري هو القاتل له.
إن الواجب المفرو

علـى الدولـة ،وهـو أن تـؤ ِّمن للشـعب شـي"اب يكـون وطنـاب لـه بالفعـل ،ال يمكـن

أن يكون شرطاب من أجل الواجب العسكري المفرو

على السكان في حالة الخطر القومي .ألنـه إذا

ـوطن فس ـيكون هنــا" مــع ذلــ" أمــل فــي النهضــة مــادام
قصــرت الدول ـةُ فــي مســؤوليتها واذا ضـ ُـعف الـ ُ
االستقالل الوطني قا"ماب؛ ولو نظرنا عن كثب فسنالحظ في ماضي جميع البلدان ،في تواري متقارب إلـة
إل
انحطاطات وعمليات نهو
أحياناب،

مفاج"ةب جداب .أما إذا كان البلد قد أُخضع بواسـطة أسـلحة أجنبيـة

فــال يعــود هنــا" شــي يؤمــل ،إال فــي حالــة التحريــر الس ـريع .إن الرجــا وحــد  ،ولــيس هنــا" مــع ذلــ"
غير  ،يستحق عنا أن يموت المرُ للمحافظة عليه.
وهكـ ــذا ،علـ ــى ال ـ ــرغم مـ ــن أن الـ ــوطن واق ـ ــع ،وبم ـ ــا ه ـ ــو ك ـ ــذل" فهـ ــو خاض ـ ــع لشـ ــروط خارجي ـ ــة

ولمصـادفات ،فـ ن واجـب إغاثتـه فـي حالـة الخطـر القاتـل يخضـع لشـروط أكثـر .لكـن مـن البـديهي أن
السكان في الواقع سيكونون متحمسين بمقدار ما تكون حقيقةُ الوطن ملموسةب لهم أكثر.
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فمفهــوم الــوطن ُمعرفـاب علــى هــذا النحــو يتعــار

مــع التصــور الحــالي لتــاري البلــد ،مــع التصــور

الحالي للعظمة القومية ،وقبل كل شي مع الطريقة التي نتكلم فيها حالياب عن االمبراطورية.

تمتل" فرنسا إمبراطوريـةب ،وبالتـالي ،ومهمـا كـان الوضـع المبـد"ي المعتمـد ،ينـتج عـن ذلـ" مشـاك ُل
واقعيــة معقــدة جــداب ومختلفــة جــداب بحســب األمــاكن والجهــات .لكــن يجــب عــدم خلــط كــل شــي بعضــه
بــبع  .تُطــرح أوالب مســقلةم مبد"يــة؛ وحتــى أنــه ُيطــرح شــي م أقـ ُّـل تحديــداب أيض ـاب ،وهــو مســقلةُ شــعور.
إجمــاالب ،هــل هنــا" مــا يــدعو الفرنســي ألن يكــون ســعيداب بــقن فرنســا تمتلــ" إمبراطوري ـةب ،ويفكــر بــذل"،
ويتكلم عن ذل" بفرح وبفخر وبنبرة مال" شرعي؟

نعم ،إذا كان هذا الفرنسي وطنياب على طريقة ريشليو أو على طريقـة لـويس ال اربـع عشـر أو علـى

طريقــة مــوراس .وال ،إذا كــان االلهــام المســيحي وفكـ ُـر عــام  1381يمتزجــان امت ازج ـاب شــديداب بــالجوهر
نفســه لوطنيتــه .كــان مــن حــق كــل أمــة فــي أسـوأ الحــاالت أن تســتقثر لنفســها ب مبراطوريــة ،ولكــن لــيس
فرنسا؛ للسبب نفسه الذي جعل من السيادة الزمنية للبابا فضيحةب فـي أعـين المسـيحيين .عنـدما نتـولى

وظيفــة التفكيــر عــن العــالم كمــا فعلــت فرنســا عــام  1381ووظيفــة تحديــد العدالــة لــه فــال نعــود مــالكين
للجســد البشــري .وحتــى إذا كــان صــحيحاب أنــه لوالنــا لســيطر اآلخــرون علــى ه ـؤال البا"ســين وعــاملوهم

ـباب مـن
معاملةب أسوأ أيضاب ف ن ذل" لم يكن سبباب وجيهاب؛ ولكـان الشـر االجمـالي فـي النهايـة أقـل .فقس م
متذرعاب بقن القواد
هذا النوع تكون سي"ةب في معظم األوقات .فالكاهن ال يصبح مسؤوالب عن بيت دعارة ِّ

يعامــل هـؤال النســا معاملـةب ســي"ة جــداب .لــيس علــى فرنســا أن تقلــل مــن احترامهــا لــذاتها بالشــفقة علــى
غيرهـا .فضـالب عـن أنهــا لـم تشـفق علـى أحــد .فـال أحـد يجــرؤ علـى التقكيـد فعليـاب بقنــه ذهـب لغـزو تلــ"

الشــعوب ليمنــع أممـاب أخــرى مــن إســا ة معاملتهــا .فضـالب عــن أنهــا فــي القــرن التاســع عشــر هــي نفســها
التي بادرت إلى حد كبير إلى إحيا المغامرات االستعمارية.

مــن بــين الــذين أخضــعتهم يشــعر الــبع ُ شــعو ابر قوي ـاب جــداب كــم كــان فاضــحاب أن تك ـون هــي التــي
فعلت ذل"؛ حقدهم علينا زاد من هذا الشعور بنوع من الم اررة المؤلمة جداب وبنوع من الذهول.
مــن الممكــن أن يكــون علــى فرنســا اليــوم أن تختــار بــين التعلــق ب مبراطوريتهــا وبــين حاجتهــا مــن

جديـد إلــى روح .بصــورة أعــم ،يجـب عليهــا أن تختــار بــين الـروح وبــين المفهــوم الرومـاني الكورنــاوي
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ف ذا أسـا ت االختيـار واذا دفعناهـا نحـن إلـى إسـا ة االختيـار ،وهـو أمـر محتمـل جـداب ،فلـن يكـون

لهــا ال هــذ وال تلــ" ،بــل فقــط المقســاة األفظــع ،التــي ســتتعر

لهــا ذاهل ـةب بــدون أن يــتمكن أحــد مــن

معرفــة ســبب ذلــ" .وجميــع الــذين يكــون فــي مقــدورهم الكــالم والكتابــة ســيتحملون إلــى األبــد مســؤولية

جريمة.

لقــد فهــم برنــانوس وقــال بــقن الهتلريــة هــي عــودة رومــا الوثنيــة .لكــن هــل نســي وهــل نســينا مــا هــو
حجـم تقثيرهــا فــي تاريخنــا وثقافتنــا واليــوم أيضـاب فــي أفكارنــا؟ ولــو أننــا ،نتيجــة الرعــب مــن شـ إل
ـكل مــا مــن

الشر ،صممنا تصميماب رهيباب على القيام بالحرب ،بكل األعمال الوحشية التي تنطوي عليها ،فهل فـي

االمكــان أن ُنع ــذر إذا قمنــا بحــرب أقــل قســوة علــى هــذا الشــكل نفســه مــن الشــر فــي أنفســنا نحــن؟ إذا
كانــت عظمـةُ النــوع الكورنــاوي تســتهوينا بســحر البطولــة فــيمكن أن تســتهوينا ألمانيــا أيضـاب ألن الجنــود
األلمـان "أبطــال" بالتقكيــد .ففــي البلبلـة الحاليــة لةفكــار والمشــاعر حـول مفهــوم الــوطن ،هــل نمتلــ" أي

ضمان بقن تضحية جندي فرنسي في أفريقيا أنقى تقثي ابر من تضحية جنـدي ألمـاني فـي روسـيا؟ حاليـاب

لـيس لــدينا أي ضــمان .واذا لــم نشــعر بالمسـؤولية الرهيبــة التــي تنــتج عــن ذلـ" وأيــة مســؤولية هــي فلــن

نستطيع أبداب أن نكون أبريا وسط سيل الجرا"م هذا عبر العالم.

ِّ
وتحدي كل شي حباب بالحقيقة ف نهـا هـذ
إذا كانت هنا" نقطة يجب فيها االستخفاف بكل شي

النقطة .نحن جميعاب مجتمعون باسم الوطن .فماذا سنكون وأي ازد ار ال نستحقه إذا كـان يخـالطُ فكـرة
الوطن أدنى إل
أثر للكذب؟
ناوي ال تثير وطنيتنا فيمكن أن نتسـا ل عـن أي دافـع يحـل
لكن إذا كانت
مشاعر من النوع الكور ِّ
ُ
محلها.
هنــا" دافــع واحــد ،لــيس أقــل فعاليــة ،نقــي حتم ـاب ،ويســتجيب تمام ـاب للظــروف الحاليــة .إنــه الرحم ـة

بالوطن .وأشهر مثال على ذل" جان دار" التي كانت تقول بقنها ترأف بمملكة فرنسا.

لكن يمكن أن نحتج بسلطة أعلى بكثير .ففي االنجيل ،ال يمكننا أن نجد إشـارةب علـى أن المسـيح
أحــس تجــا أورشــليم واليهوديــة بشــي يشــبه الحــب ،إال اللهــم الحــب الــذي تنطــوي عليــه الرحم ـةُ .ولــم
ُيظهر أبداب لبلد أي تعلُّق من نوع الخر .لكن الرحمـة عبـر عنهـا أكثـر مـن مـرة 84.فبكـى علـى المدينـة
 84في االسالمُ ،يع ُّد محمداب نبي الرحمة .وورد عنه في المنقول أنه لم ير
الذا من أهل الطا"ف قا"الب" :عسى أن يخرل من أصالبهم من يقول ال إله إال اهلل ".فكانت نظرتُه نظرة رحمة
كنظرة المسيح إلى أورشليم .ثم إن المنظور االسالمي يرى أن العالقة بين الزوجين هي عالقة "مودة ورحمة":
لشدة رحمته أن يحل العذاب بمن

"وجعل بينكم مودةب ورحمة" (الروم  )21لكون الرحمة أشمل وأرقى من الحب .كما أن النظرة االسالمية تتالقى
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وهــو يتوقــع ،كمــا كــان ســهالب القيــام بــذل" فــي ذا" العصــر ،الــدمار الــذي كــان ســيقع عليهــا مســتقبالب.
أردت 85"...وحتـى وهـو يحمـل صـليبه،
كلمها كما لو كان يكلم شخصاب" .يا أورشـليم أورشـليم ،كـم مـرإلة
ُ
أظهر لها أيضاب رحمته.

علينا أال نفكر أن الرحمة بالوطن ال تحمل طاقةب حربية .فقد بعثت الروح في القرطاجيين ليقوموا

بمــقثرة مــن المــاثر الخارقــة فــي التــاري  .وبعــد أن هــزمهم ســكيبيو االفريقــي Scipion l'Africain

86

وجعلهــم ال قيمــة لهــم ،عــانوا فيمــا بعــد خــالل خمســين ســنة مــن عمليــة إضــعاف للــروح المعنويــة والتــي

ُّ
ـالم فرنسـا فـي ميـون  Munichشـي"اب ال ُيـذكر .وتعرضـوا بـدون أيـة وسـيلة دفـاع
مقارنةب بها ُيعد استس ُ
لجميع شتا"م النوميـديين  ،87Numidesوبعـد أن تخلـوا مـن خـالل معاهـدة عـن حريـة القيـام بـالحرب،
توسلوا دون جدوى االذن من روما بالدفاع عـن أنفسـهم .وعنـدما قـاموا بـذل" فـي النهايـة مـن دون إذن
توس ـ ُل العفــو مــن الرومــان .فوافق ـوا علــى تســليم ثالثم"ــة شــخص مــن أبنــا
أُبيــد جي ُشــهم .عند"ـ إلـذ وجــب ُّ

النــبال وجميــع أســلحتهم .ثــم تلقــى منــدوبوهم أمــر إخــال المدينــة بالكامــل إخــال ب نها"يــاب لكــي يكــون
باالمكان تدميرها .انفجروا بصراخ س إل
خط واسـتنكار ثـم انفجـروا بالـدموع" .كـانوا ينـادون وطـنهم باسـمه،
ُ
وه ـم يكلِّمونــه كمــا يكلمــون شخص ـاب يقولــون لــه األشــيا األكثــر تمزيق ـاب للقلــب ".ثــم توســلوا إلــى
وكــانوا ُ
مع النظرة الثيوصوفية في أن الرحمة االلهية وسعت كل شي وفي أن رحمة اهلل سبقت غضبه .حي

أن

قانون كارما االلهي الصارم هو قانون رحيم وعادل في الن معاب ،ولكنه رحيم أوالب ،ألن غرضه ليس مجرد
تطبيق العدل من خالل العقاب أو القصاص ،بل تفتُّح الوعي .كما أن البسملة تجمع صفتي "الرحمن"
"الرحيم"( .المترجم)

أردت أن أجمـع أوالد" كمــا تجمــع
" 85يـا أورشــليم يـا أورشــليم يـا قاتلــة األنبيـا وراجمــة المرسـلين ،إليهــا كـم مـرإلة
ُ
الدجاجـة فراخهــا تحـت جناحيهــا ولـم تريــدوا .هــو ذا بيـتكم يتــر" لكـم خ اربـاب( ".متـى ،االصــحاح  ،21العــدد )13

(المترجم)
86

سكيبيو االفريقي (بابليوس كورنيليوس سكيبيو االفريقي :)Publius Cornelius Scipio Africanus

والذي ُيعرف أيضاب باسم "سكيبيو الكبير" أو "أفريكانوس الكبير" ( 216ق.م  181 -ق.م) هو قا"د روماني
خالل الحرب البونيقية الثانية .يعتبر واحد من أقوى القادة العسكريين في التاري  .كانت أبرز معاركه التي

أظهرت قدراته التكتيكية معركة إليبا( .المترجم)
87

النوميديون  :Numidesهم سكان مملكة نوميديا  la Numidieاألمازيغية القديمة ( 222ق .م95 – .

ق .م ).وعاصمتها سيرتا (حالياب تسمى قسنطينة) والتي قامت في غرب شمال أفريقيا ممتدةب من غرب تونس
حالياب لتشمل الجزا"ر الحالية وجز اب من المغرب الحالي .واسم "نوميديا" مشتق من الالتينية واليونانية ويعني:

بالد البدو( .المترجم)

192

فليبقوا على هذ المدينـة وليـوفِّروا حجارتهـا وأوابـدها ومعابـدها التـي ال
أذى ُ
الرومان بقنه إذا أرادوا بهم ب
يمكن إلقا اللوم عليها في شي  ،وأن يبيـدوا مـن ب إل
ـاب أولـى السـكان علـى بكـرة أبـيهم؛ وقـالوا بـقن هـذا
الق ـرار ســيكون أقــل إهان ـةب للرومــان ومفض ـالب لشــعب قرطــال .ونظ ـ ابر ألن الرومــان بق ـوا متص ـلِّبين فقــد
انتفضت المدينةُ ،على الرغم من أنها بدون موارد ،فقمضى سكيبيو االفريقي علـى رأس جـيش عرمـرم

ثال

سنوات بحذافيرها حتى سيطر عليها ودمرها.

هــذا الشــعور بالحنــان المــؤثر لشــي جميــل وعزيــز وهــش و از"ــل هــو شــعور مفعــم بــالح اررة خالف ـاب

ـعور طاقـة صـافية تمامـاب .وهـي قويـة
للشعور برفعة األمة وعظمتهـا .فالطاقـة التـي ُيشـحن بهـا هـذا الش ُ
أي
جداب .أليس الرجـل قـاد ابر بسـهولة علـى البطولـة لحمايـة أطفالـه وأبويـه الكبيـرين الـذين ال يـرتبط بهـم ُّ

الد
حب الوطن الصافي تماماب المشاعر التي يـوحي بهـا إلـى الرجـل أو ُ
شي من سحر العظمة؟ يشبه ُ
اليــافعون وأب ـوا الكبي ـران وام ـرأةم محبوبــة .يمكــن لفك ـرة الضــعف أن تـ ِّ
ـؤجج الحــب كفك ـرة القــوة ،ولكنهــا

تؤججه بلهيب مختلف في صفا"ه .الرحمةُ بالضعف مرتبطة دا"ماب بحب الجمال الحقيقي ،ألننا نشعر
وجود أبدي ،وليس األمر كذل".
شعو ابر قوياب بقن األشيا الجميلة حقاب من المفرو أن ُيكفل لها
م
يمكــن أن نحــب فرنســا مــن أجــل المجــد الــذي يبــدو أنــه يكفــل لهــا وج ـوداب يمتــد بعيــداب فــي الزمــان

والمكـان .أو يمكـن أن نحبهـا كشـي يمكــن لكونـه أرضـياب أن ُيقضـى عليــه ،فضـالب عـن أن ثمنـه شــديد
الحساسية.

وهـذان حبـان متمــايزان؛ وربمـا متعارضـان علــى األرجـح ،علــى الـرغم مـن أن اللغــة تخلـط بينهمــا.
قلوبهم لتكابد الحب الثاني يمكنهم ،بحكم العادة ،أن يسـتخدموا اللغـة التـي ال تناسـب إال
فالذين ُخلقت ُ
الحب األول.
الحب الثاني وحد الحب المشروع للمسيحي ،ألنه وحـد يحمـل لـون التواضـع المسـيحي .وينتمـي
وحــد إلــى نــوع الحــب الــذي يمكــن أن ينــال اســم الرحمــة [المحبــة]  .charitéعلينــا أال نعتقــد أن هــذا
غرضه بلداب با"ساب.
الحب يمكن فقط أن يكون
ُ
الســعادة هــي موضــوع للرحم ـة مثلمــا أن الشــقا موضــوع لهــا ،ألن الســعادة أرضــية ،بمعنــى أنهــا
ناقصة وهشة وعابرة .عالوة على ذل" ،ما يزال هنا" لةسف في حياة البلد درجةم من الشقا .

وعلينــا أيض ـاب أال نعتقــد أن حب ـاب كهــذا ُيحتمــل أن يتجاهــل أو ُيهمــل مــا يوجــد مــن عظمــة حقيقيــة
وصافية في الماضي والحاضر وفي تطلعات فرنسا .على العكس تماماب فالرحمـة رقيقـة ومـؤثرة فضـالب

عــن أننــا نميــز خيـ ابر أكثــر فــي الكــا"ن الــذي يكــون موضــوعاب لهــا ،وفضـالب عــن أنهــا تحمــل علــى تمييــز
المسيحي المسيح على الصليب ف ن الرحمـة لـه ال تقلِّـل منهـا فكـرةُ الكمـال ،وال
الخير .فعندما يتصور
ُّ
أعينــه مفتوح ـةب علــى المظــالم واألعمــال
العكــس .ولكــن مــن جهــة أخــرى يمكــن لهــذا الحــب أن تكــون ُ
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الوحشــية واألخطــا واألكاذيــب والج ـرا"م والفضــا"ح الموجــودة فــي الماضــي والحاضــر ،وعلــى حاجــات

البلــد ورغباتــه بــدون ريــا وال تحفُّــظ ،وبــدون أن ي ـنقص منــه شــي م؛ فيصــبح بــذل" فقــط أكثــر إيالم ـاب.
بالنسبة للرحمة ف ن الجريمة نفسها تكون سبباب ليس لالبتعاد بل لالقتراب من أجـل المشـاركة لـيس فـي
ِّ
ـين الرحمـة مفتوحـة
الجرم بل في الفضيحة .فجرا"م البشر لم تقلل مـن رحمـة المسـيح .وهكـذا تكـون أع ُ
علــى الخيــر والشــر وتجــد فــي كــل منهمــا أســباباب للمحبــة .وهــذا هــو الحــب الوحيــد فــي هــذ الــدنيا الــذي

يكون حقيقياب وعادالب.

هذا هو الحب الوحيد الذي يناسب الفرنسيين في هذا الوقت .ف ذا كانت األحدا

التي تجاوزناهـا

اآلن ال تكفـي لتُنـذرنا بـقن علينــا أن ِّ
نغيـر طريقـة حبنــا للـوطن فـقي درس يمكــن أن يعلِّمنـا؟ مـاذا يمكــن
أن يكون هنا" للفت االنتبا أكثر من ضربة هراوة على الرأس؟
الرحمــة بــالوطن هــي الشــعور الوحيــد الــذي ال يكــون متكلفـاب فــي هــذا الوقــت والــذي يناســب الحالــة

نفوس وأجساد الفرنسيين والذي يحتوي في الوقت نفسه على التواضع وعزة النفس معاب
التي توجد فيها ُ
وكالهمــا مناســبان فــي المصــيبة؛ وكــذل" البســاطة التــي تتطلبهــا المصــيبةُ قبــل كــل شــي  .ف ـقن يــذ ُكر
المــرُ فــي هــذ اللحظــة العظمــة التاريخيــة لفرنســا وأمجادهــا الماضــية والمســتقبلية وتقلقهــا الــذي يحــيط
بوجودها ف ن ذل" غير ممكن بدون نوع من التصلب الداخلي الذي يعطي النبرة شي"اب من التكلـف .ال
شي يشبه الكبريا يمكن أن يناسب األشقيا .

 .والبحـ

بالنسبة للفرنسيين الذين يتقلمون ،يدخل مث ُل هذا االسـتذكار فـي ف"ـة عمليـات التعـوي
أذى .فـ ذا كـان هـذا االسـتذكار لةمجـاد يتكـرر مـ ار ابر واذا كـان
عـن تعويضـات فـي المصـيبة هـو شـر و ب
أذى ال حـد لـه .فالفرنسـيون متعطِّشـون إلـى العظمـة.
يقدم كمصدر وحيـد للعـ از ف نـه يمكـن أن يسـبب ب
لكــن األشــقيا ال تلـزمهم العظمـةُ الرومانيــة؛ ف مــا أن يبــدو ذلــ" لهــم ســخريةب أو أن يسـ ِّـمم نفوســهم كمــا
كانت الحالة في ألمانيا.

ـان؛ يمكنهــا أن ِّ
تغيـر حتــى
وليسـت الرحمـة بفرنســا تعويضـاب ،بــل روحنـةم لــآلالم التـي يكابــدها االنس ُ
اآلالم األكثر حسية ،البرد ،الجوع .فالبردان والجا"ع الذي يحاول أن يشفق على نفسه يمكنه بـدالب مـن

ذلــ" أن ِّ
ـرد والجــوعُ حــب فرنســا إلــى
يوج ـه عبــر جســد المنقــب شــفقته نحــو فرنســا؛ عند"ــذ ُيــدخل البـ ُ
أعماق النفس عن طريق الجسد .ويمكن لهذ الشفقة أن تجتاز الحدود بدون عوا"ـق وتمتـد إلـى جميـع
البلدان الشقية والى جميـع البلـدان بـال اسـتثنا ؛ ألن جميـع البشـر خاضـعون لشـقا ات وضـعنا .وبينمـا

تكــون كبريــا ُ العظمــة القوميــة بطبيعته ـا الخاصــة غيــر قابل ـة للتبــادل وللتعمــيم ف ـ ن الرحمــة بطبيعتهــا
شاملة؛ إنها فقط أكثر كموناب بالنسبة لةشيا البعيدة والغريبة وأكثر واقعية وأكثـر حسـية وممتل"ـة أكثـر
بالدم وبالدموع وبالطاقة الفعالة بالنسبة لةشيا القريبة.
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الكبري ــا القوميـ ـة بعي ــدة ع ــن الحي ــاة اليومي ــة .فف ــي فرنس ــا ،ال يمك ــن إيج ــاد تعبي ــر عنهـ ـا إال ف ــي
كرسوا لهـا كـل
المقاومة؛ ولكن الكثيرين إما لم تُتح لهم الفرصةُ للمشاركة الفعلية في المقاومة واما لم ُي ِّ
وقتهم .الرحمة بفرنسا هي دافع على األقل قوي بما يكفي لعمـل المقاومـة؛ لكـن يمكنهـا باالضـافة إلـى
ُخـوة
ذل" أن تجد تعبي ابر يومياب عنها ،متواصالب ،فـي جميـع أنـواع المناسـبات ،حتـى العاديـة جـداب ،بنبـرة أ ُ
للخطــر

ت بســهولة فــي الرحمــة عنــد مصــيبة تُعـ ِّـر
فــي العالقــات بــين الفرنســيين .فــاأل ُ
ُخوة تُنــتش وتن ـُب ُ
شــي"اب أغلــى بكثيــر مــن ارحــة كــل فــرد ،وذلــ" بفرضــها علــى كــل شــخص حصــته مــن العــذاب .الكبريــا ُ

القومية ،سوا في الرخا أم في الشقا  ،عاجزة عن خلق أُخوة حقيقية مفعمة بالح اررة .ولم يكن هنـا"

شي منها لدى الرومان .فكانوا يجهلون المشاعر الرقيقة حقاب.

تعطي الوطنيةُ التي تلهمها الرحمةُ الجز األفقر من الشعب مكانةب معنويةب مميزة.

ليست العظمة القومية حاف ابز بين الطبقات االجتماعية الدنيا إال في األوقات التي يمكن فيهـا لكـل

فــرد أن يقمــل ،فــي الوقــت نفســه الــذي يحصــل فيــه مجـ ُـد البلــد ،مشــاركةب شخصــية بهــذا المجــد وواســعة
ـى صــغير فــي
بقــدر مــا يرغــب .كانــت هــذ هــي الحالــة فــي بدايــة حكــم نــابليون .وكــان مــن حــق أي فتـ ب

إل
مولود في أي حي ،أن يحمل في قلبه أي حلـم للمسـتقبل؛ لـم يكـن يمكـن ألي طمـوح أن يكـون
فرنسا،

كبي ابر إلى درجة أن يصبح عبثياب .كان من المعروف أنه لـن تتحقـق جميـعُ الطموحـات ،لكـن كـان لكـل
إل
ص تحقيقه ،وكان ب مكان الكثير منها أن يتحقق جز"ياب .تؤكد وثيقةم فريدة من ذا"
طموح على حدة فُر ُ
العصر أن شعبية نـابليون كانـت تُعـزى إلـى إمكانيـات التقـدم فـي الفـرص التـي يق ِّـدمها لهـم للنجـاح فـي
ـعور الـذي يظهـر فـي
المهنة أكثر مما تعزى إلـى إخـالص الفرنسـيين لشخصـه .وهـذا هـو بالضـبط الش ُ
[روايــة] "األحمــر واألســود" .88لقــد كــان االبــداعيون [الرومنطقيــون] أطفــاالب يملُّــون ألنــه لــم يكــن أمــامهم
أفق الرتقا اجتماعي غير محدود .فبحثوا عن مجد أدبي كمنتج بديل.

إال أن هذا المثير غير موجود إال في اللحظات المضطربة .ال يمكـن القـول أبـداب بقنـه يتوجـه إلـى

الشعب في ذاته؛ فكل فرد من الشعب ،وهو يخضع لهذا المثير ،يحلم بالخرول من الشـعب ،بـالخرول
مــن حالــة المغمــور [خامــل الـ ِّـذكر]  anonymatالتــي يتصــف بهــا الوضــعُ الشــعبي .وهــذا الطُّمــوح،
ـبب اضــطرابات متفاقمــة؛ ألن
عنــدما ينتشــر انتشــا ابر واســعاب ،هــو نتيجــة حالــة اجتماعيــة مضــطربة وسـ ُ
االســتقرار االجتمــاعي بالنســبة لــه عقبــة .وعلــى الــرغم مــن أن ذلــ" حــافز فــال يمكــن القــول بقنــه أمــر
صــحي ال للــنفس وال للبل ــد .ومــن الممك ــن أن يك ــون له ــذا الح ــافز مكان ــة واســعة ف ــي الحركــة الحالي ــة
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يخص مسـتقبل فرنسـا فـ ن الـوهم ُيقبـل بسـهولة ،وفيمـا يخـص المسـتقبل الشخصـي
للمقاومة؛ ألنه فيما
ُّ
ف ـ ن أي شــخص يمكنــه ،إذا عــرف كيــف ُيظهــر قدراتــه وســط الخطــر ،أن يتوقــع أي شــي فــي حالــة
الثورة الكامنة التي يوجد فيهـا البلـد .لكـن إذا كـان األمـر علـى هـذا النحـو فـ ن ذلـ" خطـر رهيـب علـى

مرحلة إعادة االعمار ،ومن العاجل إيجاد حافز الخر.

ـخاص المغمــورون مغمــورين إلــى حــد مــا
فــي مرحلــة االســتقرار االجتمــاعي التــي يبقــى فيهــا األشـ ُ
بغ النظر عن بع االستثنا ات وال يفكرون حتى بالخرول منها ،ف ن الشعب ال يمكنـه أن يشـعر
بقنه في بلد عندما يكون في وطنية تقوم على الكبريا وتقلُّق المجد .فالشعب فيها غريب كغربته فـي
قاعات ﭭيرساي التي هـي تعبيـر عـن هـذ الوطنيـة .المجـد يتعـار

مـع مـا هـو مغمـور .فـ ذا أُضـيفت

إلى األمجاد العسكرية أمجاد أدبية وعلمية وغيرها ف ن الشعب سيظل يشعر بنفسه غريبـاب .ومعرفـة أن
المجد قد خرجوا من الشعب ال تُ ِّ
قدم للشعب في مرحلـة االسـتقرار
بع هؤال الفرنسيين الذين يكلِّلهم
ُ
أي ع از ؛ ألنهم إذا خرجوا منه ف نهم ال يعودون منه.

ـوطن للشــعب كشــي جميــل وثمــين ،لكنــه نــاقص مــن جهـ إلـة ،وهـ ٌّ
ـش جــداب
علــى العكــس ،إذا قُـ ِّـدم الـ ُ
ص عليــه حبـاب والــذود عنــه ،ف نــه سيشــعر ،وهــو محــق،
ومعــر للشــقا مــن جهــة أخــرى ،ويجــب الحــر ُ
ُ
بقنه أقرب إليه من الطبقات االجتماعية األخرى .ألن الشعب يستقثر بمعرفة ربما هـي األهـم مـن بـين

جميع المعارف ،أال وهي معرفـة حقيقـة الشـقا ؛ وبـذل" يشـعر شـعو ابر قويـاب جـداب كـم هـي نفسـية األشـيا

الحرص عليها محبةب والذود عنهـا .إن الميلود ارمـا تعكـس
التي تحتال إلى إزالتها منه ،وكم يجب عليه
ُ
هذ الحالة من الحساسية الشعبية .فلماذا هي شك مل أدبي سـي إلـى هـذا الحـد ،إنهـا مسـقلة يبـدو أنهـا
بمعنى ما ،من الواقع.
تستحق عنا دراستها .ولكن بعيداب عن أن تكون فناب باطالب ،ف نها قريبة،
ب

ـعب يشـعر باالمـه الخاصـة
لو نشقت عالقةم من هذا القبيل بين الشعب وبـين الـوطن لمـا عـاد الش ُ
ـى
ـوطن بحقــه ،بــل كــاالم عــانى منهــا الـ ُ
كجـرا"م ارتكبهــا الـ ُ
ـوطن فــي هــذا الشــعب .والفــرق شاســع .بمعنـ ب

الخــر ،الفــرق بســيط ،وقــد يكفــي القلي ـ ُل القليــل لتجــاوز  .لكنــه القلي ـل الــذي يــقتي مــن عــالم الخــر .هــذا
يفتر فصل الوطن عن الدولة .وهذا ممكن إذا ألغيت العظمـةُ التـي هـي مـن النـوع الكورنـاوي .لكـن
ذلـ" قــد ينطــوي علــى أناركيــة [الســلطوية] إذا لــم تجــد الدولـةُ ،كتعــوي

من االعتبار.

 ،وســيلةب لتكســب بنفســها مزيــداب

عدم العودة إلى األساليب القديمة للحياة البرلمانيـة ولصـراع األحـزاب.
ألجل ذل" ينبغي بال ريب ُ
لكن األهم ربما هو إعـادة قولبـة وتشـكيل كامـل للشـرطة .قـد تكـون الظـروف مال"مـة لـذل" .وقـد تكـون
تقم ـلُه،
الشرطة االنكليزية مجاالب مهماب للدراسة .على أية حال ،سيؤدي تحريـر األر  ،وهـو مـا يجـب ُّ

إلـى تصــفية أفـراد الشــرطة ،عــدا هـؤال الــذين تصــرفوا شخصـياب ضــد العــدو .ويجـب أن يوضــع مكــانهم
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رجـا مل يتمتعــون بــاحترام الجميــع ،وبمــا أن المــال والشــهادات اليــوم هــي لةســف المصــدر الر"يســي لهــذا
االحت ـرام فيجــب أن تتــوفر حتــى لــدى العناصــر والمفتشــين درج ـةُ تثقيــف عاليــة نوع ـاب مــا ،أعلــى مــن
الشـهادات ِّ
ـدارس الكبيـرة مـا تـزال
الجديـة جــداب ،كمـا يجــب أن يكـون األجـ ُـر جـزيالب .وحتـى إذا كانــت الم ُ

ـود مدرســة للشــرطة تعــيِّن
دارجـةب فــي فرنســا – وهــو أمــر غيــر مرغــوب فيــه ربمــا  ،-ف نــه ربمــا يلـزم وجـ ُ
ـى عنـه .باالضـافة إلـى
العناصر بنا ب على مسابقة .إنها طُ ُرق بدا"ية ،لكن شي"اب مـن هـذا القبيـل ال غن ب

ذلــ" ،وه ــذا هــو األه ــم بكثيــر أيضـ ـاب ،ال يعــود يل ــزم وجــود ف" ــات اجتماعيــة كف" ــات البغايــا وأص ــحاب
فتزوده ــا ف ــي إل
السـ ـوابق الت ــي يك ــون له ــا وج ــود رس ــمي كماش ــية تُس ــلم الرادة الش ــرطة وهواه ــا ِّ
الن معـ ـاب

بالضــحايا وبــالمتواط"ين؛ ألنــه ال مفــر عند"ــذ م ـن عــدوى مزدوجــة ،واالتصــال يــؤذي الط ـرفين .يجــب
قانوناب إلغا ُ كال هاتين الف"تين.
كما يجب معاقبةُ الموظفين الحكوميين على جريمة عدم الن ازهـة تجـا الدولـة معاقبـةب فعليـة أقسـى
من المعاقبة على السرقة بقوة السالح.

يجــب أن تظهــر الدولـةُ فــي وظيفتهــا االداريــة ِّقيمـةب علــى ممتلكـات الــوطنِّ ،قيمـةب جيــدة نوعـاب مــا،

والتي ال بد إلى حد معقول أن ننتظر منها أن تكون على العموم سي"ةب بدالب من أن تكون حسـنةب ،ألن

مهمتها صعبة وتتم في شروط غير مال"مة أخالقياب .الطاعة ليست أقل إلزاميةب مـن ذلـ" ،لـيس بسـبب
ـى عنهـا لبقـا الـوطن
الحق الذي يمكـن أن تمتلكـه الدولـةُ فـي إصـدار األوامـر ،بـل ألن الطاعـة ال غن ب
وراحتــه .يجــب طاع ـةُ الدولــة ،مهمــا كانــت ،إلــى حــد مــا مثلمــا أن األوالد العطــوفين الــذين يعهــد بهــم
الوالـدان المســافران إلــى مرِّبيــة ردي"ــة يطيعونهــا مــع ذلــ" حبـاب بوالــديهم .فـ ذا لــم تكــن الدولـةُ ردي"ـةب فـنعم

األمــر؛ يجــب مــن جه ـة أخــرى دا"م ـاب أن يمــارس ضــغطُ ال ـرأي العــام كحــافز ليــدفعها إلــى الخــرول مــن

الردا ة؛ لكن سوا ب أكانت ردي"ةب أم ال ف ن واجب الطاعة يبقى نفسه.
ال جرم أن الطاعة ليست محدودةب ،لكن ال يمكن أن يكـون لهـا حـد الخـر غيـر تم ُّـرد الضـمير .وال

ـديم أي معيــار لهــذا الحــد؛ حتــى إنــه يســتحيل علــى أي شــخص أن يضــع معيــا ابر واحــداب نها"يـاب
يمكــن تقـ ُ
الستخدامه الخاص؛ فعندما يشعر المر بقنـه لـم يعـد يسـتطيع الطاعـة ف نـه يش ُّ
ـق عصـا الطاعـة .لكـن
على أية حال ،هنا" شرط الزم ،على الرغم من أنـه غيـر كـاف ،المكانيـة العصـيان دون جريمـة ،أال

ب ُمــل ٌّح إلـى درجـة أنـه ُيجبـر علـى االسـتخفاف بجميـع المخـاطر بـال اسـتثنا .
وهو أن يدفع المـر واجـ م
تفكير بالعصيان وال ُيغفر له
واذا كان المر يميل إلى العصيان ،لكن شدة الخطر أوقفته فال ُيغفر له ُ

ـدم قيامــه بالعصــيان ،وذلــ" حســب كــل حالــة .فضـالب عــن ذلــ" ،عنــدما ال يكــون المــر مجبـ ابر
أيضـاب عـ ُ
قطعاب على العصيان ف نه يكون مجب ابر قطعاب علـى الطاعـة .ال يمكـن ألي بلـد أن يمتلـ" الحريـة إذا لـم

يــتم االقــرُار بــقن عصــيان الســلطات العامــة يـ ِّ
ـدنس أكثــر مــن الس ـرقة إذا لــم يصــدر عــن شــعور قــاهر
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الملكية الفردية .يمكن للسلطات العامة
بالواجب .هذا يعني أن النظام العام يجب أن ُيعتبر أقدس من ُ
ابتكارها.
أن تنشر طريقة الرؤية هذ من خالل التعليم ومن خالل إج ار ات مناسبة من المفرو
ُ
إال أن الرحمــة وحــدها بــالوطن ،الهــم الشــاغل والرقيــق لتجنيبــه الشــقا  ،يمكنهــا أن تعطــي للســالم،

لحرب األهلية أو األجنبية في حد ذاتها؛ تعطيه شـي"اب مثيـ ابر
وخاصةب للسِّـلم األهلي ،ما تمتلكه لةسف ا ُ
للحماس ،مثي ابر للشفقة ،شاعرياب ،مقدساب .يمكن لهذ الرحمة وحـدها أن تجعلنـا نسـتعيد الشـعور المفقـود

أحد على مر التاري  ،والـذي عبـر عنـه تيوفيـ ُل
منذ زمن طويل جداب ،فضالب عن أنه ناد ابر ما يح ُّس به م
 Théophileفي البيت الجميل" :الجاللة المقدسة للقوانين".

إن اللحظة التي كان يكتب فيها تيوفي ُل هذا البيت ربما هي اللحظة األخيرة التي أحـس فيهـا أح مـد
بهــذا الشــعور إحساسـاب عميقـاب فــي فرنســا .ثــم جــا ريشــليو ،ثــم [ثــورة] الفرونــد  ،la Frondeثــم لــويس
ال اربـع عشــر ،ثــم البـاقي .لقــد حــاول مونتســكيو فعـالب إدخالــه مــن جديــد فــي الجمهــور بواســطة الكتــاب.

أناس عام  1381يتبنونه ،لكنهم لم يكونوا يمتلكونه في أعمـاق قلـوبهم ،واال لمـا انزلـق البلـد بهـذ
كان ُ
السهولة في الحرب األهلية واألجنبية معاب.

ومنذ ذل" الوقت ،حتى لغتُنا أصبحت غير مناسبة للتعبير عنه .مع ذل" ،هذا هو الشـعور الـذي
ـت جـداب عليـه ،عنـدما نـتكلم عـن الشـرعية .لكـن تسـمية ش إل
ـعور مـا ليسـت
نقتي على ذكر  ،أو الـرد الباه ُ

طريقةب كافية الثارته .إنها حقيقة أساسية وكثي ابر ما ننساها.

لم ــاذا نك ــذب عل ــى أنفس ــنا؟ فف ــي ع ــام  ،1111وقب ــل الح ــرب ،ف ــي عه ــد نظ ــام الم ارس ــيم بقـ ـوانين
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 ،décrets-loisلــم يعــد هنــا" أساس ـاب شــرعية جمهوريــة .كانــت قــد ذهبــت كشــباب ﭭ ُّـي ــون Villon
"[الشباب] الذي أخفى عني تسلُّله نحو نهايته" ،بـدون ضـجيج ،بـدون أن تُخبـر بقنهـا سـتذهب ،وبـدون

أحد ب يما ة أو أن يقـول كلمـةب ليحـتفظ بهـا .أمـا الشـعور بالشـرعية فقـد مـات تمامـاب .فـقن يعـود
أن يقوم م
اليــوم للظهــور فــي أفكــار المنفيــين وأن يشــغل مكان ـاب مــا فــي أحــالم شــفا شــعب م ـري إلــى جانــب
المشــاعر األخــرى المتعارضــة فــي الحقيقــة معــه فهــذا ال يعنــي شــي"اب أو يعنــي الشــي القليــل .واذا كــان

الشعور الشي"اب في عام  1111فكيف سيصبح فعاالب مباشرةب بعد سنوات من العصيان المنظم؟
هذا
ُ
من جهة أخـرى ،لـم يعـد ممكنـاب لدسـتور عـام  1836أن يكـون أساسـاب للشـرعية بعـد أن غـرق سـنة

ـعب فرنســا .ألن شــعب
 1192فــي الالمبــاالة أو حتــى فــي االســتخفاف العــام وبعــد أن تخلــى عنــه شـ ُ
 89فرانسوا ﭭ ُّـيـون  :François Villonشاعر فرنسي من نهاية القرون الوسطىُ ،ولد عام  1911واختفى عام
 .1951جعلت منه حياتُه المغامرة ،إذ كاد يصل إلى حبل المشنقة ،رم ابز أسطورياب .حياته غير معروفة تماماب.
كان يتيم األب وتربى عند كاهن قانوني  chanoineحتى حصوله على شهادة من السوربون( .المترجم)
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جماعات المقاومة وال فرنسيو لندن يستطيعون فعل شي في ذل" .ف ذا كان
فرنسا قد تخلى عنه .فال
ُ
هنا" شي مـن النـدم فلـيس الـذي عبـر عنـه شـريحةم مـن السـكان ،بـل البرلمـانيون الـذين كانـت المهنـةُ
لديهم تحافظ على بقا االهتمام بالمؤسسات الجمهوريـة ،بعـد أن مـات فـي كـل مكـان الخـر .ثـم إنـه ال

االهتمام بعد زمن طويل فظهر بطريقـة مـا .حاليـاب ينقـل الجـوعُ إلـى الجمهوريـة الثالثـة كـل
يهم إذا عاد
ُّ
ُ
شاعرية عصر كان فيه خبز .إنها شاعرية هروبية .ومن جهـة أخـرى فاالشـم"زاز الـذي انتـابهم خـالل
عدة سنوات والذي بلغ ذروته عام  1192مازال في الوقت نفسه موجوداب( .فضالب عن ذل" فقد أدينـت

الجمهوريــة الثالثــة فــي نــص صــادر رســمياب عــن لنــدن؛ عند"ــذ مــن الصــعب إمكانيــة اعتبارهــا أساس ـاب

للشرعية).

ـات ثوريـة وربمـا
ـاليب ﭭيشـي وتوقفـت عـن الظهـور مؤسس م
مع ذل" ،ال ش" في أنه كلما اختفت أس ُ
شيوعية حصلت عودةم لُبنى الجمهورية الثالثة .لكن سبب ذل" فقط هـو أنـه سيحصـل فـراغ وال بـد مـن
فع ــل ش ــي  .وه ــذا م ــن الض ــرورة ال م ــن الش ــرعية .فيقاب ــل ذل ــ" ف ــي الش ــعب استس ــالماب ك"يبـ ـاب ول ــيس
صدى عميقاب جداب؛ لكن ال يقابله إال إلهام وليس مؤسسات.
نفسه
ب
إخالصاب .ويوقظُ تاري ُ ُ 1381
بما أنه كان هنا" في الواقع انقطاع في االستم اررية فـي تاريخنـا القريـب فـال يمكـن بعـ ُد أن يكـون

للشــرعية صــفةم تاريخيــة؛ ينبغــي أن تنبثــق عــن المصــدر الخالــد لكــل شــرعية .يجــب أن يكــون الرجــا ُل
الــذين ُير ِّش ـحون أنفُســهم لحكــم البلــد يعرفــون بالتقكيــد بع ـ الواجبــات التــي ِّ
تلبــي التطلُّعــات األساســية

ب بـققوالهم وبمقـدراتهم ويحصـل
للشعب ،المكتوبة من األزل في أعمـاق نفوسـهم؛ ويجـب أن يثـق الشـع ُ
الشعب بقنه عندما يقبل بهم يلتزم بالطاعة لهم.
على إمكانية التعبير عن ذل"؛ يجب أن يشعر
ُ
ونظ ابر لكون طاعة الشعب للسلطات العامة حاجةب وطنية فهي بـذل" واجـب مقـدس وتضـفي علـى

السلطات العامة نفسها صفة القداسة ذاتها ألن هـذ السـلطات هـي موضـوع الطاعـة .لـيس هـذا وثنيـةب

تجا الدولة ،وثنيةب مرتبطةب بالوطنية على الطريقة الرومانية .فهذا نقيضها .فالدولةُ مقدسة ،ليس على

طريقــة الــوثن ،بــل كــقدوات للعبــادة أو كحجــارة الكنيســة أو كمــا المعموديــة أو كــقي شــي مــن هــذا

القبيــل .الجميــع يعرفــون أن هــذا مجــرد مــادة .لكــن القطــع الماديــة تُعتبــر مقدس ـةب ألنهــا تخــدم غرض ـاب

مقدساب .هذا هو نوع المهابة الذي يليق بالدولة.

ـار فق ــط ب ــين
إذا ل ــم ُيع ــرف كي ــف تُــنف ف ــي ش ــعب فرنس ــا فكـ ـرةم ملهمـ ـةم كه ــذ فس ــيكون لدي ــه الخي ـ ُ
الفوضى وبين الوثنية .يمكن للوثنية أن تقخذ شكالب شيوعياب .وهذا ما قد يحصل على األرجح .ويمكـن
ـوعها الـزوجين اللـذين ِّ
يميـزان عصـرنا واللـذين
أن تقخذ شكالب قومياب .عند"ذ سـيكون علـى األرجـح موض ُ

يتقلفان من رجل ُينادى به ر"يساب ومن اآللة الفوالذية للدولة .واذ بالدعاية يمكنها أن تصنع رؤسا من
ـروف رجـالب ذا قيمــة حقيقيــة إلــى منصــب كهــذا ف نــه سـريعاب مــا
جهـة؛ ومــن جهــة أخــرى ،إذا ســاقت الظـ ُ
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ـاب االلهــام الصــافي للشــعب
يصــبح أســير دور كــوثن .بتعبيــر الخــر ،وبلغــة عص ـرية ،قــد ال يتــر" غيـ ُ
إل
احتماالت أخرى غير الفوضى أو الشيوعية أو الفاشية.
الفرنسي
هنا" أناس ،في أمريكا مثالب ،يتسا لون إذا لم يكن فرنسيو لندن يميلون نحـو الفاشـية .إن طريقـة
طرح السؤال خاط"ةم جداب .فليس للنيات فـي حـد ذاتهـا سـوى أهمي إلـة قليلـة جـداب ،إال عنـدما تتجـه مباشـرةب
نحو الشر ،ألنه من أجل الشر هنـا" دا"مـاب وسـا" ُل فـي متنـاول اليـد .لكـن النيـات الحسـنة ال قيمـة لهـا
ما لم ترافقها وسا" ُل مقابلة .لم يكن في نية القديس بطرس أبداب أن ينكر المسيح؛ لكنه فعـل ذلـ" ألنـه
لــم يكــن يمتلــ" فــي داخلــه النعمــة التــي كانــت ســتُ ِّ
مكنه مــن االمتنــاع عــن ذلــ" .وحتــى الطاقـةُ واللهجـةُ
الحازمــة التــي اســتخدمها الثبــات النيــة المعاكســة قــد ســاهمتا فــي حرمانــه مــن هــذ النعمــة .إنــه مث ـال

يستحق أن نفكر فيه في جميع االختبارات التي تُ ِّ
قدمها الحياةُ.
المشكلة هي في معرفة إن كان فرنسيو لندن يمتلكون الوسا"ل الالزمة لمنع الشعب الفرنسـي مـن
االنزالق في الفاشية ولمنعه فـي الوقـت نفسـه مـن السـقوط إمـا فـي الشـيوعية وامـا فـي الفوضـى .ونظـ ابر
لكون الفاشية والشيوعية والفوضى ليست سـوى تعبيـرات مترادفـة ال تكـاد تتمـايز لشـر واحـد فالموضـوع

يكمن في معرفة إن كانوا يمتلكون عالجاب لهذا الشر.

ف ذا كانوا ال يمتلكونه ف ن سبب وجودهم الذي هو إبقا فرنسا في الحرب سيقضي عليه بالكامـل

النصر الذي ال بد لـه فـي هـذ الحالـة مـن أن يعيـد غمسـهم فـي عامـة الشـعب مـن أبنـا جلـدتهم .واذا
ُ
كانوا يمتلكونه فيجب عليهم أن يكونوا قد بدأوا باألساس في تطبيقه بكمية كبيرة وبطريقة فعالة منذ ما
قبل النصر .ألن معالجةب من هذا القبيل ال يمكن البد ُ بها وسط القالقل الشديدة التي سترافق في كل
ـاب ،هــذا إذا
فــرد ولــدى ع ـوام الشــعب تحريــر البلــد .يمكــن بصــورة أقــل البــد ُ بهــا عنــدما تهــدأ األعصـ ُ

السيف العذل ،وال يعود باالمكان الحـدي
ان وسبق
ُ
حصلت التهد"ةُ يوماب ما؛ سيكون قد فات األو ُ
أي عالل.

عـن

لــيس المهــم إذاب أن يؤكــدوا أمــام األجنبــي حقهــم فــي حكــم فرنســا؛ مثلمــا أن ـه لــيس المهــم بالنســبة

للطبيــب التقكيــد علــى حقــه فــي عــالل الم ـري

 .الشــي األساســي هــو أن يكــون قــد قــام بالتشــخيص

ـب
ووض ـع فــي فكــر عالج ـاب واختــار األدويــة وتحقــق مــن أنهــا فــي متنــاول الم ـري  .واذا عــرف الطبيـ ُ
القيام بكل ذل" ،ليس من دون خطر القيام بخطق ،لكن مع احتماالت معقولة بقنـه أصـاب فـي رؤيتـه،
على ذل" بكل

منعه من مزاولة وظيفته ووضعُ مشعوذ مكانه ،أن يعتر
عند"ذ يحق له ،إذا ما أُريد ُ
ما أوتي من قوة .لكن إذا كـان هنـا" ،فـي مكـان بـدون أطبـا  ،عـدةُ جـاهلين يضـطربون حـول مـري

تتطلــب حالتُــه عنايـةب دقيقـةب وواعيــة جــداب فمــاذا يهـ ُّـم بــين يــدي أي مــن هـؤال ســيجد هــذا المـري ُ نفســه
ليمــوت أو لتُنقــذ المصــادفةُ فقــط .ال شــ" فــي أنــه مــن األفضــل بقيــة حــال أن يكــون بــين أيــدي الــذين
162

يحبونــه .لكــن الــذين يحبونــه لــن ُينزل ـوا بــه عــذاب محركــة طاحنــة قــرب س ـرير  ،إال إذا كــان هنــا" فــي
حوزته وسا"ل يمكن أن تنقذ .
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مشـكلة وجـود طريقــة اللقـا إلهـام فــي نفـوس شــعب هـي مسـقلة جديــدة كـل الجـدة .لقــد أشـار إليهــا

ـون فــي عــدة مواضــع فــي [محــاورة] الجمهوريــة [كتــاب السياســة]  le Politiqueوفــي كتابــات
أفالطـ ُ
أخرى؛ ال ش" في أنه كان هنا" تعاليم حول هذا الموضوع في المعرفة السرية للعصـور القديمـة قبـل
الرومانيـة التــي اختفـت كليـاب .وربمـا كــان يجـري الحــدي
فــي أوس ــاط فرســان الهيكــل [المعب ــد] Templiers
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أيضـاب عــن هـذ المســقلة وعـن مســا"ل مشــابهة

والماســونيين األوا"ــل .إن لــم أكــن مخط"ــةب فــ ن

مونتســكيو كــان يجهلهــا .وروســو الــذي كــان مفكـ ابر قويـاب عــرف بوجودهــا بصــورة واضــحة جــداب ،لكنــه لــم
يــذهب أبعــد مــن ذلــ" .ويبــدو أن رجــال عــام  1381لــم يكــن لــديهم شــكو" حولهــا .وفــي عــام ،1311
وبــدون أن يكلِّفـ ـوا أنفسـ ـهم عن ــا طــرح ه ــذ المش ــكلة ،ن ــاهيكم عــن د ارس ــتها ،ارتجلـ ـوا حلـ ـوالب متس ــرعة:
احتفـاالت الكـا"ن األسـمى  ،fêtes de l'Être suprêmeاحتفـاالت االلهـة العقـل fêtes de la
91
ومخجلــة .وفــي القــرن التاســع عشــر تــدنى مســتوى العقــول إلــى
 . Déesse Raisonفكانــت ســخيفة ُ

أدنى من المستوى الذي تتوضع فيه مث ُل هذ المسا"ل.
فــي أيامنــا هــذ  ،قمنــا بد ارســة مشــكلة الدعايــة والولــول فيهــا .وقــدم هتلـ ُـر بصــورة خاصــة حــول هـذ
النقطة مساهمةب دا"مة لتـ ار الفكـر االنسـاني .لكـن هـذ مشـكلة مختلفـة .فالدعايـة ال تهـدف إلـى خلـق
90

فرسان الهيكل (فرسان المعبد)  Knights Templarأو  the Order of the Templeإحدى أشهر

الحركات المسيحية السرية التي نشقت أثنا الحروب الصليبية وباألخص تقريباب بعد الحملة الصليبية األولى

سنة  .1215دعمتهم الكنيسةُ الكاثوليكية رسمياب في عام  .1121فزاد حجمهم بسرعة وقويت شوكتُهم .كانوا
يلبسون لباساب أبي مع صليب أحمر وكانوا مدربين ومسلحين جيداب .بنوا قالعاب كثيرة في أوروبا واألر
المقدسة .كان فرسان الهيكل ُيعرفون أيضاب باسم الجنود الفق ار للمسيح ومعبد سليمان ،وكانوا من أشهر

الجيوش المسيحية في الشرق األوسط لمدة حوالي قرنين بعد الحملة الصليبية األولى لضمان سالمة الحجال
األوروبين الذين كانوا يسافرون إلى القدس بعد انتصار الصليبيين( .المترجم)
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عبادة العقل  culte de la Raisonوعبادة الكا"ن األسمى  culte de l'Être Suprêmeأو

الثيوفيالنتروبية [حب اهلل والبشر أو :حب اهلل من خالل البشر]  :Théophilanthropismeهي مجمل

األحدا

واالحتفاالت والطقوس الدينية والمدنية التي حدثت في فرنسا من نهاية عام  1312إلى بداية عام

( .1319المترجم)
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إلهام؛ فهي تغلق وتسد جميع المنافذ التي يمكـن أن يمـر منهـا االلهـام؛ وتمـة الـنفس كلهـا بالتعصـب.
ووسا"لها ال يمكن أن تصلح لغر
السببية ليست بهذ البساطة.

معـاكس .ولـيس المقصـود أيضـاب اعتمـاد وسـا"ل معاكسـة؛ فعالقـة

كما يجب عدم االعتقاد بقن إلهام الشعب هو سر يقتصـر علـى اهلل وحـد وبالتـالي يفلـت مـن كـل

طريقــة .إن الدرجــة القصــوى والكاملــة للتقمــل الصــوفي هــي شــي غــام جــداب أيضـاب ،ومــع ذلــ" فقــد
كتب القـديس يوحنـا الصـليب  Jean de la Croixحـول طريقـة بلوغهـا مق إل
ـاالت تتفـوق إلـى حـد كبيـر
ُ
بـدقتها العلميــة علـى جميــع مـا كتبــه علمـا الــنفس أو التربيـة فــي عصـرنا .واذا اعتقــد أنـه مــن الواجــب

القيام بذل" فال ش" أن ُم ٌّ
حق ،ألنه كان أهالب لذل"؛ فجما ُل كتاباته هو عالمة أصـالة واضـحة تمامـاب.
في الحقيقة ،ومنذ تـاري قـديم غيـر معـروف ،قبـل المسـيحية بـزمن ،وحتـى النصـف الثـاني مـن عصـر

النهضة ،كان معروفاب دا"ماب على المستوى العالمي بقن هنا" طريقة في األمور الروحانية وفي كل ما
يمـ ُّ
ـت بصــلة إلــى خيــر الــنفس .فالســيطرةُ المنظمــة أكثــر فــقكثر والتــي يمارســها البشـ ُـر علــى المــادة منــذ
القــرن الســادس عشــر حمل ـتهم علــى االعتقــاد ،بالمقابــل ،بــقن أمــور الــنفس إمــا اعتباطيــة وامــا ُيس ــلم

زمامها للسحر ،للفاعلية المباشرة للنيات والكلمات.
ُ
ليس األمر على هذا النحو .فكل شـي فـي الخليقـة خاضـع للطريقـة ،بمـا فـي ذلـ" نقـاط التقـاطع

بين هذا العالم وبين العالم اآلخر .وهذا ما تشير إليه كلمةُ لوغوس  ،Logosالتـي تعنـي عالقـةب أكثـر
أيضـاب ممــا تعنــي قـوالب .وتكــون الطريقــة مختلفــة فقــط عنــدما يكــون المجــال مختلفـاب .وكلمــا ارتفعنــا تــزداد

ـام األشــيا الماديــة حكمـةب إلهيــة أكثــر مــن
الطريقـةُ صـرامةب ودقــة .قــد يكــون مــن الغريــب أن يعكــس نظـ ُ
نظام األشيا الخاصة بالنفس .والعكس صحيح.
أي شــي يمكــن أن
مــن المحــزن لنــا أن هــذ المشــكلة التــي لــيس هنــا" حولهــا ،إذا لــم أخط ـ ُّ ،

يرشدنا ،هي تحديداب المشكلة التي علينـا اليـوم أن نحلهـا بصـورة عاجلـة جـداب ،واال فسـتكون كقنهـا غيـر
موجودة أبداب وليس أنها زالت.

باالضـافة إلـى ذلـ" ،لـو أن أفالطـون مـثالب صـاغ لهــا حـالب عامـاب فلـن يكفـي منـا د ارسـتُها للــتخلص
منها؛ ألننا أمام وضع يكون التاري ُ إ از ضعيف العون لنا .فلم ِّ
يحدثنا التـاري ُ عـن أي بلـد كـان فـي
وضــع مشــابه حتــى وان كــان شــبهاب بعيــداب للوضــع الــذي يمكــن لفرنســا أن تجــد نفســها فيــه فــي حالــة
الهزيمــة األلمانيـة .فضـالب عــن أننــا نجهــل أيضـاب كيــف يكــون هــذا الوضــع .نعــرف فقــط أنــه ســيكون ال

ســابق لــه .وهكــذا ،حتــى لــو عرفنــا كيــف نخ ـلُق فــي بلــد مــا إلهامـاب فلــن نعــرف أيضـاب كيــف نفعــل حيــال
فرنسا.
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مــن جهــة أخــرى ،وألن األمــر يتعلــق بمشــكلة عمليــة ،فـ ن معرفــة حــل عــام ليســت ضــروريةب لحالــة

خاصة .فعندما تتوقف اللة عن العمل يمكن لعامـل أو خـولي
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أو مهنـدس أن يكتشـفوا طريقـةب العـادة

ـام بـه
تشغيلها ،وذل" بدون أن يمتلكوا معرفةب عامة عن إصالح اآلالت .األمر األول الذي ُيطلـب القي ُ
في مثل هذ الحالة هو النظر في اآللة .مع ذلـ" ،حتـى يكـون النظـر إليهـا ذا فا"ـدة ،يجـب أن يمتلـ"
المرُ في ذهنه المفهوم نفسه للعالقات الميكانيكية.
بالطريقة نفسها ،ومن خالل النظر يومـاب فيومـاب إلـى الوضـع المتغيـر لفرنسـا ،يجـب امـتال" مفهـوم
العمل العام في الذهن كطريقة تربوية للبالد.

وفهمـه ،يجـب جعلُـه يســتقر فـي الـنفس علـى الــدوام،
وال يكفـي اكتش ُ
ـاف هـذا المفهـوم واالهتمــام بـه ُ
بحي يكون حاض ابر حتى عندما يكون االنتبا منصبـاب على شي الخر.
يل ـزم لــذل" جهــد كبيــر فض ـالب عــن أنــه مفهــوم جديــد كــل الجــدة علينــا .فمنــذ النهضــة ،لــم ُيتصــور

النشـاطُ العــام أبــداب مــن هــذا الجانــب ،بــل فقــط كوســيلة القامــة شــكل مــن الســلطة ُيعتبــر مرغوبـاب بــالنظر
إلى هذا االعتبار أو ذا".

إن التربية – سـوا كـان هـدفها أطفـاالب أو ارشـدين ،أفـراداب أو شـعباب ،أو حتـى الـنفس أيضـاب – تقـوم

على إثارة الدوافع .ويقع على عاتق التعليم تحديد ما هو مفيد ،ما هو الزم ،ما هو خير .تهتم التربيـةُ
أي عمــل أبــداب بغيـاب دوافــع قــادرإلة علـى تزويــد بالكميــة
بالـدوافع مــن أجــل التنفيـذ الفعلــي .ألنــه ال ُينفـذ ُّ

الالزمة من الطاقة .ف رادةُ توجيه كا"نات بشرية – توجيه اآلخرين أو توجيه المر نفسه – نحو الخيـر
من خالل االشارة فقط إلى االتِّجا بدون الحرص على تقمين حضـور دوافـع مقابل إلـة تشـبه الحالـة التـي

المسرع  ،accélérateurسيارةب فارغةب من الوقود.
يريد فيها المرُ أن يدفع إلى األمام ،بالضغط على
ِّ
أو تشبه أيضاب من يريد إشعال قنديل زيت من دون أن يضع فيه زيتاب .هذا الخطقُ قد استُنكر فـي

نــص شــهير إلــى حــد مــا ومقــروإل كثي ـ ابر وقــد أعيــدت ق ار تُــه واستُشــهد ب ـه منــذ عش ـرين قرن ـاب .ومــع ذلــ"
نرتكبه دا"ماب.
تصنيف وسا"ل التربية التي ينطوي عليها العم ُل العام.
يمكن بسهولة كبيرة إلى حد ما
ُ
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الحسن القيام
لي أيضاب هو الراعي
جمعه :خول .والخو ُّ
الخو ُّ
ُ
لي :هو ر"يس العمال في مزرعة (أو مصنع) .و ُ
السا"س له .والخول :هم الخدم واألتباع والعبيد .الجذر االشتقاقي
على الماشية .وهو أيضاب القا"م بقمر الناس
ُ

هو الفعل" :خال" ،بمعنى :رعى ودبِّر األمر وأدار وأشرف .يقال :خال على أهله خوالب :دبر أمورهم .ومنه:

التخو بل :التعهُّد .وفي الحدي :
خوله إدارة الشركة ،أي :عهد إليه ب دارتها .وخوله الشي تخويالب :ملـكه إيا  .و ُّ

النبي يتخولُنا بالموعظة مخافة السامة( ".البخاري :العلم ،باب :ما كان النبي يتخولهم بالموعظة ،...رقم
"كان ُّ
 .58ومسلم :صفات المنافقين وأحكامهم ،باب :االقتصاد في الموعظة ،رقم ( .)2821المترجـم)
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الوعد والوعيد.
[ ]1أوالب :الخوف والرجا اللذان يثيرهما
ُ
[ ]2النصيحة.
[ ]1التعبير ،إما الرسمي واما الذي تُوافق عليه سلطةم رسمية ،عن جز من األفكار التـي كانـت
تجد مكاناب فعلياب لها ،وقبل أن ُيعبـر عنهـا ،فـي وسـط الجمـاهير أو فـي وسـط بعـ العناصـر النشـطة
في األمة.

[ ]9القدوة.
[ ]6الشكليات نفسها الخاصة بالعمل وبالتنظيمات المشكلة من أجله.
الوســيلة األولــى هــي الوســيلة األكثــر بدا"يــة ،وهــي المســتخدمة دا"م ـاب .والثانيــة يســتخدمها الجميــعُ
هتلر بصورة عبقرية كيفية استعمالها.
اليوم؛ وهي الوسيلة التي درس ُ
الوسا"ل الثال

األخرى غير معروفة.

ينبغــي محاول ــة فهمه ــا بحس ــب األش ــكال الثالث ــة المتعاقب ــة الت ــي يمك ــن لعملن ــا الع ــام أن يقخ ــذها؛
الشــكل الحــالي؛ فع ـ ُل االســتيال علــى الســلطة لحظــة تحريــر األر ؛ ممارســة الســلطة بصــفة مؤقتــة
خالل األشهر التالية.
حالياب ال نمتل" سوى واسطتين ،االذاعة والحركة السرية .بالنسـبة للجمـاهير الفرنسـية ،تكـاد تكـون

االذاعة وحدها تقريباب.

يجــب عــدم الخلــط أبــداب بــين الوســيلة الثالثــة وبــين الوســيلة الثانيــة مــن الوســا"ل الخمـس المــذكورة.
فالنصــيحة هــي ،كمــا رالهــا هتلـ ُـر ،نفــوذ [ســيطرة معنويــة] .وتشـ ِّـكل ضــغطاب .وان مــا يعطيهــا جــز اب كبيـ ابر
مــن فاعليتهــا هــو التكـرُار مــن جهـ إلـة ومــن جهـ إلـة أخــرى القــوةُ التــي تمتلكهــا أو تنــوي اكتســابها المجموعـةُ
التي تصدر عنها النصيحةُ.

فاعلية الوسيلة الثالثة من نوع الخر .ويكمن أساسها في البنية الخفية للطبيعة البشرية.

يحصـل أن يكــون هنــا" فكـرة ،مصـاغةم فــي بــاطن االنســان أحيانـاب ،وأحيانـاب أخــرى غيــر مصــاغة،
تُشغل النفس خفيةب وال تؤثِّر مع ذل" فيها إال تقثي ابر ضعيفاب.
إذا أردنــا أن تصــاغ هــذ الفك ـرةُ خــارل الــذات مــن قبــل اآلخ ـرين أو مــن قبــل شــخص ُنــولي أقوالــه

ـر ذلــ" علــى قــوة مضــاعفة م"ــة م ـرة ويمكــن أحيان ـاب أن تُحــد
اهتمام ـاب ف نهــا ستحصــل مــن جـ ا

داخلياب.

تغيي ـ ابر

يحصـل أحيانـاب أن نحتـال ،سـوا أدركنـا ذلــ" أم لــم ندركـه ،إلــى سـماع بعـ األقـوال التــي تُــدخ ُل
الع از والطاقة وشي"اب يشبه الغذا  ،إذا ما ُنطق بها فعالب واذا ما صـدرت عـن مكـان ننتظـر منـه الخيـر

عادةب.
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هاتان الوظيفتـان للكـالم يقـوم بهمـا فـي الحيـاة الخاصـة أصـدقا م أو مرشـدون طبيعيـون؛ وهـذا مـن
نادر جداب في الواقع.
جهة أخرى م
لكن هنا" ظروف تسيطر فيها المقساةُ العامة على األوضاع الخاصة في الحياة الشخصية لكـل
فــرد إلــى درجــة أن كثي ـ ابر مــن األفكــار الصــامتة والحاجــات الصــامتة مــن هــذا القبيــل تجــد نفســها قــد
أصبحت واحدةب لدى جميع الكا"نات االنسانية تقريباب والتي تؤلف الشعب.
وهـذا يق ِّـدم إمكانيـة عمـل يبقـى بطبيعتـه فرديـاب ال جماعيـاب علـى الـرغم مـن أن هدفـه شـعب بكاملــه.

وهكذا ،وبعيداب عن خنق الموارد العميقة المتوضعة في سر كل نفس ،وهـو مـا يقـوم بـه حتمـاب وبطبيعـة
األشـيا ك ُّـل عمـل جمــاعي مهمـا كانـت األهـداف التــي نسـعى إليهـا سـاميةب ،فـ ن هـذا النـوع مـن العمــل

وينميها.
يوقظها ِّ
ويحركها ِّ

لكن من الذي يمكنه ممارسة عمل من هذا القبيل؟
في الظروف االعتيادية ،ليس هنا" ربما أي مكان يمكـن منـه ممارسـته .هنـا" عقبـات قويـة جـداب

تعيق إمكانية ممارسته ،إال اللهم جز"ياب وبدرجة ضعيفة ،عندما تمارسه الحكومةُ .هنا" عقبـات أخـرى
تعيق إعاقةب مماثلة من ممارسته من مكان الخر غير الدولة.

إال أن الظــروف التــي تمــر بهــا فرنســا حالي ـاب هــي بهــذا الخصــوص ظــروف مواتيــة بتوفيــق إلهــي

وبشكل مثير ل عجاب.

العتبارات أخرى كثيرة ،كان من المفجع أال يكون لفرنسـا فـي لنـدن ،علـى غـرار البلـدان األخـرى،
ـار جــداب؛ كــذل" ف ـ ن مــن دواعــي الســرور به ــذا
حكوم ـةم عاديــة .ولكــن فــي هــذا الصــدد ،ه ــذا أمـ مـر سـ ٌّ
الخصوص أن أخفقت قضيةُ شمال أفريقيا في تحويل اللجنة الوطنية إلى حكومة عادية.
إن الكراهيــة للدولــة ،هــذ الكراهيــة الموجــودة فــي فرنســا بصــورة كامنــة وصــامتة وعميقــة جــداب منــذ

أي فرنسي الكلمات الصادرة مباشـرةب عـن الحكومـة كمـا يتقبـل
عهد شارل السادس ،تمنع من أن يتقبل ُّ
صوت الصديق.
حقاب.

من جهة أخرى ،وفي عمل من هذا النوع ،يجب أن يكون لةقوال صفةم رسمية لكي تكـون فاعلـة

ِّ
يشكل زعما ُ فرنسـا المناضـلة شـي"اب أقـرب إلـى الحكومـة بالمقـدار الـدقيق والضـروري الـذي يعطـي
أقوالهم طابعاب رسمياب.
وتح ــتفظ الحركـ ـةُ ،كفايـ ـةب ،بطبيعته ــا األص ــلية ،أال وه ــي طبيع ــة تم ـ ُّـرد منبث ــق م ــن أعم ــاق بعـ ـ

النفوس المخلصة والمعزولـة كليـاب ،وذلـ" بهـدف إمكانيـة أن يكـون لةقـوال الصـادرة عنهـا فـي أُ ُذن ك ِّـل
فرنسي نبرةم قريبة من صوت صديق ،حميمة وحارة ورقيقة.
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قبــل كــل شــي  ،كــان الجن ـرال ديغــول رم ـ ابز محاط ـاب بمــن تبعــه .إنــه رمـ ُـز إخــالص فرنســا لــذاتها،
إخالصاب مترك ابز في لحظة ما فيـه وحـد تقريبـاب؛ وخاصـةب أنـه رم مـز لكـل مـا فـي االنسـان يـرف العبـادة
المبتذلة للقوة.

وكل ما يقال باسمه يمتل" في فرنسا السلطة المرتبطة بالرمز .وبالتالي ف ن كل من يـتكلم باسـمه

يمكنه بقدر ما يرغب وحسب ما يبدو مفضـالب فـي هـذ اللحظـة أو تلـ" أن ينهـل االلهـام علـى مسـتوى
المشــاعر واألفكــار التــي تغلــي فع ـالب فــي أذهــان الفرنســيين ،أو علــى مســتوى أعلــى ،وفــي هــذ الحالــة

أعلى بقدر ما يرغب؛ وال شي يمنع ذات يوم من أن ينهله من مكان يقـع فـوق السـما  .وكلمـا كانـت

األقـ ـوا ُل الص ــادرة ع ــن الحكوم ــة غي ــر ال"قـ ـة وملوث ــة بالض ــرورة بجمي ــع ال ــدنا ات المرتبط ــة بممارس ــة
لكلمات الصادرة عن رمز يمثل ما هو األعلى في نظر كل فرد.
السلطة ،كانت ال"قةب ا
ُ
إن الحكومــة التــي تســتخدم أق ـواالب وأفكــا ابر أعلــى منهــا ،بــدون أن تحصــل حتــى اآلن علــى غناهــا

وبريقها ،تُفقد من مصداقية هذ الكلمات واألفكار وتصبح هي أضحوكةب .هذا مـا حصـل لمبـاد عـام
 1381ولمبـدأ" :حريــة ،مســاواة ،أخــوة" خـالل الجمهوريــة الثالثــة .وهــذا مـا حصــل للكلمــات التــي كانــت
هـي فــي ذاتهــا مـن مســتوى عـ إل
ـال جـداب غالبـاب والتــي أكـدت عليهــا الثــورةُ الوطنيـة المزعومــة .وفــي الحالــة
ب
الثانية هذ  ،ال ش" بقن الخجـل مـن الخيانـة أدى إلـى الحـط مـن المصـداقية بسـرعة البـرق .ولكـن مـن
شبه المؤكد أنه سيحصل ذل" ،وان بوتيرة أبطق بكثير.
تمتل" حركة لندن الفرنسية ،لوقـت قليـل ربمـا ،هـذا االمتيـاز ال ار"ـع بقنـه ممك مـن لهـا ،لكونهـا رمزيـةب
إلى حد كبير ،أن تجعل االلهامات األسمى تتقلق بدون أن تحط من قيمة هذ االلهامـات وال أن تقـوم

من جانبها بعدم لباقة.

يقول القديس بولس" :ألن قوتي في الضعف تكتمل"[ .كورنثوس الثانية]1 :12 ،
لعمى غريب سبب ،في وضع ملي باالحتماالت الرا"عة جداب ،رغبـةب فـي النـزول إلـى الوضـع
إنه
ب
المبتذل والسوقي لحكومة مهاجرين .ومن لطف اهلل أن هذ الرغبة لم تتحقق.
عالوةب على ذل" ف ن مزايا الوضع في ما يتعلق بالخارل مماثلة.
منذ عام  ،1381تمتل" فرنسا في الواقع موقعاب فريداب بين األمـم .وهـذا شـي حـدي

العهـد؛ فلـيس

عام  1381بعيداب .ومنذ نهاية القرن الرابع عشر ،عصـر عمليـات القمـع الوحشـية التـي قـام بهـا شـار ُل
السـادس  Charles VI enfantفـي المــدن الفلمنديــة والفرنســية ،وحتـى عــام  ،1381لــم تكــن فرنســا
تُمثِّل ،إال ناد ابر ،في أعين األجنبي ومن وجهة نظر سياسية إال استبداد الحكم المطلق وخنوع الرعايا.
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عنــدما كتــب دوبيللــي " :93du Bellayفرنســا ،أم الفنــون واألســلحة والق ـوانين" ،كانــت الكلم ـةُ األخي ـرة

مبالغـاب فيهــا؛ فكمــا أظهــر مونتســكيو جيــداب وكمــا بــين ريتــز [ريــه]  Retzبنفــاذ بصــيرة وعبقريــة ،لــم يكــن
انين فـي فرنسـا منـذ وفـاة شـارل السـادس .ومـن عـام  1316حتـى عـام ،1381
هنا" على االطالق قو ُ
خضــعت فرنســا لمدرســة إنكلتـ ار بحمــاس ملــي بالتــذلل .عند"ـ إلـذ كــان يبــدو االنكليـ ُـز وحــدهم أهـالب لحمــل
اسم مواطنين وسط شعوب مستعبدة .لكن بعد عـام  ،1312عنـدما وجـدت فرنسـا نفسـها بعـد أن هـزت
قلــوب جميــع المضــطهدين متورطـةب فــي حــرب كانــت فيهــا إنكلتـ ار عــدواب ،كــان كــل ســحر أفكــار العدالــة

والحريـة متركـ ابز عليهــا .فنـتج عـن ذلــ" للشـعب الفرنســي علـى مـر العصــر التـالي نـوع مــن الحمـاس لــم
الشعوب األخرى وحصلت من هذا الشعب على ألق ذا" الحماس.
تعرفه
ُ
كانــت الثــورة الفرنســية ،لةســف أيضـاب ،قــد تزامنــت مــع اقــتالع عنيــف للماضــي علــى امتــداد القــارة
يخه إلى عام  1381كان يعادل في الواقع تقليداب قديماب.
األوروبية بلغ عنفُه إلى حد أن تقليداب يعود تار ُ
ـرب  1832م ــاذا كان ــت فرنس ــا تُمثِّ ــل ف ــي نظ ــر الع ــالم .فف ــي ه ــذ الح ــرب ك ــان
لق ــد أظه ــرت ح ـ ُ
الفرنسيون معتدين علـى الـرغم مـن خدعـة برقيـة إمـس 94Ems؛ هـذ الخدعـة نفسـها هـي الـدليل علـى
أن االعتدا أتى من جهة الفرنسيين .كـان األلمـان المنقسـمون فيمـا بيـنهم والـذين مـازالوا يرتجفـون مـن

ذكــرى نــابليون يتوقعــون أن ُيغــزوا .ففوج"ـوا مفاجــقةب كبيـرةب بــدخول فرنســا بســهولة كســهولة شــرب المــا .
لكــنهم فوج" ـوا مفاجــقةب أكبــر أيض ـاب بــقنهم وجــدوا أنفســهم موضــوع رعــب فــي نظــر أوروبــا ،فــي حــين أن
خطقهم الوحيد كان الدفاع حتى النصر .لكن المهزوم كـان فرنسـا؛ ورغـم وجـود نـابليون ،وبسـبب ثـورة
 ،1381كان ذل" كافياب لكي يثير المنتصرون الرعب.

نــرى فــي مــذكرات األميــر فريــديري" االمب ارطــوري أي ـة مفاجــقة مؤلمــة سبـ ـبتها لمعظــم األلمــان هــذ

غير المفهومة بالنسبة لهم.
االدانةُ ُ
 93جواشيم دوبيللي  :)1652 – 1622( Joachim du Bellayشاعر فرنسي ،كتب بيان مدرسة الـﭙـلـيـاد

[ La Pléiadeالثريا] (جماعة أدبية مؤلفة من سبعة شع ار فرنسيين)La Deffence, et Illustration :
[ de la Langue Francoyseالدفاع عن اللغة الفرنسية وايضاحها]( .المترجم)

 94برقية [إرسالية أو رسالة] إمس  Dépêche d'Emsاالستف اززية ،نسبةب إلى مدينة إمس  Emsاأللمانية

"يس وز ار مملكة ﭙروسيا،
(حالياب :باد إمس  :)Bad Emsهي الصيغة التي نشرها بسمار ُ
"  ،Bismarkر ُ
بتاري  11تموز  1832للمعلومات التي كان قد أرسلها بالبرق ُّ
غيـوم األول بخصوص ترشيح ليوﭙولد
هوهنتسولرن ( Leopold de Hohenzollern-Sigmaringenابن عم المل" البروسي [األلماني] وليام
األول) لعرش إسبانيا الشاغر .هذ البرقية كانت السبب و ار اندالع الحرب الفرنسية-األلمانية [الفرنسية-

البروسية]( .المترجم)
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يج المتنـاق ُ ظاهريـاب مـن االحسـاس
إلى هـذا التـاري ربمـا تعـود عقـدةُ الـنقص لـدى األلمـان والمـز ُ
بالــذنب ومــن الشــعور بــقنهم ُيظلمــون ومــن الش ارســة فــي رد الفعــل .علــى أيــة حــال ،ابتــدا ب مــن تلــ"

ـوذل
اللحظــة ،حــل البروسـ ُّ
ـي فــي الوجــدان األوروبــي محــل مــا كــان يبــدو عليــه إلــى ذل ـ" الح ـين النمـ ُ
األلمـ ــاني ،أي :الموسـ ــيقي الحـ ــالم ذو العينـ ــين الزرقـ ــاوينِّ ،
المحي ـ ــا] » ،« gutmütig
الطيـ ــب [طلـ ــق ُ
دخن الغليون وشارب البيرة ،المسالم تماماب ،والذي نجـد أيضـاب عنـد بلـزا" .95وال تنف ُّ
ُم ِّ
ـ" ألمانيـا تصـبح

شي"اب فشي"اب شبيهةب بصورتها الجديدة.

عانت فرنسا من أضرار معنوية تكاد تكون كبيرة .وكان نهوضها بعد عام  1831محط إعجاب.
 .لقــد أصــبحت فرنســا واقعيـةب .ولــم تعــد تــؤمن بنفســها .لقــد

لكــن ال نــرى بــقي ثمــن اشــتُري هــذا النهــو
خلقت مجزرةُ الكومونة  la Communeالمفاج"ة جداب بحجمها ووحشـيتها الشـعور الـدا"م لـدى العمـال

بقنهم منبوذون مطرودون من األمة ،وخلقت لدى البرجوازيين بفعل إحسـاس بالـذنب نوعـاب مـن الخـوف

المادي من العمـال .وقـد الحظنـا ذلـ" أيضـاب فـي شـهر حزيران/يونيـو عـام 1115؛ وكـان االنهيـار فـي

ـى مــا نتيجـةب مباشـرةب لهــذ الحــرب األهليــة القصــيرة جــداب والداميــة
شــهر حزيران/يونيــو عــام  1192بمعنـ ب
جــداب فــي شــهر أيار/مــايو عــام  1831والتــي اســتمرت س ـ ابر خــالل ثالثــة أربــاع القــرن تقريب ـاب .وبالتــالي
أصبحت الصـداقةُ بـين شـبيبة المـدارس وبـين الشـعب مجـرد ذكـرى ،تلـ" الصـداقةُ التـي نهـل منهـا ك ُّـل
الفكر الفرنسي للقرن التاسع عشر نوعاب من الغذا  .مـن جهـة أخـرى ،كانـت إهانـةُ الهزيمـة تُ ِّ
وجــهُ فكـر
الشبيبة البرجوازية كردة ف إل
عل نحو المفهوم األكثر ردا ة للعظمة القومية.

ونظـ ابر ألن فرنســا كانــت تتســلط عليهــا فكـرةُ الغــزو الــذي عانــت منــه وأضــعفها ف نهــا لــم تعــد قــادرةب
على رسالة أسمى من رسالة الغزو.
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أونوريه دو بلزا"  :)1862 - 1311( Honoré de Balzacروا"ي فرنسي ،ولد في مدينة تور Tours

مؤسسي الواقعية في األدب األوروبي .كان إنتاجه الغزير من الروايات والقصص
بفرنساُ .يعتبر مع فلوبير ِّ
يسمى في مجموعه بالملهاة االنسانية  ،Comédie humaineوكان بمثابة بانوراما للمجتمع الفرنسي في فترة
الترميم ( )1812-1816وملكية يوليو ( .)1898-1812أشهر رواياته« :الثوار الملكيون» Les Chouans
و«إهاب الشجن»  ،La Peau de chagrinو«أوجيني غرانديه»  ،Eugénie Grandetو«األب

غوريو» Le Pére Goriotو«الزنبقة في الوادي»  Le lys dans la Valléeو«األوهام المضيعة»

ت» La Cousine Bette
 Illusions perduesو«خوري القرية»  Le Curé de Villageو«ابنة العــم ب د
و«ابن العم ﭙـونس»  Le Cousin Ponsو«المرأة ذات الثالثين ربيعاب» ،La femme de trente ans
وغيرها( .المترجم)
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وهكذا أصبحت فرنسا أُمةب كغيرها لم تعد تفكر إال بقن تقتطع لنفسها حصتها من الجسد األصـفر

واألسود وبقن تحصل في إوروبا على السيطرة.

ـتوى أدنـى بـدون اسـتيا
بعد حيـاة شـديدة االثـارة إلـى هـذا الحـد ،لـم يكـن ب المكـان الهبـوط إلـى مس ب
عميق .وكانت النقطة القصوى لهذا االستيا هي حزيران/يونيو عام .1192
ال بـد مـن قـول ذلـ" ،ألن ذلـ" صـحيح ،فقـد كـان أول رد فعـل لفرنسـا بعـد وقـوع الكارثـة هـو تقيــؤ
ماضيها ،وماضيها القريب .ولم يكن ذل" نتيجـةب لدعايـة ﭭيشـي .علـى العكـس ،كـان السـبب الـذي زود
قبــل كــل شــي الثــورة الوطنيــة بمظهــر النجــاح .وكــان ذلــ" رد فعــل شــرعي وصـ ِّ
ـحي .فـالمظهر الوحيــد

للكارثة والذي يمكن رؤيتُه على أنه خيـر كـان إمكانيـة تقيـؤ مـا إل كانـت الكارثـةُ نتيجـةب لـه .مـا إل لـم
تفعــل فيــه فرنســا شــي"اب الخــر غيــر المطالبــة بامتيــازات رسـ إل
ـرت منهــا ألنهــا لــم تعــد تــؤمن
ـالة كانــت قــد تبـ أ

بها.

فـي الخــارل ،لــم يـؤثِّر ســقوطُ فرنســا علــى الصــعيد االنفعــالي إال فــي المكــان الــذي قــدمت فيــه رو ُح
[ثورة] عام  1381شي"اب.

يمكـن لالنحطـاط المؤقــت لفرنسـا بصـفتها أمــة أن يتـيح لهـا أن تعــود مـن جديـد بــين األمـم إلـى مــا

كانــت عليــه والــى مــا كــان ُينتظــر منهــا أن تص ـبح منــذ وقــت طويــل ،أن تصــبح مصــدر إلهــام .ولكــي

تسـتعيد فرنســا رفعـةب فــي العــالم – رفعـةب ال غنــى عنهــا للمحافظـة حتــى علــى صـحة حياتهــا الداخليــة –
فال بد أن تصبح مصدر إلهام قبل أن تصبح من ج ار هزيمة األعدا أمةب .ثـم إن ذلـ" سـيكون علـى
األرجح مستحيالب لعدة أسباب.

ثم إن حركة لندن الفرنسية هي في أفضل وضع يمكن تصور  ،إذا عرفت كيف تستخدمه .كانت

رســميةب تمام ـاب بمقــدار مــا يكــون ذلــ" ضــرورياب لتتحــد

باســم بلــد .ونظ ـ ابر ألنهــا لــم تكــن تمتلــ" علــى

الفرنسيين سلطةب حكوميةب حتى اسميةب ،وحتى وهمية ،وتستمد كـل شـي مـن الموافقـة االراديـة فـ ن لهـا

ـدم المسـفو" كـل
شي"اب من السلطة الروحيـة .ف
ُ
ـاالخالص النزيـه فـي السـاعات الحالكـة األكثـر سـواداب وال ُ
بحِّريــة .كانــت تتوضــع تمامـاب فــي
يــوم طوعـاب باســمها أعطياهــا الحــق فــي اســتخدام أجمــل كلمــات اللغــة ُ
ـتمد سـلطتها مـن ق إل
المكان الذي ينبغي أن تكون فيـه لكـي تُسـمع العـالم لغـة فرنسـا؛ لغـةب ال تس ُّ
ـوة هـدتها
ـار ،بــل تسـ ُّ
ـمو فكـ إلـر يكــون علــى قــدر المقســاة
ـتمد ســلطتها أوالب مــن سـ ِّ
الهزيم ـةُ وال مــن مجــد محــا العـ ُ
الحالية ،ثم من ت ار روحي محفور في قلوب الشعوب.

الرســالة المزدوجــة لهــذ الحركــة ســهلة التحديــد .أال وهــي مســاعدة فرنســا فــي أن تجــد فــي عمــق

شــقا"ها إلهام ـاب يتناســب مــع عبقريتهــا ومــع الحاجــات الحالي ـة للنــاس األشــقيا  ،ونشـ ُـر هــذا االلهــام فــي
العالم بعد العثور عليه أو االمسا" بقول الخيط الذي يوصل إليه.
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إذا ركزنا على هذ الرسالة المزدوجة ف ن كثي ابر من األشيا ذات الطابع األقل سمواب ستُمنح أيضاب
زيادةب في ذل" .واذا ركزنا أوالب على هذ األشيا ف نها نفسها ستُمنع عنا.
بالطبع ف ن المقصود ليس إلهاماب لفظيابُّ .
فكل إلهام حقيقي يمر في العضـالت ويخـرل علـى شـكل
أفعال؛ واليوم ال يمكن أن تكون أفعا ُل الفرنسيين إال أفعاالب تساهم في طرد العدو.
مــع ذلــ" يبــدو مــن غيــر الصــحيح التفكيــر بــقن رســالة حركــة لنــدن الفرنســية هــي فق ـط رفــعُ طاقــة
الفرنسيين في الصراع مع العدو إلى أعلى درجة ممكنة.

رســالتُها هــي مســاعدة فرنســا فــي العثــور علــى إلهــام حقيقــي يتــدفق بــدافع أصــالته نفســها وبصــورة
طبيعية من خالل بذل جهد وبطولة من أجل تحرير البالد.
وليس األمران سـيـيـن.96

ذلــ" ألن مــن الضــروري تقديــة رس ـ إل
الة ذات طــابع سـ إلـام إلــى درجــة أن الوســا"ل المبتذلــة والفعالــة

للتهديدات والوعود والنصيحة ال يمكنها أن تفي بالغر .
علــى العكــس ف ـ ن اســتخدام كــالم يســتجيب ألفكــار صــامتة ولحاجــات صــامتة خاصــة بالكا"نــات
البشرية التي ِّ
تشكل الشعب الفرنسي هـو وسـيلة منسـجمة انسـجاماب ار"عـاب مـع المهمـة التـي ينبغـي القيـام

بها بشرط أن ُيستخدم كما ينبغي.

وهمهـم األول هـو كشـف
لذل" يلزم أوالب في فرنسـا وجـود هي"ـة مسـتقبلة .أي أنـاس مهمـتهم األولـى ُّ

هذ األفكار الصامتة وهذ الحاجات الصامتة وارسالها إلى لندن.

ـام ش ــديد ج ــداب بالكا"ن ــات البشـ ـرية أيـ ـاب كان ــت
م ــا ه ــو ض ــروري ج ــداب له ــذ المهم ــة ه ــو ]1[ :اهتم ـ م
ُّ
المعبـر عنهـا]1[ ،
وبروحها ]2[ ،وقدرةم على
التوضع مكانها وعلـى االنتبـا إلـى إشـارات األفكـار غيـر ُ
96
ِّـي :المثـ ُل
سـيين :مثـلين ،متماثلين .وهي مثنى منصوب باليا (ألنه هنا خبر ليس)؛ ومفرد  :س دي .والس ُّ
والنظير .يستوي فيه المذكر والمؤن  .فيقال" :هو سـُّيـ"" و"هي سـُّيـ"" .و قد يقال" :هم س ٌّي" ،أي :متساوون.

ِّي :المكان
ويقال" :هذان سـيـان" ،أي :مثـالن أو متماثالن .جا في كتاب العين (الخليل بن أحمد)" :الس ُّ

المستوي .وهما سيان ،أي :مثالن ،أراد بهما :سوا ان .غير أن العرب تقول :هما سوا  .واذا جمعوا سيان

كتاب المحيط في اللغة (الصاحب بن عباد)" :وقوله في البيع :ال
قالوا :سواسية ولم يقولوا :سواسين ".وذكر
ُ
يسوى وال يساوي ،أي :ال يكون هذا مع هذا سـيـيـن ،من السوا ( .ذكر أيضاب األزهري في تهذيب اللغة وابن

"الناس أسوا م وشتى في ِّ
الشيم ".وفي حدي
ِّي :أسوا  ،كما قال:
ويجمع الس ُّ
منظور في لسان العرب) ُ
ُ
المطلب س ٌّي واحد" .وفي رواية أخرى "شي م واحد" .وتقول:
بن ُمطعم :قال له ُّ
النبي" :إنما بنو هاشم وبنو ُ

ُجبير

االخبار بقن
يد وعمرو ".وجا في صحيح ابن حبان (باب فضل رمضان ،ل  ،19ص " :)152ذكر
"سيان ز م
ُ
عشر ذي الحجة وشهر رمضان في الفضل يكونان سـيـيـن( ".المترجم)
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حدسي معين بالتاري الجاري ]9[ ،وملكةم في التعبير الكتابي عن فُويرقات دقيقة وعن عالقات
وحس
ٌّ
ٌّ
معقدة.
ونظر التِّساع مدى الشي الذي تجب مراقبته ونظ ابر لتعقيد ف نه يجب ربما أن يكون هنـا" عـدد
اب

الملـ ِّ
ـح علــى األقــل
كبيــر مــن مثــل ه ـؤال الم ـراقبين؛ لكــن ذلــ" مســتحيل فــي الواقــع .وهكــذا ف نــه مــن ُ
استخدام ِّ
كل من يمكن استخدامه على هذا النحو بدون استثنا .
ُ
إل
إل
وبـافت ار أن فــي فرنسـا جهــا ابز مسـتقبالب غيــر كــاف – وال يمكنـه إال أن يكــون غيـر كــاف – لكنــه
حقيقي ف ن العملية الثانية واألهم بكثير تجري في لندن .إنها عملية الخيار .إنهـا العمليـة القـادرة علـى

تشكيل روح البالد.

ـدى فــي قلــوب الفرنســيين كاســتجابة لشــي موجــود
فمعرفــة األق ـوال القــادرة علــى أن يكــون لهــا صـ ب
أص ـالب ف ــي قل ــوبهم ،ه ــذ المعرف ــة هــي معرف ــة فعلي ــة فق ــط .وال تحت ــوي علــى أي ــة دالل ــة عل ــى الخي ــر،

والسياسةُ كقي نشاط إنساني هي نشاط موجه نحو الخير.

والحالـة العاطفيـة للفرنسـيين ليسـت شـي"اب الخـر غيــر واقـع .مـن حيـ المبـدأ ال يش ِّـكل ذلـ" ال خيـ ابر
وال ش ابر؛ فذل" مؤلف في الواقع من مزيج من الخير ومن الشر ،بحسب نس إلب يمكن أن تتغير كثي ابر.
هذ حقيقة جلية ،ولكن ُيستحسـن تكرارهـا ،ألن العاطفيـة المتعلقـة بـالمنفى بصـورة طبيعيـة يمكنهـا

إلى حد ما أن تُنسي هذ الحقيقة.
ـار األقـوال التـي
من بين جميع األقوال القادرة على إيقاظ
ب
صدى فـي قلـوب الفرنسـيين ،يجـب اختي ُ
مــن المفيــد إيقــاظ صــداها؛ وقولهــا وتكرارهــا؛ واســكات اآلخ ـرين بهــدف الح ـ ِّ علــى إلغــا مــا هــو مــن
المفيد إزالته.

ما هي معايير االختيار؟
يمكــن تصــور معيــارين .األول هــو الخيــر بــالمعنى الروحــي للكلمــة .واآلخــر هــو المنفعــة .وتعنــي
بالطبع المنفعة بالنسبة إلى الحرب والى المصالح القومية لفرنسا.

بخصــوص المعيــار األول ،هنــا" أوالب مســلمة يجــب النظــر فيهــا .يجــب التفكيــر فيهــا مليـاب وبانتبــا
شديد وبتقن ،في النفس والضمير ،ثم ِّ
تبنيها أو رفضها كلياب.
ال يمكن للمسيحي إال أن يتبناها.

إنهــا المســلمة التــي تقــول بــقن كــل مــا هــو خيــر علــى الصــعيد الروحــاني يكــون خي ـ ابر علــى جميــع

الص ُعد ومن جميع النواحي وفي كل وقت وفي كل زمان وفي جميع الظروف.
ُّ
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هذا ما ُيعبِّر عنه المسـيح بالكلمـات" :هـل ُيجنـى مـن الشـو" عنبـاب أو مـن الحسـ" تينـاب؟ هكـذا كـل
شــجرة جيــدة تصــنع أثمــا ابر جيــدة ،وأمــا الشــجرة الردي"ــة فتصــنع أثمــا ابر ردي"ــة .ال تقــدر شــجرةم جيــدةم أن

تصنع أثما ابر رديةب وال شجرةم رديةم أن تصنع أثما ابر جيدةب".
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أفكارنــا
وهــذا هــو معنــى هــذ الكلمــات .فــوق المجــال األرضــي والحســي المــادي الــذي تتحــر" فيــه ُ

عـادةب والـذي يتكـون فـي أي مكـان مـن خلـيط معقـد مـن الخيـر ومـن الشـر ،هنـا" مجـال الخـر ،المجـال
الروحي ،حي يكون فيه الخير خي ابر فحسب ،وال ُينتج إال خي ابر حتى في المجال األدنى؛ وحي يكون

فيه الشر ش ابر فحسب وال ُينتج إال ش ابر.
الخير المطلق أفضـل مـن جميـع الخيـرات فحسـب – عند"ـذ
إنها نتيجة مباشرة ل يمان باهلل .ليس
ُ
سيصــبح خي ـ ابر نســبياب – ولكنــه الخيــر الفريــد ،الكامــل ،الــذي يحتــوي فــي داخلــه بدرجــة رفيعــة جميــع
البشر الذين يحيدون عنه.
الخيرات ،بما فيها الخيرات التي يبح عنها
ُ
ُّ
إل
منبثق مباشرةب عنه يمتل" خاصيةب مماثلة.
وكل خير مح

وهكــذا ،مــن بــين ال"حــة األصــدا التــي يمكــن إثارتهــا مــن لن ـدن فــي قلــوب الفرنســيين يجــب أوالب

اختيــار كــل مــا هــو خيــر محــ

وحقيقــي ،بــدون أي اعتبــار لفرصــة ســانحة وبــدون أي اختبــار إال

اختبــار الحقيقــة األصــلية؛ ويجــب إرســال كــل ذلــ" لهــم مـ ار ابر بــال كلــل وال ملــل بواســطة كلمــات بســيطة

وصريحة بقدر ما يمكن.

بطبيعة الحال يجب كذل" رف

كل ما هو فقط شر وكراهية ودنا ة وذل" بدون إعطا الفرصـة

السانحة أي اعتبار.

تبقــى الــدوافع المتوســطة التــي هــي أدنــى مــن الخيــر الروحــي مــن دون أن تكــون بحــد ذاتهــا ســي"ةب

بالضرورة  ،والتي تُطرح بشقنها مسقلةُ انتهاز الفرصة.

بخصــوص كــل دافــع مــن هــذ الــدوافع ف نــه يجــب النظــر كليـاب إذا أمكــن ،وباســتع ار

جميــع النتــا"ج التــي يمكنــه أن يســبِّبها فــي هــذا الجانــب أو ذا" وفــي مجمــل هــذ األحــدا

تل".

كامــل ،فــي
الممكنــة أو

ُّب بما ال نريد بدالب مما نريد .
وفي حال عدم القيام بهذا االهتمام ف نه يمكن بطريق الخطق التسب ُ
مثالب ،اعتقد السِّـلميون بعد عام  1118أنه يجب التـذكير بطعـم األمـن وال ارحـة حتـى يـتم سـماعهم

بســهولة .وهكــذا كــانوا يــقملون فــي الحصــول علــى تــقثير يكفــي الدارة السياســة الخارجيــة للــبالد .فكــانوا

ينوون في هذ الحالة إدارتها بحي
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تؤ ِّمن السالم.

متى ( .15 :3المترجم)
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لم يتسا لوا ما هي النتا"ج التي يمكن أن ت ِّ
ـؤدي إليهـا الـدوافعُ التـي يثيرونهـا ويشـجعونها فـي حـال
التقثير المكتسب ،على كبر  ،ال يكفي لتقمين إدارة السياسة الخارجية.
كان
ُ
ولــو أنهــم طرح ـوا الســؤال لظهــرت االجاب ـةُ مباشــرةب وبصــورة واضــحة .فــي حالــة كهــذ  ،لــم يكــن

ب مكــان ال ــدوافع الت ــي تث ــار عل ــى ه ــذا النح ــو أن تمن ــع الح ــرب وال أن ِّ
نص ـ ُـر فيه ــا
تؤخره ــا ،ب ــل فق ــط ت ُ
المعسكر األكثر عدوانيةب وحباب للحرب وتُ ِّ
دنس لزمن طويل الحب نفسه للسالم.
بالمناسبة ،إن اللعبة نفسها للمؤسسات الديمقراطية ،كما نفهمهـا ،هـي دعـوة دا"مـة لهـذا النـوع مـن

االهمال الجنا"ي المحتوم.

ولتجنب ارتكابه ،يجب أن يقول المرُ في نفسه بشقن كل دافـع :يمكـن لهـذا الـدافع أن ي ِّ
ُّ
ـؤدي إلـى
نتــا"ج فــي هــذا الوســط أو ذا" الوســط؛ وفــي أي وســط الخــر أيض ـاب؟ يمكــن أن يســبب نتــا"ج فــي هــذا

المجال أو ذا" المجال؛ وفي أي مجال الخر أيضاب؟ يمكن لهـذا الموقـف وذا" أن يح ـ ُدثا؛ وأي موقـف
غير أيضاب؟ وفي كل موقف ،ما هي النتا"ج التاليةُ مباشرةب والتـي تليهـا أيضـاب؟ ومـا هـي الجوانـب التـي
يمكن أن تكون فيهـا ك ُّـل نتيجـة مـن هـذ النتـا"ج مفيـدةب ومـا هـي الجوانـب التـي تكـون فيهـا ضـارةب؟ ومـا
هي درجة احتمالية كل إمكانية؟

ـق ك ِّـل
يجب إمعان النظـر فـي كـل نقطـة مـن هـذ النقـاط وفـي جميـع هـذ النقـاط باالجمـال؛ وتعلي ُ
م إل
يل نحو الخيار لبضع لحظات؛ ثم اتِّخا ُذ القرار؛ وتح ُّـمـ ُل خطر الخطق كما في كل قرار بشري.

بعد أن يتم االختيار ،يجب وضعه على مح ِّ
ـاز التسـجيل الموجـود
ـ" التطبيـق ،وبـالطبع يعمـل جه ُ
في فرنسا على كشف النتا"ج تدريجياب.
لكن التعبير ليس إال بدايةب .فالعمل هو أداة أقوى لتشكيل النفوس.

ولــه خاصــية مزدوجــة حيــال الــدوافع .فالــدافع قبــل كــل شــي لــيس حقيقي ـاب بالفعــل فــي الــنفس إال
الجسم.
عندما يؤدي إلى عمل ينفِّذ
ُ
ال يكفــي تشــجيع هــذ الــدوافع أو تلــ" ،الحاضـرة منهــا أو التــي هــي فــي طــور التشـ ُّـكل ،فــي قلــوب

ليحولوا بقنفسهم دوافعهم إلى أفعال .يجب أيضـاب تحديـد األفعـال مـن
الفرنسيين ،وذل" باالعتماد عليها ِّ

لنــدن والــى أقصــى حــد ممكــن وبــقكثر اســتم اررية ممكنــة ومــع أكبــر قــدر ممكــن مــن التفاصــيل وبجميــع
الوسا"ل المناسبة من إذاعة وغيرها.
ـت جمي ــع
ك ــان أح ــد الجن ــود يق ــول وه ــو ي ــروي س ــلوكه الخ ــاص أثن ــا العمليـ ـات العس ــكرية" :أطع ـ ُ
ـت أشـعر بقنـه كـان مـن المسـتحيل علـي وممـا يتجـاوز شـجاعتي بكثيـر أن أذهـب
األوامر ،إال أننـي كن ُ
لمالقاة الخطر بصورة إرادية وبدون أوامر".
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تنطوي هذ المالحظةُ على حقيقة عميقة جداب .فاألمر هو حافز لفاعلية ال تُصـدق .وينطـوي فـي

داخله ،في بع

الظروف ،على الطاقة الالزمة للعمل الذي يشير إليه.

ـروف ومــا هــو الــذي يحـ ِّـددها ومــا هــي
بالمناســبة ،إن د ارســة األمــور التــي تقــوم عليهــا هــذ الظـ ُ
أنواعها ووضع ال"ح إلـة كاملـة بـذل" مـن شـقنه أن يعنـي الحصـول علـى مفتـاح لحـل المشـاكل األساسـية
جداب والعاجلة جداب الخاصة بالحرب وبالسياسة.

إن المســؤولية المعتــرف بهــا ص ـراحةب والضــخمة للواجبــات الدقيقــة والصــارمة تــدفع نحــو الخطــر

األمر .وال تظهر هذ المسؤوليةُ إال عنـدما تلتـزم فـي العمـل وبفعـل هـذ
بالطريقة نفسها التي يدفع بها
ُ
الظــروف أو تلــ" الخاصــة بالعمــل .ويكــون االســتعداد ل ق ـرار بهــا كبيـ ابر بمقــدار مــا يكــون العقـ ُل ِّنيــ ابر؛

وت ـرتبط أكثــر أيض ـاب بالن ازهــة الفكريــة ،وهــي فضــيلة ثمينــة جــداب تمنــع المــر مــن أن يكــذب علــى نفســه
ليتجنب التنغيص.

الــذين يســتطيعون التعـ ُّـر

للخطــر بــدون ضــغط األمــر أو بــدون المســؤولية المحــددة هــم ثالثــة

وم ِّ
خيــلةب
أنواع ]1[ .هنا" الذين يمتلكون شجاعةب طبيعيةب كبيرةب ومزاجاب ال يعرف الخوف إلى حد كبيـر ُ
قلما تنصرف إلى الهواجس؛ فهؤال يذهبون غالباب إلى الخطر برشاقة وبرو إلح مغامرة وبـدون بـذل كثيـر

من االهتمام الختيار الخطر ]2[ .وهنا" الذين ُّ
تشق عليهم الشجاعةُ ،ولكنهم ينهلـون طاقـة الشـجاعة
من دوافع قذرة .فالرغبة في األوسمة واالنتقام والحقد هي أمثلـة علـى هـذا الضـرب مـن الـدوافع؛ هنـا"

عــدد كبيــر جــداب منهــا ،مختلــف جــداب تبع ـاب للطبــا"ع والظــروف ]1[ .وهنــا" الــذين يطيعــون أم ـ ابر مباش ـ ابر

وخاصاب صاد ابر عن اهلل.

هذ الحالة األخيرة ُّ
أقل ُندرةب مما نعتقد؛ ألنها أينما تكون تبقى سريةب في الغالـب ،وغالبـاب مـا تكـون
سـريةب حتـى علـى صــاحب العالقـة نفسـه؛ ألن الـذين يكونــون فـي هـذ الحالـة يكونــون أحيانـاب فـي عـداد

أقل ندرة مما نعتقـد ،ف نهـا لةسـف
الذين يعتقدون أنهم ال يؤمنون باهلل .مع ذل" ،وعلى الرغم من أنها د
ليست شا"عة.
تُقابل الف"تين األُخريين شجاعةم أدنى بكثير ،من حي

القيمة االنسانية ،من شجاعة جنـدي يطيـع

األوامر من تلقا نفسه ،على الرغم من أنها غالباب ما تكون استعراضية جداب ومكرمة باسم البطولة.

ـات التــي
تمتلــ" حرك ـةُ لنــدن الفرنســية بالتحديــد درجــة طــابع رســمي مناســبة لكــي تحتــوي التعليمـ ُ
ترسـلُها الحــافز الم ـرتبط بــاألوامر بــدون أن تزيــل بريــق هــذا النــوع مــن النشــوة الواضــح والصــافي الــذي
يرافق الموافقة الحرة على التضحية.

فينتج عن ذل" بالنسبة لها إمكانيات ومسؤوليات ها"لة.
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كلما كان هنـا" مسـتقبالب فـي فرنسـا أعمـا مل منجـزة بقوامرهـا وأنـا مس يتصـرفون بحسـب أوامرهـا كـان
ص في استعادة روح تتيح لهـا دخـوالب منتصـ ابر فـي الحـرب – منتصـ ابر لـيس فقـط عسـكرياب ،بـل
لفرنسا فُر م

روحياب أيضاب – واعادة بنا الوطن في السالم.

باالضافة إلى الكمية ،تكون مشكلة اختيار األعمال أساسية.

ـار أنـه
فهي أساسية من عدة نو إل
اح ،وبع ُ هذ النـواحي سـامية ومهمـة إلـى درجـة أنـه يجـب اعتب ُ
التقسيم الذي يضع هذا المجال بالكامل بين أيدي تقنيِّي المؤامرة.
من الكارثي
ُ

بصـورة عامـة جـداب ،مـن المحـتم فـي كـل مجـال مـن المجـاالت أن يسـيطر الش ُّـر أينمـا كـان للتقنيــة
سيطرةم مطلقة إما كلياب واما بصورة شبه كلِّية.
يسعى التقنيون دا"ماب ألن يجعلوا من أنفسهم سادةب مطـلقين ،ألنهم يشعرون بقنهم يعرفـون عملهـم؛

وهذا مبرر تماماب من جهتهم .إن المسؤولية عن الشر الذي هو النتيجة الحتمية لذل" ،عندما يتمكنون

من القيام بـه ،تقـع حصـ ابر علـى عـاتق الـذين سـمحوا لهـم بالقيـام بـذل" .فعنـدما يتركـونهم يقومـون بـذل"
فالســبب فقــط يعــود دا"م ـاب لعــدم الحضــور الــدا"م فــي الــذهن للمفهــوم الواضــح والمحــدد تمام ـاب للغايــات

الخاصة التي يجب أن تتعلق بها هذ التقنيةُ أو تل".

يجب على التوجهات السياسية التي تُقرر في لندن بشقن العمل الذي يجـري فـي فرنسـا أن تُحقِّـق
عدة غايات.
يخص االستخبارات وأعمال التخريب.
الغاية األكثر بديهية هي الغاية العسكرية المباشرة ،فيما
ُّ

بهــذا الصــدد ،ال يمكــن لفرنســيي لنــدن إال أن يكون ـوا وســطا بــين حاجــات إنكلت ـ ار واالرادة الطيبــة

لفرنسيي فرنسا.

األهميـ ــة القصـ ــوى لهـ ــذ األشـ ــيا بديهيـ ــة إذا أدركنـ ــا أنـ ــه أصـ ــبح مـ ــن الواضـ ــح شـ ــي"اب فشـ ــي"اب أن
االتِّصــاالت فض ـالب عــن المعــار" ت ُـب ـ ُّ
ـت فــي الحــرب .المزدوج ـةُ "مقطــورات-تخريــب" تُقاب ـ ُل المزدوجــة

"مركــب-غواص ــة" .وت ـدمير المقط ــورات يســاوي ت ــدمير الغواصــات .العالق ــة بــين ه ــذين النــوعين م ــن
التدمير هي عالقة الهجوم بالدفاع.

وليس تخريب نظام االنتال أقل أساسية.
إن حجــم تقثيرنــا ومقــدار فــي العمــل الــذي يــتم فــي فرنســا يتعلــق بصــورة ر"يســية بالوســا"ل الماديــة
التقثير الذي نمتلكه وكـذل" أيضـاب التـقثير
فتقثيرنا في فرنسا ،ذل"
تصرفنا.
التي يضعها
االنكليز تحت ُّ
ُ
ُ
ُ
الذي يمكن أن نحصل عليه ،يمكن أن يكون له استخدام مهم جداب بالنسـبة ل نكليـز .هنـا" إذاب حاجـةم

أكبر بكثير؛ على األقل فـي الوقـت الحاضـر والـذي يؤخـذ وحـد غالبـاب جـداب بعـين
متبادلة؛ لكن حاجتنا ُ
االعتبار.
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ـات ليســت ِّ
طيب ـةب فحســب بــل حــارة ووديــة فع ـالب
فــي هــذا الوضــع ،إذا لــم يكــن بيــنهم وبيننــا عالقـ م
ـات االنسـانية
وحميمية إلى حد ما ف ن ذلـ" شـي ال يطـاق ويجـب أن يتوقـف .وحيثمـا ال تكـون العالق ُ
علــى الشــكل الــذي ينبغــي أن تكــون عليــه يكــون هنــا" عمومـاب خطــق مــن الجــانبين .إال أنــه مــن المفيــد

تفكير المر بقخطا"ه لوضع حد لهـا أكثـر بكثيـر مـن التفكيـر بقخطـا اآلخـر .باالضـافة إلـى أن
دا"ماب ُ
حاجتنا إلى ذلـ" أكبـر بكثيـر ،علـى األقـل حاجتنـا المباشـرة .ثـم إننـا مهـاجرون كـانوا هـم قـد اسـتقبلونا،
وهنــا" ديــن امتنــان .أخي ـ ابر ،مــن المعل ــوم أن االنكليــز ال يمتلكــون اســتعداد الخــرول بقنفســهم ووض ــع
ورهـم الخـاص علـى هـذا الكوكـب يكـاد يكـون متعارضـاب مـع
أنفسهم مكان اآلخرين؛ فقفض ُل صفاتهم ود ُ
يخص بطبيعـة األمـور
ذل" .وهذا االستعداد هو في الواقع ولةسف شبهُ نادر إلى حد ما عندنا؛ لكنه
ُّ

مــا نسـ ِّـميه رســالة فرنســا .فلهــذ األســباب جميع ـاب يجــب علينــا بــذ ُل جهــد اليصــال العالقــات إلــى درجــة
الح اررة المناسبة؛ ويجب على الرغبة الصادقة من طرفنا في فهإلم إل
خال طبعاب من أي تلمـيح للتبعيـة أن
المخزون.
تخترق عبر مخزون العالقات لتصل إلى القدرة الحقيقية على الصداقة التي يخبِّ"ها هذا
ُ

المشاعر الشخصية في أحدا العـالم الكبيـرة دو ابر ال ُيميــز أبـداب علـى كـل اتِّسـاعه .فمسـقلة
تلعب
ُ
وجود صداقة أو عدم وجود صداقة بـين إنسـانين أو بـين وسـطين إنسـانيين يمكـن فـي بعـ الحـاالت
أن تكون حاسمةب في مصير الجنس البشري.

وهذا يمكن فهمه تمامـاب .فالحقيقـة ال يمكـن أن تظهـر أبـداب إال فـي روح كـا"ن إنسـاني فريـد .فكيـف

ســينقلها؟ إذا حــاول عرضــها فلــن ُيســمع منــه؛ ألن اآلخـرين لــن يعترفـوا بهــذ الحقيقــة كحقيقــة ألنهــم لــم
يعرفوها؛ ولن يعـلموا أن ما يقال هو حقيقي؛ ولن يولوا لذل" اهتمامـاب كافيـاب لكـي يكتشـفوا حقيقتـه؛ ألنـه
مبرر للقيام بجهد االهتمام هذا.
ليس لديهم أي ِّ

إال أن الصداقة أو االعجاب أو التعاطف أو أي شعور طيِّب الخر ِّ
يهيـ"هم بصورة طبيعية لدرجـة

ـام بـقي انتبـا لةفكـار
معينة من االهتمـام .فاالنسـان الـذي لديـه شـي جديـد ليقولـه – ألنـه ال يلـزم القي ُ
المبتذلة – ال يمكن أن يسمعه إال الذين يحبُّونه.
وهكذا ف ن انتشار الحقا"ق بين الناس يتعلق بالكامل بحالة المشاعر؛ كذل" األمر بالنسبة لجميع

أنواع الحقا"ق.
ـوبهم منص ــرفةب
إن المنفي ــين ال ــذين ال ينس ــون بل ــدهم – أم ــا ال ــذين ينس ــونه فض ــا"عون – تك ــون قل ـ ُ
بصــورة ال تقــاوم نحــو الــوطن الشــقي إلــى درجــة أن هنــا" قلــيالب مــن المخــزون العــاطفي لمحبــة الــوطن
الذي يسكنونه .وال يمكن لهذ المحبة أن تُنتش فعالب وتكبر في قلوبهم إذا لـم ُيرغمـوا أنفسـهم بنـوع مـن

االك ار  .لكن هذا االك ار هو واجب.
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اجب تجا الشعب الفرنسي الذي يحيـا وأع ُـيـ ُـنه مشـر"بةم
ليس على الفرنسيين الموجودين في لندن و م
إلــيهم أكثـ ُـر إلحاح ـاب مــن العمــل بحي ـ يكــون بيــنهم وبــين النخبــة االنكليــز صــداقةم حقيقيــة وحيــة وحــارة

وحميمة وفاعلة.

بمعــزل عــن المنفعــة االســتراتيجية ،يجــب أن تســاهم اعتبــارات أخــرى أيضـاب فــي اختيــار األعمــال.

وتكـون لهــذ االعتبـارات أهميــة أكبـر أيضـاب ،لكنهـا تــقتي فـي الدرجــة الثانيـة ،ألن المنفعــة االســتراتيجية

هــي شــرط لكــي يكــون العمــل حقيقي ـاب؛ وحيثمــا تغيــب المنفعــة االســتراتيجية يكــون هنــا" اضــطراب ،ال
عمل ،وتكون الخاصية غير المباشرة للعمل والتي تصنع قيمته األساسية غا"بةب في الوقت نفسه.
هذ الخاصية غير المباشرة ،هاهنا أيضاب ،مزدوجة.

يضـفي العمـ ُل امـتال الواقــع علــى الـدوافع التــي تُنتجــه .والتعبي ُـر عــن هــذ الـدوافع ،والمســموع مــن
الخارل ،ال يضفي عليها أيضاب سوى نصف واقع .فللعمل خاصيةم مختلفة تماماب.
يمكــن لكثيــر مــن المشــاعر أن تتســاكن مــع بعضــها الــبع

فــي القلــب .واختيــار المشــاعر التــي

يجب ،بعد كشفها في قلوب الفرنسيين ،إيصالُها إلى درجة الوجود التـي يمنحهـا التعبي ُـر الرسـمي ،هـذا
االختيار ُّ
ات مادية .ف ذا تكلمنا مـثالب كـل مسـا لمـدة ربـع سـاعة مـع الفرنسـيين واذا
تحد أساساب ضرور م

كنا مجبرين غالباب على تكرار الكـالم ألن التشـويش يمنـع مـن التقكـد مـن أنهـم سـمعوا وألن التكـرار هـو
بقية حال ضرورة تربوية ،فال يمكن أن نقول إال عدداب محدوداب من األشيا .

ـدود أضــيق .يجــب القيــام باختيــار جديــد ،بحســب
مــا إن ننتقــل إلــى مجــال العمــل حتــى تصــبح الحـ ُ
المعايير التي لُ ِّخصت مسبقاب.
إن الطريقة التي يتحول بها الدافع إلى فعل هي شي ينبغي دراسته .ففع مل واحد يمكن أن يسـببه

هــذا الــدافعُ أو ذا" اآلخــر أو دافــع ثالـ ؛ أو خلــيط مــن الــدوافع؛ وعلــى العكــس يمكــن بالمقابــل لــدافع
رابع أال يكون قاد ابر على التسبب بهذا الفعل.
مــن أجــل جعــل النــاس ينجــزون فعـالب مــا ولكــن ينجزونــه تحــت تــقثير دافـ إلـع مــا فـ ن أفضــل طريقــة،

وربما الطريقة الوحيدة ،تبدو الطريقة التي تقوم على الترابط الذي يتم بواسطة الكالم .بمعنى أنه كلمـا
ـاق هــذ النصــيحة بــالتعبير عــن دافــع أو عــدة دوافــع؛
ُنصــح بعمــل مــا عــن طريــق االذاعــة ،وجــب إرفـ ُ
وكلما تكررت النصيحةُ وجب تكرار التعبير عن الدافع.

ال شــ" ب ـقن التعليمــات الدقيقــة تُنقــل عبــر وســيلة غيــر االذاعــة .لكــن يجــب ربمــا تكرارهــا جميع ـاب
بتشــجيعات تُنقــل عبــر االذاعــة ،وتنصـ ُّ
ـب علــى الموضــوع نفســه ،الــذي يحــدد فقــط بمقــدار مــا يســمح
الحذر ،مع ذكر التفاصيل على األقل والتعبير عن الدوافع أيضاب.
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للعمل خاصية ثانية في مجال الـدوافع .فهـو ال يضـفي فقـط الحقيقـة الواقعيـة علـى دوافـع موج إل
ـودة
مسبقاب في حالة شبه وهمية .إذ ُيظهر أيضاب في النفس دوافع ومشاعر لم يكن لها وجود سابق أبداب.
الحماس أو ضغطُ الظروف العمل أبعد مـن مجمـوع الطاقـة التـي يتضـمنها
هذا يحصل كلما دفع
ُ
الدافعُ الذي سبب العمل.
إن هــذا اآلليــة – التــي تكــون معرفتُهــا أساســيةب سـوا الدارة المــر لحياتــه الخاصــة أم للتــقثير علــى
الناس – قادرةم أيضاب على إحدا الشر أو الخير.
مــزمن فــي عا"لــة تعتنــي بــه بحنــان بفعــل عاطفــة

فمــثالب ،يحصــل غالبـاب أن ينتهــي األمــر بم ـري
صادقة إلى أن يولِّد لدى ذويه عدا"يةب صامتةب غيـر مبـاح بهـا ألنهـم كـانوا مجبـرين علـى أن يق ِّـدموا لـه

طاقةب أكبر مما تحتوي عاطفتُهم.
ـب االعتياديـة ،ينـتج
في الشعب الذي تكون فيه مثل هذ الو ُ
اجبات ثقيلةب جداب تضـاف إليهـا المتاع ُ
مظهر من الالمباالة أو حتى من القسوة ،التي ال يمكن فهمها من الخـارل .لـذل" فـ ن
عن ذل" أحياناب
م
حــاالت األطفــال الشــهدا  ،كمــا الحــظ ذات يــوم غرينغ ـوار Gringoire
أكثر من أي مكان الخر.
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بمحبــة ،توجــد فــي الشــعب

إن مصادر هذ اآللية النتال الخير توضِّحها قصةم بوذية را"عة.

يقول منقو مل بوذي أن البوذا نذر أن يرفـع إلـى السـما والـى جانبـه كـل مـن يقـول اسـمه راغبـاب فـي
أن ُيخلِّصـه .وعلــى هـذا المنقــول تقــوم الممارسـة المســماة" :ذكــر اسـم الســيِّد" .وتقــوم علـى التكـرار عــدة

مرات لبع

المقاطع السنسكريتية أو الصينية أو اليابانية التي مفادها" :المجد لسيد النور".

ـق علــى الخــالص األبــدي ألبيــه العجــوز البخيــل الــذي لــم يكــن
ـاب قلـ م
وكــان هنــا" ارهــب بــوذي شـ د
"يس الـدير العجـوز ووعـد بفلـس كلمـا قـام بـذكر اسـم السـيد؛ واذا جـا فـي
يفكر إال بالمال .فقحضر ر ُ
ـوز ،مسـرو ابر ،جميـع أوقاتـه الفارغـة
المسا وذكر كم يجب له مـن الفلـوس ف نهـا تُـدفع لـه .فكـرس العج ُ
لهذ الممارسة .وكان يقتي كل مسا إلى الدير ليقب ما يستحقه .وفجقةب اختفى عـن األنظـار .وبعـد

عــن أخبــار والــد  .وهكــذا علم ـوا أن العجــوز كــان

ـيس الــدير ال ارهــب الشــاب ليبح ـ
أســبوع ،أرســل ر"ـ ُ
مســتغرقاب فــي تلــ" اللحظــة فــي ذكــر اســم الســيد إلــى درجــة أنــه لــم يعــد يســتطيع أن يعــد كــم مـرة مــارس
ِّ
"يس الدير من ال ارهـب الشـاب أال يفعـل
الذكر؛ وهذا ما كان يمنعه من المجي ليطلب ماله .فطلب ر ُ
شــي"اب وأن ينتظــر .وبعــد وقــت جــا العجــوز إلــى الــدير بعينــين متــقلقتين وروى أنــه حصــل علــى حالــة

استنارة.
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إلـى مثـل هـذ الظـواهر تُل ِّمـح وصـيةُ المسـيح" :اكنـزوا لكـم كنـو ابز فـي السـما  ...ألنـه حيثمـا يكــون
كنز" يكون قلب" أيضاب".
األر

هــذا يعنــي أن هنــا" أعمــاالب تمتلــ" خاصــية نقــل جــز مــن الحــب الموجــود فــي قلــب االنســان مــن
إلى السما .

ليس البخيل بخيالب عندما يبدأ بجمع المال .تُحفِّز في البداية بال ش" فكـرةُ الملـذات التـي يحصـل
عليهــا بالمــال .لكــن الجهــود والحرمانــات التــي يفرضــها علــى نفســه كــل يــوم تُســبِّب انــدفاعاب .وعنــدما

الكنز ،وهو موضوع التضحية ،بالنسبة له غايةب
تتجاوز التضحيةُ االغ ار األولي تجاو ابز كبي ابر ،يصبح ُ
ِّ
هوس جامع األشيا على اللية مشابهة .ويمكن ذكر كثير من األمثلة
في ذاتها ،فيعلق به نفسه .يقوم ُ
األخرى.

ـحيات المقدمـة لموضـوع مــا تجـاو ابز كبيـ ابر االنــدفاع الـذي سـببها ،ينــتج
وهكـذا ،عنـدما تتجـاوز التضـ ُ
عــن ذلــ" بشــقن هــذا الموضــوع إمــا حركـةُ نفــور وامــا تعلُّــق مــن نــوع جديــد وأشــد وغريــب عــن االنــدفاع

األول.

في الحالة الثانية ،هنا" خير أو شر بحسب طبيعة الموضوع.

إذا كان هنا" نفـور غالبـاب فـي حالـة المـري

فـذل" ألن هـذا النـوع مـن الجهـد ال مسـتقبل لـه؛ فـال

شي من الخارل يتناسب في هذ الحالة مع التراكم الداخلي للتعب .البخيل هو الذي يرى كنز يكبر.
هنــا" أيض ـاب مــن جهــة أخــرى مواقــف وتالفــات طبــاع ،بحي ـ يــوحي الم ـري ُ فــي العا"لــة ،علــى
اكتشاف القوانين.
العكس ،بتعلق متشدد .يمكن بال ش" ،من خالل دراسة كل ذل" دراسةب كافية،
ُ
ُّ
ولتجنـب أثــر النفــور،
تزودنــا بقواعـد عمليـ إلـة.
لكــن حتــى معرفــة مختصـرة بهــذ الظـواهر يمكــن أن ِّ

التحسـب للنفــاد الممكــن للــدوافع؛ فيجــب مــن فتـرة ألخــرى إعطــا ســلطة التعبيــر الرســمي لــدوافع
يجــب
ُّ
جدي إل
دة لةفعال نفسها ،دوافع تستجيب لما يمكن أن يتولد تلقا"ياب في سرا"ر القلوب.
ـرص علــى أن تلعــب اللي ـةُ التحويــل التــي ت ـربط البخيــل بــالكنز بطريقـ إلـة
يجــب بصــورة خاصــة الحـ ُ
ِّب فيها الخير وليس الشر؛ يجـب ُّ
تجنـب كـل الشـر الـذي يمكـن إذاب التسـبب بـه أو يجـب بـقي حـال
تُسب ُ
التقليل منه إلى أقل قدر ممكن.
من السهل معرفة الكيفية.
تقوم اآللية التي نحن بصددها على ما يلي :بعد إنها العمل بجهد ألسباب خارجة عنـه ،يصـبح
العم ُل بذاته موضوع تعلُّق.وينتج عن ذل" خير أو شر بحسب ما يكون العم ُل بذاته حسناب أو سي"اب.

عنــدما يقتــل المــرُ جنــوداب ألمــانيين خدمـةب لفرنســا وبعــد وقــت معــين يصــبح قتـ ُل البشــر مــن طباعــه
فمن الواضح أن ذل" شر.
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وعندما يساعد المر عماالب يهربون من االرسال إلى ألمانيا وذلـ" خدمـةب لفرنسـا وبعـد وقـت معـين

تصبح مساعدةُ البشر من طباعه فمن الواضح أن ذل" خير.
ليســت جميــع الحــاالت بهــذا الوضــوح ،ولكنــه يمكــن النظــر فــي جميعهــا بهــذ الطريقــة .وبغ ـ

النظــر عــن االســتثنا ات ،يجــب دا"مـاب اختيــار أشــكال العمــل التــي تحتــوي فــي ذاتهــا علــى انــدفاع نحــو

الخير .ويجب القيام بذل" غالباب جداب حتى عندما نقخذ االستثنا ات بعـين االعتبـار .يجـب القيـام بـذل"
ليس فقط من أجل الخير ،وهو ما قد يكفي ،ولكن من أجل المنفعة أيضاب.

الشــر دافــع فعــال أســهل بكثيــر مــن الخيــر ،ولكــن عنــدما يصــبح الخيـ ُـر المحـ
يكون فيها مصدر االندفاع الذي ال ينضب وال يتغير ،وليست هذ حالة الشر أبداب.

فعــاالب فــي الــنفس

يمكن للمر تماماب أن يصبح عميالب مزدوجاب بدافع الوطنية من أجل خدمة بلـد أفضـل خدمـة عـن

طريــق خــداع العــدو .ولكــن إذا كانــت الجهــود التــي يقــوم بهــا فــي هــذا النشــاط تتجــاوز طاقــة الــدافع
الوطني واذا استساغ بالتالي النشاط في حد ذاته فستقتي حتماب تقريباب لحظةم ال يعود يعـرف فيهـا المـرُ
من يخدم ومن يخدع ،حي يكون مستعداب لخدمة أي كان ولخداع أي كان.
إل
الحب إل
لخير أعلـى مـن
على العكس ،إذا كان المر مندفعاب بدافع الوطنية إلى القيام
بقعمال تزرع ُ
الوطن وتُن ِّميه ف ن النفس تكتسب صالبةب تصنع الشهدا ويستفيد الوطن من ذل".
االيمان أكثر واقعية من السياسة الواقعية .ومن ليس لديه اليقين في ذل" ليس لديه إيمان.

المشـكلة عنـد كــل مـرة ،وفــي

معانـه مـن أقــرب نقطـة ممكنـة ،باســتع ار
يجـب إذاب ت ُ
ـدقيق النظــر وا ُ
كل شكل من أشكال العمل الذي ِّ
يشكل المقاومة غير الشرعية في فرنسا.
إن مالحظةب دقيقةب على أر

جداب بهذا الصدد.

ـام بهـا فقـط مـن وجهـة النظـر هـذ  ،لهـي ضـرورية
الواقـع ،ويـتم القي ُ

ليس مستبعداب أيضاب أنه من الممكن أن يكون هنا" ما يستدعي البتكار أشكال عم إلـل جديـدة ،مـع
األخذ بالحسبان لهذ االعتبارات ولةهداف المباشرة في إل
الن معاب.
(علــى ســبيل المثــال ،حياك ـةُ م ـؤامرإلة واسـ إل
ـعة مباش ـرةب مــن أجــل إتــالف الوثــا"ق الرســمية الخاصــة

بمراقبـة الدولـة لةفـراد ،هـذا االتـالف الـذي يمكـن أن يـتم بطُ ُـرق متنوعـة جـداب ،كـالحرا"ق ،وغيرهـا؛ وقــد
يكون لذل" فوا"د مباشرة وبعيدة ها"لة).

ِّ
ـيم
يشكل
التنظيم الذي ينسِّق األعمال درجة واقع أعلى أيضاب من العمل؛ ف ذا لم ُيصنع هذا التنظ ُ
ُ
بصورة سطحية ،بل إذا نما كنبات وسط ضرورات يومية وصاغه في الوقت نفسه حذمر متـقن بحسـب
الرؤية الواضحة للخير ف نه هنا تكمن ربما أعلى درجة ممكنة من الواقع.
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ـذور
هنا" تنظيمات في فرنسا .ولكن هنا" أيضاب ،وهذا له أيضاب أهمية أكبر ،نو ُ
يات تنظيمات ،ب ُ
بدايات تنظيمات في طور النمو.
تنظيمات،
ُ
وتقملهــا علــى أر الواقــع واســتخدام الســلطة التــي تقــيم فــي لنــدن كـ إل
ـقداة لتشــكيلها
يجــب د ارســتها ُّ
ُ
بحذر وتقن ،كنحات يتصور الشكل الموجود في كتلة الرخام ليستخرجه منها.
ات مباشرة وغير مباشرة.
ينبغي لهذا التشكيل أن توجِّهه في الوقت نفسه اعتبار م
ُّ
وكل ما قيل سابقاب بخصوص الكالم والعمل ينطبق هنا أيضاب.

التنظيم الـذي يتـرجم إلهامهـا بكلمـات مختلف إلـة
التنظيم الذي ُيبـلور ويلتقط الكلمات الصادرة رسمياب،
ُ
ُ
إل
ومختلفة عنه ،التنظيم الذي يحقِّقها في أفعال منسقة ِّ
التنظيم بالنسـبة لهـا ضـمان فعاليـة مت ازيـدة
يشكل
ُ
ُ

ـيم الــذي يكــون وســطاب حي ـاب حــا ابر ملي" ـاب باألُلفــة واألُخــوة والحنــان – هــذ هــي األر
باســتمرار ،التنظـ ُ
النباتيــة التــي يمكــن فيهــا لةشــقيا الفرنســيين الــذين اقتلعــتهم الكارثـةُ أن يعيشـوا فيهــا ويجــدوا الخــالص
بالنسبة للحرب وللسالم.

يجـب أن يــتم ذلــ" اآلن .فبعــد النصــر ،وفــي الهيجـان الــذي ال يقــاوم للشــهوات الفرديــة فــي ال ارحــة

والسلطة ،سيكون من المستحيل قطعاب القيام بقي شي .

يجب أن يتم ذل" مباشرةب .فهذا أمر عاجل بصورة ال توصف .ف ضاعة الفرصـة قـد تعنـي تح ُّمــل
مسؤولية ربما تُعاد ُل جريمةب تقريباب.
الرفعـة هـو اسـتعادة التواصـل مـع عبقريتهـا فـي عمـق
المصدر الوحيد لفرنسا مـن أجـل الخـالص و ِّ

شقا"ها .وهذا يجب أن يتم اآلن ،فـي الحـال؛ فـي حـين أن الشـقا مـا يـزال سـاحقاب؛ وفـي حـين أن أمـام
فرنسا في المسـتقبل إمكانيـة أن تجعـل مـن ومـي
عنه خالل عمل حربي.

الـوعي األول مـن عبقريتهـا المسـتعادة حقيقـةب ِّ
معبـرةب

ـالم معــادالب لهــا .ألن ُّ
تخيــل عمــل
بعــد النصــر ،ســتكون هــذ االمكانيـةُ قــد انقضــت ،ولــن يقـ ِّـدم السـ ُ
ســالم وتصـ ُّـور أصــعب بكثيــر مــن تصــور عمــل حــرب؛ فللمــرور عبــر عمــل ســالم ،يجــب أن يمتلــ"

االلهام باألسـاس درجـةب عاليـةب مـن الـوعي والنـور والواقعيـة .ولـن تكـون هـذ هـي الحالـة فـي فرنسـا فـي
ُ
ِّ
ـرب معلمـةب
وقت السالم إال إذا أدت المرحلةُ األخيرة من الحرب إلى هـذ النتيجـة .يجـب أن تكـون الح ُ

ِّ
ـور
ـام عميــق وأصــيل ونـ م
تطــور االلهــام وتغذيــه؛ ومــن أجــل ذلــ" يجــب أن ينبثــق ف ـي غم ـرة الحــرب إلهـ م
حقيقي.
يجب أن تكون فرنسا حاضرةب من جديد بالكامل في الحرب وتشار" مقابل دمها في النصر؛ لكن
إل
وعند"ذ ستكون الفا"دة الحقيقية ضعيفةب.
هذا ال يمكن أن يكفي .يمكن لهذا أن يحصل في الظلمات،
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يجــب فضـالب عــن ذلــ" أال يكــون غــذا ُ طاقتهــا الحربيــة شــي"اب الخــر غيــر عبقريتهــا الحقيقيــة ،التــي
عثــرت عليهــا فــي أعمــاق الشــقا  ،علــى الــرغم مــن درجــة الــوعي الضــعيفة حتم ـاب فــي البدايــة بعــد ليــل

كهذا.

يمكن إذاب للحرب نفسها أن تصنع من ذل" شعلةب.

المهمــة الحقيقيــة لحركــة لنــدن الفرنســية هــي ،نظ ـ ابر حتــى للظــروف السياســية والعســكرية ،مهمــةم

روحيةم قبل أن تكون مهمةب سياسية وعسكرية.

يمكن تعريفها بقنها توجيه الضمير على مستوى البالد.

يتطلــب شــك ُل العمــل السياســي المــذكور هنــا ب يجــاز أن يســبق كــل خيـ إل
تقم ـ مل يت ـزامن مــع عــدة
ـار ُّ
اعتبــارات مــن نــوع مختلــف جــداب .وهــذا يتطلــب درجــة انتبــا عاليــة ،مــن مســتوى الدرجــة نفســها التــي

يتطلبها العم ُل الخالق في الفن والعلم.
لكـن لمـاذا تتطلـب السياسـةُ التـي ت ُـبـ ُّ
ـت فـي مصـير الشـعوب والتـي تهـدف إلـى العدالـة انتباهـاب أقـ دل
من الفن والعلم اللذين يهدفان إلى الجمال والحق؟

للسياسة صلة قوية جداب بالفن؛ وبفنون مثل الشعر والموسيقى والعمارة.
ِّ
ويشكل صعوبته.
ص ُعد هو قانون االبداع الفني
إن التقليف المتزامن على عدة ُ
ينبغي علـى الشـاعر ،عنـد ترتيـب الكلمـات واختيـار كـل كلمـة ،أن يقخـذ بالحسـبان معـاب خمسـة أو
ســتة مســتويات تـ إل
ـقليف معـاب علــى األقــل .قواعــد الــنظم – عــدد المقــاطع والقـوافي – فــي شــكل القصــيدة
الذي يعتمد ؛ الترتيب النحوي للكلمـات؛ ترتيبهـا المنطقـي بالنسـبة إلـى تطـور الفكـرة؛ التتـابع الموسـيقي
البحت لةصوات المتضمنة فـي المقـاطع؛ االيقـاع المـادي إن جـاز التعبيـر والمؤلـف مـن االنقطاعـات
ـات االيحـا
والوقفات ومدة كل مقطع وكل مجموعة مقاطع؛ الجـو الـذي تضـعه حـول ك ِّـل كلم إلـة إمكاني ُ

ـات؛ االيقـاع النفسـاني الـذي
التي تنطوي الكلمةُ عليها ،واالنتقال من جـو إلـى الخـر كلمـا تعاقبـت الكلم ُ
تؤلِّفه مدةُ الكلمات المقابلة للجو الفُالنـي أو لحركـة التفكيـر الفُالنيـة؛ الثـار التكـرار أو الحداثـة؛ وأشـيا
أخرى بالتقكيد؛ حس داخلي فريد بالجمال يضفي وحدةب على كل هذا.
ـتويات متع إل
االلهام هو توتُّر ملكات النفس الذي يجعل درجة االنتبـا الالزمـة للتـقليف علـى مس إل
ـددة
ُ
ُ
ممكنةب.
ُّ
كل من ليس قاد ابر على مثل هذا االنتبا سيحصل يوماب ما على القدرة عليه إذا ما أصر بتواضع

وثبات وصبر تدفعه رغبةم ثابتة وعنيفة.

واذا لم تكن تتملكه رغبةم ما فليس لزاماب عليه أن يقر

ِّ
الشعر.
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السياسة ،هي األخرىٌّ ،
فن يحكمه التقليف على مستويات متعددة .فكل مـن يجـد لديـه مسـؤوليات
العطش إلى العدالة ،ال بد من أن يرغـب فـي الحصـول علـى
سياسية ،إذا كان لديه في داخله الجوع و
ُ
هذ الملكة في التقليف على مستويات متعـددة ،وبالتـالي ال بـد حتمـاب مـن أن يحصـل عليهـا مـع مـرور

الوقت.

الحاجات ُملحة.
الوقت .و
اليوم حص ابر يستعجلنا
ُ
ُ
منهج العمل السياسي المذكور هنا ب يجاز إمكانات العقل البشري ،على األقل بحسب مـا
يتجاوز
ُ

نعــرف مــن هــذ االمكان ـات .ولكــن هــذا تحديــداب مــا يجعــل لــه قيمــة .يجــب عــدم التســاؤل عمــا إذا كنــا
وتقملُــه
قــادرين علــى تطبيقــه أم ال .فســيكون الجـواب دا"مـاب :ال .يجــب تصــور بطريقــة واضــحة تمامـابُّ ،

ـار فـي الــنفس ،ويجـب أن يكــون
مليـاب وكثيـ ابر،
ُ
وغرســه بصـورة دا"مــة فـي المكــان الـذي تتجــذر فيـه األفكـ ُ
ات حســنةب علــى
المـنه ُج حاضـ ابر فــي جميــع القـ اررات .عند"ـ إلـذ يكــون هنــا" احتمــال ربمــا ألن تكــون القـ ارر ُ
الرغم من أنها ناقصة.

فالذي ينظُم أبياتاب وهو راغب في أن ُيفلح فـي نظـم أبيـات جميلـة تضـاهي أبيـات ارسـين لـن يـنظم
أبداب بيتاب جميالب .وبصورة أقل أيضاب إذا لم يكن لديه حتى هذا الرجا .

لتــقليف أبيــات يكمــن فيه ـا بع ـ ُ الجمــال ،تجــب الرغبــة ،مــن خــالل ترتيــب الكلمــات ،فــي بلــوغ
أفالطون أنه يسكن في الجانب اآلخر من السما .
الجمال الصافي وااللهي الذي قال عنه
ُ
إحدى الحقا"ق األساسية للمسيحية هي أن التقدم نحو أقل نقص لـيس ناتجـاب عـن الرغبـة فـي أقـل

نقص .وحدها رغبـةُ الكمـال تمتلـ" خاصـية تـدمير الجـز مـن الشـر الـذي يل ِّـو الـنفس .مـن هنـا تـقتي
وصيةُ المسيح" :كونوا كاملين كما أبوكم السماوي كامل".

ـات الحسـية والفكريـة للبشـر
كلما كانت اللغة البشرية بعيدةب عن الجمـال االلهـي وكلمـا كانـت الملك ُ
ات الحيــاة االجتماعيــة بعيــدةب عــن العدالــة .وبالتــالي ف نــه مــن غيــر
بعيــدةب عــن الحقيقــة ،كانــت ضــرور ُ
الممكن أال تحتال السياسةُ لجهود ابتكار خالقة بمقدار ما يحتال ُّ
الفن والعلم.

لذل" فـ ن معظـم اآل ار السياسـية والنقاشـات التـي تتعـار فيهـا اآل ار ُ غريبـةم عـن السياسـة مثلمـا
أن صـ ــدام اآل ار الجماليـ ــة فـ ــي مقـ ــاهي مونـ ـ ـﭙـ ـ ـارناس  Montparnasseغريـ ــب عـ ــن الفـ ــن .فالرجـ ــل
السياســي فــي حالــة مــا كالفنــان فــي الحالــة األخــرى ال يجــدان هنــا" ســوى حــافز معــين يجــب أن يؤخــذ
بمقدار قليل جداب.

لم ُينظر أبداب تقريباب إلى السياسة كفن من نوع ر إل
اق إلى هذا الحد .بـل إننـا اعتـدنا منـذ قـرون علـى

النظر إليها فقط ،أو بصورة ر"يسية على أية حال ،كتقنية للحصول على السلطة والمحافظة عليها.
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بيــد أن الســلطة ليســت غايــة .فهــي بطبيعتهــا وجوهرهــا وتعريفهــا تشـ ِّـكل وســيلةب فقــط .وموقعهــا مــن

السياســة كموقــع البيــانو مــن التــقليف الموســيقي .فــالمؤلف الموســيقي ال ـذي يحتــال إلــى بيــانو لتــقليف
األلحــان يجــد نفســه متضــايقاب إذا كــان فــي قريــة ال يوجــد فيهــا بيــانو .ولكــن إذا زودو بواحــد فمــا عليــه
إل
عند"ذ إال أن يؤلف.
ولتعاستنا خلطنا بين صناعة البيانو وبين تقليف سوناته.99

ـنهج التربــوي شــي"اب ُيــذكر إذا لــم تكــن فكرتُــه الملهمــة مفهــوم نــوإلع مــن الكمــال االنســاني.
لــيس المـ ُ
المفهوم مفهوم حضارة .يجب عدم البحـ عنـه
وعندما يتعلق األمر بتربية شعب ينبغي أن يكون هذا
ُ

فــي الماضــي الــذي ال يحتــوي إال علــى مــا هــو نــاقص .وال فــي أحالمنــا المســتقبلية الردي"ــة بالضــرورة
مثلنا ،وبالتالي األدنى من الماضي بكثير .يجب البح

عن إلهام مثـل هـذ التربيـة ،كمـا عـن المـنهج

نفسه ،بين الحقا"ق المكتوبة من األزل في طبيعة األشيا .
واليكم بهذا الشقن بع

االشارات.

مفهومنــا
هنــا" أربــع عقبــات بصــورة خاصــة تفص ـلُنا عــن شــكل حضــارإلة يمكنــه أن يســاوي شــي"اب.
ُ

الخاط عن العظمـة؛ وانحطـاط الشـعور بالعدالـة؛ وعبادتنـا للمـال؛ وغيـاب االلهـام الـديني فينـا .يمكـن
التكلُّم بضمير الجمع األول [نحن] بدون أي ت ُّ
ـردد ،ألنـه مـن غيـر المؤكـد أن يكـون هنـا" علـى سـطح
إنساني واحد ينجو من هذا العيـب الربـاعي ،ومـن غيـر المؤكـد
كا"ن
ٌّ
الكرة األرضية في الوقت الحالي م
أكثـر أيضـاب أن يكــون هنــا" واحــد فـي العــرق األبــي  .ولكــن إذا كــان هنـا" بعـ م مــن البشــر ينجــون

من تل" العيوب ،كما ينبغي أن نقمل ذل" على الرغم من كل شي  ،ف نهم مختب"ون.

مفهومنا عن العظمـة هـو العيـب األخطـر وهـو العيـب الـذي ال نكـاد ندركـه علـى أنـه عيـب .علـى
ُ
ِّ
األقل ال نكاد ندركه على أنه عيب فينا؛ فهو يشكل لنا صدمةب إذا كان عند أعدا"نا ،ولكن على الرغم

من التحذير المتضمن في كالم المسيح عن القشة والخشبة
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ال نفكر باالعتراف به كعيب فينا.

 99السُّوناته  sonateهي تقليفية موسيقية بثالثة أو أربعة أج از آللة واحدة (بيانو) أو آللتين (بيانو وكمنجة).

(المترجم)

 100في المسيحية ،يقول يسوع" :أنت ترى القشة التي في عين أخي" ،بينما الخشبة التي في عين" ال تراها.
إل
حين"ذ سترى بوضوح كيف تُخرل القشة من عين أخي"( ".لوقا" .)5 ،لماذا
فعندما تُخرل الخشبة من عين"،

تنظر القذى الذي في عين أخي" وأما الخشبة التي في عين" فال تفطن لها .أو كيف تقدر أن تقول ألخي" يا
أخي دعني أُخرل القذى الذي في عين" وأنت ال تنظر الخشبة التي في عين" .يا مرا"ي! أخرل أوالب الخشبة
إل
وحين"ذ تبصر جيداب أن تُخرل القذى الذي في عين أخي"( ".متى )6 -1 :3وفي االسالم ،عن أبي
من عين"

ابن حبان في
النبي:
هريرة قال :قال ُّ
"يبصر ُ
أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه!" (روا ُ
ُ
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مفهومنا عن العظمة هو المفهوم نفسه الذي ألهم حياة هتلر ُبرمتها .وعندما نستنكر هـذا المفهـوم
ُ
ـتم
بــدون أدنــى أثــر لمراجعــة ذاتنــا فــال بــد أن تبكــي المال"ك ـةُ أو تضــح" ،إذا كــان هنــا" مال"ك ـةم تهـ ُّ
بدعايتنا.
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حتــى أُوقــف فيهــا

يبــدو أنــه مــا إن تــم احــتال ُل إقلــيم ط ـرابلس [تريبوليتانــا] la Tripolitaine
ـيم الفاشــي للتــاري  .وهــذا جيــد جــداب .لكــن قــد يكــون مــن المهــم معرفــة النقــاط التــي يختلــف فيهــا،
التعلـ ُ

التعليم الفاشـي للتـاري عـن تعلـيم الجمهوريـة الفرنسـية .كـان ال بـد أن يكـون
بالنسبة للعصور القديمة،
ُ
الفرق ضـ"يالب ،ألن سـيد التـاري القـديم فـي فرنسـا الجمهوريـة ،السـيد كركـوﭙــينو  102Carcopinoكـان
103
يلقــي فــي رومــا محاض ـر إل
ات عــن رومــا القديمــة وعــن غاليــة  la Gauleكانــت مخصص ـةب تمام ـاب
ُ
اللقا"ها في هذا المكان والقت فيه ترحيباب كبي ابر جداب.
اليوم ،لدى فرنسيي لندن بع ُ الماخذ على كركوﭙـينو ،ولكن ليس على مفاهيمه التاريخيـة .كـان
هنا" مؤرخ الخر من السوربون يقول في كـانون الثاني/ينـاير عـام  1192لشـخص كـان قـد كتـب شـي"اب
قاسياب إلى حد ما عن الرومـان" :إذا وضـعت إيطاليـا نفسـها ضـدنا يكـون معـ" حـق ".وهـذا غيـر ك إل
ـاف

كمعيار للحكم التاريخي.

غالبـ ـاب م ــا يس ــتفيد المهزومـــون م ــن عاطفي ــة ال مبـــرر له ــا حتـــى أحيانـ ـاب ،لك ــن فق ــط المهزومـــون

المؤقتون .يكون الشقا ُ هيبةب كبيرةب جداب عندما تضاف إليه القـوةُ .فشـقا الضـعفا لـيس حتـى موضـوع
اهتمام؛ هذا إذا لم يكن موضوع نفور .عندما حصـل المسـيحيون علـى القناعـة ال ارسـخة بـقن المسـيح،
صحيحه ،وأبو نعيم في الحلية ،وصححه األلباني في سلسلة األحادي

الصحيحة رقم  .)11والقذى هو ما

يقع في العين أو في الما والشراب من نحو تراب ووس ويكون صغي ابر جداب .والجذع هو واحد جذوع الشجر.
ت لمن يبكي على موت غير  /دموعاب وال يبكي على موته دما/ .
وهو المعنى الذي يؤديه
الشاعر-" :عجب ُ
ُ
ب من ذا أن يرى عيب غير  /عظيماب وفي عينيه عن عيبه عمى( ".المترجم)
وأعج ُ

 101إقليم طرابلس [تريبوليتانا] في ليبيا  :la Tripolitaineهو االقليم الذي عاصمته طرابلس الغرب
 Tripoliوالذي ِّ
يشكل مع برقة  la Cyrénaïqueليبيا ( .Libyeالمترجم)

 102جيروم كركوﭙـينو  :)1132 – 1881( Jérome Carcopinoمؤرخ فرنسي ومختص بالتاري الروماني
 ،romanisteمؤلِّف سيزار  )1115( Césarوالحياة اليومية في روما في أول االمبراطورية (.)1111
(المترجم)
103

غالية  la Gauleهي المنطقة التي تقابل تقريباب فرنسا وبلجيكا حالياب ،سكنها بصورة خاصة الكلتيون

(السلتيون) ( Celtesالغاليُّون  .)Gauloisلتمييزها عن منطقة بالد الغال  Gallesوالتي هي ويلز .Wales

(المترجم)
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علــى الــرغم مــن صــلبه ،كــان قــد قــام بعــد ذلــ" مــن بــين األمـوات وال بــد أن يعــود قريبـاب بالمجــد ليكــاف

ذويه ويعاقب اآلخرين جميعـاب فـ ن التعـذيب لـم يعـد يخـيفهم .لكـن سـابقاب عنـدما كـان المسـيح فقـط كا"نـاب

نقياب تماماب تخلوا عنه حالما المسه الشقا ُ .والذين كانوا يحبُّونه أكثر ما يحبُّون لـم يسـتطيعوا أن يجـدوا
ـذيبات أعلـى مـن الشـجاعة عنـدما ال يكـون هنـا"
في قلوبهم قوة تح ُّمـل المخاطر من أجلـه .تكـون التع ُ

ـقر إلــى أن يكــون شخصــياب .فاليســوعي الــذي يعــاني مــن
حـ ُ
ـافز ثــقر مــن أجــل مواجهتهــا .وال يحتــال الثـ ُ
التعذيب الشديد في الصين تـ ُش ُّـد أزر العظمةُ الزمنية للكنيسة ،على الرغم من أنـه ال يمكنـه أن يتقمـل
لنفسه أية نجدة منها .ليس هنا في هذ الدنيا من قوة أخرى غير القـوة .وهـذا يمكـن أن يكـون مسـلمةب.
أما القوة التي ليست من هذ الدنيا فمالمستُها ال يمكن أن تُشـرى بـثمن أقـل مـن االنتقـال عبـر ضـر إلب

من الموت.

ال قـوة علـى هــذ األر

إال القـوة ،وهـي التــي تنقـل القـوة إلــى المشـاعر ،بمـا فيهــا الرحمـة .يمكــن

الســلميون بعــد عــام  1118أرق بكثيــر علــى ألمانيــا مــنهم علــى
ذكــر م"ــة مثــال عــن ذلــ" .فلمــاذا كــان ِّ

كمسـلمة ذات بديهيـة رياضـية عـام
النمسا؟ ولماذا ظهرت ضرورةُ االجازات المقجورة لكثير من النـاس ُ
 1115ول ــيس ع ــام 1116؟ ولم ــاذا هن ــا" أن ــاس كثي ــرون ج ــداب لالهتم ــام بعم ــال المص ــنع أكث ــر م ــن
جر.
اهتمامهم بالعمال المزارعين؟ وهلُم اب

ـب الـزمن نوعـاب
كذل" األمر في التـاري ُ .نعجـب بالمقاومـة البطوليـة للمهـزومين عنـدما يجلـب تعاقُ ُ
من االنتقام؛ وليس غير هذا .فليس لـدينا رحمـة لةشـيا المـدمرة كليـاب .ومـن الـذي يمـنح رحمـةب ألريحـا
ـ"نوم ــنسيا"  ،104Numanceلصــقلِّية  Sicileاليونانيــة،
لص ـور ،لصــيدا ،لقرطــال ،ل ُ
 ،Jérichoلغ ـزةُ ،
للـﭙـيرو  Pérouقبل كولومبوس؟
لكــن االعت ـ ار

علــى ذلــ" هــو كيــف نبكــي علــى زوال أشــيا ال نعــرف ،إن صــح القــو ُل ،شــي"اب

عنها؟ ال نعرف شي"اب عنها ألنها اندثرت .والذين دمروها لم يعتقدوا أن علـيهم أن يصـبحوا المحـافظين
على ثقافتها.

بصورة عامة ف ن األخطا األخطر ،األخطـا التـي تش ِّـو كـل الفكـر والتـي تهلـ" الـنفس وتضـعها

خـارل الحــق والخيــر هــي أخطــا ال يمكــن تمييزهـا .ألن ســببها هــي أن بعـ

األمــور تستعصــي علــى

االنتبــا  .واذا استعصــت علــى االنتبــا فكيــف يمكــن االنتبــا ُ لهــا ،مهمــا بــذلنا مــن جهــد؟ ولــذل" تكــون
الحقيقة بحد ذاتها خي ابر فوق طبيعي.
ُ 104نومـنسيا  :Numanceمدينة قديمة في إسبانيا [شمال هسبانيا] قرب مدينة ُسوريا  Soriaالحالية في
قشتالة وليون ( .Castille-Leónالمترجم)
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كذل" األمر بالنسبة للتاري  .فالمهزومون يفلتون من االنتبا  .التـاري هـو مـوطن عمليـة داروينيـة
أقسى بكثير من العملية التي تحكم الحياة الحيوانية والنباتية .المهزومون يزولون .إنهم الشي .

يقال بقن الرومان مدنوا غالية التـي لـم يكـن لـديها ف ٌّـن قبـل الفـن الغـالي-الرومـاني؛ وال فكـر لـديها
قبل أن يكون للغاليين حظُّ ق ار ة الكتابات الفلسفية لشيشرون 105Cicéron؛ وهلُم ج ابر.

ال نعـرف إذا جـاز لنــا القـو ُل شــي"اب عـن غاليـة ،لكــن االشـارات التــي بحوزتنـا والتـي تكــاد تكـون بــال
قيمة تثبت بما يكفي أن كل ذل" من قبيل الكذب.
ال يتعــر

الفـ ُّـن الغ ــالي ألن يكــون موض ــوع أبحــا

الخشــب .لكــن مدينــة بــورل Bourges

106

لعلمــا اآلث ــار لــدينا ألن مادت ــه كانــت م ــن

الي ـةم خالصــة فــي الجمــال إلــى درجــة أن الغــاليين خســروا

حملــتهم األخي ـرة لعــدم امــتالكهم شــجاعة تــدميرها بقنفســهم .بــالطبع دمرهــا قيصـ ُـر  Césarوقتــل فــي
الوقت نفسه جميع السكان الذين كانوا فيها والبالغ عددهم أربعين ألفاب.

نعــلم مـن خــالل قيص ُـر  Césarأن فتـرة د ارســة الكهنـة الغـاليين [الكلتيــين]  Druidesكانـت تــدوم
عشرين عاماب وتقوم على تعلُّم قصا"د عن األلوهة والكون عن ظهـر قلـب .كـان ِّ
الشـعر الغـالي يحتـوي
إذاب علــى أيــة حــال كثيـ ابر مــن القصــا"د الدينيــة والميتافيزيقيــة بحيـ كانــت تشـ ِّـكل مــادةب د ارســية لعش ـرين

عام ـاب .إلــى جانــب الغنــى المــذهل الــذي تُلمــع إليــه هــذ االشــارةُ الوحيــدة يكــون الشــعر الالتينــي ،علــى
الرغم من وجود لوقريطُس  ،107Lucrèceشي"اب ال قيمة له.
نس ـب إلــى الحكمــة
يقــول ديــوجين اليــرس [الاليرســي]  Diogène Laërceبــقن هنــا" تقليــداب ي ُ
اليونانيـة عــدة مصــادر خارجيـ إلـة مــن بينهــا كهنــة غاليـة الكلتيــين .وهنــا" نصــوص أخــرى تشــير إلــى أن
فكر الكهنة الكلتيين يتصل بفكر الفيثاغوريين.

وهكــذا كــان فــي ذلــ" الشــعب بحـ مـر مــتالطم مــن ِّ
الشــعر المقــدس الــذي يمكــن ألعمــال أفالطــون
وحدها أن تتيح لنا أن نتمثل إلهامه.
ُّ
الرومان بجريمة الوطنية جميع الكهنة الكلتيين.
كل ذل" اختفى عندما أباد
ُ

 105شيشرون  125( Cicéronق .م 91 – .ق .م :).خطيب وسياسي وكاتب روماني .وهو ماركوس

توليوس كيكرو  Marcus Tullius Ciceroصاحب إنتال ضخم يعتبر نموذجاب مرجعياب للتعبير الالتيني
الكالسيكي (المترجم)
106
107

بورل  :Bourgesمركز محافظة لوشير  le Cherفي منطقة وسط فرنسا( .المترجم)

قارس
لوقريطُس  :Lucrèceشاعروفيسلوف التيني ( 66 – 18ق .م .).واسمه :تيطُس لوقريطيوس ُ

( .Titus Lucretius Carusالمترجم)
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ال ش" في أن الرومان قـد وضـعوا حـداب لةضـاحي البشـرية التـي كانـت تمـارس كمـا كـانوا يقولـون

في غالية .ونحن ال نعرف شي"اب عنها ،ماذا كانت ،ما هي الطريقة والروح التي تُقدم من خاللهـا ،هـل
كــان ذلــ" طريقــة إعــدام للمجــرمين أم إعــدام لةبريــا  ،وفــي هــذ الحالــة األخي ـرة ،هــل كــان ذلــ" يــتم

برضاهم أم ال .فشهادة الرومان غامضة جداب وال يمكن قبولها بدون حذر .لكن ما نعرفـه يقينـاب هـو أن
إل
إعدام آلالف األبريا  ،لـيس مـن أجـل تكـريم
الرومان قد أقاموا بقنفسهم في غالية وفي كل مكان نظام
اآللهـة ،بــل لتســلية الجمـاهير .كــان هــذا هـو النظــام الرومــاني بامتيـاز ،النظــام الــذي كـانوا ينقلونــه إلــى

كل مكان؛ هؤال الذين نجرؤ على اعتبارهم ِّ
ممدنين.

مــع ذلــ" ،لــو قيــل علنـاب إن غاليــة قبــل الغــزو كانــت أكثــر تمـ ُّـدناب بكثيــر مــن رومــا لكــان لــذل" وقــعم
أشبه بالعبثية.
وهذا ببساطة مثال له داللـة .علـى الـرغم مـن أن غاليـة حـل محلهـا علـى األر

نفسـها أمـةم هـي

أمتنا ،وعلى الرغم مـن أن الوطنيـة تميـل عنـدنا كمـا فـي كـل مكـان الخـر مـيالب شـديداب إلـى االمتـداد فـي
الماضـي ،وعلــى الــرغم مــن أن القليـل مــن الوثــا"ق المحفوظــة يشـ ِّـكل شـهادةب ال يمكــن الطعـ ُـن فيهــا فـ ن

هزيمــة األســلحة الغاليــة هــي عقبــة ال يمكــن التغلــب عليهــا أمــام اعترافنــا بالقيمــة الروحيــة العاليــة لهــذ
الحضارة المدمرة.

ـامي [كميـل] جولِّيـان .Camille Jullian
مع ذل" كان هنا" لصالحها محـاو م
الت مثـل محاولـة ك د
لكن نظ ابر ألن أر طروادة  Troieلـم تعـد أبـداب موطنـاب ألُمـة ،فمـن الـذي تكلـف عنـا كشـف الحقيقـة
التـي تتجلــى بصـورة أكثــر بداهـةب فــي االليـاذة ،ولــدى هيـرودوت ،108وفــي أغــاميمنون Agamemnon

ـتوى
ـاعر [التراجيـ ــدي] إسـ ــخولوس [أسـ ــخيلوس] Eschyle؛ بمعنـ ــى أن طـ ــروادة كانـ ــت ذات مسـ ـ ب
للشـ ـ ُ
حضاري وثقافي وروحـي أعلـى بكثيـر مـن الـذين هاجموهـا ظلمـاب ودمروهـا؛ وأن زوالهـا كـان كارثـةب فـي

تاري البشرية؟

قبل شهر حزيران/يونيو من عام  ،1192كان من الممكن أن نق أر في الصـحافة الفرنسـية ،بصـفة
تشــجيع وطنــي ،مق ـ إل
ـاالت تُقــارن النـ ـزاع الفرنســي األلم ــاني بحــرب ط ــروادة؛ وك ــانوا يش ــرحون فــي ه ــذ
المقـاالت أن تلـ" الحــرب كانـت باألســاس صـراع الحضــارة ضـد الهمجيــة ،حيـ

كــان الطرواديـون هــم

الهمجيين .غير أنه ليس هنا" من أدنى سبب لهذا الخطق غير هزيمة طروادة.

108
مؤرخ إغريقي عاش في القرن الخامس قبل الميالد ( 989ق .م -
هيرودوت أو هيرودوتُس ِّ :Hérodote
حوالي  926ق .م)ُ .عرف بقبي التاري  .وصف في كتابه "تاري هيرودوتس" أحوال البالد واألشخاص التي

القاها في ترحاله حول حو

البحر األبي

المتوسط والحروب بين االغريق والفُرس أو الميديين( .المترجم)
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إ ذا كان باالمكان االمتناع عن السقوط في هذا الخطق بشقن موضوع اليونانيين الذين كـان ُيقـ ُّ
مضجعهم
تقنيب الضـمير علـى الجريمـة المرتكبـة والـذين شـهدوا بقنفسـهم لصـالح ضـحاياهم فكيـف إذاب
ُ
التقول على الذين قتلتهم؟
بخصوص األمم األخرى التي كانت ممارستها الثابتة هي االفت ار و ُّ

يستند التاري إلى الوثا"ق .فالمؤرخ يمتنع بحكم المهنة عـن القـول بالفرضـيات التـي ال تقـوم علـى

شي  .في الظاهر هذا معقول جداب؛ ولكن فـي الحقيقـة ينقصـه الكثيـر .ألن تـو ُازن الفكـر ،نظـ ابر لوجـود
ثغرات في الوثا"ق ،يتطلب حضور فرضيات في الذهن بال أساس من الصحة ،بشـرط أن يكـون ذلـ"
لهذا الغر

وأن يكون هنا" العديد منها حول كل نقطة.
المــذكورة مــع

يجــب بــاألحرى قـ ار ةُ مــا بــين الســطور فــي الوثــا"ق واالنتقــا ُل بالكامــل إلــى األحــدا
نس ــيان كام ــل لل ــذات وتركي ـ ُـز االنتب ــا ط ــويالب ج ــداب عل ــى األش ــيا الص ــغيرة ذات المغ ــزى وتميي ـ ُـز ك ـ ِّـل
معناها.
لكــن احت ـرام الوثيقــة والــروح المهنيــة للمــؤرخ ال ُيـه ِّـيـــان الفكــر لهــذا النــوع مــن الممارســة .فــالروح
المسماة تاريخيةب ال تخترق الورق لتعثر على اللحم والدم؛ فهي تقوم على خضوع الفكر للوثيقة.

إال أن الوثــا"ق ،بطبيعــة األمــر ،تصــدر عــن األقويــا والمنتصـرين .كــذل" فـ ن التــاري لــيس غيــر

جمع شهادات قدمها القتلةُ بشقن ضحاياهم وبشقن أنفسهم.

إن مــا يســمونه محكمــة التــاري التــي يتكلمــون عنهــا هكــذا ال يمكــن أن تحكــم بطريقــة أخــرى غيــر

طريقة الحيوانات المريضة بالطاعون.109

 109إشارةب إلى أولى حكايات الفونتين في الكتاب السابع وهي بعنوانLes Animaux malades de la :
نسي جان دو ال فونتين
[ Pesteالحيوانات المريضة بالطاعون] .وهي إحدى األساطير التي كتبها
الشاعر الفر ُّ
ُ
الطاعون في إحدى الغابات .فجمع
 .)1516 – 1521( Jean de La Fontaineتقول الحكاية :انتشر
ُ
عقاب لنا على أخطا"نا .فسقعترف
" الغابة الحيوانات وألقى عليها خطاباب بصوت متقثر" :هذ الكارثة
مل ُ
م

انات" :أو ُّ
تظن يا
بدنوبي .أ
ُ
ت كثي ابر من األغنام البري"ة .فالحكم لكم إذن ".فقجابت الحيو ُ
عترف بقنني افترس ُ
موالنا بقن افتراس بع الخراف خطق فادح؟! فنحن كذل" ".ثم شرع كل واحد يذكر أعماله السي"ة .لقد افترس
الفهد عدة مرات وقتل النسر األرانب واختطف الذ"ب والثعلب حيو إل
انات بري"ةب .وحتى البومة التي تظهر هاد"ةب
ُ
ُ
مات الذل بادية على وجهه:
قد افترست بدورها عصافير وصغار الف"ران .وأخي ابر جا دور الحمار فقال وعال ُ
إل
نظار إلى الحمار
ت أنا أيضاب خطقب فادحاب! فقد أكل ُ
"ارتكب ُ
ت مل فمي عشباب من حقل الغير ".عند"ذ توجهت األ ُ
الذ"ب الذي اتخذ دو ابر إكليريكياب بضرورة التضحية بهذا الحمار اللعين .فقخذت
المسكين تتهمه .وأفتى
ُ
انات تشتمه وتصيح متـفقةب على إدانته" :احكمو ! احكمو ! فهو المسؤول الحقيقي عن الطاعون!"
الحيو ُ
(المترجم)
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ال نمتل" شي"اب على االطالق عن الرومان غير كتابات الرومان أنفسهم وعبيدهم اليونـان .وهـؤال
[األخيــرون] األشــقيا قــالوا عــنهم مــا يكفــي مــن بــين تحفُّظــاتهم الخاصــة بالعبيــد ،لــو أننــا تكلفنــا عنــا
ق ـ ار تهم باهتمــام حقيقــي .ولكــن لمــاذا نتكلــف عنــا ذلــ"؟ لــيس هنــا" مــن دافــع لهــذا الجهــد .ولــيس
القرطاجيون هم الذين يمتلكون جوا"ز المجمع  Académieوال كراسي في السوربون.

كذل" لماذا نتكلف عنا الش" في المعلومات التي قدمها العبريون عن سكان كنعان الذين أُبيدوا
سكان أريحا هم الذين قاموا بتعيينات في المعهد الكاثوليكي.
أو استُعبدوا على يد اليهود؟ فليس
ُ
ـق تــقثير علــى شــبابه هــي
نعــرف مــن خــالل ســير هتلــر الذاتيــة أن أحــد الكتــب التــي كــان لهــا أعمـ ُ

110
الكتاب من الدرجة الثانيـة؟ فهـو كـان
يهم إذا كان
كتاب من الدرجة الثانية عن سيال  . Syllaماذا ُّ
ُ
يعكـس موقــف الــذين يســمون بالنخبــة .ومــن الــذي سـيكتب عــن ســيال بــازد ار ؟ إذا رغــب هتلـ ُـر فــي نــوع

العظمة الذي كان ي ار ممجداب في هذا الكتاب وفي كل مكان فلم يكن هنا" خطق من جهته .هذ هـي

تماماب العظمـة التـي فهمهـا ،العظمـة ذاتهـا التـي ننحنـي أمامهـا بكـل دنـا ة عنـدما نتحـول بقنظارنـا نحـو
الماضي.

نكتفــي بالخضــوع الــدني للفكــر أمامهــا ولــم نحــاول كهتلــر مس ــكها بقيــدينا .فهــو فــي هــذ النقطــة

أفضل منا .فعندما يعترف المرُ بقن شي"اب ما هو خير يجب أن يريد االمسا" به .واالمتناع عـن ذلـ"
ُجب من.
لنتخيل هذا المراهق البا"س المقتلـع التا"ـه فـي شـوارع ﭭــيينا المـتعطِّش للعظمـة .كـان خيـ ابر بالنسـبة

لــه أن يكــون متعطشـاب للعظمــة .خطـقُ مــن إذا لــم يكتشــف شــكالب الخــر للعظمــة غيــر الجريمــة؟ فمنــذ أن

ـاس القـادرون علـى اسـتعمال القلـم
الشعب الق ار ة ولم يعد لديه
عرف
م
ُ
موروثات تنتقـل شـفاهاب أصـبح الن ُ
يزودون الجمهور بمفاهيم العظمة وبقمثلة اليضاحها.
هم الذين ِّ
ـاب
إن مؤلِّـف هـذا الكتــاب الـردي عــن سـيال وجميـع الــذين جعلـوا البي"ــة التـي ُكتـب فيهــا هـذا الكتـ ُ

بي"ـةب ممكنـةب مــن خـالل كتابــاتهم عــن سـيال أو عــن رومــا وبصـورة أعــم جميــع الـذين ســاهموا بــامتالكهم
اهق هتلر ،جميع هؤال هم ربمـا
سلطة استخدام الكالم أو القلم في البي"ة الفكرية التي ترعرع فيها المر ُ
معظمهــم قــد مــات؛ لكــن ُكتــاب اليــوم شــبيهون
أكثــر مســؤوليةب مــن هتلــر عــن الج ـرا"م التــي ارتكبهــا.
ُ

بقسالفهم ،وال يمكن أن يجعلهم أكثر ب ار ةب تاري ُ ميالد جا مصادفةب.

110

سيال  – 118( Syllaق .م 38 .ق .م :).جنرال ورجل دولة روماني .كان سيد روما .وبعد أن قام

بحمالت انتصر فيها في اليونان والسيا ُس ِّمي "دكتاتو ابر مدى الحياة"( .المترجم)
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يتكلمون عن معاقبة هتلر .لكن ال يمكن معاقبته .كـان يرغـب فـي شـي واحـد وقـد حصـل عليـه:
ه ــو أن يك ــون ف ــي الت ــاري  .ف ــقن ُيقت ــل أو أن يعـ ـذب أو أن ُيس ــجن أو أن يه ــان فـ ـ ن الت ــاري س ــيكون
ـوت أي منـال .مـا س ُـننزله بـه سـيكون
ـذاب أو الم ُ
حاض ابر دا"ماب لحماية نفس هتلر من أن ينال منهـا الع ُ

حتماب الموت التاريخي ،العذاب التاريخي ،التاري  .وكما أن الذي وصل إلى الحب الكامل هلل يـرى أن

العابد للتاري أن كل ما هو من التاري خير .فضالب عن أن له
كل أمر من اهلل خير ،كذل" يرى هذا
ُ
مصـ ــلحةب أكبـ ــر بكثيـ ــر؛ ألن الحـ ــب الخـ ــالص هلل يسـ ــكن مركـ ــز الـ ــنفس؛ فيتـ ــر" االحسـ ــاس معرضــ ـاب
للصــدمات؛ فهــو ال يشـ ِّـكل درعـاب واقيـاب .وعبــادةُ األوثــان هــي درع يحمــي؛ فهــي تمنــع األلــم مــن الــدخول
إلى النفس .ومهما أُنزل بهتلر من عقوبـة فلـن يمنعـه ذلـ" مـن الشـعور بقنـه كـا"ن عظـيم .وخاصـةب أن

ذلــ" لــن يمنــع بعــد عشـرين ســنة أو خمســين أو م"ــة ســنة أو م"تــي ســنة صــبياب صــغي ابر حالمـاب ووحيــداب،
ألمانياب أو غير ألماني ،مـن أن ِّ
يفكـر بـقن هتلـر كـان كا"نـاب عظيمـاب وكـان مصـير عظيمـاب مـن أولـه إلـى

الخر ومن أن يرغب من كل نفسه بمصير مشابه .وفي هذ الحالة ،وي مل لمعاصريه.

القصاص الوحيد القادر على معاقبة هتلر هو صرف الصبيان الصغار المتعطشين للعظمة عـن

االقتدا به لقرن قادمة ،وهذا يعني تغيي ابر كلياب لمعنى العظمة إلى درجة استبعاد .

إنــه لمــن الــوهم الــذي ُيعــزى إلــى عمــى األحقــاد القوميــة أن نعتقــد أن باالمكــان إبعــاد هتلــر مــن
العظمة بدون تغيير كلِّي لمفهوم العظمة ومعناها بين رجال اليوم .وللمساهمة في هـذا التغييـر ،يجـب
القيام به على الذاتُّ .
كل فرد يمكنه فـي هـذ اللحظـة نفسـها البـد بمعاقبـة هتلـر فـي دخيلـة نفسـه مـن

خــالل تغييــر مــنح شــعور العظمــة .وهــذا أبعــد مــن أن يكــون ســهالب ،ألن ضــغطاب اجتماعيـاب ثقــيالب والسـ ابر

مطوقـاب كضغط البي"ة المحيطة يعتر ذلـ" .يجـب ،لبلـوغ ذلـ" ،االنعـ از ُل روحيـاب عـن المجتمـع .لـذل"
ِّ
كـ ـ ــان أفالطـ ـ ــون يقـ ـ ــول بـ ـ ــقن قـ ـ ــدرة تمييـ ـ ــز الخيـ ـ ــر ال تكـ ـ ــون إال عنـ ـ ــد النفـ ـ ــوس المختـ ـ ــارإلة منـ ـ ــذ األزل

 prédestinéesوالتي تلقت تربيةب مباشرةب من لدن اهلل.111
ال معنى للبح عن مدى التشابهات واالختالفات بـين هتلـر ونـابليون .المسـقلة الوحيـدة التـي لهـا

استبعاد أحدهما من العظمة بـدون اسـتبعاد اآلخـر
فا"دة هي معرفة ما إذا كان باالمكان بصورة مبررة
ُ
االعجاب بقلقابهما متماثالب أم مختلفاب اختالفاب جوهرياب .واذا انزلقنا في الكذب بعد
منها؛ أي ما إذا كان
ُ
 111يورد المنقو ُل االسالمي بشقن التربية التي تلقاها محمد حديثاب يقول" :أدبني ربي فقحسن تقديبي( ".حدي
ابن عساكر من طريق
ضعيف االسناد ورد في كنز العمال ،ل  ،11ص  .)925وفي رواية أخرى ،أخرل ُ

ت في العرب
محمد بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن جد  :أن أبا بكر قال" :يا رسول اهلل! لقد طف ُ
ت في بني سعد( ".المترجم)
ت أفصح من" ،فمن أدب"؟" قال" :أدبني ربي ،ونشق ُ
ت فصحا هم فما سمع ُ
وسمع ُ
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طــرح المســقلة بوضــوح وبعــد النظــر فيهــا مواجه ـةب وقت ـاب طــويالب ف ننــا نضــيع .كــان مــاركوس أوريليــوس
Marc-Aurèle
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يقــول بمــا معنــا بخصــوص االســكندر وقيصــر" :إذا لــم يكونــا عــادلين فــال شــي

يجبرني على االقتدا بهما ".كذل" ال شي يجبرنا على االعجاب بهما.

التقثير المطلق للقوة.
ال شي يجبرنا على ذل" إال
ُ
أيمكن االعجاب بدون ُحب؟ واذا كان االعجاب حباب فكيف نجرؤ على حب شي غير الخير؟

قد يكون من السهل أخذ المر ميثاقاب على نفسـه بـقال ُيعجـب فـي التـاري إال باألعمـال وبـالحيوات
التي تشعُّ من خاللهـا رو ُح الحقيقـة والعدالـة والحـب؛ وأدنـى مـن ذلـ" بكثيـر ،باألعمـال والحيـوات التـي

يمكن أن نكشف بداخلها عند العمل إحساساب داخلياب حقيقياب بهذ الروح.

هــذا يســتبعد ،علــى ســبيل المثــال ،القــديس لــويس  saint Louisنفســه بســبب النصــيحة المؤســفة

التــي أعطاهــا ألصــحابه بــقن يغــرزوا ســيوفهم فــي بطــن كــل مــن يتمســ" فــي حضــورهم بكلمــات ملوثــة
بالهرطقة أو الكفر.
ال ش" في أننا سنقول لكي نعذر بقنها تل" كانت روح عصر  ،تلـ" الـروح ،ولكـون تاريخهـا يعـود

لسـبعة قـرون قبــل قرننـا ،كانــت مهووسـةب بمقـدار ُبعــدها عـن عصـرنا .وهـذا كـذب .فقبــل القـديس لــويس
" في مدينـة بيزييـه  ،Béziersوبعيـداب عـن أن يغـرزوا سـيوفهم فـي أجسـاد هراطقـة
بقليل ،كان الكاثولي ُ
مدينتهم ،قد ماتوا على بكرة أبيهم بدالب من أن يوافقـوا علـى تسـليمهم .ونسـيت الكنيسـةُ أن تضـعهم فـي

ـاقبهم ضــحاياهم
مرتبــة الشــهدا  ،وهــي مرتبــة تمنحهــا لقضــاة محــاكم التفتــيش  inquisiteursالــذين يعـ ُ
ب ــالموت .إن هـ ـواة التس ــامح واألنـ ـوار والع لمانيـ ـة [الال"كي ــة]  ،113laïcitéعل ــى م ــر الق ــرون الثالث ــة
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ماركوس أوريليوس أنطونينوس أوغسطس Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus

( :)182 - 121األمبراطور الروماني الفيلسوف .كان الخر خمسة أباطرة جيدين [األنطونيين] Antonins
حكموا االمبراطورية الرومانية من  15إلى  ،182كما أنه ُيعتبر من أهم الفالسفة الرواقيين .تميز عهد
بالحروب في السيا ضد إعادة االمبراطورية البارثانية ،والقبا"ل الجرمانية إلى بالد الغال عبر نهر الدانوب.

وكفيلسوف ف ن تقمالت ماركوس أوريليوس التي ُكتبت في حملته بين  ،182-132ما زالت تُعتبر أحد
الصروح األدبية في الحكم واالدارة( .المترجم)
" 113الال"كية  -كصياغة عربية – مشتـق إلة من إل
لفظ أجنبي التيني هو " "laicusوهو بدور مقخوذ من اللفظ

اليوناني " "laosومعنا "الشعب" .غير أن استعماله الالتيني قد تخصص في قسم من "الشعب" وبالتالي ال
ُّ
يدل على الشعب ب طالق ،وانما يدل على "الشعب" بالمعنى الوطي للكلمة ،وذل" في مقابل "الكاهن"

 ،clercوهو رجل المعرفة "العالم" (من اللفظ اليوناني  clêrosبمعنى الحظ ،المورو ) ،والمقصود رجل
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األخيرة ،قلما احتفلوا بهـذ الـذكرى أيضـاب؛ فالشـكل البطـولي إلـى هـذا الحـد مـن الفضـيلة التـي يس ُّـمونها
إل
بسطحية تسامحاب كانت ستكون مزعجةب لهم.
ولكــن حتــى لــو كــان هــذا صــحيحاب ،وحتــى لــو كانــت وحشــيةُ التعصــب قــد ســيطرت علــى جميــع

استخالصها من ذل" هي أنه لـيس هنـا"
النفوس في القرون الوسطى ف ن النتيجة الوحيدة التي يجب
ُ
أي شي يثير االعجـاب أو الحـب فـي ذلـ" العصـر .وهـذا لـن يضـع القـديس لـويس أقـرب إلـى الخيـر
ُّ

بمليمتـر واحــد .فـروح الحقيقــة والعدالــة والحـب ال عالقــة لهــا علـى االطــالق بتــقري سـنوي؛ إنهــا أزليــة؛
ـي مــن القــرن العاشــر يشــبه فــي
والشـ ُّـر هــو المســافة التــي تفصــل األعمــال واألفكــار عنهــا؛ فعمـ مل وحشـ ٌّ
وحشيته تماماب ال أكثر وال أقل عمالب وحشياب من القرن التاسع عشر.
ـدالالت المتغيـ ـرة المتعلق ــة
ـروف وال ـ
لتميي ــز العم ــل الوحش ــي ،يج ــب أن تؤخ ــذ بع ــين االعتب ــار الظ ـ ُ
ُ
باألفعال وباألقوال واللغةُ الرمزية الخاصـةُ بكـل وسـط؛ ولكـن عنـدما يـتم االقـرُار بصـورة ال تقبـل الشـ"

بقن عمالب ما هو وحشي ف نه يكون فظيعاب مهما كان مكانه وتاريخه.

كان المر سيشعر بذل" شعو ابر ال يقاوم فيمـا لـو أنـه أحـب كمـا يح ُّ
ـب نفسـه جميـع األشـقيا الـذين

تقلموا من وحشية أقرانهم منذ ألفي سنة أو ثالثة الالف سنة.

إذاب ال يمكن ربما أن نكتب ،على غرار ما فعل السيد كركـوﭙــينو ،أن العبوديـة كانـت قـد أصـبحت

لطيفةب في روما في عهد االمبراطورية بما أنها ناد ابر ما تتضمن عقاباب أقسى من الجلد.

خ ارفــة التقــدم الحديثــة هــي تقليــد  sous-produitللكذبــة التــي مــن خاللهــا جعلنــا مــن المســيحية

ـان وب خفــا
الــدين الرومــاني الرســمي؛ فهــي مرتبطــة بتــدمير الكنــوز الروحيــة للــبالد التــي غ ازه ـا الرومـ ُ
االستم اررية التامة بين هذ الكنوز وبين المسيحية وبالمفهوم التاريخي للفدا الذي جعل من المسيحية
عملي ـةب زمنيــة وليســت خالــدةب .وفيمــا بعــد تعلمنــت فك ـرةُ التقــدم؛ فقصــبحت اليــوم ُســم عصــرنا .فعنــدما
نفتــر أن الالإنســانية كانــت فــي القــرن ال اربــع عشــر شــي"اب عظيمـاب وحســناب ،ولكنهــا هــو مل وفظاعــة فــي
القرن التاسع عشر ،فـقنى يمكـن منـعُ صـبي صـغير مـن القـرن العشـرين يهـوى القـ ار ات التاريخيـة مـن
أن يقول في نفسه" :أشعر في نفسي بقن العصر الذي كانت فيه االنسانيةُ فضيلةب قـد ولـى اآلن وبـقن

عصر الالإنسانية يعود".؟ مـن الـذي يمنـع مـن تص ُّـور تعاقُ إل
ـب دوري بـدالب مـن خـط مسـتمر؟ إن عقيـدة
التقدم تُ ِّ
دن ُس الخير عندما تجعل منه مسقلة " ُموضى".

الدين (المسيحي) المنتظم في سل" الكهنوت الكنسي( ".عن :االصالح تـبـيـ"ةُ المفاهيم" :العلمانية" نموذجاب،...
محمد عابد الجابري ،الحياة) (المترجم)
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سببه فقط هو أن الفكر التاريخي يقوم على تصديق القتلة فـي القـول بـقن هـذ العقيـدة
ثم أن ذل" ُ
تبــدو أنهــا تســتجيب تمام ـاب للواقــع .عنــدما تصــل الفظاع ـةُ مــن وقــت إلــى الخــر إلــى اخت ـراق الالمبــاالة
الشـ ــديدة لقـ ــار كتاب ــات تيـ ــت-لي ـ ـﭪ Tite-Live
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فسـ ــيقول ف ــي نفسـ ــه" :كان ــت هـ ــذ هـــي أخـ ــالق

العصــر ".غيــر أننــا نشــعر بوضــوح لــدى المــؤرخين اليونــانيين بــقن وحشــية الرومــان قــد روعــت وشــلت

معاصريهم تماماب مثلما تفعل اليوم وحشيةُ األلمان.
إذا لم أخط فليس هنا" من بين األحدا

المتعلقة بالرومان والتي نجـدها فـي التـاري القـديم إال

مثال واحد على الخير النقي تماماب .ففي عهد الحكومة الثالثية  triumviratوخالل عقوبات االعدام
ـام الشــرعيون  ،préteursوالــذين
والنفــي [بــال محاكمــة] ،كانــت الشخصـ ُ
ـيات القنصــليةُ والقناصـ ُل والحكـ ُ
كانــت أســماؤهم مــذكورةب فــي الال"حــة ُيق ِّـب ــلون ُركــب عبيــدهم ويلتمســون نجــدتهم وهــم يسـ ُّـمونهم ســادتهم
ومخلِّصيهم؛ ألن الكبريا الرومانية لم تكن تقاوم المصيبة .كان العبيد ُّ
يصدونهم ُمحقِّين .وكان هنا"
ُ
ُّ
اســتثنا ات قليلــة جــداب .لكــن أحــد الرومــان ،بــدون أن يضــع نفســه فــي موضــع تــذلل ،قــد احتمــى بعبيــد

مختب"اب في دار  .فقام الجنود الذين رأو يدخل الدار بتعـذيب العبيـد لكـي يجبـروهم علـى تسـليم سـيِّدهم.
فتعــذب العبيـ ُـد ولــم يخضــعوا .لكــن الســيِّد فــي مخبــق كــان يشــاهد التعــذيب .فلــم يســتطع تح ُّم ــل منظــر
ذل" ،واستسلم للجنود وقُتل على الفور.

ـب لــو ُخ ِّـي ــر بــين عــدة أقــدار الختــار أن يكــون علــى السـوا هــذا الســيِّد أو أحــد
إن كــل مــن لــه قلـ م
ه ـؤال العبيــد ،بــدالب م ــن أن يكــون واحــداب مــن االسكي ـ ـﭙـــيونيين  Scipionsأو قيصــر أو شيش ــرون أو
أغسطس أو ﭭـيرجيل [فرقيلُش] Virgile

115

أو حتى واحداب من الغراكيين .Gracques

ـاب بــه .هنــا" فــي التــاري قليــل مــن األشــيا النقيــة تمام ـاب.
هــذا مثــال علــى مــا هــو مبــرمر االعجـ ُ
ومعظمهــا يتعلــق بكا"نــات اختفــت أســماؤها ،مثــل ذلــ" الرومــاني ،ومثــل ســكان بيزييــه فــي بدايــة القــرن
ُ
ِّ
الثال عشر .فلو بحثنـا عـن أسـما تُمثـل الطهـارة لوجـدنا منهـا القليـل .ففـي التـاري اليونـاني ال يمكـن
ربم ــا أن نس ـ ِّـمي إال أريس ــتيد Aristide
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ودي ــون  ،Dionص ــديق أفالط ــون ،وأج ــيس  ،Agisمل ــ"

114
كتابه Histoire de Rome
ِّس ُ
تيت-ليـﭪ  :Tite-Liveمؤرخ التيني ( 61ق .م 12 – .م .).يؤس ُ
[تاري روما] الشعور الوطني على الفضيلة الرومانية التقليدية( .المترجم)
115

ﭭـيرجيل [ﭭرجيل]  :Virgileشاعر روماني ،واسمه :ﭙوبليوس ﭭرجيليوس مارو (أو فرقيلش) Publius

 32( Vergilius Maroق .م 11 – .ق .م .).من كتاباته :االنياذةُ ( .l'Énéideالمترجم)
 116أريستيد  :Aristideرجل سياسي أثني (ُ )953 – 662س ِّمي بالعادل لنزاهته( .المترجم)
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إســبارطة الصــغير االشــتراكي الــذي قُتــل فــي عمــر العشـرين .وفــي تــاري فرنســا ،أيمكــن أن نجــد اســماب
الخر غير جان-دار"؟ ليس أكيداب.

لكن ال يهم .فمـن الـذي يوجـب االعجـاب بكثيـر مـن األشـيا ؟ المه ُّـم هـو أال ُيعجـب المـرُ إال بمـا
االعجاب باالسكندر من عمق نفسه ،ما لم تكن
يمكن أن ُيعجب به في ق اررة نفسه .ومن الذي يمكنه
ُ

نفسه دني"ةب؟
ُ
هنا" أناس يقترحون إلغا تعليم التاري  .صحيح أنه يجب ربما إلغا ُ العـادة العبثيـة المتمثلـة فـي
تعلُّم دروس التاري  ،مـا عـدا هيكـل [عـام] يقتصـر مـا أمكـن علـى التـواري ونقـاط العـالم ،وفـي تطبيـق
ـص إلغـا د ارسـة التـاري فـ ن ذلـ"
نوع االهتمام نفسه المطبق على األدب على التـاري  .لكـن فيمـا يخ ُّ
قـد يكـون كارثـةب .ال وطـن بـال تــاري  .نـرى جيــداب فـي الواليـات المتحــدة مـاذا يعنـي وجــود شـعب ينقصــه
البعد الزمني.

ويقترح الخرون تعليم التاري بعد وضع الحروب في الدرجة األخيرة .وهذا كذب .إننا نشـعر اليـوم
كثي ـ ابر ،ومــن البــديهي أيض ـاب بالنســبة للماضــي ،بقنــه ال شــي أهـ دـم عنــد الشــعوب مــن الحــروب .يجــب
الكالم عن الحرب بقدر ما نفعل أو أكثر؛ لكن يجب الكالم عنها بصورة مختلفة.
ليس هنا" من طريقة أخرى لمعرفة القلب البشري غير د ارسـة التـاري مضـافاب إليهـا خبـرة الحيـاة،
بحي تضي ٌّ
كل منهما األخرى .لدينا واجب تقديم هذا الغذا لعقـول المـراهقين والرجـال .لكنـه يجـب
أن يكون غذا حقيقة .فيجب أال تكون فقط الوقا"عُ صحيحةب بمقدار ما يمكن تدقيقها ،بل يجب أيضاب
أن تظهر في إطارها الحقيقي بالنسبة للخير وللشر.

التــاري نســيج مــن الــدنا ات واألعمــال الوحشــية تلمــع فيــه بع ـ ُ قطـرات مــن الطهــارة فــي فت ـرات
متباعدة .إذا كان األمر كذل" فذل" ألن هنا" قليالب من الطهارة بـين البشـر؛ ثـم إن الجـز األكبـر مـن
مخفي ويبقى مخفياب .يجب البحـ عنـه إذا أردنـا ش إل
ـهادات غيـر مباشـرة .فالكنـا"س الالتينيـة
هذا القليل
ٌّ
والترتيل الغريغوري لم تتمكن من الظهـور إال بـين سـكان كـان فـيهم مـن الطهـارة أكثـر بكثيـر ممـا كـان
في العصور الالحقة.

لكــي نحــب فرنســا ،يجــب أن نشــعر بــقن لهــا ماضــياب ،لكــن يجــب أال نحــب الغــالف التــاريخي لهــذا

الماضي .يجب أن نحب الجز الصامت المغمور المفقود منه.

مــن الخطــق قطعـاب أن هنــا" الليــة لطــف إلهــي تنقُــل إلــى ذاك ـرة األجيــال القادمــة أفضــل مــا يمتلكــه

العصر .بطبيعة الحال ،ما ُينقـل هو العظمة المزيفة .هنا" طبعاب الليـةُ عنايـة إلهيـة ،لكنهـا تعمـل فقـط
ُ
بحيـ تخلــط قلــيالب مــن العظمــة الحقيقيــة مــع كثيــر مــن العظمــة المزيفــة؛ وعلينــا نحــن التمييــز بينهمــا.
ولوال هذ اآلليةُ لكنا ضعنا.
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انتقــا ُل العظمــة المزيفــة عبــر العصــور لــيس خاص ـاب بالتــاري  .إنــه قــانون عــام .فهــو يحكــم أيض ـاب
اآلداب والفنــون علــى ســبيل المثــال .هنــا" نــوع مــن الســيطرة للموهبــة األدبيــة علــى القــرون التــي تؤكــد
سيطرة الموهبة السياسية في المكان؛ فهما سيطرتان من طبيعة واحدة ،زمنيتان أيضاب ،وتتعلقان أيضاب

بمجال المادة والقوة ،وكذل" وضيعتان .لذل" يمكن أن تكونا موضوعاب تسويقياب وتبادلياب.
لم يخجل أريوستو L'Arioste
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من أن يقـول لسـيد دوق إيسـت  ،Esteخـالل قصـيدته ،شـي"اب

يتعلـق بــذل" :أنــا تحـت رحمــتكم خــالل حيــاتي ،ويتوقـف علــيكم أمــر جعلــي غنيـاب أو فقيـ ابر .لكــن اســمكم
تحـت رحمتـي فـي المسـتقبل ،ويتوقـف علـي أن يقـال عـنكم خيـ ابر أو شـ ابر أو ال يقـال شـي بعـد ثالثم"ــة
سنة .لنا مصلحة في أن نتفق .أعطوني الحظوة والغنى وسقمدحكم.

كــان ﭭ ــيرجيل [فرقيلــوش]  Virgileعنــد حــس اللباقــة أكثــر مــن أن يعــر

علنـاب صــفقةب مــن هــذا

النوع .لكن في الواقـع مـا حصـل بالضـبط بينـه وبـين أُغسـطس كـان صـفقةب .كانـت قـ ار ة أبياتـه ممتعـةب
غالباب ،لكن على الرغم من هذا ،ربمـا يجـب إيجـاد اسـم الخـر لـه وألمثالـه غيـر اسـم شـاعر .فالشـعر ال

يب ــاع .وس ــيكون اهللُ ظالمـ ـاب إذا كان ــت االني ــاذةُ l'Énéide

118

الت ــي ُنظم ــت ف ــي ه ــذ الش ــروط تس ــاوي

االلياذة  .Iliadeاهللُ عاد مل ،واالنياذةُ أبعد ما تكون عن هذ المساواة.
ى ،بل في جميع الدروس المقدمة لةطفال ،وعنـدما
ليس فقط في درس التاري يكون
الخير ُمزدر ب
ُ
مبرر إل
ات ليتعودوا على هذا االزد ار .
يصبحون رجاالب ال يجدون في الغذا المقدم لعقولهم إال ِّ
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أريوست  L'Ariosteهو لودوﭭيكو أريوستو  :)1611 – 1939( Ludovico Ariostoشاعر إيطالي,

وتغنى
فر ار  .Ferraraأحب حريته ووطنه فوق كل شي
ولد في ريجيو إميليا  Reggio Emiliaوتوفي في دا
د

بهما في شعر الذي ضاهى شعر هو ارس  .Horaceبدأ حياته با"ساب وسط ظروف مادية صعبة واضطر إلى
تسير أهوا األم ار وأمزجتهم وترغمه على العيش بعيداب عن وطنه .ارتبط لودوﭭيكو
الخدمة في البالط د
أريوستو باألسرة المالكة إيست  ،Esteوبقي في خدمة الكاردينال إﭙوليت إيست  ،Hippolyte D'Esteابن

عد
الدوق هرقل األول  ،Hercule lأربعة عشر عاماب تنقـل فيها بين منتوﭭـا  Mantovaوميالنو وروماُ .ي د
أريوستو من رواد المسرحية االتباعية في إيطالية ،على الرغم من اتِّباعه األسلوب الشعبي التوسكاني

واستخدامه اللهجة العامية ليخاطب أكبر عدد من الجمهور .والحقيقة أن أصالة قصيدته «أورالندو الثا"ر»

التي اقترنت شهرتُه بها تكمن في تحرر من قواعد الفن الشعري ألن موضوعها مقتبس ومقلوف يدور حول
قصة حب جرت وقا"عها في أثنا الحروب الصليبية( .عن الموسوعة العربية ،حنان المالكي) (المترجم)

الشاعر الروماني ﭭيرجيل من  12نشيداب ( 11 – 21ق .م ).وتتحد
 118قصيدة ملحمية كتبها
ُ
الطرواديين في إيطاليا وتقسيس روما( .المترجم)

عن استيطان
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من البديهي أن الموهبة ال عالقة لها باألخالق ،وهذ حقيقة أصبحت فـي عـداد األفكـار المبتذلـة
بــين األطفــال والرجــال .غيــر أنــه ال يقــدم لةطفــال والرجــال غيــر الموهبــة فــي جميــع المجــاالت لتنــال
ات ،يرون في كل مكـان ينتشـر بصـورة
إعجابهم .ففي جميع تظاهرات الموهبة ،أياب كانت هذ التظاهر ُ
غياب الفضا"ل التي يوصون بتطبيقهـا .مـاذا يمكـن أن ُيسـتنتج مـن ذلـ" غيـر أن الفضـيلة هـي
رعنا
ُ

نفســها مثي ـرةب
صــفة الــردا ة؟ لقــد ولجــت هــذ القناع ـةُ مــن قب ـ ُل حتــى أصــبحت اليــوم كلم ـةُ "الفضــيلة" ُ
للسخرية ،وهي التي كانت سابقاب ملي"ةب جداب بالمعنى ،وكذل" أيضاب كلمتـا "الن ازهـة" و"الطِّيبـة" .االنكليـز

أقرب إلـى الماضـي مـن البلـدان األخـرى ،لـذل" لـيس هنـا" اليـوم أيـةُ كلمـة فـي اللغـة الفرنسـية لترجمـة

" "goodو" – .119"wickedكيــف ســيتعلم الطف ـ ُل علــى أن ُيعجــب بــالخير وهــو يــرى كيــف تُعظـ ُـم
الوحشــيةُ والطمــوح فــي دروس التــاري  ،ويــرى فــي دروس األدب األنانيــة والكبريــا والغــرور والــتعطُّش
الحــدا ضـ إل
ـجة ،ويــرى فــي دروس العلــوم جميــع االكتشــافات التــي قلبــت حيــاة البشــر وذلــ" بــدون أي
اكت ار

ال بطريقة االكتشـاف وال بنتيجـة قلـب حيـاة البشـر؟ وك ُّـل مـا يحـاول الـذهاب بعكـس هـذا التيـار

العام جداب ،كمدا"ح ﭙ ـاستور  Pasteurعلـى سـبيل المثـال ،يبـدو مزي ـفاب .ففـي بي"ـة العظمـة المزي ـفة مـن

العب إرادةُ العثور على العظمة الحقيقية .يجب ازد ار ُ العظمة المزيـفة.
صحيح أن الموهبة ال عالقة لها باألخالق؛ لكن ألنه ليس هنا" عظمة في الموهبة .فمن الخطق
القــول بقنــه لــيس هنــا" روابـطُ بــين الجمــال الكامــل والحقيقــة الكاملــة والعدالــة الكاملــة؛ هنــا" أكثــر مــن
ي ،ألن الخير واحد.
سر ٌّ
روابط ،هنا" اتِّحاد ِّ

هنــا" نقط ـةم مــن العظمــة تكــون فيهــا عبقري ـةُ الجمــال الخالقــة وعبقري ـةُ الحقيقــة الكاشــفة والبطول ـةُ

والقداسةُ أمو ابر ال يمكن تمييزها .أساساب عند مقاربـة هـذ النقطـة نـرى أنـواع العظمـة تسـعى ألن تخـتلط
بعض ــها م ــع بعـ ـ  .فـ ـال يمك ــن عن ــد جيوت ــو  120Giottoالتميي ـ ُـز ب ــين عبقري ــة الرس ــام وب ــين ال ــروح
الفرنسيسكانية؛ وال في لوحات طا"فة ِّ
الزن  Zenفي الصين وقصا"دها بين عبقريـة الرسـام أو الشـاعر

وبــين حالــة االســتنارة الصــوفية؛ وال بــين عبقريــة الرســام وبــين الحــب المتـ ِّ
ـرق
ـقجج والمتجـ ِّـرد الــذي يختـ ُ
ـيالسكيز  Vélasquezعل ــى القم ــاش ملوكـ ـاب ومتس ـ ِّـولين .إن االلي ــاذة
أعم ــاق النف ــوس عن ــدما يض ــع ﭭـ ـ
ُ

وتراجيـ ــديات إسـ ــخولوس وتراجيـ ــديات سـ ــوفوكلوس  Sophocleتحمــ ـ ُل العالمـ ــة الواضـ ــحة علـ ــى أن
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تغطِّي كلمةُ " "goodحقالب داللياب واسعاب في اللغة العربية ،ومن معانيها :جيِّد ،حسن ،مفيد ،صحيح،

120

جيوتو  :Giottoرسام فلورنسي (( .)1113 – 1255المترجم)

شرير ،خبي ،
طيِّب ،نبيل ،قديرُ ،مفرح ،ميمون ،ضخم ،خيِّر ،خير ،حميد ،إل  .وتعني كلمةُ "ِّ :"wicked
إل
مؤذ ،باهظ ،إل ( .المترجم)

112

الشع ار الذين كتبوا ذل" كانوا في حالة القداسة .مـن وجهـة نظـر شـعرية بحتـة ودون األخـذ باالعتبـار

ألي شي الخر ف ن نظـم نشـيد الق ِّـديس فرانسـيس األسِّـيزي [سـان فرانسيسـكو دي أسـيس] François
 ،d'Assiseهذ التحفة من الجمال التام ،كـان أفضـل بكثيـر مـن كـل أعمـال ﭭيكتـور هيغـو Victor
اسين  Racineفـي األدب الفرنسـي كلِّـه العمـل الوحيـد الـذي يكـاد يمكـن وض ُـعه إلـى
 .Hugoوكتب ر ُ
ـنعها التحــو ُل .كــان بعيــداب عــن
نفســه يصـ ُ
جانــب الروا"ــع اليونانيــة الكبــرى فــي اللحظــة التــي كانــت فيهــا ُ
القداسة عندما كتب مسرحياته األخرى ،لكن ال نجد فيها أيضـاب هـذا الجمـال األخـاذ .إن تراجيـديا مثـل

المل" لير  121King Learهي ثمرة مباشرة لروح الحب النقية .وتشعُّ القداسةُ في الكنـا"س الرومانيـة
والترتيـل الغريغــوري .كـان مونتي ـﭭيـردي  Monteverdiوبــاخ  Bachومـوزارت  Mozartكا"نـ إل
ـات نقيـةب
في حياتها كما في أعمالها.

ـات لــدى أشــخاص تكــون عبقـريتُهم نقيـةب إلــى درجــة قربهــا الواضــح جــداب مــن
إذا كانـت هنــا" عبقريـ م
العظمــة الخاصــة ب ُكمـ ـل ِّ
القديســين فلمــاذا إضــاعةُ الوقــت فــي االعجــاب بغيرهــا؟ يمكــن االســتفادة مــن
عبقريات أخرى ونه ُل معارف ومنافع منها؛ لكن لماذا القيام بحبها؟ لماذا يمنح المرُ قلبه لشـي الخـر
غير الخير؟
في األدب الفرنسي هنا" تيار يمكن تمييز بالنقا  .ففي ِّ
الشعر ال بد من البد بـ"ﭭ ُّـيــون" Villon

األول واألكبـر .ال نعـرف شـي"اب عـن أخطا"ـه ،وال حتـى عمــا إذا كـان هنـا" خطـق مـن جهتـه؛ لكـن نقــا
الــنفس واضــح مــن خــالل التعبيــر المــؤثِّر عــن الشــقا  .واألخيــر ،أو يكــاد يكــون األخيــر ه ـو ارســين،
بســبب [مســرحية] فيــدر  Phèdreواألناشــيد الروحيــة Cantiques spirituels؛ وبــين االثنــين يمكــن
أن نسـ ِّـمي مــوريس سيـ ـﭪ Maurice Scève

121

122

و"دوبينييــه"  d'Aubignéوتيوفيــل دو ﭭ ــيو ،الــذين

المل" لير ( King Learبالفرنسية :)Le Roi Lear :هي مسرحية تراجيدية كت بها وليام شكسبير ما

بين سنة  1521و 1525وقُ ِّدمت على المسرح ألول مرة سنة  .1525وتتقلف من خمسة فصول شعرية
شكسبير الحبكة من كتاب هولنشد عن تاري إنكلترا .واقتبس الحبكة الثانوية مما روا سبنسر
ونثرية .استمد
ُ

في ملحمته الشعرية "مملكة الجان" .وضعها ُّ
شكسبير .ترجم المسرحية إلى العربية د.
قاد على قمة ما كتب
الن ُ
ُ
محمد عناني ود .فاطمة موسى وجب ار ابراهيم جبرا( .المترجم)

 122موريس سيـﭪ  :)1659 – 1621( Maurice Scèveشاعر فرنسي ،ولد في مدينة ليون  Lyonمن
أب محام ،وفي عا"لة برجوازية مزدهرة الحال لها مكانتها في الحياة العامة .تلقى ثقافةب فكرية غنية ،مع

ترجيح حصوله على دكتو ار في الحقوق .وكانت عالقته بمدينة أﭭينيون  Avignonطويلة فقد درس فيها،

وارتبط في عام  1612بوكيل األسقف هنا" واكتشف تابوت لو ار  Lauraفي إحدى كنا"سها ،وهي الحبيبة

التي تغنى بها الشاعر االيطالي بتراركا ( .Pétrarqueالمترجم)
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كانوا ثالثة شع ار كبار وثالثة كا"نـات ذات سـمو نـادر .فـي القـرن التاسـع عشـر ،كـان جميـعُ الشـع ار
ـدنس ِّ
أهـل قلــم إلـى حــد مـا ،ممــا ي ِّ
تين وﭭ ــيني Vigny
الشــعر بصـورة مخجلــة؛ علـى األقــل تطلـع المــار ُ
تطلُّعاب حقيقياب إلى شي نقي وحقيقي .هنا" قليل من ِّ
الشعر الحقيقي عند جيرار دو نيرﭭـال Gérard
 .123de Nervalوفي نهاية القـرن ،كـان ماالرميـه Mallarmé
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يثيـر االعجـاب كق ِّـديس وكشـاعر

تمييز إحداهما عن األخرى .ماالرميه هـو شـاعر
على حد سوا  ،وهاتان كانتا عظمتين لديه ال يمكن ُ
حقيقي.
في النثر ،هنا" ربما نقا م س ِّـري لـدى رابليـه  ،125Rabelaisحيـ ك ُّـل شـي س ِّـري أيضـاب .هنـا"

بالتقكيــد نقــا م لــدى مــونتيني  ،Montaigneعلــى الــرغم مــن عيوبــه العديــدة ،ألنــه كــان دا"م ـاب مســكوناب
بحضــور كــا"ن نقــي لـوال لكــان بــال شــ" قــد بقــي فــي الــردا ة ،أي :ال بويســي  .126La Boétieوفــي
القــرن الســابع عشــر ،يمكــن التفكيــر بــديكارت  ،Descartesوبــ"ريتز" [ريــه]  ،Retzوبــ"ﭙورت-رويــال"
 ،Port-Royalوخاصـ ـ ـ ـةب بـ ـ ـ ــ"موليير"  .Molièreوف ـ ـ ــي الق ـ ـ ــرن الث ـ ـ ــامن عش ـ ـ ــر ،هن ـ ـ ــا" مونتس ـ ـ ــكيو
 Montesquieuوروسو  .Rousseauوهذا ربما ُّ
كل شي .
على افت ار

بع

ِّ
الدقة في هذا السرد ،ال يعني ذل" أنه يجب عدم ق ار ة الباقي ،بل يعني أنه

يجب ق ار ة الباقي بدون االعتقـاد بـالعثور علـى عبقريـة فرنسـا فيـه .فعبقريـة فرنسـا ال تكمـن إال فـي مـا
هو نقي.

من الصواب تماماب القـول بقنهـا عبقريـة مسـيحية وهلِّينيـة .لـذل" قـد يكـون مـن المبـرر إعطـا ُ جـز
قليل من التربية ومن ثقافة الفرنسيين لةشيا الفرنسية بصورة خاصة أقل منه للفن الروماني وللترتيل

الغريغوري ِّ
وللشعر الليتورجي وللفن والشعر والنثر عند االغريق من أفضل عصر .حي

يمكن للمـر

أن ي ُـعـب كثي ابر من الجمال النقي تماماب من جميع النواحي.
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جيرار دو نيرﭭـال  )1866 – 1828( Gérard de Nervalهو جيرار البروني ،Gérard Labrunie

124

ستيفان ماالرميه  :)1818 – 1892( Stéphane Mallarméشاعر رمزي فرنسي ابتكر خالل بحثه

125

فرانسوا رابليه  :François Rabelaisكاتب فرنسي وراهب وطبيب (( .)1661 – 1919المترجم)

كاتب فرنسي تميزت أعمالُه بالسفر والتصوف والحلم .عانى من أزمات جنون وانتحر شنقاب( .المترجم)

عن المطلق لغةب شعرية تلميحية وايجازية وكان مشروعه الطموح عمالب ُيسمى ""( "Le Livreالكتاب").
(المترجم)
126

إيتيين دو ال بويسي  :)1651 – 1612( Étienne de La Boétieشاعر فرنسي وصديق الشاعر

مونتيني .Montaigne
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من المؤسف أن تُعتبر اللغةُ اليونانية مادة ُّ
تبحر للمختصين .فلو توقفنا عن ربـط د ارسـة اليونانيـة
ـادر علــى أن يق ـ أر بســهولة وبسـ إل
ـرور نص ـاب يوناني ـاب
بد ارســة الالتينيــة ولــو س ـعينا فقــط إلــى جعــل الطفــل قـ اب
ســهالب مــع ترجمــة إلــى جانبــه الســتطعنا نشــر معرفـ إلـة بســيطة باليونانيــة نش ـ ابر واســعاب جــداب حتــى خــارل
الثانويــة .وســيتمكن كـ ُّـل طفــل موهـ إل
ـوب قلــيالب مــن القيــام بتواصــل مباشــر مــع الحضــارة التــي نهلنــا منهــا
المفاهيم نفسها المتعلِّقة بالجمال والحقيقة والعدالة.

لــن يتقــد حـ ُّ
ـب الخيــر أبــداب فــي القلــوب فــي وســط جميــع الســكان ،بمــا أنــه ضــروري لخــالص البلــد،

الناس يعتقدون أن العظمة في أي مجال يمكن أن تكون نتيجة شي الخر غير الخير.
مادام ُ
لذل" قال المسيح" :الشجرة الصالحة تعطي ثم ابر صالحاب والشجرة الردي"ة تعطـي ثمـ ابر ردي"ـاب ".ف مـا
أن العمــل الفنــي الــذي هــو بمنتهــى الجمــال هــو ثم ـرة فاســدة وامــا أن االلهــام الــذي أنتجــه قريــب مــن
القداسة.
العظمــة الحقيقيــة علــى هــذ األر

فــي الفــن

لــو لــم يكــن الخيــر المحـ ُ قــاد ابر أبــداب علــى إحــدا
وفــي العلــم وفــي ُّ
التفكــر النظــري وفــي العمــل العــام ولــو لــم يكــن فــي جميــع هــذ المجــاالت إال العظمـةُ
أي رجـا للحيـاة
المزيفةُ ولـو كـان ك ُّـل شـي فـي هـذ المجـاالت محتقـ ابر وبالتـالي ُمـداناب لمـا كـان هنـا" ُّ
الدنيوية .ولما كان هنا" استنارة ممكنة لهذا العالم من العالم اآلخر.

لــيس األمــر كــذل" ،ولهــذا مــن الضــروري جــداب تمييـ ُـز العظمــة الحقيقيــة مــن العظمــة المزيفــة ومــن ُح
الح ِّ
ب للعظمة األولى فقط .فالعظمةُ الحقيقية هي الثمرة الصـالحة التـي تنمـو علـى الشـجرة الصـالحة،
ُ

ُّـص العظمـات األخـرى المزعومـة
والشجرةُ الصالحة هي استعداد النفس القريبة من القداسة .يجـب تفح ُ
ُّ
تفحص ـاب هاد" ـاب بقعصــاب بــاردة كمــا نــتفحص تُحف ـاب طبيعي ـةب نــادرة .وحتــى إذا كــان التقســيم إلــى ف"تــين
ينطوي في الواقع على أخطا فليس إدخا ُل مبدأ التقسيم نفسه في عمق القلب أقل ضرورة.
ـقن المفهــوم الحــدي للتــاري وللفــن،
المفهــوم الحــدي للعلــم مســؤول عــن الفظــا"ع الحاليــة شـ ُ
ـقنه شـ ُ
ُّ
نورها.
تغيير هو اآلخر قبل التمكن من التقمل في رؤية حضارإلة أفضل يبزغ ُ
ويجب ُ
وهــذا أمـ مـر أساســي فض ـالب عــن أن ســطوة العلــم والعلمــا علــى جميــع العقــول ها"ل ـةم وتتجــاوز كــل

شــي الخــر تجــاو ابز كبي ـ ابر فــي البلــدان غيــر الشــمولية ،علــى الــرغم مــن أن العلــم شــقن يتعلــق حص ـ ابر

الحرب ،ربما كان ذل" حتى هو الشي الوحيـد الـذي بقـي؛ وال
بالمختصين .ففي فرنسا ،عندما نشبت
ُ
شـــي غيـــر أصـ ــبح موض ــع احتـ ـرام .وفـ ــي ج ــو المتحـ ــف [العلمـ ــي] ﭙـ ــاليه دو ال ديكـ ــوﭭيـــرت [قصـ ــر
االكتشاف]  ،Palais de la Découverteفي عام  ،1113كان هنا" شي دعا"ي وشبه ديني في

إل
الن معاب ،بحمل هذ الكلمة علـى معناهـا األكثـر ابتـذاالب .العلـم مـع التقنيـة التـي ليسـت سـوى تطبيـق لـه
هو حجتُنا الوحيدة في أن نفتخر بقننا غربيون ،أناس من العرق األبي

 ،عصريون.
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بالتخلِّي عن تقاليد أجداد الشاعرية جـداب والجميلـة جـداب عـن خلـق

ِّ
فالمبشر الذي ُيقنع ﭙولينيزياب
العـالم لصــالح مــقثورات [ســفر] التكــوين  Genèseالمتشـربة بشـاعرية مشــابهة جــداب ،هــذا المبشــر ينهــل
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ـي علـى العلـم .مـع
قوته االقناعية من االحساس الذي لديه ُّ
بتفوقه ك نسان أبي  ،وهـذا االحسـاس مبن ٌّ
ذلـ" فالمبشـر شخصـياب غريـب عـن العلـم كغ اربـة ال ـﭙولينيـزي ،ألن كـل مـن لـم يكـن مختصـاب هـو غريــب

ومــدِّر ُس القريــة الــذي يســخر مــن الخــوري
تمام ـاب عــن العلــم .ال بــل ســفر التكــوين غريــب عنــه أيض ـابُ .
ف بموقفه األطفال عن الذهاب إلى القداس ينهل قوته االقناعية من االحساس الـذي لديـه
والذي يصر ُ

ـي علـى العلـم .مـع ذلـ"
ُّ
ـاس مبن ٌّ
بتفوقه ك نسان عصري على عقيدة مـن القـرون الوسـطى ،وهـذا االحس ُ
ف ن نظرية الينشتاين ،بالنسبة إلى إمكانياتها في الضبطُّ ،
أقل ما يقال عنهـا هـو أنهـا مبنيـة قلـيالب علـى
ـقنها كش ــقن الم ــورو المس ــيحي المتعل ــق بالحم ــل بالمس ــيح
الح ــس الس ــليم وحت ــى أنه ــا منافي ــة ل ــه ش ـ ُ
وبوالدته.
ُّ
ـاس يسـتهز"ون بال ِّـدين وبالدولـة وبالمحـاكم
نش" في كل شي في فرنسـا ،ال نحتـرم شـي"اب ،هنـا" أن م
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األكثـر

وبالملكية وبالفن وأخي ابر بكل شي ؛ لكن استه از هم يتوقف أمام العلم .ليس لمذهب العلمية
ُ
ِّ
تحمساب من الالسـلطويين [األنـاركيين] .الـدانتي"  le Dantecهـو ُمعلمهـم األكبـر.
أكثر ُّ
ابتذاالب
م
أنصار ُ
ـوص المقســاويون" »  129« bandits tragiquesالــذين قــادهم ُّ
"بونــو"  Bonnotينهلــون منــه
و"اللصـ ُ
إله ــامهم ،وم ــن ك ــان ف ــيهم أكث ــر بطولـ ـةب م ــن اآلخـ ـرين ف ــي نظ ــر رفاق ــه ك ــان يلق ــب ب ـ ـ "ريم ــون العل ــم"

»  .« Raymond la Scienceفـي الطـرف اآلخـر نجـد كهنـةب أو رجـال ديـن تقخـذهم الحيـاةُ الدينيـة
إلى درجة االسته از بجميع القيم الدنيوية ،لكـن اسـته از هم يتوقـف أمـام العلـم .وفـي جميـع المجـادالت

ين متنـازعين يكــون لـدى الكنيسـة دونيـةم فكريــة تكـاد تكـون مضــحكةب ،إذ إن
التـي يظهـر فيهـا العلـ ُـم وال ِّـد ُ
هذ الدونية ال تُعزى إلى قوة حجج الخصم التي عموماب ما تكون ردي"ةب جداب ،بل تُعزى فقط إلـى عقـدة

نقص.

 127الـﭙولينيزي  :Polynésienأحد ُسكان ﭙولنيسيا أو ﭙولينيزيا  La Polynésieوهي مجموعة كبيرة من
الج ُزر في المحيط الهادي تابعة لقارة أوقيانوسيا ( .L'Océanieالمترجم)
ُ
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يقر
العلمية أو مذهب العلمية  scientismeهي شكل من أشكال الفلسفة الوضعية ،وهي مذهب ُّ

باالكتفا بالعلم من حي

(المترجم)

قدرتُه على حل جميع المشاكل واستطاعتُه في أن يمد االنسان بفلسفة شاملة للحياة.

129
"اللصوص المقساويون" »  :« bandits tragiquesمجموعة أناركيين قادها جول جوزيف ُّ
بونو Jules
ُ
( .)1112 – 1835( Joseph Bonnotالمترجم)
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أمـام هيبـة العلــم لـيس هنــا" أنـاس غيــر مـؤمنين .إن ذلـ" يمــنح العلمـا والفالســفة أيضـاب وال ُكتــاب

بما أنهم يكتبون عن العلم مسؤوليةب مساويةب للمسؤولية التي كانت على كهنة القرن الثال

عشـر .كـال

عــن معنــى الحقيقــة وايجــاد

الط ـرفين بشـ مـر ُيطعمهــم المجتمــعُ لكــي يجــدوا متســعاب مــن الوقــت للبح ـ
وتبليغـه .فـي القـرن العشـرين كمـا فـي القـرن الثالـ عشـر ،كـان الخب ُـز الــذي أُنفـق لهـذا الغـر
على األرجح لسو الحظ ،أو ربما أكثر من ذل".

تبــذي ابر

محاكم التفتيش .ليس في علم
في كنيسة القرن الثال عشر كان هنا" المسيح؛ ولكن كان هنا"
ُ
محاكم تفتيش ،ولكن ليس فيه المسيح أيضاب وال أي شي معادل.
القرن العشرين
ُ
يكونــون هــم

إن العــب الــذي يتحملــه اليــوم العلمــا ُ وجميــعُ الــذين يكتبــون عــن العلــم ثقيــل بحي ـ
أيضـاب ،شـقنهم كشــقن المـؤرخين وحتـى أكثــر مـن ذلــ" ،أكثـر مسـؤوليةب ربمــا عـن جـرا"م هتلــر مـن هتلــر

نفســه .هــذا مــا يظهـر فــي مقطــع مــن كتــاب كفــاحي " :130Mein Kampfعلــى االنســان أال يقــع فــي
خطق االعتقاد بقنه ر ُّ
ب الطبيعـة وسـيِّدها ...فيشـعر عند" إلـذ بقنـه ال يسـتطيع أن ُيقـيم قـوانين خاصـةب فـي
إل
أقمار حول كواكب وتسيطر فيه القوةُ في
اكب و
عالم تتخذ فيه الكو ُ
ُ
الشموس مسارات دا"ريةب وتدور فيه م
كل مكان وتبقى وحدها سيِّدة الضعف الذي تُرغ ُمه على خدمتها مذعناب أو تُحطِّمه".
استخالصـه
السطور بطريقة ال مقخذ عليها عن االستنتال الوحيد الـذي يمكـن بعقالني إلـة
تُعبِّر هذ
ُ
ُ
من مفهوم العالم الذي ينطوي عليه عل ُمنا .ليست حياةُ هتلر ُبرمتها سوى تطبيق لهذا االستنتال .فمن

يستطيع أن يلومه على تنفيذ ما اعتقد أنه حقيقة .والذين لـم يـدركوا ذلـ" االعتقـاد ولـم يترجمـو أفعـاالب،
ُسـس االعتقـاد نفسـه ،لـم يفلتـوا مـن الجريمـة إال لعـدم امـتال" نـوع معـين مـن
وهم يحملون في داخلهـم أ ُ
الشجاعة الموجودة فيها.
ِّ
ـام الم ارهــق المهمــل البــا"س المتســكع ذي الــنفس الجا"عــة ،بــل
مـرةب أخــرى ،لــيس مــن الص ـواب اتهـ ُ
اتِّهام الذين غذو بالكذب .والذين غذو بالكذب هم أسالفنا الذين نشبههم.

فــي كارثــة عصـرنا ،يحمــل الجــالدون والضــحايا كالهمــا عــن غيــر قصــد وقبــل كــل شــي شــهادةب
على البؤس الفظيع الذي نقبع في عمقه.
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كتــاب كفــاحي ( Mon Combatباأللمانيــة )Mein Kampf :هــو كتــاب للــزعيم أدولــف هتلــر .جم ـع

هتلر ،أثنا وجود فـي سـجن
ُ
الكتاب بين عناصر السيرة الذاتية والشرح التفصيلي لنظريات هتلر النازية .أملى ُ
الندسبرل ،معظم المجلد األول من كتابه( .المترجم)
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الجناة يجب أوالب أن ُنطهِّر أنفسنا من جريمتهم الموجودة ِّ
متنكـرةب بجميـع
المتال" الحق في معاقبة ُ
األشــكال فــي نفوســنا .لكــن إذا نجحنــا فــي هــذا المســعى لــن تعــود لنــا رغب ـةم فــي العقــاب بمجـ ِّـرد إتمــام

مسعانا ،واذا اعتقدنا أننا مجبرون على المعاقبة فسنعاقب بققل ما يمكن وبققصى ألم.

هتلر جيداب عبثيـة مفهـوم القـرن الثـامن عشـر الـذي ما ازلـت لـه مكانـةم اليـوم ،والـذي فضـالب
لقد رأى ُ
عن ذل" يعود أصله أساسـاب إلـى ديكـارت .فمنـذ قـرنين أو ثالثـة قـرون كـانوا يعتقـدون فـي إل
الن معـاب بـقن
القوة هـي السـيدة الوحيـدة لجميـع ظـواهر الطبيعـة وبـقن البشـر يمكـنهم ويجـب علـيهم تقسـيس عالقـاتهم

المتبادلــة علــى العدالــة التــي ُيعتــرف بهــا بواســطة العقــل .إنهــا لعبثيـةم صــارخة .فمــن غيــر المعقــول أن
ـان مــن النجــاة منــه ،فــي حــين أنــه
يخضــع كـ ُّـل شــي فــي الكــون حتمـاب لســلطان القــوة وأن يــتمكن االنسـ ُ
مخلوق من لحم ودم وأن تفكير يسير على هوى االنفعاالت الحسية.

لــيس هنــا" إال خيــار ينبغــي القيــام بــه .إمــا أنــه يجــب استكشــاف مبــدأ الخــر غيــر القــوة يعمــل إلــى
جانبه ــا ف ــي الك ــون ،وام ــا يج ــب االعتـ ـراف ب ــالقوة كس ــيدة وحي ــدة وذات س ــيادة مطلق ــة عل ــى العالق ــات
االنسانية أيضاب.

ـارت
في الحالة األولى ،نتعار تعارضاب جذرياب مع العلم الحدي كما وضع أساسه غاليليـه وديك ُ
نيوتن بصورة خاصة واستمر في القرن التاسع عشر والعشرين.
وغيرهم وتابعه في القرن الثامن عشر
ُ
ُ

وفــي الحالــة الثانيــة ،نتعــار

تعارضــاب جــذرياب مــع النزعــة االنس ــانية [االنســية]  humanismeالتــي

ظهرت في عصر النهضة والتـي انتصـرت عـام  1381والتـي أصـبحت مصـدر إلهـام لكـل الجمهوريـة
الثالثة الخذةب شكالب منحطاب إلى حد كبير جداب.

إن الفلســفة التــي ألهمــت الفكــر العلمــاني والسياســة الراديكاليــة تقــوم فــي إل
الن مع ـاب علــى هــذا العلــم

وعلــى تلــ" النزعــة االنســانية ،المتعارضــين بوضــوح كمــا نــرى .ال يمكــن القــو ُل إذاب بــقن انتصــار هتلــر
على فرنسا عام  1192كان انتصا ابر للكذبة على الحقيقة .فالكذبـة المترابطـة هزمـت الكذبـة المتفككـة.
ولهذا السبب انهارت العقو ُل في الوقت الذي انهارت فيه األسلحةُ.
علــى مــر القــرون األخي ـرة ،كــان الشــعور بالتنــاق بــين العلــم والنزعــة االنســانية شــعو ابر غامض ـاب،
علــى الــرغم مــن عــدم وجــود الشــجاعة الفكريــة أبــداب لمواجهــة هــذا التنــاق

 .لقــد حــاولوا حلــه بــدون أن

يعرضو أوالب على األنظار .عدم النزاهة الفكرية هذ تكون عاقبتها دا"ماب الوقوع في الخطق.
كانت النفعية  utilitarismeثمرة إحدى هذ المحـاوالت .وهـو افتـ ار

وجـود الليـة صـغيرة را"عـة

تصبح القوةُ من خاللها منتجةب أوتوماتيكية للعدالة عندما تدخل في دا"رة العالقات االنسانية.
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تقوم الليبراليةُ االقتصادية لبرجوازيي القرن التاسع عشر بالكامل علـى االعتقـاد بمثـل هـذ اآلليـة.

الشرطُ الوحيد لكـي تكـون للقـوة خاصـيةُ االنتـال األوتومـاتيكي للعدالـة هـو أن علـى هـذ القـوة أن تقخـذ

شكل المال مع استبعاد كل استخدام لةسلحة أو للسلطة السياسية.

وليســت الماركســيةُ ســوى اعتقــاد باليــة مــن هــذا القبيــل .عنــدها تســمى القــوةُ بالتــاري ؛ وتقخــذ شــكل
صـراع الطبقــات؛ وتُــرُّد العدالـةُ إلــى مســتقبل ال بــد أن يســبقه نــوعم مــن الكارثــة األﭙوكالي ـﭙتيــة [التدميريــة]

.apocalyptique

وهتل ُـر هـو اآلخـر وقـع فـي االعتقـاد بوجـود هـذ اآلليـة الصـغيرة علـى الـرغم مـن شـجاعته الفكريــة
نموذل آللة ال مثيـل لـه .إال أنـه لـم يكـن لديـه الميـ ُل إلـى االختـراع الفكـري
وبعد نظر  .لكن كان يلزمه
م
ُ
وال القدرة على ذل" خارل بع ومضات الحدس العبقري .لذل" اقتبس نمـوذل اللتـه مـن النـاس الـذين
كــانوا يضــايقونه باســتمرار باالشــم"زاز الــذي كــانوا يوحونــه لــه .فاختــار ببسـ إل
ـاطة مفهــوم العــرق المختــار
كالة ،العرق المقـدر لـه أن ُيخضـع كـل شـي  ،ومـن ثـم ُيرسـي بـين عبيـد نوعـاب مـن العدالـة التـي تليـق
بالعبودية.
ليس هنا" إال سلبية واحدة لجميع هذ المفاهيم المختلفة في الظاهر والمتشابهة في العمـق ،هـذ

السلبية هي نفسها في الجميع .إنها سلبية أن جميع هذ المفاهيم كذب.
فليســت القــوةُ الل ـةب تخلُــق أوتوماتيكي ـاب العدالــة .إنهــا اللــة عميــا تخــرل منهــا مصــادفةب وبــدون تمييــز

ـرور الــزمن
النتـ ُ
ـا"ج العادلــة أو الظالمــة ،ولكــن بلعبــة االحتمــاالت تكــاد تكــون دا"مـاب ظالمــة .وال يفعــل مـ ُ
فيها شي"اب؛ إذ ال يزيد في عمل هذ اآللية النسبة الض"يلة جداب من النتا"ج المطابقة للعدالة مصادفةب.
واذا كانــت القــوةُ قطع ـاب ذات ســيادة مطلقــة ف ـ ن العدالــة غيــر حقيقيــة قطع ـاب .لكنهــا ليســت كــذل".

ونعــرف ذلــ" بالتجربــة .فهــي حقيقيــة فــي عمــق قلــوب البشــر .بنيـةُ القلــب البشــري هــي حقيقــة مــن بــين
حقا"ق هذا الكون ،مثلها كمثل مدار النجم.

لــيس فــي مقــدور االنســان أن يســتبعد مطلق ـاب كــل نــوع مــن عدالــة الغايــات التــي يحـ ِّـددها ألفعالــه.

النازيون أنفسهم لم يستطيعوا ذل" .ولو كان ذل" ممكناب لبشر لكان ممكناب لهم بال ش".

(بالمناســبة ،إن تصـ ُّـورهم عــن النظــام العــادل الــذي ال بــد فــي نهايــة المطــاف مــن أن ينـ ـتُج عــن
انتصاراتهم يقوم على فكرة أن العبودية هـي الظـرف األعـدل واألسـعد فـي إل
الن معـاب لجميـع هـؤال الـذين

يكونون عبيداب بالطبيعة .غير أن هذ الفكرة هي فكرة أرسطو وحجتُه الكبرى في الدفاع عن العبودية.
كان القديس توما  ،Saint Thomasعلى الرغم من أنه لم يؤيد العبودية ،يعتبر أرسطو أكبر سـلطة

بالنسبة لجميع الموضوعات الدراسية السهلة المنال علـى العقـل البشـري ،ومـن بينهـا العدالـة .وبالتـالي
وي  thomisteفــي المســيحية المعاص ـرة يشـ ِّـكل رابطــة تواطــؤ – مــن بــين روابــط
ف ـ ن وجــود تيــار تُوم ـ ٌّ
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أخــرى كثي ـرة لةســف  -بــين المعســكر النــازي والمعســكر الخصــم .ألنــه علــى الــرغم مــن رفضــنا لفك ـرة
أرسطو هذ يحملُنا جهـلُنا حتماب على قبول أفكار أخرى هي أصل لتل" الفكرة .فاالنسـان الـذي يتكلـف
عنا الدفاع عن العبودية ال ُّ
يحب العدالـة .والعص ُـر الـذي يعـيش فيـه ال يفعـل شـي"اب ألجلهـا .إن قبـول

فكـرة إنســان ال يحـ ُّ
ـب العدالــة كفكـرة ُيعــول عليهــا يشـ ِّـكل إهانـةب للعدالــة ،وعاقبـةُ هــذ االهانــة هــي حتمـاب
ص التمييز .إذا كان القديس توما قد ارتكب هذ االهانة فال شي يجبرنا على تكرارها).
تناقُ ُ
إذا كانت العدالةُ راسخةب في قلـب االنسـان فـ ن لهـا حقيقـةب فـي هـذا العـالم .عند" إلـذ يكـون العلـم هـو
المخط .

ليس العلم إذا كان علينا ِّ
توخي الدقة ،بل العلم الحدي  .كان اليونانيون يمتلكون علماب هو أساس
علمنــا .وكــان يتضــمن الحســاب والهندســة والجبــر علــى شـ إل
ـكل خــاص بهــم ،والفلــ" والميكانيــ" والفيزيــا
والبيولوجيــا .كانــت كميـةُ المعــارف المتراكمــة بصــورة طبيعيــة أقــل بكثيــر .لكــن هــذا العلــم كــان يســاوي
علمنا ويتجـاوز فـي الخاصـية العلميـة بـالمعنى الـذي تقخـذ هـذ الكلمـةُ عنـدنا وبحسـب معـايير مقبول إلـة

ـتخدام المــنهج
ـتخدام البرهــان واسـ ُ
فــي نظرنــا .كــان أكثــر دق ـةب ،أكثــر تحديــداب ،أكثــر ص ـرامةب .فكــان اسـ ُ
تصوُر بوضوح تام.
التجريبي كليهما قد تم ُّ
إذا لم يتم االقرار بذل" عموماب فذل" يعود فقط إلى أن الموضوع غير معروف كثي ابرِّ .
سيفكر قلي مل
ُ
مــن النــاس فــي الغــوص فــي محــيط العلــم اليونــاني كمــا يغــوص المــرُ فــي شــي حــالي وحــي ،إذا لــم

استعداد خاص .والذين غاصوا لم يجدوا صعوبةب في التعرف على الحقيقة.
يدفعهم إلى ذل"
م
لقد اعترف جي ُل علما الرياضيات الذي يناهز اليوم األربعين عاماب بقن العودة إلى الدقة الالزمة
للعلمــا تــتم حالي ـاب مــن خــالل اســتخدام منــاهج تكــاد تكــون مطابق ـةب لمنــاهج المهندســين géomètres
اليونانيين ،وذل" بعد ُخ ُـبـو طويل للعقل العلمي في تطور الرياضيات.
أمــا بشــقن التطبيقــات التقنيــة فـ ذا كــان العلــم اليونــاني لــم ينــتج الكثيــر منهــا فلــيس ألنــه غيــر قــادر

علــى ذلــ" ،بــل ألن العلمــا اليونــانيين لــم يكونـوا يريــدون ذلــ" .فهـؤال النــاس الــذين كــانوا يبــدون أنهــم

متخلفـــون ج ــداب مقارنـ ـةب بن ــا كمـ ــا يلي ــق بقن ــاس منـ ــذ خمس ــة وعشـ ــرين قرنـ ـاب كـــانوا يخشـــون مـــن نتيجـ ــة
االختراعات التقنية القابلة ألن يستخدمها الطغاةُ والغزاة .وهكذا ،بـدالب مـن تعمـيم أكبـر قـدر ممكـن مـن
سرية صـارمة باالكتشـافات التـي
االكتشافات التقنية وبيعها لصاحب أكبر عر  ،كانوا يحتفظون في ِّ
يحصل لهم أن يقوموا بها للتسلية؛ وعلى األرجح كانوا يظلُّون فق ار  .إال أن أرخميدس طبـق ذات مـرة

معرفته التقنية للدفاع عن وطنه .وطبقه بنفسـه مـن دون أن يكشـف أي سـر ألحـد .ومـازال اليـوم سـرُد
معظــم األعاجيــب الت ــي عــرف كيــف ينجزه ــا غيــر مفهــوم لن ــا .ونجــح بحي ـ أن الروم ــان لــم ي ــدخلوا
سرقوسة [سيراقوسة/سيراكوزا]  Syracuseإال بشي أشبه بالغدر.
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إال أن هذا العلم ،كعلمنا في علميته أو زيادة ،لم يكن مادياب على االطالق .ال بل لـم يكـن د ارسـةب

دنيوية .فاليونانيون كانوا يعتبرونه دراسةب دينية.

ـان ســيقتلون فرنســا لــوال
ـان أرخميــدس .بعــد ذلــ" بقليــل قتلــوا اليونــان ،كمــا كــان األلمـ ُ
قتــل الرومـ ُ
ـاني اختفــا ب كــامالب .ولــم يبــق منــه شــي م فــي الحضــارة الرومانيــة .واذا
إنكلت ـرا .لقــد اختفــى العلــم اليونـ ُّ

انتقلت منه الذكرى إلى القرون الوسطى فكان ذل" مع الفكـرة المسـماة غنوصـية [عرفانيـة] فـي أوسـاط
تعتمــد المســاررة [التنســيب] .وحتــى فــي هــذ الحالــة ،يبــدو أنــه كــان هنــا" فقــط حفــظ ولــيس اســتم اررية
خالقة :ربما باستثنا ما يتعلق بالخيميا الذي نعرف عنه القليل القليل.
مهما كان من أمر ،في المجال العام ،لم ُيبع العل ُم اليوناني إال فـي بدايـة القـرن السـادس عشـر
(إال إذا كان هنا" خطق في التاري ) ،في إيطاليا وفرنسا .وحقق بسرعة كبيـرة انطالقـةب مذهلـةب فاجتـاح

الحيــاة كلهــا فــي أوروبــا .اليــوم تحمــل جميــعُ أفكارنــا تقريب ـاب وعاداتنــا وردود أفعالنــا وتصـ ُّـرفاتنا جميع ـاب
عالمةب تطبعها رو ُح هذا العلم أو تطبيقاته.
ه ــذا ص ــحيح بص ــورة خاص ــة ف ــي نظ ــر المفكـ ـرين ،حت ــى وان ل ــم يكونـ ـوا م ــا نس ــميهم "علمي ــين"،

وصــحيح أكثــر أيض ـاب فــي نظــر العمــال الــذين يقضــون كــل حيــاتهم فــي عــالم اصــطناعي مؤلــف مــن

تطبيقات العلم.

لكن هذا العلم ،كما في بع الحكايا ،الذي استيقظ بعد ُسبات دام حوالي ألفـي سـنة لـم يعـد هـو
نفسه .لقد غيرو  .فقصبح شي"اب الخر ،يتعار تعارضاب مطلقاب مع أية روح دينية.
لــذل" ف ـ ن الــدين اليــوم هــو شــي خــاص بصــباح يــوم األحــد .وتســيطر علــى بــاقي األســبوع رو ُح
العلم.
إن غيــر المــؤمنين الــذين يخضــعون لــروح العلــم طيلــة أســبوعهم يشــعرون شــعور انتصـ إل
ـار باتِّحــاد

داخلي .لكنهم مخط"ون ،ألن أخالقهم ليست أقل تعارضاب مع العلم مـن ديـن اآلخـرين .وقـد رأى هتل ُـر
ذل" بوضوح .وأ ار أيضاب لكثير من الناس ،أينمـا كـان وجـود المخـابرات  S. S.أو تهديـدهم محسوسـاب،

ـمام بــدون تحفُّــظ إلــى نظــام شــمولي أســمر أو
وحتــى أبعــد مــن ذلــ" .اليــوم قلمــا يكــون هنــا" إال االنضـ ُ
أحمــر أو غيــر ذلــ" يمكنــه أن يعطــي إن صــح القــو ُل وهم ـاب متين ـاب باتِّحــاد داخلــي .ولــذل" فهــو يشـ ِّـكل

إغوا ب قوياب للنفوس الحا"رة.
عنـد المســيحيين ،يقــوم التعــار ُ المطلـق بــين روح الــدين وروح العلــم اللتـين لكــل منهمــا جماعتُهــا
بخلق اضطراب صامت وغير معترف به في داخـل الـنفس باسـتمرار .يمكـن أن يكـون غيـر محسـوس
تقريبـاب؛ ويكــون بحســب الحالــة محسوسـاب بدرجــة مــا؛ ويكــاد طبعـاب يكــون دا"مـاب غيــر معتــرف بــه .فيعيــق

التماســ" الــداخلي .وي ُحــو ُل دون أن تتشــرب جميــعُ األفكــار بــالنور المســيحي .وبنتيجــة غيــر مباشــرة
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لحضــور المســتمر ،يحمــل المســيحيون األكثــر تحمسـاب فــي كــل ســاعة مــن حيـاتهم أحكامـاب وال ار ب ُيطبــق
ـايير تتع ــار م ــع روح المس ــيحية .لك ــن النتيج ــة األكث ــر ش ــؤماب له ــذا
فيه ــا عل ــى غي ــر عل ــم م ــنهم مع ـ ُ
االضطراب هي أن تجعل من المستحيل أن تمارس فضيلةُ النزاهة الفكرية في تمامها.
إن الظاهرة الحديثة المتمثلة بعدم تديُّن الشعب تفسر كلُّها تقريباب بالتعار بين العلم والـدين .لقـد

تطورت عندما بدأوا بوضع سكان المدن في عالم مصطنع ،مما أدى إلى تحديد العلم .فما عجـل فـي
التحول فـي روسـيا هـو دعايـة كانـت ترتكـز ،لكـي تقتلـع االيمـان ،علـى روح العلـم والتقنيـة ارتكـا ابز شـبه

ـكان األريــاف فــي كــل مكــان والــذين
ـكان المــدن الدينيــين ،لحقهــم فــي ذلــ" سـ ُ
كامــل .وبعــد أن أصــبح سـ ُ
جعلتهم عقدةُ النقص لديهم تجا المدن قابلين للتقثر ،على الرغم من أن ذل" كان بدرجة صغيرة.
الدين أوتوماتيكياب على اليمين ،أصبح
حتى بسبب هجر الناس للكنا"س ولهذا السبب نفسه ُوضع
ُ
المـمــقسس مجبـ مـر فــي الواقــع علــى االعتمــاد
شــي"اب برجوازيـاب ،شــي"اب خاصـاب بتقليــديي التفكيــر .ألن الــدين ُ

على الذين يذهبون إلى الكنيسة .فال يمكن أن يعتمد على الذين يبقون خارجها .ال ش" في أن خنـوع

رجال الـدين للسـلطات الزمنيـة منـذ مـا قبـل هـذا الهجـر جعلهـم يرتكبـون أخطـا ب جسـيمة .لكـن لـوال هـذا
الهجر لكانت قابلةب ل صالح .واذا كانت هـذ األخطـا قـد أدت إلـى هـذا الهجـران بنس إل
ـبة مـا فـ ن هـذ
ُ
ُ
النسبة ض"يلة جداب .إنما العلم وحد تقريباب أفرغ الكنا"س.

ـقثير الســلبي للعلــم علــى إيمــان جــز مــن البرجوازيــة وتقواهــا أقــل منــه علــى الطبقــة
واذا كــان التـ ُ
العاملــة فــذل" ألن احتكــا" البرجوازيــة بتطبيقــات العلــم أقـ دل ديمومــة وأقــل حســية .ولكــن الســبب بصــورة

خاصة يعود إلى أنه لم يكن لديها إيمان .فمن ال إيمان له ال يفقـد االيمـان .كانـت ممارسـةُ الـدين فـي

نظرها نوعاب من المراعاة باسـتثنا بعـ

الحـاالت .والتصـور العلمـي للعـالم ال يمنـع مـن م ارعـاة الداب

السلو".

وهكــذا كانــت المســيحيةُ فــي الواقــع ،باســتثنا بع ـ
يستغلُّون الشعب.

م اركــز النــور ،منســجمةب مــع مصــالح الــذين

إل
باختصار مساهمةب ضعيفة جداب في الوقت الحاضر في الصراع
فمن غير المدهش إذاب أن تُساهم

ضد الشكل الحالي للشر.

فض ـالب عــن أن الحيــاة الدينيــة ،حتــى فــي األوســاط والقلــوب التــي تكــون فيهــا هــذ الحيــاةُ صــادقةب
ـر نقـ إل
ـص فــي روح الحقيقــة.
وقوي ـةب ،تمتلــ" فــي األعـ ِّـم األغلــب وحتــى فــي مركزهــا مبــدأ دناســة مــن جـ ا
ـود العلــم المســيحيين شــعو ابر بالــذنب .فــالقليلون مــنهم يجــرؤون علــى التــيقُّن مــن أن العقيــدة
يعطــي وجـ ُ
المسيحية سـتبدو لهـم كقنهـا الحقيقـة تمامـاب وبكـل وضـوح إذا مـا انطلقـوا مـن الصـفر ونظـروا فـي جميـع
المشاكل بدون أي تفضيل وبروح ِّ
متفحصة وحيادية تماماب.
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" روابطهـم بالـدين؛ لكـن األمـر لـيس كـذل" ،ومـا يمنـع مـن
من المفرو أن ُيضعف هـذا التشـكي ُ
األمر كذل" هو أن الحياة الدينية ِّ
أن يكون
تقدم لهم شي"اب يحتاجون إليه .فهم يشعرون شـعو ابر غامضـاب
ُ
إلى حد ما بقنهم هم أنفسهم متعلِّقون بالدين عن حاجة .إال أن الحاجـة ليسـت رابطـةب شـرعية ل نسـان

ـون ،هنــا" بــو من شاســع بــين طبيعــة الحاجــة وطبيعــة الخيــر .يقـ ِّـدم اهللُ نفســه
بــاهلل .وكمــا يقــول أفالطـ ُ
ل نسان بال مقابل ويزيد ،لكن على االنسان أال يرغب في التلقِّي .عليه أن ِّ
يقدم نفسه بالكامل وبدون
شـرط ولسـبب واحـد هـو يقينـه بقنـه سـيمي ُِّز الحقيقـة عنــد رجوعـه إلـى اهلل بعـد أن يكـون قـد تـا مـن وهـإلـم
إلى وهم في بح

متواصل عن الخير.
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ـيح هـو
لقد ارتكب دوستويـﭭسـكي  Dostoïevskiأشـنع تجـديف عنـدما قـال" :إذا لـم يكـن المس ُ
الحق فقُف ِّ
ـيح قـد قـال" :أنـا الحـق ".وقـال أيضـاب إنـه خب مـز
ضـ ُل أن أكون مع المسيح خارل الحـق ".والمس ُ

اب الحق" ،أي :الخبـز الـذي هـو حـق وحـد  ،والشـراب الـذي
وشراب؛ لكنه قال" :أنا
ُ
الخبز الحق والشر ُ
هو حق وحد  .يجب أوالب الرغبة فيه بما هو الحق ،ثم بما هو غذا فقط.
ال بــد أن نكــون قــد نســينا تمامـاب هــذ األشــيا  ،ألننــا وصــلنا إلــى اعتبــار بيرغســون Bergson
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مسيحياب؛ وهو الذي كان يظن أنه رأى في طاقة الصوفيين الشكل المكتمل الندفاعة الحياة هذ والتـي

جعل منها صنماب .في حين أن المعجزة فـي حالـة الصـوفيين والقديسـين ليسـت فـي أنهـم يمتلكـون حيـاةب
أكثر ،حياةب أقوى من اآلخرين ،بل في أن الحقيقـة فـيهم أصـبحت حيـاةب .فـي هـذا العـالم ،ليسـت الحيـاةُ
وال اندفاعـةُ الحيــاة الغاليــة علــى بيرغســون ســوى كــذب ،والمــوت وحــد هــو الحقيقــي .ألن الحيــاة تجبــر
على االعتقـاد بمـا نحتـال إلـى االعتقـاد بـه مـن أجـل أن نعـيش؛ وجعلنـا مـن هـذا االجبـار مـذهباب تحـت
اســم الذرا"عيــة [الـ ـﭙــراغماتية]؛ كانــت فلســفةُ بيرغســون شــكالب مــن أشــكال ال ـﭙراغماتيــة .لكــن األشــخاص

الذين اجتازوا داخلياب حداب يعـادل المـوت علـى الـرغم مـن اللحـم والـدم يتلقـون مـن الناحيـة األخـرى حيـاةب
أخــرى ليســت بالدرجــة األولــى حيــاةب ،بــل هــي بالدرجــة األولــى حقيق ـةم .حقيق ـةم أصــبحت حي ـةب .حقيقي ـةم
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فيدور ميخا"يلوﭭتش دوستويـﭭسكي  :)1881 – 1821( Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevskiكاتب

أشهرها "الجريمة والعقاب" ( )1855و"األحمق" ( )1858و"االخوة كارامازوﭪ"
روسي طرح في رواياته ،و ُ
( ،)1882مشكلة االنسان الممزق بين حضور الشر وبين البح عن اهلل ،بين الخافية وبين الواعية.

(المترجم)
132

هنري بيرغسون  :)1119 – 1861( Henri Bergsonفيلسوف فرنسي( .المترجم)
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كالموت وحيةم كالحياة .حياةم بيضا كالثلج وحم ار كالدم كما تقول حكايات غـريم  .133Grimmإنهـا
هي نفحة الحقيقة ،الروح االلهية.
عـن اهلل .وعلـى الـرغم مـن الـذكا

لقد ارتكب باسكا ُل أساساب جريمة االخالل بالنزاهة أثنا البحـ
سيقر بوجود يقـين فـي العقيـدة
الذي كونته ممارسةُ العلم لديه ،لم يجرؤ على األمل في أن هذا الذكا
ُّ

المسيحية عندما يتر" له حريته فـي اللعـب .كمـا أنـه لـم يجـرؤ علـى المخـاطرة بوجـوب االسـتغنا عـن

ُّ
ولتجنـب كـ ِّـل مخــاطرة
المسـيحية .فشــرع ببحـ فكــري مقـ ِّـر ابر سـلفاب إلــى أيـن يجــب أن يصــل بـه البحـ ُ .
فـي بلـوغ مكــان الخـر ،أخضـع نفســه لنصـيحة واعيــة كـان قـد أرادهــا .وبعـدها بحـ عــن بـراهين .فلمــح

أشيا ب قويةب جداب في مجال االحتماالت واالشارات .أما بالنسبة للبراهين بالمعنى الحقيقي لكلمة براهين
الرهـان ،النبـو ات ،المعجـزات .الخطـر بالنسـبة لـه هـو أنـه
ف نه لم يحتج سوى ببراهين ضعيفةُ ،برهان ِّ
لم يبلغ اليقين قط .لم يحصل أبداب على االيمان ،وذل" ألنه كان قد سعى إلى الحصول عليه.

إن معظــم الــذين يــذهبون إلــى المســيحية ،أو الــذين يتعلقــون بهــا بحركــة صــادقة فع ـالب ومتحمســة

لكونهم ُولدوا فيها ولم يتركوها قط ،تدفعهم إلى ذل" ومن ثم تبقـيهم فيهـا حاجـةُ القلـب .فـال يسـتطيعون
االســتغنا عــن الــدين .أو علــى األقــل ال يســتطيعون االســتغنا عنــه بــدون أن ينــتج عــن ذلــ" نــوعم مــن
ـعور الــديني مــن روح الحقيقــة يجــب علــى المــر أن يكــون
االنحطــاط لــديهم .إال أنــه لكــي ينبثــق الشـ ُ
مستعداب تماماب للتخلِّي عن دينه ،وهكذا يجب عليـه لـذل" أن يفقـد كـل سـبب للعـيش إذا كـان سـبباب الخـر
غير الحقيقة .في هذا االستعداد الذهني فقط يمكن التميي ُـز فيمـا إذا كـان هنـا" فـي الـدين حقيقـة .واال
لن يجرؤ المرُ حتى على طرح المشكلة بحرفيتها.

يجــب أال يكــون اهللُ بالنســبة للقلــب البشــري ســبباب للعــيش كمــا يكــون الكنـ ُـز بالنســبة للبخيــل .كــان
هــرﭙ ــاغون  Harpagonوغرانديــه ُ 134Grandetيحبــان كنزهمــا؛ وال بــد أنهمــا قُــتال مــن أجلــه؛ ال بــد
أنهما ماتا همـاب وغمـاب بسببه؛ وال بد أنهما قدما أروع اليات الشجاعة والنشاط له .يمكـن للمـر أن يحـب
اهلل بهــذا الشــكل .لكــن ال ينبغــي ذلــ" .أو بــاألحرى يجــوز فقــط لجــز معــين مــن الــنفس أن يقــوم بهــذا

 133جاكوب غريم  :)1851 – 1386( Jacob Grimmكاتب ألماني نشر مع أخيه فيلهلم Wilhelm
إل
حكايات جرمانيةب ،منها" :الثلج األبي واألقزام السبعة" .كما بدأ األخوان غريم بقاموس
()1861 – 1385
كبير للغة األلمانية( .المترجم)
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هرﭙـاغون  Harpagonهو الشخصية الر"يسية في مسرحية "البخيل" " )1558( "L'Avareلـ"موليير".

والسيد غرانديه  Grandetهو إحدى الشخصيات األساسية في رواية "أوجيني غرانديه" "Eugénie

" )1811( Grandetلـ"بلزا""( .المترجم)
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النــوع مــن الحــب ،ألن هــذا الجــز غيــر قــادر علــى أي حــب الخــر ،لكــن هــذا الجــز يجــب أن يبقــى
خاضعاب ومتروكاب للجز من النفس الذي له قيمة أكثر.

يمكن التقكيد بدون خوف من المبالغة أن روح الحقيقة اليوم شبهُ غا"بة من الحياة الدينية.
يالحظ ذل" من خالل طبيعة البراهين المقدمة للدفاع عن المسيحية كما يالحظ في أمور أخرى.

فالعديد منها كان من قبيل الدعاية ألقراص ﭙـين"  .135Pinkوهذ هي الحالة بالنسبة لبرغسون ولكـل
ما ُيستلهم منه .فعند بيرغسون يظهر
االيمان كقرص ﭙـين" من النوع ال ارقـي الـذي ينقـل درجـةب مدهشـةب
ُ
مــن الحيويــة .كــذل" األمــر فــي األدلــة التاريخيــة .فهــي تقــوم علــى القــول" :انظــروا كيــف كــان البشـ ُـر
ـيح كيــف أن البشــر بالمجمــل وعلــى الــرغم مــن جوانــب
ردي"ــين قبــل المســيح .وانظــروا بعــدما جــا المسـ ُ
الضـعف صــاروا شــي"اب حســناب!" إن ذلــ" مخــالف تمامـاب للحقيقـة .لكنــه حتــى لــو كــان ذلــ" صــحيحاب ف نــه

سي ُرُّد الدفاع عـن الـدين إلـى مسـتوى االعالنـات عـن المستحضـرات الطبيـة التـي تصـف المـري
اســتخدامها وبعــد  .هــذا يعنــي قيــاس فعاليــة الالم المســيح التــي ال بــد أن تكــون النها"ي ـةب ،إذا لــم تكــن
خياليـ ـةب ،قياس ــها بنتيج ـ إلـة تاريخي ــة زمني ــة بشـ ـرية ال ب ــد أن تك ــون بالض ــرورة مح ــدودةب حت ــى وان كان ــت
قبـل

حقيقيةب ،وهي ليست كذل".

لقد اجتاحت البراغماتيةُ المفهوم نفسه ل يمان ودنسته.
واذا كانت رو ُح الحقيقة شبه غا"ب إلـة مـن الحيـاة الدينيـة فسـيكون مـن الغريـب أن تكـون حاضـرةب فـي

الحياة الدنيوية .سيكون ذل" قلباب للتراتبية األزلية .لكن األمر ليس على هذا النحو.

ويصـ ِّـدقُهم
يطلـب العلمـا ُ مــن النـاس أن يمنحـوا العلــم هـذا االحتـرام الـديني الواجـب منحــه للحقيقـة ُ
الناس .لكنهم ُيخدعون .فالعلم ليس ثمرة روح الحقيقة وهذا واضح بمجرد االنتبا له.
ُ
ألن جهد البح العلمي ،كما كان مفهومـاب منـذ القـرن السـادس عشـر وحتـى أيامنـا هـذ  ،ال يمكـن

دافعه هو حب الحقيقة.
أن يكون ُ
ـام والمــن؛ ويقــوم ،مــن أجــل تقيــيم شــي مــا ،علــى محاولــة معرفــة نســبة
إن ثمــة معيــا ابر تطبيقُــه عـ ٌّ
الخير المتضمنة في دوافع الجهد الذي ُينتج هذا الشي وليس في الشي نفسه .ألنه كلما كان هنا"
ـالم المسـيح
خير في الدوافع كان هنا" خير في الشـي نفسـه وبالمقـدار نفسـه ال أكثـر .ويؤكـد ذلـ" ك ُ
عن األشجار والثمار.
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أقراص ﭙـين" [ﭙـن"]  Pinkهي حبوب قيل إنها مقوية ومنشطة وتزيد من الحيوية؛ تمت الدعايةُ لها في

صحيفة الفيغارو  Le Figaroفي عام ( .1125المترجم)
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اهلل وحــد يعــرف بــال شــ" الــدوافع فــي خفايــا القلــوب .لكــن المفهــوم الــذي يســيطر علــى نشــاط مــا،
وهو مفهوم ال يكون س ابر بصورة عامة ،يتوافق مع بع

الدوافع وال يتوافق مع دوافع أخرى؛ فيحصـل

المفهوم بعضاب منها بالضرورة وبحكم طبيعة األشيا .
أن يستبعد
ُ
ينبغــي إذاب القيــام بتحليـ إلـل يق ـود إلــى تقيــيم ِّ
النتــال الخــاص بنشــاط بشــري معــين مــن خــالل فحــص

الدوافع المتوافقة مع المفهوم الذي يحكمه.

ينــتج ع ــن ه ــذا التحليــل طريقـ ـةم لتحس ــين البش ــر  -شــعوباب وأفـ ـراداب ،ويب ــدأ كـ ُّـل ف ــرد بنفس ــه كنقط ــة

انطالق – من خالل تعديل المفاهيم بحي يتم إعما ُل الدوافع األكثر نقا ب .
إل
إل
نفسـه مفهومـاب مغلوطـاب هـو أول بنـد
إن اليقين بقن كل
مفهوم متعار إل مـع دوافـع نقيـة فعـالب يكـون ُ
من بنود االيمـان .فااليمـان قبـل كـل شـي هـو اليقـين بـقن الخيـر واحـد .واالعتقـاد بوجـود عـدة خيـرات
متمايزة وكل خير مستقل عن اآلخر ،كالحقيقة والجمال واألخالق ،هو ما ِّ
يشكل خطي"ة ِّ
الشر" ُّ
[تعدد
األلوهة] ،وليس تر" الخيال يلعب مع أﭙولو Apollon
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وديانا .137Diane

عن ــد تطبي ــق ه ــذ الطريق ــة عل ــى تحلي ــل العل ــم ف ــي الق ــرون الثالث ــة أو األربع ــة األخيـ ـرة ال ب ــد أن

نكتشف أن اسم الحقيقة الجميل أعلى منه بكثير جداب .فالعلما في الجهد الذي ِّ
يقدمونه يوماب بعـد يـوم
طيلــة حيــاتهم ال يمكــنهم أن تــدفعهم رغب ـةم فــي امــتال" الحقيقــة .ألن مــا يكتســبونه هــو معــارف بكــل

بساطة ،والمعارف ليست في حد ذاتها موضوع رغبة.

يــتعلم الطف ـ ُل درس ـاب فــي الجغرافيــة بهــدف الحصــول علــى عالمــة جيــدة أو بهــدف إطاعــة األوامــر
يحس بشاعر إل
ية مـا فـي الـبالد البعيـدة وفـي أسـما"ها .واذا لـم
المتلقاة أو من أجل إرضا والديه أو ألنه ُّ

أي دافع من هذ الدوافع فلن يتعلم الطف ُل درسه.
يكن هنا" ُّ
إذا كــان يجهــل ،فــي لحظــة مــا ،مــا هــي عاصــمةُ الب ارزيــل ،ثــم تعلمهــا فــي اللحظــة التاليــة ف نــه
ـاب معرف إلـة
يحصل على معرفة إضافية .لكنـه ال يقتـرب بتاتـاب مـن الحقيقـة أكثـر ممـا كـان سـابقاب .فاكتس ُ
يقـ ِّـرب مــن الحقيقــة فــي بع ـ الحــاالت ،ولكنــه فــي حــاالت أخــرى ال يقـ ِّـرب منهــا .فكيــف ِّ
نميــز هــذ
الحاالت؟

 136أﭙولو  :Apollonعند االغريق هو إله الشمس والتقلق والموسيقى والشعر والرسم والنبو ة والشفا .

(المترجم)
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ديانا  :Dianeهي إلهة الصيد في الميثولوجيا الرومانية ،وهي بنت جوبيتر  Jupiterوليتو  Létoوتوأم

أﭙولو  .Apollonتُقابل االلهة أرتميس  Artémisعند اليونان( .المترجم)
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إذا ضبط رج مل ما زوجته التي يحبُّها والتي منحها كـل ثقتـه ِّ
بجـرم الخيانـة ف نـه يـدخل فـي
متلبسـةب ُ
تمــاس قـ إل
ـاس مــع الحقيقــة .واذا علــم أن ام ـرأةب ال يعرفهــا ويســمع ألول م ـرة اســمها فــي مدينــة ال يعرفهــا
أيضاب قد خانت زوجها ف ن هذا ال يغيِّر بتاتاب صلته بالحقيقة.
ـاب المعــارف يقـ ِّـرب مــن الحقيقــة عنــدما يتعلــق األمــر بمعرفــة مــا
يقـ ِّـدم هــذا المثــا ُل مفتاح ـاب .فاكتسـ ُ

نحب وليس في أية حالة أخرى.

ُحـ ُّ
ـب الحقيقــة هــو تعبيــر فــي غيــر محلِّــه .فالحقيقــة ليســت موضــوع حــب .وليســت موضــوعاب .فمــا
ُّ
نحب هو شي موجود ،شي نفكر به ،وبذل" يمكـن أن يكـون ُعرضـةب للحقيقـة أو للخطـق .فحقيقـةم مـا
ـق الواقــع .وموضــوع الحــب لــيس الحقيقــة ،بــل الواقــع .إن
هــي دا"مـاب حقيقـةُ شــي إل مــا .الحقيقـةُ هــي بريـ ُ
اص إلـل مـع الواقـع هـي ُح ُّ
ـب
الرغبة في الحقيقة هي الرغبة في تواصل مباشر مع الواقع .والرغبة فـي تو ُ
هــذا الواقــع .ال يرغــب المــرُ الحقيقــة إال مــن أجــل أن ُيحــب فــي داخــل الحقيقــة .يرغــب المــرُ معرفــة
إل
حقيقة ما يح ُّ
ب .فبدالب من الكالم عن ُح ِّ
حقيقة في الحب.
الكالم عن روح
ب الحقيقة ،من األفضل
ُ
الح ُّ
الحقيقي والصـافي وقبـل ك ِّـل شـي أن يبقـى بالكامـل فـي الحقيقـة ،مهمـا يمكـن
ب
ُّ
يرغب دا"ماب ُ
أن تكون هذ الحقيقةُ ،وبدون أي شرطُّ .
وكل أنواع الحب األخرى ترغب قبل كل شي في الحصـول
الح ُّ
الحقيقي والصافي هو في حد ذاته روح
ب
ُّ
در للخطق وللكذبُ .
على إشباعات لها ،وبهذا فهي مص م
الحقيقة .إنه الروح القدس .فالكلمـة اليونانيـة التـي نترجمهـا بــ"روح" تعنـي حرفيـاب :نفسـاب ناريـاب souffle

 ،ignéنفساب ممزوجاب بنار ،138وكانـت تشـير فـي العصـور القديمـة إلـى المفهـوم الـذي يشـير إليـه العل ُـم
اليــوم بكلمــة "طاقــة" .مــا نترجمــه ب ــ"روح الحقيقــة" يعنــي طاقــة الحقيقــة ،الحقيقــة كقــوة فاعلــة .والحــب
الصافي هو هذ القوة الفاعلة ،هو الحب الذي ال يريد بقي ثمن وفي أية حالة ال كذباب وال خطقب.

لكــي يكــون هــذا الحــب دافعـاب للعــالم فــي جهــد البحثــي المضــني ،يجــب ربمــا أن يكــون لديــه شــي
ُيحُّبه .يجب على المفهوم الذي ِّ
يشكله في نفسه عن موضـوع د ارسـته أن ينطـوي علـى خيـر .غيـر أن

الذي يحصل هو العكس من ذل" .فمنذ النهضة – وبالتحديد أكثـر ،منـذ النصـف الثـاني مـن النهضـة
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في اللسان العربي :النفس هو الريح تدخل وتخرل (المتحركة) من أنف الحي ذي الر"ة وفمه حال التنفُّس.

أي أن النفس هو جريان الريح في النفس .والنفس هي الروح .وأصل الروح من الريح ،أي الهوا إذا تحر".

فكلمات:
يح تنس ُم نسماب ونسيماب :هبت رويداب.
ُ
يقال للنفس أيضاب :نسمة ونسم .والنسمة هي االنسان .ونسمت الر ُ
"الروح" و"النفس" و"النسمة" ،هذ الكلمات التي تُعبِّر عن االنسان أو عن الكا"ن الحي ،لها أص مل واحد هو
جريان الريح .أما عالقة النفس بالنار فمعروف أنهما يشتركان في عنصر واحد هو األوكسجين .ال يكون

نار بال العناصر الثالثة (مثل
نف مس بال أوكسجين كما ال يكون م
 )]feuوهي األوكسجين والح اررة والوقود( .المترجم)

النار Le triangle du [ Fire Triangle
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– كان المفهوم نفسه للعلم مفهوم در إل
اسة يكون موضوعها مت ِّ
وضعاب خارل الخير والشر ،وخاصةب خارل
ُ ُ
وينظــر إليــه بــدون أيــة عالقــة ال بــالخير وال بالشــر ،وعلــى األخــص بــدون أيــة عالقــة بــالخير.
الخيــرُ ،

أنفس ــهم ي ــرون العالق ــات الرياض ــية أفع ــال فك ـ إلـر.
العل ــم ال ي ــدرس إال األفع ــال كم ــا ه ــي ،والرياض ــيون ُ
األفعا ُل ،القوةُ ،المادةُ ،معزولةب ومعتبرةب في ذاتها بدون عالقة مع أي شي الخر ،ليس ثمة شي فيها

يمكن للفكر البشري أن ُيحبه.

إل
جديدة حاف ابز كافياب لجهد العلما  .ال بد من وجود حوافز
اكتساب معارف
وعلى هذا األساس ليس
ُ
أخرى.
ل ــديهم أوالب الح ــافز المتض ــمن ف ــي الص ــيد والرياض ــة واللع ــب .غالبـ ـاب م ــا نس ــمع علم ــا رياض ــيات

ُيشـبِّهون اختصاصــهم بلعــب الشـطرنج .والــبع مــنهم ُيشـبِّهه بالنشــاطات التــي تتطلـب بصــيرةب وحدسـاب
نفسياب ،ألنهم يقولون إنه يجب التنبؤ مسبقاب بالمفاهيم الرياضية التي نتمس" بها أيُّها يكون عقيماب و ُّأيها

يكـون خصـباب .بـل إن األمـر لعبـةم ،ويكـاد يكـون لعبـة حـظ .ثـم قليـ مل جـداب مـن العلمـا يلجـون فـي العلـم
عميقاب بما يكفي لكـي تؤخـذ قلـوبهم بالجمـال .هنـا" عـالم رياضـيات يشـبِّه الرياضـيات عـادةب بنح إل
ـت فـي
ُ
ُ
ُّ
حجر إل
قاس بنوع خاص .إن األشخاص الذين ُيكِّرسون أنفسهم للناس على أنهم كهنةُ الحقيقـة يحطـون
جــداب مــن قيمــة الــدور الــذي يضــطلعون بــه عنــدما يقــارنون أنفســهم بالعبــي الشــطرنج؛ التشــبيه بنحــات

أكثر احت ارمـاب .لكـن إذا كـان لـدى المـر اسـتعداد ألن يصـبح نحاتـاب فاألفضـل لـه أن يكـون نحاتـاب
تشبيه ُ
ـى فــي المفهــوم
مــن أن يكــون عــالم رياضــيات .بــالنظر فــي ذلــ" التشــبيه عــن كثــب ،ال يكــون لــه معنـ ب
الحالي للعلم .إنه استشعار غام

جداب بمفهوم الخر.

تس ــاهم التقنيـ ـةُ مس ــاهمةب كبيـ ـرة ف ــي هيب ــة العل ــم إل ــى درج ــة أنن ــا ق ــد نمي ــل إل ــى افتـ ـ ار

أن فكـ ـرة

التطبيقــات هــي حــافز قــوي للعلمــا  .فــي الواقــع ،ليســت فك ـرة التطبيقــات هــي الحــافز بــل الهيبــة نفســها
ـات للعل ــم .فكم ــا أن رج ــال السياس ــة يـنـ ــتشون بص ــناعة الت ــاري  ،ك ــذل" العلم ــا
الت ــي تعطيه ــا التطبيق ـ ُ
الشعور بقنهم شي عظيم .عظيم بالمعنى المزيف للعظمة؛ العظمة المستقلة عن كل اعتبار
ُيسكرهم
ُ
للخير.

في الوقت نفسه ،يفتخر الـبع ُ مـنهم ،ممـن كانـت بحـوثُهم نظريـةب بصـورة خاصـة ،وهـم يتـذوقون
هذ النشـوة ،يفتخـرون ِّ
بادعـا الالمبـاالة بالتطبيقـات التقنيـة .وهكـذا يتمتعـون بفا"ـدتين متعارضـتين فـي
الواقــع ،لكنهمــا متطابقتــان فــي الــوهم؛ وهــذا وضــع مقبــول جــداب ودا"م ـاب .إنهــم يكونــون فــي عــداد مــن
إل
وعند"ذ تختزل المباالتُهم بهذا المصير البشرية إلى أحجـام جـنس النمـل؛ إنـه
يصنعون مصير البشر،
وضــع خــاص باآللهــة .فهــم ال يــدركون أنــه لــن يبقــى شــي يمكــن اعتبــار خيـ ابر إذا اســتثنينا التطبيقــات
لعب مش إل
التقنية من المفهوم الحالي للعلم .إذ ليست المهارةُ في إل
ـابه للشـطرنج شـي"اب ذا قيمـة تُـذكر .لـوال
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ـاس بـالعلم الختـار مـن امتهنـوا
التقنيةُ لما كان هنا" أحد من الناس اليوم يهـتم بـالعلم؛ ولـو لـم يهـتم الن ُ
مهنةب علمية مهنةب أخرى .ليس لهم حق في موقـف الالمبـاالة والترفُّـع الـذي يتخذونـه .لكنـه يبقـى حـاف ابز
على الرغم من أنه غير شرعي.

على العكس ،تفيد فكرةُ التطبيقات كحافز لدى أناس الخرين .لكـنهم ال يتـقثروا إال باألهميـة ولـيس
ـس بقنـه علـى وشــ" القيـام باكتشـاف يمكنـه أن يقلــب حيـاة البشـر يشـ ُّـد
بـالخير والشـر .فالعـال ُم الــذي يح ُّ

كــل قُـوا لكــي يبلــغ ذلــ" .يبــدو أنــه مــن النــادر أن يحصــل أو حتــى ال يحصــل أبــداب أن يتوقــف ل ُـيـق ـ ِّـدر
الشر
على أساس الخير والشر النتا"ج الممكنة لهذا القلب في حياة البشر ،فيتخلى عن أبحاثه إذا بدا ُّ
أكثر رجحاناب .حتى إن مثل هذ البطولة تبـدو أمـ ابر مسـتحيالب؛ مـع ذلـ" فمـن المفـرو

أن يكـون ذلـ"

أم ابر بديهياب .لكن العظمة المزيـفة تسيطر هنا كما في كل مكان الخر ،العظمة التي تتحدد على أساس
الكمية وليس على أساس الخير.

أخي ابر يثير العلما على الدوام دوافعُ اجتماعيـةم تكـاد تكـون مخجلـةب لفـرط مـا هـي دني"ـة ،وال تلعـب
دو ابر كبي ـ ابر واضــحاب ،لكنهــا قويــة جــداب .فمــن رأى الفرنســيين فــي شــهر حزيران/يونيــو مــن عــام 1192
يتخلون بسهولة كبيرة عن الوطن ثـم بعـد عـدة أشـهر وقبـل أن يلسـعهم الجـوعُ فعـالب يصـنعون معجـز إل
ات
فــي الصــبر والجلــد ويتـح ــدون التعــب والبــرد خــالل ســاعات للحصــول علــى بيضــة ،مــن رأى ذلــ" ال

يمكنه أن يتجاهل الطاقة التي ال تُصدق للدوافع الدني"ة.

أول دافــع اجتمــاعي للعلمــا هــو الواجــب المهنــي بــال قيــد وال شــرط .فالعلمــا هــم أنــاس ُيــدفع لهــم
وينتظر منهم أن يصـنعو ؛ ويشـعرون بـقنهم مجبـرون علـى أن يصـنعو  .لكـن ذلـ"
لكي يصنعوا العلم؛ ُ
غيــر كـ إل
ـتقباالت فــي
ـات والمــا ُل واالسـ
ـاف كمثيــر .فالترقي ـةُ والك ارسـ ُّ
ُ
ـات بكــل أنواعهــا والتكريمـ ُ
ـي والمكافـ ُ
ُ
األلقاب ،جميعُ ذل" يحظى بقهمية كبيرة.
عجابهم والسمعةُ والشهرةُ و
الخارل
ُ
وتقدير الزمال وا ُ
ُ
وأخـ ُ
ـالق العلمــا خيــر برهــان علــى ذلــ" .ففــي الق ـرنين الخــامس عشــر والســابع عشــر زل العلمــا ُ
أنفســهم فــي تحـ ِّـديات .وعنــدما كــانوا ينشــرون اكتشــافاتهم كــانوا يحــذفون عــن عمـ إلـد حلقـ إل
ـات مــن سلســلة
البراهين أو كانوا يقـلبون التسلسل رأساب على عقب لكـي يمنعـوا زمال هـم مـن الفهـم أبـداب؛ وبـذل" يتــقون
إل
نفسه يعترف بقيامه بـذل" فـي
منافس من ِّادعا القيام باالكتشاف نفسه قبلهم .ف
خطر تم ُّكن
ُ
ـ"ديكارت" ُ

[كتابــه] الهندســة  .]1513[ La Géométrieوهــذا يثبــت أنــه لــم يكــن فيلســوفاب بــالمعنى الــذي كانــت

تحمله الكلمةُ عند فيثاغورس وأفالطون ،وهو ُمح ُّ
ب الحكمة االلهية؛ فمنذ زوال اليونـان لـم يكـن هنـا"
من فيلسوف.
اليوم ،حالما يج ُد عال مم مـا شـي"اب إذ بـه يهـرع قبـل أن ُيمحِّـص قيمتـه ويختبـر إلـى إرسـال مـا يسـمى
"مــذكرة تقريــر" »  « note au compte renduبهــدف ضــمان األوليــة .إن حال ـةب كحالــة غــاوس
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ه ــي حال ــة فري ــدة ف ــي علمنـــا؛ فق ــد نســـي فـــي خفايـــا الـــدرول مخطوطــ إل
ـات تتضـ ــمن أروع

االكتشـافات ،ثـم عنـدما أخـرل أح ُـدهم إلــى النـور ونشـر شـي"اب مثيـ ابر أشــار هـو بالمبـاالة قـا"الب" :ك ُّـل هــذا
صحيح ،لقد وجدتُه منذ خمس عشرة سنة؛ لكن يمكن أن نذهب أبعد مـن ذلـ" بكثيـر فـي هـذا االتجـا

ونضع أيضاب نظريةب مـا ".لكـن ذلـ" كـان أيضـاب عبقريـةب مـن الطـراز األول .ربمـا كـان هنـا" بعـ م مـن
هذ العبقريات كهذ  ،حفنةم قليلةم جداب على مر القرون الثالثة أو األربعة األخيرة؛ وظل مـا كـان يعنيـه

ات الــدنيا تقخـذ مكانـاب كبيـ ابر جـداب فـي الجهــد اليـومي لآلخـرين
العل ُـم بالنسـبة لهــم س اب
ـر فيمـا بيــنهم .فـالمثير ُ
جميعاب.
التخص ـص الــذي ُيــدفع بــه إلــى
الس ــلم و
ُّ
إن نتيجــة ســهولة االتصــاالت اليــوم عبــر العــالم فــي زمــن ِّ
أقصى مدى له هي أن العلما من كل اختصاص والذين ِّ
يشكل ك ٌّـل مـنهم جمهـور اآلخـر ُيك ِّونـون مـا
ب

يعــادل قريـةب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب  .وفــي هــذ القريــة ينتشــر القيـ ُل والقــا ُل باســتمرار؛ فكــل واحــد يعــرف
ـيات؛ وتحت ُّـل فيهـا الحيـاةُ الخاصـة
ويك ُّن لكل الخـر وداب أو نفـو ابر .وتتصـادم فيهـا األجيـا ُل والجنس ُ
اآلخر ُ
إل
أي الجمــاعي لهــذ القريــة بالضــرورة ،إال أنــه
والسياسـةُ ومنافسـ ُ
ـات المهنــة مكانـاب مهمـاب .عند"ــذ يفســد الـر ُ
يش ـ ـ ـ ِّـكل الرقاب ـ ـ ــة الوحي ـ ـ ــدة عل ـ ـ ــى الع ـ ـ ــالم ،ألن غي ـ ـ ــر الع ـ ـ ــارفين باختصاص ـ ـ ــه ( )profanesوعلم ـ ـ ــا
االختصاصات األخرى ال يمتلكون أية معرفة بقعماله .وتُخضـع قـوةُ المثيـرات االجتماعيـة فكـر العـالم

ـاعي علــى
ي الجمـ ُّ
لهــذا ال ـرأي الجمــاعي؛ فيســعى العــال ُم إلــى إرضــا ال ـرأي الجمــاعي .ومــا يوافــق ال ـ أر ُ
أي الجمــاعي ُيســتبعد مــن العلــم .لــيس هنــا" مــن حكـ إلـم
قبولــه يكــون مقب ـوالب فــي العلــم؛ ومــا ال يقبلــه ال ـر ُ
ـني.
ِّ
بحكم كونه مختصاب ،هو حك مم مـع ٌّ
متجرد ،ألن كل مختص ،و ُ

ســيقال إن غنــى أيــة نظريــة هــو معيــار موضــوعي .لكــن هــذا المعيــار يعم ـ ُل فقــط فــي النظريــات
أي الجمـاعي لقريــة العلمـا تكـون حكمـاب عقيمـة ،ألنهـم ال يســعون
المقبولـة .فالنظريـة التـي يرفضــها الـر ُ

والرقابـة حكـ ابر

نفسها في البح
إلى تطويرها .وهذ حالة الفيزيا بصورة خاصة ،حي تكون الوسا" ُل ُ
ـغف النــاس بنظريــة الكـ ِّـم [النظريــة الكوانتيــة]  quantaعنــدما أطلقهــا
علــى وســط مغلــق جــداب .فل ـوال شـ ُ

"  Planckألول م ـرة ،علــى الــرغم مــن عبثيتهــا – أو ربمــا ألنهــا عبثيــة ،ألن النــاس تعب ـوا مــن
ﭙ ــالن ُ
العقل  ،-لوال شغفُهم بها لما عرفنا أبداب أنها خصبة .وفي لحظة شـغف النـاس بهـا لـم يكونـوا يمتلكـون
أيــة معطيــات تتــيح لهــم التنبــؤ بقنهــا ســتكون خصــبةب .وهكــذا هنــا" عمليــة داروينيــة فــي العلــم .تنمــو
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يات كما لو كانت بالمصـادفة ،ويكـون البقـا ُ لةقـدر .يمكـن لمثـل هـذا العلـم أن يكـون شـكالب مـن
النظر ُ
اندفاعة الحياة ،ولكن ليس شكالب من البح عن الحقيقة.

للموضــى كــقي منــتج مــن
ال يســتطيع العام ـةُ حتــى أن يتجــاهلوا وال يتجــاهلون أن العلــم خاضــعم ُ
منتجات الرأي الجماعي .فيكلِّمهم العلما ُ غالباب عن نظريات لـم تعـد دارجـةب .سـتكون كارثـةب لـو أننـا لـم

نكــن حمقــى بمــا يكفــي لكــي نتــقثر بقيــة فضــيحة .كيــف يمكــن أن ُنكــن احت ارم ـاب ديني ـاب لشــي خاضــع
للموضى؟ إن الزنول المتعلِّقـين باألوثـان أرقـى منـا؛ فهـم أق ُّـل شـركاب منـا بكثيـر .إذ ُيكُّنـون احت ارمـاب دينيـاب
لقطعة خشب منحوتة جميلة يضفي عليها الجما ُل صفةب أزلية.
ِّ
الشــر"؛ فهــو عميــق إلــى درجــة أنــه ينــزع مــن المســيحيين ملكــة
إننــا نعــاني فــي الواقــع مــن مــر

صـ ِّـم أن ُيقـ ِّـرب بقــوة مضــحكة نقــاش الفكــر الحــدي
الشــهادة م ـن أجــل الحقيقــة .ال يمكــن ألي ح ـو إلار لل ُ
غير المؤمنينِّ ،
ليقدموا براهين ضد االيمان المسيحي ،وباسم الروح العلميـة ،حقـا"ق
والكنيسة .فيختار ُ
تشـ ِّـكل بصــورة غيــر مباشـرة أو حتــى مباشـرة أدلـةب واضــحةب علــى االيمــان .فــال يتنبــه المســيحيون لــذل"،
ويبذلون قُصارى جهدهم بصـورة ضـعيفة وبشـعور بالـذنب وبـنقص مـؤلم فـي الن ازهـة الفكريـة لكـي ينفـوا

هذ الحقا"ق .العمى الذي لديهم هو العقاب على جريمة الوثنية.

" عابدي الصنم أقل هزليةب عندما يتمنون أن ُيعبِّروا عن حماسهم .فيبحثـون عـن شـي
ليس ارتبا ُ
التطبيقات فقط هـي التقنيـة ،وليسـت العلـم .مـاذا
يمتدحونه وال يجدون .من السهل امتداح التطبيقات؛ و
ُ

ُيمتـدح فـي العلـم نفسـه؟ وبالتحديـد ،ونظـ ابر ألن العلـم يكمـن فـي النـاس ،مـاذا ُيمتـدح فـي العلمـا ؟ لــيس
ســهالب معرف ـةُ ذلــ" .ف ـ ذا أردنــا اقت ـراح عــالم لينــال إعجــاب الجمهــور ف ننــا نختــار دا"م ـاب ﭙ ــاستور ،علــى
األقل في فرنسا .وهو غطا م لوثنية العلم كما أن جان-دار" غطا للوثنية القومية.
نختار ألنه فعل الكثير من أجل تخفيف الالم البشر الجسدية .ولكن إذا لـم تكـن النيـةُ فـي النجـاح
في هذا األمر الـدافع المسـيطر لجهـود فـال بـد مـن اعتبـار مسـقلة أنـه نجـح فـي ذلـ" مجـرد مصـادفة.

فـ ذا كــان ذلــ" هــو الــدافع المســيطر فـ ن االعجــاب الواجــب لــه لــيس لــه عالقــة بعظمــة العلــم؛ فــاألمر

لممرضـة متفانيـة
ـاستور في هذ الحالة فـي الف"ـة نفسـها ِّ
يتعلق بفضيلة علمية؛ وال بد من أن يصنف ﭙ ُ
إلى حد البطولة ولن يختلف عنها إال بمدى اتِّساع النتا"ج.
ال يمكــن لــروح الحقيقــة ،نظ ـ ابر لكونهــا غا"ب ـةب عــن دوافــع العلــم ،أن تكــون حاض ـرةب فــي العلــم .ولــو
عزمنا بالمقابل على إيجادها بدرجة عالية في الفلسفة واآلداب لخاب أملُنا.

هل هنا" كثير من الكتب أو المقاالت التي تعطي انطباعاب بقن الكاتب تسـا ل بقلـق حقيقـي قبـل
أن يشرع في الكتابـة أوالب وقبـل أن ُيس ـلِّم النسـخة للطبـع ثانيـاب" :هـل أنـا فـي الحقيقـة؟" وهـل هنـا" كثيـر

من القُ ار الذين يتسا لون بقلق حقيقي قبل أن يفتحوا كتاباب" :هل سقجد فيه حقيقةب؟" ولو عرضنا على
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جميــع مــن يمتهنــون التفكيــر ،مــن كهنــة وقساوســة وفالســفة و ُكتـ إل
ـاب وعلمــا وأســاتذة مــن كــل صــنف،
الخيــار ابتــدا ب مــن اللحظــة الحاليــة بــين مصــيرين :إمــا أن يغرقـوا مباشـرةب ونها"يـاب فــي البالهــة بــالمعنى

يجرهــا مث ـ ُل هــذا الت ـدهور مــع االحتفــاظ فقــط بمــا يكفــي مــن
الحرفــي للكلمــة وبجميــع االهانــات التــي ُّ
االدرا" ل حســاس بمـ اررة ذلــ" ،وامــا أن يحصــلوا علــى تطــوير مفــاج وخــارق للملكــات الفكريــة يــؤ ِّم ُن

لهم شهرةب عالمية مباشـرةب والمجـد بعـد مـوتهم بـاالف السـنين ولكـن ي ارفـق ذلـ" تلـ" السـيِّ"ةُ المتمثلـة فـي
أن فكــرهم يبقــى دا"مـاب خــارل الحقيقــة قلــيالب؛ تُــرى هــل يمكــن االعتقــاد بــقن كثيـ ابر مــن بــين هـؤال يـراود

حتى أدنى ُّ
تردد في خيار كهذا؟

ِّ
تكــاد اليــوم تغيــب رو ُح الحقيقــة مــن الــدين والعلــم وكــل الفكــر .ومــن ذلــ" تتــقتى بالكامــل جميــعُ
الــويالت الفظيعــة التــي نتخــبط فــي وســطها مــن دون الــتمكن حتــى مــن االحســاس بمقســاويتها" .روح
ـين يــتكلم عنهــا ،لــم تعــد اليــوم حكـ ابر
الكــذب والخطــق - ،ســقوط الملــو" القاتــل والمنــذر" ،والتــي كــان ارسـ ُ
على الملو" .فهي تمت ُّـد إلـى جميـع طبقـات الشـعب؛ وتسـيطر علـى أمـم كاملـة فتضـعها فـي حالـة مـن
الهيجان الجنوني.

العالل هو إعادة إحالل روح الحقيقة فينا؛ وفي الدين والعلم أوالب؛ مما يستلزم تصالحهما.

يمكن لروح الحقيقة أن تكمن في العلم بشـرط أن يكـون دافـعُ العـالم هـو حـب الموضـوع الـذي هـو
مــادة د ارســته .وهــذا الموضــوع هــو الكــون الــذي نعــيش فيــه .ومــاذا يمكــن أن نحــب فيــه غيــر جمالــه؟
التعريف الوحيد للعلم هو دراسة جمال العالم.
م ـا إن نفكــر فــي ذلــ" حتــى يصــبح جلي ـاب .فالمــادة والقــوة العميــا ليســتا موضــوع العلــم .ال يمكــن
للفكر بلوغهما؛ إذ تهربان منه .فتفكير العالم ال يبلـغ سـوى عالق إل
" مـادةب وقـوةب فـي شـبكة نظ إلـام
ـات تمسـ ُ
140
ثقوبهـا [أو
ُ
وتناغإلم ال تُرى وال تُح ُّس وال تتغيـر .يقـول الوتسـه " : Lao-Tseuشـبكةُ السـما واسـعة؛ ُ

خصاصاتُها] عريضة؛ مع ذل" ال شي يخترقها".
كيف سيكون للفكر البشري من موضوع غير الفكر؟ وهنا تكمن صعوبةم في نظرية المعرفة وهـي

معروفةم إلى درجة أننا تخلينـا عـن النظـر فيهـا وأهملناهـا وكقنهـا فكـرة مبتذلـة .لكـن هنـا" جـواب .وهـو
أن موضــوع الفكــر البشــري هــو اآلخــر فكــر .إن غايــة العــالم هــي اتِّحــاد روحــه مــع الحكمــة الخفيــة

 140الوتسه [الوزي أو الوتسي أو الوتزو]  632( )Laozi( Lao-Tseuق .م 912 – .ق .م :).فيلسوف
اسمه" :المعلِّم العجوز" (المترجم)
وحكيم صيني ُيع ُّـد مؤسس الطاوية  .Taoïsmeويعني ُ
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ـار م أو حتــى فص ـ مل بــين روح العلــم وروح
المكتوبــة منــذ األزل فــي العــالم .فكيــف يكــون هنــا" إذاب تعـ ُ
الدين؟ إن االستقصا العلمي ليس إال شكالب من أشكال التقمل الديني.

كانت هذ هي الحالة في اليونان .فماذا حصل إذاب بعد ذل"؟ وكيف حصل أن استيقظ هذا العل ُـم
ـيف
من ُسباته الطويل ليجد نفسه قد أصبح مادياب بعد أن كانت الرو ُح الدينيـةُ جـوهر عنـدما أدخلـه الس ُ
الروماني في حالة ُسبات؟ ما الحد الذي حصل في هذ الفترة الفاصلة؟

تحو مل في الـدين .لـيس المقصـود مجـي المسـيحية .فالمسـيحية األصـلية ،كمـا هـي مـا
لقد حصل ُّ

ـقن الديان ــة القديم ــة
تـ ـزال حاضـ ـرةب أمامن ــا ف ــي العه ــد الجدي ــد وخاصـ ـةب ف ــي األناجي ــل ،كان ــت ،ش ـ ُ
ـقنها ش ـ ُ
لةس ـرار ،قــادرةب تمام ـاب علــى أن تكــون االلهــام األساســي لعلــم دقيــق جــداب .إال أن المســيحية خضــعت
لتحو إلل مر إل
تبط على األرجح بانتقالها إلى مستوى الدين الروماني الرسمي.
ُّ

المتصـوفين النـادرين والمعرضـين دا"مـاب

الفكر المسيحي ،باستثنا بعـ
بعد هذا التحول ،لم يعد ُ
لخطر االدانة ،يقبل بمفهوم الخر للعناية االلهية غير مفهوم العناية الشخصية.

هــذا المفهــوم موجــود فــي االنجيــل ،ألن اهلل يســمى فيــه اآلب .غيــر أن مفهــوم عنايــة الشخصــية

وبمعنى يشبه اآللية إلى حد ما" .كونـوا أبنـا أبـيكم الـذي فـي السـماوات؛ ف نـه يشـرق
موجود فيه أيضاب
ب
شمسه على األشرار والصالحين ،ويمطر على األبرار والظالمين ...فكونـوا أنـتم كـاملين كمـا أن أبـاكم
الذي في السماوات هو كامل( ".متى)96 ،6 ،
وهكذا ف ن ما طُرح على النفس البشرية كنموذل للكمال هو الحيادية العميا للمـادة الجامـدة ،هـو

هذا االنتظام الذي ال يرحم لنظام العالم ،والذي ال يبالي مطلقاب بصنف البشر ،والذي بهـذا ُيـتهم غالبـاب
بـالظلم .إنهــا فكـرة عميقـة إلــى درجــة أننــا لسـنا قــادرين حتــى اليــوم علـى إدراكهــا؛ فالمســيحية المعاصـرة
فقدتها تماماب.

إن جميع األمثال عن البذرة تؤكد مفهوم عناية الشخصية .فالعناية تتنزل من لدن اهلل إلى جميـع

ـات؛ وحيثمـا
الكا"نات – وما تُصبحه هذ العنايةُ فـي الكا"نـات متوقِّ م
ـف علـى مـا تكـون عليـه تلـ" الكا"ن ُ
ـقنها
ـار التـي تحملهـا نتيجـةب لعمليـة تشـبه اآلليـة وتحـد عبـر الـزمن ،ش ُ
تدخل العنايةُ بالفعل تكون الثم ُ

كشــقن اآلليــة .ففضــيلةُ الصــبر  ،patienceأو فضــيلة االنتظــار الثابــت إذا ترجمنــا الكلمــة اليونانيــة

ترجمةب أدق ،ترتبط بهذ الضرورة الخاصة بالزمن.
إن عدم تد ُّخـل اهلل في عملية العناية ُيعبر عنـه بقوضـح مـا يمكـن" :هكـذا ملكـوت اهلل كـقن إنسـاناب
البذار يطلع وينمـو وهـو ال يعــلم كيـف .ألن األر
يلقي البذار على األر وينام ويقوم ليالب ونها ابر و ُ
من ذاتها تقتي بثمر؛ أوالب نباتاب ثم سنبالب ،ثم قمحاب مآلن في السنبل( ".مرقس)25 ،9 ،
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وك ُّـل مـا يتعلـق بالطلـب يســتدعي أيضـاب شـي"اب شـبيهاب باآلليـة .فكـ ُّـل رغب إلـة حقيقيـة فـي خيـر محـ
ابتدا ب من درجة شدة معينة ،تُنِّز ُل الخير المقابل .إذا لـم تحصـل النتيجـةُ فهـذا يعنـي أن الرغبـة ليسـت

،

حقيقيـةب أو أنهــا أضــعف ممــا ينبغــي أو أن الخيــر المرغــوب فيــه نــاقص أو أنــه ممــزول بالشــر .وعنــدما

تتوفر الشروطُ فاهلل ال يرف

الطلب أبداب.
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األم ــر أش ــبه ب نب ــات العناي ــة ،إنه ــا عملي ــة ت ــتم عب ــر ال ــزمن .ول ــذل" أوص ــانا المس ــيح ب ــقن نك ــون
ـبيهات الت ــي اســـتخدمها ح ــول هـــذ النقطـــة تُـــذ ِّكر هـــي األخ ــرى باآلليـــة .إنه ــا الليـــة
ملح ــاحين .والتشــ
ُ

سـيكولوجية تُـرغم القاضــي علــى إرضــا األرملــة" :فـ ني ألجــل أن هــذ األرملــة تزعجنــي أنصــفُها [لــ"ال
تقتي دا"ماب فتقمعني]" (لوقا ،)6 ،18 ،وتُرغم الرجل النا"م على فتح الباب لصديقه" :وان كـان ال يقـوم
ويعطيه لكونه صديقه ف نه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتال( ".لوقا .)8 ،11 ،إذا مارسنا

نوعـاب مــن الضــغط علــى اهلل فـ ن األمــر ال يمكــن أن يتعلــق إال باليــة وضــعها اهللُ .إن اآلليــات الخارقــة
للطبيعــة هــي الليــات صــارمة تشــبه علــى األقــل فــي صـرامتها قــانون ســقوط األجســام؛ غيــر أن اآلليــات
الطبيعية هي شروط إنتال أحدا
هي شروط إنتال الخير المح

بذاتها ،بدون النظر إلى أي اعتبار للقيمة؛ واآلليات فـوق الطبيعيـة

بذاته.

هــذا مــا أثبتتــه خب ـرةُ القديســين العمليــة .لقــد الحظ ـوا ،كمــا يقــال ،أنهــم يســتطيعون أحيان ـاب ،لشــدة

الرغبــة ،إنـزال خيــر علــى نفــس أكثــر ممــا ترغــب .وهــذا يؤكــد أن الخيــر ينــزل مــن الســما إلــى األر

فقط بمقدار ما تتحقق بع ُ الشروط في الواقع على األر .
ليسـت األعمـا ُل الكاملـة للقـديس يوحنـا الصـليب  saint Jean de la Croixإال د ارسـةب علميـة
صارمة للقوانين فوق الطبيعية .كما أن فلسفة أفالطون ليست شي"اب الخر.

يوم الحساب [الدينونة]،في االنجيل ،يظهر كشـي غيـر شخصـي" :الـذي يـؤمن بـه ال ُيـدان
حتى ُ
والـذي ال يــؤمن بــه قــد ديــن .وهــذ هــي الدينونــة ... :كــل مــن يعمــل الســي"ات يــبغ ُ النــور؛  ...ومــن

ين ودينـونتي عادلـة( ".يوحنـا.)12 ،6 ،
يفعل الحق ُيـقـبل إلى النور( ".يوحنا" .)18 ،1 ،كما أسمع أُد ُ
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أحد
في المنقول االسالمي وضع الفقها ُ شروطاب الستجابة الدعا  .أولُها القيام باألسباب .كما يشير ُ
األحادي إلى المعنى نفسه التي تشير إليه سيمون ﭭايل في استجابة الطلب (الصبر وعدم وجود شر في
الدعا ) .يقول الحدي ُ " :ما من ر ُج إلل يدعو اهلل بدعا إل إال استُجيب له ف ما أن ُيعجل له في الدنيا واما أن
ُيدخر له في اآلخرة واما أن ُيكفر عنهُ من ُذُنوبه بقدر ما دعا ما لم يـدعُ ب ثإلم أو قطيعة رحإلم أو يستعجل".

ت رِّبي فما استجاب لي( ".سنن الترمذي ،ل  ،12ص
قالُوا" :يا رسول اهلل وكيف يستعج ُل؟" قال" :يقو ُل :دعو ُ
( )11المترجم)
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"وان ســمع أحـ مـد كالمــي ولــم يــؤمن بــه فقنــا ال أدينــه ،ألننــي لــم الت ألديــن العــالم ،بــل ألُخلِّــص العــالم.
الكالم الذي قلتُه هو سيدينه في اليوم اآلخر".
الذي يرفضني وال يتلقى كلماتي له ديان؛
ُ

في مثل عمال [فعلة] السـاعة الحاديـة عشـرة ،142يبـدو أن هنـا" نـزوةب مـن طـرف صـاحب الكـرم.
لكــن إذا انتبهنــا قلــيالب ،فـ ن العكــس هــو الصــحيح .فهــو لــم يــدفع ســوى أجــر واحــد ألنــه ال يمتلــ" ســوى

ـت ".هــذا ال
ـديس بــولس األجــر بقولــه" :ســقعر ُ
ف كمــا ُعرفـ ُ
أجــر واحــد .فلــيس لديــه نقــود .وقــد عــرف القـ ُ
ينطوي على درجات .كـذل" فلـيس هنـا" درجـات فـي الفعـل الـذي يجعـل المـر يسـتحق األجـرُ .ينـادى

المــرُ؛ فيســارع أو ال يســارع .ولــيس فــي مقــدور أحــد أن ُيســبِّق النــدا  ،حتــى لثانيــة واحــدة .اللحظــة ال
تؤخذ بالحسبان؛ وال يؤخذ بالحسبان أيضاب كميةُ العمل في حقل الكرمة وال نوعيتـه .يقضـي المـرُ وقتـاب
في األبدية أو ال يقضي وذل" بحسب ما وافق أو رف

.

"مــن يرفــع نفســه يتضــع ومــن يضــع نفســه يرتفــع"؛ هــذا ُيــذ ِّكر بــالميزان ،وكــقن الجــز األرضــي مــن
ـيد الجمعـة العظيمـة الصـليب بميـزان.
النفس في كفة والجـز االلهـي فـي الكفـة األخـرى .كمـا يقـارن نش ُ

" ...ه ـؤال أخــذوا أجــرهم ".لــيس هلل إذاب ســلطةُ المكافــقة ســوى علــى الجهــود التــي لــم ُيجــز عليهــا فــي

" 142ف ن ملكوت السماوات يشبه رجالب رب ب إل
يت خرل مع الصُّبح ليستقجر فعلةب لكرمه ،فاتفق مع الفعلة على
ُ ُ ُ
د إل
ينار في اليوم ،وأرسلهم إلى كرمه .ثُم خرل نحو الساعة الثالثة ورأى الخرين قياماب في السُّوق بطالين ،فقال

لهُم :اذهبوا أنتم أيضاب إلى الكرم فقعطي ُكم ما يح ُّ
ق ل ُكم .فمضوا .وخرل أيضاب نحو الساعة السادسة والتاسعة
ياما بطالين ،فقال لهُم :لماذا وقفـتم ههُنا ُكل
وفعل كذل" .ثُم نحو الساعة الحادية عشرة خرل ووجد الخرين ق ب
تقخذوا ما يح ُّ
ق لكم .فلما
النهار بطالين؟ قالوا له :ألنه لم يستقجرنا أح مد .قال لهم:اذهبوا أنتم أيضاب إلى الكرم ف ُ

ب الكرم لوكيله :ادعُ الفعلة وأعطهم األُجرة ُمبـتد"اب من اآلخرين إلى األولين .فجا
كان المسا ُ قال صاح ُ
حاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينا ابر دينا ابر .فلما جا األولون ظُّنوا أنهم يق ُخذون أكثر .فقخ ُذوا ُهم
أص ُ

أيضاب دينا ابر دينا ابر .وفيما ُهم يق ُخذون تذم ُروا على ر ِّ
هؤال اآلخ ُرون عملُوا ساعةب واحدةب ،وقد
ب البيت قا"لينُ :
إل
ب ،ما ظلمـتُ"! أما
ساويـتـهُم بنا نح ُن الذين احـتملنا ثقل النهار والحر! فقجاب وقال لواحد منهُم :يا صاح ُ
اتفقت معي على دين إل
يد أن أُعطي هذا األخير مثل" .أو ما يح ُّل لي أن
ار؟ ف ُخذ الذي ل" واذهب ،ف ني أُر ُ

ون اآلخ ُرون أولين واألولُون الخرين ،ألن كثيرين
أفعل ما أُر ُ
يد بمالي؟ أم عيـُنـ" شِّريرةم ألنِّي أنا صال مح؟ هكذا ي ُك ُ
ُيدعون وقليلين ُينتخُبون( ".إنجيل متى ،22 ،اآليات من  1حتى ( .)15المترجم)
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ب العنايــة .إن الجهــود التــي تُبــذل مقابــل
الــدنيا ،الجهــود التــي أُنجــزت مقابــل الشــي  ،الالشــي ُ يجــذ ُ
143
ِّ
لمسيح بـ"كنز كنوز في السما ".
تشكل العملية التي يدعوها ا
الشي
ُ
قد يمكن للمر أن يجد في األناجيل ،على الرغم من أنها لم تنقل لنا إال جـز اب ضـ"يالب مـن تعـاليم
المسيح ،أن يجد ما يمكن تسميته بالفيزيا الفوق طبيعية للنفس البشرية .وكقي مذهب علمي فهـي ال

تحتوي إال على أمور يمكن إد ار ُكها بوضوح عقلياب ويمكن التحقق منها تجريبيـاب .لكـن التحقـق يـتم عبـر
السير نحو الكمـال ،وبالتـالي يجـب الوثـوق بكـالم مـن وصـلوا إليـه .غيـر أننـا نثـق تمامـاب وبـدون تـدقيق
بما يقوله لنا العلما ُ عما يجري في مختبراتهم على الرغم من أننا نجهل إن كانوا يحبُّون الحقيقة .من
الص ـواب أكثــر أن نثــق بكــالم القديســين ،علــى األقــل الحقيقي ـين مــنهم ،ألنــه مــن المؤكــد أنهــم ُّ
يحبــون
الحقيقة كل الحب.
ال ِّ
تشكل مشكلةُ المعجزات عا"قاب بين الدين والعلم إال ألنها طُرحـت طرحـاب خاط"ـاب .ال بـد لطرحهـا

طرحاب صحيحاب من تعريف المعجزة .عندما نقول بقنها حد م مخـالف لقـوانين الطبيعـة ف ننـا نقـول شـي"اب
مجـ ــرداب تمام ـ ـاب مـ ــن المعنـ ــى .فـ ــنحن ال نعـ ــرف ق ـ ـوانين الطبيعـ ــة .وال يمكـ ــن أن نصـ ــنع بشـ ــقنها سـ ــوى
ـات التـي نفترضـها تُك ِّـذبها وقـا"عُ فهـذا يعنـي أن افت ارضـنا خـاط علـى
افتراضات .ف ذا كانت االفت ارض ُ
األقل جز"ياب .والقول بقن المعجزة هـي فعـ ُل إرادة خاصـة هلل لـيس أقـل عبثيـة .فمـن بـين األحـدا التـي
اآلخـر.

تحصل ليس لدينا أي سبب يـدعونا للتقكيـد أن بعضـها ينبثـق عـن إرادة اهلل أكثـر مـن الـبع
ـابق الرادة اهلل كخـالق؛ وأن كـل
ما نعلمه فقـط بصـورة عامـة هـو أن كـل مـا يحصـل بـدون اسـتثنا إل مط م
مـا يحتـوي علـى األقـل علـى جـز صـغير مـن الخيـر المحـ

ينبثـق عـن إلهـام فـوق طبيعـي هلل كخيــر

القديس معجزةب فالخير هو القداسة ال المعجزة.
مطلق .ولكن عندما يفعل
ُ
المعج ـزة هــي ظــاهرة فيزيا"يــة يوجــد بــين شــروطها المســبقة استســالم الــنفس التــام إمــا للخيــر وامــا
للشر.

ال بــد مــن القــول بــقن االستســالم يكــون إمــا للخيــر وامــا للشــر ،ألن هنــا" معج ـز إل
ات شــيطانيةب.
"ســيقوم مســحا كذبـةم وأنبيــا كذبــة ويعطــون اليـ إل
ـات وعجا"ــب لكــي ُيضــلُّوا لــو أمكــن المختــارين أيضـاب".
ُ
ُ
ُ
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 143بهذا المعنى ،ورد في المنقول االسالمي حدي عن عا"شة أنهم ذبحوا شاةب فقال رسول اهلل" :ما بقي
منها؟" قالت" :ما بقي منها إال كتفها" .قال" :بقي كلها غير كتفها( ".روا الترمذي وقال حدي صحيح).

(المترجم)

 144يعتبر بع ُ الناس ،مثالب ،أن غريغوري راسبوتين – 1851( Grigori Efimovitch Raspoutine
 ،)1115الراهب الروسي الذي قام بمعجزات بالمعنى الدارل للكلمة كقدرته الخارقة على ِّ
الشفا  ،شيطاناب
ويعتبر الخرون قديساب( .المترجم)

219

(مرقس" )22 ،11 ،كثيرون سيقولون لـي فـي ذلـ" اليـوم :يـا رب ،يـا رب ،ألـم نكـن باسـم" قـد تنبقنـا؟
وباسم" قـد أخرجنـا الشـياطين وباسـم" قـد صـنعنا عجا"ـب كثيـرة؟ فحين" إلـذ أُعل ُـن لهـم :مـا عـرفتُكم قـط،
ابعدوا عني ،يا فاعلي االثم( ".متى)22 ،3 ،

اهر فيزيا"يـةم
ليس أبداب مخالفاب لقوانين الطبيعة أن يرتبط باستسالم الـنفس التـام للخيـر أو للشـر ظـو ُ
ال تحصــل إال فــي هــذ الحالــة .ربمــا يكــون مخالفـاب لقـوانين الطبيعــة أن يحصــل عكــس ذلــ" .ألن كــل
طريقــة كينونـ إلـة للــنفس البش ـرية يقابلُهــا شــي م فيزيــا"ي .فيقاب ـ ُل الحــزن مــا م مــالح فــي العينــين؛ فلمــاذا ال
تُقاب ُل بع حاالت النشوة الصوفية ،كما ُيروى ،نوعم مـن ارتفـاع الجسـم فـوق األر ؟ األمـر صـحيح
يهم .فما هـو أكيـد هـو أنـه إذا كانـت النشـوةُ الصـوفية شـي"اب حقيقيـاب فـي الـنفس فـال بـد أن
أم ال؛ هذا ال ُّ

ـنفس فــي حالــة أخــرى .إن الرابطــة بــين النشــوة
اهر ال تبــدو عنــدما تكــون الـ ُ
يقابــل ذلــ" فــي الجســد ظ ـو ُ
الصــوفية وهــذ الظ ـواهر تشـ ِّـكلُها اللي ـةم مشــابهة لآلليــة التــي ت ـربط الحــزن بالــدموع .ال نعــرف شــي"اب عــن
اآللية األولى .لكننا ال نعرف كثي ابر عن الثانية.

الفعل الخارق للطبيعة الوحيد في الدنيا هو القداسة نفسـها ومـا شـابهها؛ وهـي أن تصـبح الوصـايا

االلهيةُ لـدى الـذين ُّ
محركـة بـالمعنى الحرفـي كـالوقود فـي السـيارة.
يحبـون اهلل دافعـاب وقـوةب فاعلـةب وطاقـةب ِّ
ف ـ ذا قــام المــرُ بــثال خط ـوات بــدون أي دافــع الخــر غيــر الرغبــة فــي طاعــة اهلل ف ـ ن هــذ الخط ـوات

ات علــى األر
الــثال معج ـزةم؛ وتكــون معج ـزةب أيض ـاب س ـوا تمــت هــذ الخط ـو ُ
أي شي مدهشاب.
عندما تتم على األر ال يبدو ُّ

أم علــى المــا  .لكنهــا

يقال بقن قصص المشي على الما وقيامة األموات شا"عةم في الهند إلى درجة أن ال أحد ،سـوى
المتســكعينُ ،يعطِّــل عملــه ويــذهب لرؤيــة حــد مــن ه ـذا القبيــل 145.ال شــ" علــى أيــة حــال ف ــي أن
الروايات عن هذ المواضيع شا"عة جداب هنا" .كمـا أنهـا شـا"عة جـداب فـي اليونـان فـي العصـر األدنـى،
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"يسهم
اهب من التيبت صديقاب فرنسياب عالماب إلى جلسة ُّ
دعا ر م
تقمـل .وخالل فترة الصمت حضر فجقةب ر ُ
عدد الرهبان الحاضرين! حي أظهر ُّ
كل راهب صورةب أخرى عن
خارجا من الجدار! ثم تضاعف فجقةب ُ
ب

المطلوب للتقمل الجماعي السِّراني .فكاد العال ُم الفرنسي أن يصاب بالجنون .وفي نهاية
شخصه! فاكتمل العدد
ُ

اهب من دهشة العالم ،وأجابه بقنه لم يحصل
با
الجلسة ،طلب من صديقه الراهب
تفسير لما جرى ،فاستغرب الر ُ
غير طبيعي يثير االستغراب وأن كل ما حد مطابق لقوانين الطبيعة .عندما عاد العال ُم إلى باريس،
شي م ُ

اهب فقد أبلغ الرهبان بقن صديقه الفرنسي أسـر له
أخذ يروي هذ القصة الخيالية لزمال"ه فسخروا منه .أمـا الر ُ
عندما رافقه لجلب الما من ب"ر بعيدة بقن الما يصل مباشرةب إلى مساكن األوروبيين عبر صنبور على شكل

العقاب؛ فلم ِّ
يصدق الرهبان وضحكوا ساخرين .مع ذل" ف ن هؤال الرهبان ،وبينما كانوا يتحلقون في
منقار ُ
جميعا يرتفعون عن األر ( .المترجم)
جلسة التقمل ،كانوا
ب
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كم ــا يمك ــن أن ن ــرى عن ــد لوس ــيان  .Lucienوه ــذا يقلِّ ــص ج ــداب القيم ــة الدفاعي ــة للمعجـ ـزات بالنس ــبة
للمسيحية.

تروي طرفة هندوسية أن ناسـكاب عـاد بعـد أربعـة عشـر عامـاب مـن الخلـوة ليـرى عا"لتـه .فسـقله أخـو

األخ مـن
ماذا اكتسب .فاصطحبه الناس ُ
" إلى نهر وقطعه سي ابر علـى قدميـه أمـام عينـي أخيـه .فنـادى ُ
بعيـد إلـى الشــخص العبـار صـاحب الــزورق وطلـب منـه أن ينقلــه بقـارب إلـى الضــفة األخـرى ودفـع لــه
فلساب ،ثم قال للناس"" :هل يستحق هذا عنا قضا أربع عشـرة سـنة مـن الجهـد الكتسـاب مـا أسـتطيع
الحصول عليه مقابل فلس واحد؟" هذا هو الموقف السليم.

إثبات شـي أو نفـي شـي إال
بخصوص صحة األحدا الخارقة التي يرويها االنجي ُل ،ال يمكن
ُ
إذا أرسلنا الكالم على عواهنه ،فالمسقلة ليست بذات أهمية .ال ش" في أن المسيح كان يمتل" قدر إل
ات
خاصةب؛ كيف ُّ
نش" في ذل" ،إذ إننا يمكننا التحقق من أن قديسين هندوساب أو تيبـيـتيِّين يمتلكون ذل"؟
إن معرفة درجة صحة كل طرفة خاصة ليست أم ابر مفيداب لنا.
المسيح ِّ
تشكل دليالب بل كانت تش ِّـكل حلقـةب فـي سلسـلة برهـان .كانـت
ات التي قام بها
لم تكن القدر ُ
ُ

ات اآلي ــة األكي ــدة عل ــى أن موق ــع المس ــيح ك ــان خ ــارل البش ــر الع ــاديين وب ــين هـ ـؤال ال ــذين
ه ــذ الق ــدر ُ
ات تشير إلي أي منهما .لكن التمييز كان
ينصرفون إما إلى الشر واما إلى الخير .ولم تكن هذ القدر ُ

سهالب القيام به من خالل الكمال الواضح للمسيح ونقا حياته والجمال التـام ألقوالـه وممارسـته لقد ارتـه
من أجل أفعال رحمة فقط .فينـتج عـن ذلـ" فقـط أنـه قـديس .لكـن الـذين كـانوا متقكـدين مـن أنـه قـديس

عنــدما كــانوا يســمعونه يؤكــد أنــه ابــن اهلل ربمــا كــانوا يتوقفــون متــرددين عنــد معنــى أقوالــه ،لكــنهم كــانوا

يحرصـون علـى االيمـان بقنهـا تشـتمل علـى حقيقــة .ألن القـديس عنـدما يقـول أشـيا ب مـن هـذا القبيــل ال
ـيح ،إال حيثمـا يمكننـا
يمكن أن يكذب أو يخطـ  .كـذل" نحـن نحـرص علـى تصـديق كـل مـا قالـه المس ُ
افت ار

وجود تدوين خاط ؛ فما ِّ
يشكل قوة الدليل هو الجمال .عندما يكون الموضوع هو الخير فـ ن

الجمال هو دليل قاطع وأكيد؛ حتى إنه ال يمكن أن يكون هنا" دليل الخر غير  .من المسـتحيل قطعـاب
وجود أي دليل غير .

ت بينهم أعمـاالب لـم يعملهـا أح مـد غيـري لـم تكـن لهـم خطيـة" ،لكنـه
قال المسيح" :لو لم أكن قد عمل ُ
ـت وكلمـتُهم لــم تكـن لهـم خطيـة ".وفـي موضــع الخـر يـتكلم عـن "أعمالــه
قـال أيضـاب" :لـو لـم أكــن قـد ج" ُ
الحســنة" .فقــد ُوضــعت األفعــا ُل واألق ـوا ُل مع ـاب .ولــم تكــن غاي ـةُ الصــفة االســتثنا"ية لةفعــال ســوى لفــت
االنتبا  .وعندما ُيش ُّد االنتبا ُ ال يمكن أن يكون هنا" دليل الخر غير الجمال والنقا والكمال.
ال يمكــن للكــالم الموجــه إلــى تومــا" :طــوبى للــذين المن ـوا ولــم يــروا" [يوحنــا ]21 ،22 ،أن يخــص

هؤال الذين ُي ِّ
صدقون حادثة القيامة دون أن يروها .فسيكون مدحاب للسذاجة ال ل يمان .هنا" في كل
215

مكان نسا عجا"ز ال يطلبن سوى االيمان بدون تمييز بجميع قصـص األمـوات القـا"مين مـن المـوت.
والــذين قيــل عــنهم "طــوبى لهــم" هــم بالتقكيــد هـؤال الــذين ال يحتــاجون إلــى القيامــة لكــي يؤمنـوا والــذين
الصليب دليالب.
يكفيهم الكما ُل و
ُ
كذل" ف ن المعجـزات هـي أمـر ثـانوي مـن وجهـة نظـر دينيـة ،وتـدخل بصـورة طبيعيـة فـي المفهـوم
العلمي للعالم من وجهة نظر علمية .أما فكـرة إثبـات وجـود اهلل مـن خـالل خـرق قـوانين الطبيعـة ف نهـا
كانــت ســتبدو بــال شــ" فكـرةب فظيعــة فــي نظــر المســيحيين األوا"ــل .وال يمكــن أن تظهــر إال فــي عقولنــا
المريضة التي تخال أن ثبات نظام العالم يمكن أن ِّ
يقدم أدلةب شرعية للملحدين.

ـى الشخصــي
كمــا يبــدو أيضـاب تعاقُـ ُ
ـب أحــدا العــالم فــي االنجيــل أمـ ابر رتـبــته العنايـةُ االلهيــة بمعنـ ب
على األقل وشبيه باآللية .يقول المسيح لتالميـذ " :كونـوا كطيـور السـما  .إنهـا ال تـزرع وال تحصـد وال

تجمـع إلـى مخــازن ،وأبـوكم السـماوي يقوتهــا ...تـقملوا زنـابق الحقــول كيـف تنمـو؛ فــال تتعـب وال تغــزل،
ولكــن أقــول لكــم إنــه وال ســليمان فــي كــل مجــد كــان يل ـبس كواحــدة منهــا ...ألــيس عصــفوران يباعــان
بفلس؟ وواحد منهما ال يسقط على األر بدون أبيكم ".هذا يعني أن عناية اهلل التي يكون القديسـون
ِّ
ِّ
انين الطبيعة الطريقة التي
موضوعها هي نوع من العناية نفسها التي تغطي الطيور والزنابق .تنظم قو ُ
انين بحيـ
ـور الطعـام؛ وقـد أُعـدت هـذ القـو ُ
يصعد بها النسغُ فـي النباتـات فيتفـتح أزهـا ابر تجـد بهـا الطي ُ
ينــتج الجمــا ُل .كمــا أن قـوانين الطبيعــة قــد ُرتِّبــت بتــدبير إلهــي بحيـ
و ار مملكة اآلب السماوي وعدالته ال يؤدي بصورة اللية إلى الموت.

أن عــزم البشــر علــى الســعي أوالب

يمكن أيضاب ،إذا ش"نا ،القو ُل بقن اهلل يحر ُس كل طير وكل زهرة وكل قديس؛ على حـد سـوا  .إن
تخص العقل البشري .فعلى صعيد األحدا كما هي عليه ،سوا م اعتبرنا الكـون
عالقة الكل باألج از
ُّ

كـالب ،أم اقتطعنــا أيـاب مــن أج از"ــه كمــا نشــا فــي المكــان والزمــان وبــقي تصــنيف كــان؛ أم اقتطعنــا جــز اب

الخر ،أم الخر ،أم مجموعة أجـ از ؛ باختصـار ،سـوا م اسـتخدمنا مفـاهيم عـن الكـل أو عـن األجـ از كمـا
يحلــو لنــا ف ـ ن االمتثــال الرادة اهلل يبقــى ثابت ـاب .فهنــا" امتثــال الرادة اهلل فــي ورقــة تســقط دون أن تُــرى
بمقدار ما هنـا" امتثـال الرادة اهلل فـي الطوفـان .علـى صـعيد األحـدا

اهلل مع مفهوم الواقع.

ـوم االمتثـال الرادة
يتطـابق مفه ُ

على صعيد الخير والشر ،يمكن أن يكون هنا" امتثال أو عدم امتثـال الرادة اهلل بحسـب العالقـة
بالخير وبالشر .يقوم االيمان بالعناية االلهية على اليقـين بـقن الكـون فـي ُكلِّيتـه ممتثـل الرادة اهلل لـيس
فقــط بــالمعنى األول ولكـن بــالمعنى الثــاني أيضـاب؛ أي أن الخيــر يغلــب الشــر فــي هــذا الكــون .وهنــا ال
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يمكن أن نقصد سوى الكون ب ُكلِّيته ،146ألننا في األمور الجز"ية ال يمكننا لةسف أن نشـ" فـي وجـود
الشر .وهكذا ف ن موضوع هذا اليقين هو ترتيب أزلي وكلِّي ِّ
يشكل أساس النظام الثابت للعـالم .إذا لـم
أخط  ،ال تظهر العنايةُ االلهية أبداب بغير هذا الوجه ال في الكتب المقدسة للصين والهند واليونان وال

في األناجيل.

إال أن ــه عن ــدما اعتم ــدت االمبراطوريـ ـةُ الروماني ــة ال ــدين المس ــيحي رس ــمياب عتم ــت عل ــى الجان ــب

الالشخصي هلل وللعناية االلهية .وجعلوا من اهلل نسـخةب بديلـةب عـن االمب ارطـور .وقـد جعـل هـذ العمليـة

ـودي الــذي لــم تســتطع المســيحيةُ التطهــر منــه بحكــم كونــه أصـالب تاريخيـاب لهــا .كانــت
ـار اليهـ ُّ
ســهلةب التيـ ُ
عالقـةُ يهــو بــالعبريين فــي النصــوص الســابقة للســبي كالعالقــة القانونيــة بــين الســيِّد وعبيــد  .لقــد كــانوا
عبيداب للفرعون؛ فقـام يهـو بعـد أن انتـزعهم مـن بـين يـدي الفرعـون وحـل محلـه وأخـذ حقوقـه .فقصـبحوا

ملكاب له ،وسيطر عليهم كقي رجل يسيطر على عبيـد  ،إال أنـه كـان يمتلـ" خيـا ابر أوسـع فـي المكافـات

والعقوبات .فقوصاهم بدون مبـاالة بـالخير أو بالشـر ،ولكنـه أوصـاهم فـي أغلـب األحيـان بالشـر ،وفـي

كلتا الحالتين لم يكن عليهم إال الطاعة .وال يهم إن أبقتهم فـي الطاعـة أكث ُـر الـدوافع دنـا ةب مـادام أنهـم
ينفِّذون األوامر.
كـان مثـ ُل هــذا المفهــوم يليــق تحديــداب بقلــوب الرومــان وعقــولهم .لقــد دخلــت العبوديـةُ فــيهم فقفســدت
جميع العالقات االنسانية .وحطدوا من قيمة أجمل األشـيا  .ودنسـوا المتوسِّـلين ب رغـامهم علـى الكـذب.

ودنسـوا االعتـراف بالفضــل عنــدما اعتبــرو عبوديـةب مخففــة؛ ففــي مفهــومهم عنــدما يتلقــى المــرُ إحســاناب
اف السا"دة تُرغم على القول
يتخلى بالمقابل عن جز من حريته .واذا كان االحسان كبي ابر كانت األعر ُ
للمحسن بقن هذا المر عبد له .لقد دنسوا الحب؛ فقن يكون المرُ عاشقاب يعني بالنسبة لهـم إمـا اقتنـا
كملكية واما الخضوع له بتذلل إذا لم يستطع المرُ امتال" محبوبه وذل" من أجل الحصـول
المحبوب ُ

منــه علــى ملــذات حســية ،حتــى وان كــان عليــه القبــول بمشــاركة عشـرة أشــخاص غيــر فيـه .وقــد دنسـوا
الــوطن عنــدما تصــوروا الوطنيــة كـ رادة اســتعباد جميــع النــاس مــن غيــر أبنــا البلــد .لكــن قــد يكــون مــن

األسهل أن نعد األشيا التي لم يدنسوها .وقد ال نجد على األرجح شي"اب.

من بين األمور األخرى التي دنسوها تقتي السيادة .إذ إن المفهوم القديم للسيادة الشرعية ،بمقدار

ما يمكن أن نعرف عنه ،يبدو أنه كان جميالب جداب .ال يمكن سوى التنبؤ به ألنه لم يكـن موجـوداب عنـد

اليونــان .لكنــه هــو الــذي بقــي علــى األرجــح فــي إســبانيا حتــى القــرن الســابع عشــر وهــو الــذي بقــي فــي
إنكلت ار حتى أيامنا هذ بدرجة أقل بكثير.
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بهذا المعنى يقول أرسطو" :ال علم إال بال ُكـلِّي" أو "ال علم إال علم ال ُكـلِّي"( .المترجم)
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لوسيد [السيِّد] [ le Cidفي مسرحية كورناي] بمقابلة المل" بعد نف إلي إل
قاس وجـا"ر وبعـد
لقد حظي
ُ
أن غ از وحيداب أراضي أوسع من المملكة التي ُولد فيها؛ وما أن لمحه من بعيد حتى ترجــل عـن فرسـه

وارتمـى أرضـاب متك"ـاب علـى يديـه وركبتيـه وقـبــل األر  .وفـي [مسـرحية] نجمـة إشـبيليا l'Étoile de

 Sévilleللكاتــب [االســباني] [فيلــيكس] لــوﭙ ــي دي ﭭ ــيغا – 1652[ [Félix] Lope de Vega
" منــع إعــدام قاتــل ألن القاتــل نفســه قــد أدان فعلتــه سـ ابر؛ فاســتدعى كــل قــا إل مــن
 ،]1516يريــد الملـ ُ
القضاة الثالثة على حدة لُيـبلغهم أوامر ؛ فجثا ُّ
كل واحد منهم على ركبتيه وأكد امتثاله التام .بعد ذل"،
حالمــا اجتمع ـوا فــي المحكمــة أصــدروا باالجمــاع حكم ـاب باالعــدام .وأجــابوا الملــ" الــذي طلــب تفســير إل
ات
ُ
لهذا األمر" :نحن كرعايا نخضع ل" في كل شي  ،ولكننا كقضاة ال نطيع إال ضميرنا".

المفهوم هو مفهـوم خضـوع غيـر مشـروط ،تـام ،لكنـه خضـوع للشـرعية فقـط بـدون أي اعتبـار
هذا
ُ
ـر وال للمكافــقة أو العقــاب .إن هــذا المفهــوم هــو بالضــبط مفهــوم
ـر أو الضـ ا
للقــوة وال الحتمــاالت السـ ا
" المطـاعُ علـى هـذا النحـو صـورةب عـن اهلل فـي
الخضوع نفسه للر"يس في األنظمة الرهبانية .كان المل ُ
هبان ليس بسبب وهإلم يجعله يبدو إلهياب بل فقط نتيجة
الواقع عند رعايا  ،كر"يس الدير الذي يطيعه الر ُ

اتفاق كانوا يعتقدون أنه أُقر إلهياب .كـان هـذا احت ارمـاب دينيـاب خاليـاب تمامـاب مـن ِّ
نفسـه
الشـر" .هـذا المفهـوم ُ

الســلم االجتمـاعي إلـى أسـفله.
عن السيادة الشـرعية قـد انتقـل إلـى مـا هـو أدنـى مـن الملـ" ،مـن أعلـى ُّ

ـقنها كشـقن الحيـاة
وهكذا أصبحت الحياةُ العامة ُبرمتها متش ِّـربةب بالفضـيلة الدينيـة التـي هـي الطاعـة ،ش ُ
في دير بندكتي من أفضل عصر.
فـي العصـور التـي نعرفهـا ،نجـد هـذا المفهـوم عنـد العـرب ،حيـ الحظـه ت .إ .لـورن ُس T. E.
[ 147Lawrenceلورنس العرب]؛ وفي إسبانيا حتى اللحظة التي كان فيها على هـذا البلـد البـا"س أن
يعاني من ُحكم حفيد لويس الرابع عشر ويفقد بذل" روحه؛ وفي بالد جنوب الوار حتى اجتيـاح فرنسـا
لهـا وحتـى بعـد ذلـ" ،ألن هـذا االلهـام مـازال محسوسـاب عنـد تيوفيـل دو ﭭــيو .Théophile de Viau
لقـد تـرددت الملكيـةُ الفرنسـيةُ طـويالب بــين هـذا المفهـوم وبــين المفهـوم الرومـاني ،لكنهــا اختـارت المفهــوم

الرومــاني ،ولــذل" ال يمكــن طــرُح مســقلة إحيا"ــه فــي فرنســا .ســنكون ســعدا جــداب لــو كانــت هنــا" أي ـةُ
إمكانية لنا في ملكية شرعية حقاب.
هنــا" عــدد ال بــقس بــه مــن المؤش ـرات التــي تقــود إلــى االســتنتال بــقن المفهــوم االســباني للملكيــة

الشــرعية كــان هــو مفهــوم الملكيــات الشــرقية القديمــة .لكنــه مــا فتـ ُيســا ُ إليــه غالبـاب جــداب .فاآلشــوريون
 147توماس إدوارد لورنس  Thomas Edward Lawrenceهو عالم الثار وضابط وكاتب بريطاني (1888
– ُ )1116عـرف باسم "لورنس العرب"( .المترجم)
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أذى كبي ابر .وكذل" االسكندر – ذل" النتال لمنهج أرسطو التربـوي والـذي لـم يتنكـر لـه أسـتا ُذ
سببوا له ب
وهــم حفن ـةم مــن
ـان بــال شــ"ُ ،
أب ـداب .وقــد تجاهلــه دا"م ـاب العبريــون ،ه ـؤال العبيــد اآلبقُــون .وكــذل" الرومـ ُ
المغامرين الذين جمعتهم الحاجةُ.

إن ما حـل محـل هـذا المفهـوم فـي رومـا كانـت عالقـة السـيد بالعبـد .كـان شيشـرون يعتـرف أصـالب

اطور ُيعتبر سـيداب علـى
وبخجل بقنه يعتبر نفسه نصف عبد للقيصر .وابتدا ب من أُغسطس كان االمبر ُ
جميع سكان االمبراطورية الرومانية بمعنى مال" عبيد.
ـا"ب التــي يجــدون مــن الطبيعــي إنزالهــا بــاآلخرين.
ال يتخيـ ُل البشـ ُـر أنــه يمكــن أن تُنــزل بهــم المصـ ُ
ولكنه عندما يحصل ذل" في الواقع ،وأمام هلعهم ،يجدون ذل" طبيعياب؛ فال يجدون في أعماق قلوبهم
إل
ـوبهم أبـداب مـن معاملـة اآلخـرين بهـا .هكـذا يكـون
أية حيلة في السخط وفي مقاومة معاملة لم تشم"ز قل ُ
ـروف بحيـ ال يكـون هنـا" شـي  ،حتـى بالنسـبة
األمر على هذا النحـو علـى األقـل عنـدما تجـري الظ ُ

للمخيلــة ،يمكنــه أن يفيــد كــدعم خــارجي ،عنــدما ال يمكــن أن يكــون هنــا" أيــة وســيلة إال فــي ســريرة
ـعف كليـاب فيقبــل المــرُ أيــة درجــة مــن
ا"م الماضــية هــذ الوســا"ل يصــبح الضـ ُ
القلــب .فعنــدما تهــدم الجـر ُ
الخزي .إنه على هذ اآللية الخاصة بالقلب البشري يقوم قانون المعاملة بالمثل المعبر عنـه فـي سـفر
أحد يجمعُ سبياب ف لى السبي يذهب[ ".رؤيا]12 ،11 ،
الرؤيا بالعبارة" :إن كان م
ـاون مــع الســكان
وهكــذا بعــد أن وجــد كثيـ مـر مــن الفرنســيين أنــه مــن الطبيعــي جــداب الكــالم عــن تعـ ُ
األصـليين المضـطهدين فــي المسـتعمرات الفرنســية ،اسـتمروا فــي لفـظ هــذ الكلمـة بــدون أي عنـا عنــد
التكلم مع أسيادهم األلمان.

الرومان العبودية المؤسسة األساسـية لـم يجـدوا شـي"اب فـي قلـوبهم يمكنـه
األمر بعد أن اعتبر
كذل"
ُ
ُ
أن يق ــول ال النس ــان ك ــان ِّ
يؤك ــد امتالك ــه لح ـ ِّ
ـق الملكي ــة عل ــيهم وك ــان ق ــد دع ــم منتصـ ـ ابر تقكي ــد ه ــذا

باألســلحة .كمــا لــم يجــدوا شــي"اب يمكنــه قــو ُل ال لــورثتهم الــذين امتلك ـوهم بحــق الو ارثــة .مــن هنــا جــا ت
الجــبن التــي كــان تعــدادها يثيــر اشــم"زاز تاســيتوس  ،148Taciteفض ـالب عــن أنــه كــان
جميــعُ حــاالت ُ
هنا" مشـاركة فيهـا .فقـد كـانوا ينتحـرون لمجـرد أن يتلقـوا أمـ ابر بـذل" ،ال لشـي الخـر؛ العبـد ال ينتحـر،

فلــو انتحــر لكــان بانتحــار يســرق مــال ســيِّد  .كــان و ار كــاليغوال  ،149Caligulaعن ـدما كــان يقكــل،

148

تاسيتوس  126/122 – 66( Taciteم :).هو ﭙوبليوس كورنيليوس تاسيتوس Publius Cornelius

149

كاليغوال  :)91 – 12( Caligulaإمبراطور روماني جعلت منه نزواتُه االستبداديةُ مجنوناب( .المترجم)

تاسيتوس ستة أباطرة ولُقِّب بمؤرخ روما
 Tacitusمؤرخ التيني (روماني) ُعرف بالدقة والنزاهة .عاصر
ُ
العظيم .من أشهر كتبه على االطالق مصنـفيه" :الحوليات" و"التواري "( .المترجم)
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ـان مــن مجلــس الشـيوخ  sénateursيقفــون البســين جالبيــب ،وهــو مــا كــان ُيـعـ ُّـد فــي رومــا عالمـةب
أعيـ م
مميزة على االهانة حتى بالنسبة للعبيد .وكان يغيب أثنا الوال"م لمدة ربع ساعة ليصطحب امرأةب مـن
النبال إلى حجرتها الخاصة ثم يعـود بهـا محمـرةب شـعثا الشـعر بـين المـدعوين الـذين يكـون مـن بيـنهم

زوجها .لكن هؤال الناس كانوا دا"ماب يجدون من الطبيعـي جـداب لـيس فقـط معاملـة العبيـد بهـذ الطريقـة
ُ
بل أيضاب معاملة الشعوب المستعمرة في األقاليم.
ِّ
ـين العبيـد يـؤدون
وهكذا في عبادة االمبراطور ،كان الشي الذي أُله هو مؤسسـةُ الـرق .كـان مالي ُ
عبادةب وثنيةب لمالكهم.
وهــذا مــا حــدد موقــف الرومــان بشــقن الــدين .فقــد قيــل بــقنهم كــانوا متســامحين .وفــي الواقــع كــانوا

يتساهلون مع جميع الممارسات الدينية الخالية من مضمون روحي.

ـق هـوا .
على األرجح أنه كان ب مكان هتلر أن يتساهل مع الثيوصوفيا بدون خطر لو كانـت تُواف ُ
كان ب مكـان الرومـان بسـهولة أن يتسـاهلوا مـع عبـادة ميثـ ار [إلـه النـور عنـد الفُـرس] ،كاستشـراق مزيـف
للمتشبهين باألكابر  snobsوللنسا العاطالت عن العمل.

أي كــان حقــه
ـامحهم .أوالب ،هــم ال يســتطيعون بــالطبع أن يتحمل ـوا أن يــدعي ٌّ
هنــا" اســتثنا ان لتسـ ُ
عدا"يهم لـ"يهو " .لقد كـان اليهـود ملكيـةب لهـم وال يمكـن أن يكـون لهـم
في ملكية عبيدهم .ومن هنا تقتي
ُ

مال ــ" الخ ــر بش ــري أو إله ــي .ك ــان األم ــر ببس ــاطة يتعل ــق بنـ ـزاع ب ــين أنص ــار االس ــترقاق .أخيـ ـ ابر فـ ـ ن

ـق النفـوذ ولكـي يثبتـوا عمليـاب أنهـم السـادة ،قـاموا بقتـل القطعـان البشـرية كلهـا تقريبـاب
الرومـان ،يـدفعهم قل ُ
تنازع على ملكيتها.
والتي كان هنا" ُ
االستثنا الثاني كـان يتعلـق بالحيـاة الروحيـة .فالرومـان ال يمكـنهم أن يتسـامحوا مـع مـا هـو غنـي

" بها ضربةب قاضيةب لتقليههم البـا"س للـرق .ولـذل"
روحياب .إذ إن حب اهلل نار خطيرة قد يكون االحتكا ُ
دمروا بدون رحمة الحياة الروحية بكل أشكالها .فقد اضطهدوا بقسـوة فظيعـة جـداب الفيثـاغوريين وجميـع

ال ذات مرة ُلرواقي
الفالسفة المنتسبين إلى موروثات حقيقية .بالمناسبة ،من المحيِّر جداب أن يتيح انفر م
 stoïcienحقيقــي ذي إلهــام يونــاني ال رومــاني بــاعتال العــرش؛ ويــزداد اللغـ ُـز غموض ـاب بكــون هــذا
الرواقي قد أسا معاملة المسيحيين .لقد أبادوا جميع الكهنة الكلتيـين الغـاليين druides de Gaule؛

وقضوا على العبادات المصـرية؛ وأغرقـوا بالـدم عبـادة ديونيسـوس Dionysos

150

ودنسـوها بـافت ار ات

محبوكة بذكا  .ونعرف ماذا فعلوا بالمسيحيين األوا"ل.

 150ديونيسوس :إله الكرمة والخمرة عند اليونان (المترجم)
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مع ذل" فقد كانوا يشعرون بعدم ارتيـاح فـي وثنيـتهم البدا"يـة .فكـانوا ،كهتلـر ،يعرفـون ثمـن غطـا
وهمــي مــن الروحانيــة .ربمــا كــانوا يريــدون أن يقخـذوا الغــالف الخــارجي لمــورو دينــي حقيقــي ليطبقــو

هتلر يوُّد أيضاب إيجاد أو تقسيس دين.
على إلحادهم الواضح أكثر مما ينبغي .كان ُ
151
ـطس بمحاولــة لــدى رجــال الــدين فــي [مدينــة] ألفســينا  . Éleusisوكانــت مؤسس ـةُ
لقــد قــام أُغسـ ُ

أسرار إلفسينا قد انحطت أساسـاب إلـى العـدم تقريبـاب ،وال نـدري نتيجـة مـاذا حصـل ذلـ" ،فـي زمـن خلفـا

االسكندر .إن مجازر سيال  Syllaالتي جعلت الدم يرتفع في شوارع أثينا كمـا يرتفـع مـا ُ الطوفـان ال
أي أثـر لمـورو
بد أنها لم تنفعهم في شـي  .مـن المشـكو" فيـه جـداب أن يبقـى فـي زمـن االمبراطوريـة ُّ

حقيقي .مع ذل" رف

جماعةُ ألفسينا العملية.

ـازر رهــقاب وتعسـوا إلـى حـد ال يطـاق مـن عـدم رؤيـتهم
ووافق عليها المسـيحيون عنـدما زادتهـم المج ُ
حصــول نهايــة ظــافرة للعــالم .وهكــذا تــم تكييــف أب المســيح ليــتال م مــع الــزي الرومــاني فقصــبح ســيِّداب

أي ضرر في احتضانه .ولـم يعـد هنـا"
ومالكاب للعبيد .وقد أمن يهو المرحلة االنتقالية .فلم يعد هنا" ُّ

تنازع ملكية بين االمبراطور الروماني وبينه ،وذل" منذ تدمير أورشليم.
ُ
ال ش" في أن االنجيل ملي بالتشبيهات المستقاة من الرق .لكن هذ الكلمة هي في فـم المسـيح
حيلة في الحب .العبيد هم الناس الذين أرادوا من كل قلبهم أن ُيكِّرسوا أنفسهم هلل كعبيـد .وعلـى الـرغم

من أنه تكمن هنا هبةم قد تمت في لحظة ولكـن بصـورة قطعيـة فـ ن هـؤال العبيـد فيمـا بعـد ال يتوقفـون
لحظةب عن التوسل إلى اهلل أن يقذن ب بقا"هم في العبودية.
وهــذا يتعــار

مــع المفهــوم الرومــاني .إذا كنــا ملكـاب هلل فكيــف يمكننــا أن نكــرس أنفســنا لــه كعبيــد؟

لقــد أعتقنــا لكونــه خلقنــا .فــنحن خــارل مملكتــه .يمكــن لموافقتنــا وحــدها أن تنجــز مــع الــزمن العمليــة
العكسية وتجعل منا شي"اب خامالب ،شي"اب أشبه بالعدم ،حي

يكون اهلل سيداب مطلقاب.

ـوف لحسـن الحـظ .ولكـن خـارل التصـوف الخـالص
إن االلهام المسيحي بحـق قـد احـتفظ بـه التص ُ
لوثت الوثنيةُ الرومانيةُ كل شي  .وثنية ،ألن طريقة العبادة هي التي تفصل الوثنية عـن الـدين ولـيس

المسيحي اهلل إل
بقلب ُمحب كقلب وثني من رومـا فـي إجاللـه
االسم الذي يسمى به الموضوع .ف ذا عبد
ُّ
وثني أيضاب.
ل مبراطور ف ن ذل" المسيحي ٌّ

 151إلفسينا :)Elefsina( :مدينة يونانية تقع جنوب وسط البالد ضمن منطقة أتيكا وتبعد عن أثينا  21كم.

ُعرفت بطقوسها األليوسينية .أهم معالمها األثرية مجمع معابد إليفسيس القديمةُ .عرفت بقنها موطن البطل
االغريقي أخيلوس الذي كان شخصية أساسية في الحروب الطروادية( .المترجم)
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مازال المفهوم الرومـاني عـن اهلل قا"مـاب حتـى يومنـا هـذا ،وحتـى فـي عق إل
ـول مـن مثـل عقـل ماريتـان
ُ
.Maritain
ـق حتــى مــن مفهــوم الواجــب األخالقــي ،ألن هلل حقـاب مطلقـاب علــى
فقــد كتــب" :إن مفهــوم الحــق أعمـ ُ
الخال"ــق ولــيس عليــه واجــب أخالقــي تجاههــا (علــى ال ـرغم مــن أنــه أوجــب علــى نفســه أن يعطــيهم مــا
تتطلبه طبيعتُهم)".

ال يمكــن ال لمفهــوم الواجــب وال لمفهــوم الحــق أن ي ـليقا بــاهلل ،ولكــن مفهــوم الحــق يليــق أقـ دـل بكثيــر
جداب .ألن مفهوم الحق بعيد إلى أقصى درجة عـن الخيـر المحـ  .فهـو ممـزول بـالخير وبالشـر؛ ألن
امــتال" حــق ينطــوي علــى إمكانيــة اسـ إل
ـتخدام إمــا حسـ إلـن وامــا ســي  .علــى العكــس مــن ذلــ" فـ ن القيــام
بواجب هو دا"ماب ،وبال قيد وال شرط ،خي مـر مـن جميـع الوجـو  .ولـذل" فقـد ارتكبـت جماعـةُ عـام 1381
خطقب كارثياب عندما اختارت مفهوم الحق مبدأب اللهامها.

الح ــق المطل ــق ه ــو الح ــق ف ــي الملكي ــة بحس ــب المفه ــوم الروم ــاني أو أي مفه ــوم مماث ــل ل ــه ف ــي

الجــوهر .فــقن ُينســب إلــى اهلل حــق مطلــق بــدون واجــب يعنــي أن ُيجعــل منــه المعــادل الالنهــا"ي لمالــ"
عبيــد فــي رومــا .وهــذا ال يتــيح ســوى إخـ إل
ـالص اســتعبادي .ف ـ خالص عبـ إلـد لرُج ــل يعتبــر ملكي ـةب لــه هــو
شي وضيع .إن الحب الذي يدفع إنساناب ح ابر إلى التخلِّي عن جسد ونفسـه عبوديـةب لمـا ُيك ِّـون الخيـر

الكامل هو نقي

الحب االستعبادي.

أحد أدوات التطهُّر األساسـية التـي يجـب علـى الـنفس
في المورو الصوفي للكنيسة الكاثوليكيةُ ،
أثر منه فاتِّحاد الحب مستحيل.
المرور بها هي االلغا التام للمفهوم الروماني عن اهلل .ومادام هنا" م
إال أن تـقلُّق الصـوفيين كـان عـاج ابز عـن إلغـا هــذا المفهـوم فـي الكنيسـة مثلمـا أُلغـي فـي نفوســهم،

ذلــ" ألن الكنيســة تحتــال إليــه كمــا احتاجــت االمبراطوري ـةُ إليــه .فهــي تحتــال إليــه مــن أجــل ســيطرتها
الزمنيــة .بحي ـ

أن تقســيم الســلطة إلــى روحيــة وزمنيــة ،ذلــ" التقســيم الــذي يتحــدثون م ـ ار ابر عنــه فــي

معر الحدي عن القرون الوسطى ،هو أمر أكثر تعقيداب ممـا ُيخيــل إلينـا .إن طاعـة الملـ" بحسـب
المفهــوم االســباني التقليــدي هــو شــي أكثــر تــديُّناب بكثيــر جــداب وأكثــر نقــا مــن طاعــة كنيســة مســل إل
حة
ب
بمحاكم التفتيش وتطرح مفهوماب استعبادياب هلل ،كما كانت إلى حد كبير الحالةُ في القـرن الثالـ عشـر.

152
" قابضـاب علـى سـلطة
قد يحصل مثالب في القرن الثال عشر في أ ارغـون  Aragonأن يكـون الملـ ُ
روحية في الحقيقة وتكون الكنيسـة قابضـةب علـى سـلطة زمنيـة فـي الحقيقـة .ومهمـا كـان مـن أمـر ،فـ ن
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العقلية الرومانية في التوسع والسيطرة لم تفارق الكنيسة أبـداب بمـا يكفـي لكـي تـتمكن الكنيسـةُ مـن إلغـا
المفهوم الروماني عن اهلل.

ـوم العنايــة االلهيــة مفهوم ـاب تغيــر إلــى درجــة أننــا لــم نعــد نعرفــه .فقــد أصــبح
بالنتيجــة ،أصــبح مفهـ ُ
عبثي ـاب عبثي ـةب صــارخةب إلــى حــد أنــه يــذهل الفكــر .وأس ـرُار االيمــان الحقيقيــة هــي األخــرى عبثيــة ،لكــن
إل
ـات األخ ــرى أسـ ـ ار ابر
عبثيته ــا تض ــي الفك ــر وتجعل ــه ُين ــتج بغـ ـ ازرإلة ب ـ
ـديهيات للعق ــل .ربم ــا تك ــون العبثي ـ ُ
شيطانية .لقد أصبحت جميعاب مختلطةب في الفكر المسيحي الشا"ع كاختالط القمح ُّ
بالزؤان.
إن مفهوم العناية الذي يقاب ُل النموذل الروماني هلل هو تد ٌّخـل شخصي هلل في الكـون لكـي يضـبط

بع الوسا"ل بهدف غايات خاصة .إننا ُنقُّر بقن نظام العالم ،إذا ما تُر" لنفسه بدون تـد ُّخل خـاص
م ــن اهلل ف ــي المك ــان المناس ــب واللحظ ــة المناس ــبة وللغاي ــة المناس ــبة ،يمكن ــه ربم ــا أن يس ــبِّب نت ــا"ج ال
ـدخ إل
تتناســب مــع إرادة اهلل .ونقـ ُّـر بــقن اهلل ُيجــري تـ ُّ
الت خاصـةب .لكننــا نقـ ُّـر بــقن هــذ التــدخالت الخاصــة
ق نظـام العـالم ال ُليظهـر
التي تهدف إلى تصحيح لعبة السببية هي نفسها خاضـعة للسـببية .فـاهلل يخـر ُ
بصفة نتيجة.

ِّب ما يريد أن ُيحد
فيه ما يريد أن ُيحد  ،بل ُليظهر فيه أسباباب تسب ُ
ـات
إذا فكرنا باألمر فـ ن هـذ االفت ارضـات تقابـ ُل تمامـاب وضـع االنسـان أمـام المـادة .فل نسـان غاي م
خاصــة تجبــر علــى تــدخالت خاصــة ،هــذ التـ
ـدخالت تخضــع لقــانون الســببية .لنتخيــل مالكـاب روماني ـاب
ُ

لنوســع الملــ" ليشــمل األبعــاد نفســها للكــون .كــذل" هــو
كبيـ ابر يمتلــ" أمالكـاب واســعةب وعبيــداب كثيـرين؛ ثــم ِّ

مفهــوم اهلل الــذي يســيطر فــي الواقــع علــى جــز مــن المســيحية والــذي ُيعــدي بدناســته حتــى المســيحية
ُبرمتها إلى حد ما ،باستثنا المتصوفين.

إذا افترضنا أن مثل هذا المال" يعيش وحد بدون أن يجد أبداب أنداداب لـه وبـدون أن تكـون لـه أيـةُ

نفسـه ليسـت
عالقة إال اللهم مع عبيد ف ننا نتسا ل كيف يمكن أن تظهر في فكر غايةم خاصة .فهو ُ
حاجات غير مشبعة .فهل سيسعى إلى خير عبيد ؟ في هذ الحالة سيتصرف بشكل سي جداب،
لديه
م
ألن العبيد في الواقع يستولي عليهم الجريمةُ والشقا  .ولو تم السعي إلى خلق مشاعر إل
طيبة فيهم مـن
ُ
ُ
ِّ
خــالل تعــداد كــل مــا هــو ســعيد فــي مصــيرهم – كمــا كــان يفعــل بــال شــ" المبشـرون االســتعباديون فــي
ت بـين القـوة
ـاو م
أمريكا سابقاب – فسيتضح أكثر كم كان هذا الجزُ من الخير محدوداب وكم كـان هنـا" تف ُ
الممنوحــة للســيد وبــين الجــز الخــاص بكــل م ـن الخيــر والشــر .وبمــا أنــه ال يمكــن إخفــا ذلــ" فســيقال
للعبيــد بــقنهم إذا كــانوا أشــقيا فــذل" بســببهم .إال أن هــذا التقكيــد ،فيمــا لــو قبلنــا  ،ال يقـ ِّـدم أي إيضــاح

ـات المالـ" [وأهـواؤ ] .ومـن المسـتحيل أن نتصـور هـذ الرغبـات
لمشكلة معرفة مـا يمكـن أن تكـون رغب ُ
بعضها طيِّب .وفي الواقع نتصورها على هذا النحو.
غير نزوا إلت
ُ
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إن جميع المحاوالت لكشف دال"ل عطف المال" في بنية الكـون هـي بـدون أي اسـتثنا محـاوالت
مــن المســتوى نفســه لعبــارة برنــاردان دو ســان-ﭙ ــيير  Bernardin de Saint-Pierreعــن البطــي
األصـــفر [الشـــمام] والوجب ــات م ــع العا"ل ــة.
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نفسـ ــها
هنـ ــا" فـــي هـــذ المحـــاوالت العبثيـ ـةُ األساســـيةُ ُ

تجســد المســيح .إن الخيــر المحــدد ل نســان مالحظتُــه
الموجــودة فــي االعتبــارات التاريخيــة حــول نتــا"ج ُّ
في الكون منتهياب ومحدوداب .ومحاولةُ إيجـاد عالمـة علـى الفعـل االلهـي فيـه يعنـي جعـل اهلل نفسـه خيـ ابر

منتهياب ومحدوداب .وهذا تجديف.

يمكن إيضاح النوع نفسه من المحاوالت في تحليل التاري من خالل فكـرة ذكيـة تـم التعبي ُـر عنهـا
فــي إحــدى المجــالت الكاثوليكيــة فــي نيويــور" خــالل الــذكرى األخي ـرة الكتشــاف أمريكــا .كانــت الفك ـرةُ

تقول بقن اهلل أرسل كريستوف كولومبوس إلى أمريكا لكي يكـون هنـا" بعـد عـدة قـرون بل مـد قـادر علـى
هزيمة هتلر .وهذا ُّ
أقل بكثيـر ممـا قالـه برنـاردان دو سـان-ﭙــيير؛ إن هـذا لفظيـع .يحتقـر اهللُ ،علـى مـا

يبدو ،األعراق الملونة؛ ف بادةُ شعوب أمريكا في القرن السادس عشر كانت تبدو له شي"اب تافهـاب مقارنـةب
بخــالص األوروبيــين فــي القــرن العش ـرين؛ إذ إنــه لــم يكــن يســتطيع جلــب الخــالص لهــم بوســا"ل أقـ ِّـل
دمويةب .ب مكاننا أن نعتقد بقنه بدالب من أن يرسل كريستوف كولومبوس إلى أمريكا قبل أكثر من أربعة

قرون كان من األسهل أن يرسل أحداب يغتال هتلر في حوالي عام .1121

استثنا"ية .فكل تفسير ربـاني للتـاري يقـع
م
قد نكون مخط"ين إذا ظننا بقن هذ الدرجة من الحماقة

بالضـ ــرورة فـ ــي هـ ــذا المسـ ــتوى تمام ـ ـاب .وهـ ــذ هـ ــي الحالـ ــة بالنسـ ــبة للمفهـ ــوم التـ ــاريخي عنـ ــد بوسـ ــويه
 .154Bossuetفهو فظيع وسخيف في إل
الن معاب ،كما أنه مثير ل شم"زاز بالنسبة للعقل والقلـب .يجـب
على المر أن يكون حساساب لجرس الكلمات حتى يرى هذا الحـبر المتملِّق مفك ابر كبي ابر.
ـوم العنايـة االلهيـة فـي الحيـاة الخاصـة لـم تكـن النتيجـةُ أقـل هزليـة .فعنـدما تنـز ُل
عندما أُدخـل مفه ُ
صاعقةم على ُبعد سنتيمتر واحد مـن أحـدهم دون أن تمسـه يظ ُّـن غالبـاب أن العنايـة االلهيـة قـد حفظتـه.

والــذين يكونــون علــى بعــد كيلــومتر واحــد مــن مكــان نــزول الصــاعقة ال يظنــون أنهــم مــدينون بحيــاتهم
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برناردان دو سان-ﭙـيير  :)1819 – 1313( Bernardin de Saint-Pierreكاتب فرنسي متقثر

بفلسفة روسو والفلسفة الغا"ية ورا"د الرومانسية .مؤلف رواية "ﭙول وﭭيرجينيا" .يقول" :قطعت الطبيعةُ الشمام

إلى قطع بهدف أكله مع العا"لة .وكانت اليقطينةُ أكبر لتؤكل مع الجيران"( .المترجم)

 154جا"-بينيني بوسويه  :)1329 – 1523( Jacques-Bénigne Bossuetأسقف كاثوليكي prélat
(حـبـر) والهوتي وكاتب فرنسي ومعلِّم الدوفان األكبر (ولي عهد فرنسا قديماب) .كتب له Discours sur

( l'Histoire universelleخطاب في التاري العالمي) ( .)1581حارب البروتستانت في كتاباته.
(المترجم)
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لتد ُّخـل اهلل .على ما يبدو عندما تكون هنا" الليـةم فـي الكـون علـى وشـ" قتـل كـا"ن بشـري يتسـا ل اهللُ
إن كان يرضيه إنقاذ حياتـه أو ال ،فـ ذا قـرر أن ينقـذ حيـاة هـذا الكـا"ن ف نـه يس ِّـدد ضـربةب ال تكـاد تُـرى

ب بهامه على هـذ اآلليـة .يمكنـه تمامـاب إ ازحـة الصـاعقة لمسـافة سـنتيمتر واحـد لكـي ينقـذ حيـاة أحـدهم،
ولكن ليس لمسافة كيلومتر ،واألقل من ذلـ" أنـه ال يمكنـه أن يمنـع الصـاعقة مـن السـقوط بـال قيـد وال

شــرط .ال بــد أن ُنصـ ِّـدق بقننــا نفكــر بهــذ الطريقــة .واال لقلنــا فــي أنفســنا بــقن العنايــة االلهيــة تتــدخل
لتمنعنا من أن ُنقتل بالصاعقة في كل لحظة من حياتنا ،وبالدرجة نفسها لحظة نـزول الصـاعقة علـى
ُبعد سنتيمتر واحد منا .إن اللحظة الوحيدة التـي ال تتـدخل فيهـا العنايـةُ لمنـع مثـل هـذا الكـا"ن البشـري

من أن تقتله الصاعقةُ هي اللحظة نفسها التي تقتلُه فيها الصاعقةُ ،على األقـل فيمـا لـو حصـل ذلـ".
فكل ما ال يحصل يمنعه اهللُ بالدرجة نفسها .وكل ما يحصل يسمح به اهللُ بالدرجة نفسها.
إن المفهوم العبثي للعناية االلهية كتد ُّخـل شخصي وخـاص هلل مـن أجـل غايـات خاصـة يتعـار

مــع االيمــان الحقيقــي .لكــن هــذا التعــار
التعار

لــيس واضــحاب .ويتعــار

مــع المفهــوم العلمــي للعــالم؛ وهنــا

واضح .والمسيحيون الذين يمتلكون ،تحت تـقثير التربيـة والمحـيط ،هـذا المفهـوم عـن العنايـة

ـاجز منيــع؛
االلهيــة يمتلكــون أيضـاب المفهــوم العلمــي للعــالم ،وهــذا يفصـ ُل فكــرهم إلــى حجـرتين بينهمـا حـ م
إحــداها للمفهــوم العلمــي للعــالم ،واألخــرى لمفهــوم العــالم كمجــال تتصــرف فيــه العناي ـةُ الشخصــية هلل.

وبذل" ال يستطيعون التفكير ال بهذا المفهوم وال بذا" .فضالب عن أن المفهوم الثـاني ال يمكـن التفكيـر
أي اعتب ــار ،أن ه ــذ العناي ــة الشخص ــية
في ــه .يع ــرف غي ـ ُـر الم ــؤمنين بس ــهولة ،نظـ ـ ابر ألن ــه ال يع ــيقُهم ُّ
والخاصة ُمضحكةم وأن االيمان نفسه بالنتيجة يبدو في نظرهم موصوماب بالسخرية.

ـات نق ــوم به ــا ف ــي التعقي ــد األكث ــر م ــن النه ــا"ي
المقاص ــد الخاصـ ـةُ الت ــي نعزوه ــا هلل ه ــي تقطيع ـ م
لترابطــات الســببية .نقــوم بهــا مــن خــالل وصــل بع ـ األحــدا عبــر الـزمن بــبع نتا"جهــا التــي يــتم
إل
الالف من النتا"ج األخرى .عندما نقـول عـن هـذ التقطيعـات بقنهـا مطابقـة الرادة اهلل
اختيارها من بين

نكــون ُمحقِّــين .غيــر أن هــذا صــحيح بالدرجــة نفســها وبــدون أي اســتثنا فــي جميــع التقطيعــات التــي
يمكن أن تقوم بها أيةُ روح بشرية أو غير بشرية وعلى أية درجة من الحجم عبر الزمـان والمكـان فـي

تعقيد الكون.

ال يمكن تقطيع حد

يكون كالذرة في استم اررية المكان والزمان؛ لكن عجـز اللغـة البشـرية ُيجبـر

على الكالم وكقنه يمكن ذل".
جميــع األحــدا التــي تؤلِّــف الكــون فــي مجمــل ســير األزمــان ،كـ ُّـل حــد إل مــن هــذ األحــدا  ،كـ ُّـل
تجميــع ممكــن لعــدة أحــدا  ،كـ ُّـل عالقــة بــين حــدثين أو أكثــر ،بــين مجمــوعتي أحــدا أو أكثــر ،بــين
حد

وبين مجموعة أحدا

– جميع هذا سمحت به إرادةُ اهلل بدرجة واحدة .جميع هذا هو المشـي"ات
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الخاصة هلل .ومجموع المشي"ات الخاصـة هلل هـو الكـون نفسـه .مـا ُيسـتثنى فقـط هـو مـا هـو شـر ،وهـذا
نفسه يجب استثناؤ ليس بكامله وبجميع روابطه بل فقط بسـبب أنـه شـر .ففـي جميـع الـروابط األخـرى
هذا مطابق الرادة اهلل.

إن الجنــدي الــذي يصــاب بجــرح شــديد األلــم يعيق ــه عــن المشــاركة فــي معركــة قُتــل فيهــا جمي ــعُ
عناصر كتيبتـه يمكنـه أن يعتقـد بـقن اهلل لـم ُيــرد أن يسـبِّب لـه األلـم ،بـل أراد أن ينقـذ حياتـه .هـذ هـي

ســذاجة مــا بعــدها ســذاجة وف ـ مــن حــب الــذات .لقــد أراد اهللُ أن يســبِّب لــه ألم ـاب وأن ينقــذ حياتــه وأن
ُيحد جميع النتا"ج التي حدثت بالفعل ،ولكنه لم ُيرد إحداها أكثر من األخرى.

ليس هنا" سوى حالة واحدة يكون فيها من المشروع الكالم عن إرادة خاصة هلل؛ أال وهي عندما

ينبثــق ف ــي ال ــنفس داف ــعم خــاص يحم ــل عالم ــة وص ــايا اهلل ،تل ــ" العالمــة الت ــي يمك ــن التع ــرف عليه ــا
بسهولة .لكن المقصود هو اهلل بصفته مصدر إلهام.
فالمفهوم الحالي للعناية االلهية يشبه التمـرين المدرسـي الـذي ُنس ِّـميه الشـرح الفرنسـي عنـدما ينفِّـذ
ـاعر الكلمــة الفُالنــة
ُمــدِّر مس ردي علــى نــص شــعري جميــل كــل الجمــال .ســيقول المــدرس" :وضــع الشـ ُ
ليحصل على النتيجة الفُالنة ".وهـذا ال يمكـن أن يكـون صـحيحاب إال فـي الشـعر مـن الدرجـة الثانيـة أو
ـر  ،ف ــي مقط ــع ش ــعري ف ــي قم ــة الجم ــال ،وجمي ــع األص ــدا
العاشــرة أو الخمس ــين .إن جمي ــع األغ ـ ا

وجميـع االيحـا ات التـي يمكــن أن تسـتدعيها الكلمـةُ الفُالنـةُ فـي المكـان الفُــالن ِّ
تلبـي درجـةب واحــدةب ،أي
ـاعر اهلل .فااللهــام
إلهــام الشــاعر تمامـاب .كــذل" األمــر فــي جميــع الفنــون ،وعلــى هــذا النحــو يحــاكي الشـ ُ
الشــعري فــي نقطــة كمالــه القصــوى هــو أحــد األشــيا البش ـرية التــي يمكــن ،بطريــق القيــاس ،أن تعطــي

ـام الشخصـي فـي اللحظـات التـي يالمـس
الشاعر
مفهوم إرادة اهلل.
م
شخص؛ ومع ذلـ" فهـو يخترقـه إله م
ُ
إلهامـه شخصـياب؛ وحين" إلـذ ال يكـون إلهامـاب بحـق.
فيها الكمال الشعري .إنه لفـي اللحظـات الردي"ـة يكـون ُ
عن ــدما يس ــتخدم االله ــام الش ــعري كص ــورة ليتص ــور بطري ــق القي ــاس إرادة اهلل ،يج ــب أال يقخ ــذ الش ــكل
الردي ل لهام ،بل الشكل الكامل.

نفسـه .أو لنقُــل إنهـا
ليست العنايـةُ االلهيـة اضـطراباب أو شـذوذاب فـي نظـام العـالم .إنهـا نظـام العـالم ُ
المبـدأ المــنظِّم لهــذا العـالم .إنهــا الحكمــة األزليـة الفريــدة الممتــدة عبـر كــل الكــون فـي شــبكة مطلقــة مــن
العالقات.
ـام
هكــذا تصــورها جميــعُ األقــدمين قبــل الرومــان .فجميــع أجـ از العهــد القــديم التــي دخــل فيهــا االلهـ ُ
ـي.
الكوني للعالم القديم تُق ِّـدم لنـا عـن العنايـة المفهـوم الـذي يغلِّفـه رون م
ـق كالمـي ال يضـاهى .لكننـا ُعم م

ونق أر من دون فهم.
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القوة الطبيعيـة ليسـت ذات سـيادة علـى هـذ األر  .إنهـا بطبيعتهـا عميـا ومبهمـة .مـا لـه سـيادةم
على هذ األر هـو التعيـين والتحديـد .فالحكمـة األزليـة تحـبس هـذا العـالم فـي شـبكة ،فـي شـرإل" مـن
التحديدات .والعال ُم ال يتخبط فيها .فالقوة الطبيعية للمـادة والتـي تبـدو لنـا ذات سـيادة ليسـت فـي الواقـع
غير طاعة تامة.
تابوت العهد ،الميثـاق ،الوعـد المر"ـي والملمـوس علـى األر ،
هذا هو الضمان المقدم ل نسان،
ُ
الدعم األكيد للرجا  .هذ هي الحقيقة التي تلسع قلوبنا كلما كنا حساسين لجمال العـالم .إنهـا الحقيقـة
ابتهال ال تضاهى في األج از الجميلة والنقية من العهد القديم وفي اليونـان عنـد
التي تتفجر بتعبيرات
إل
الفيثــاغوريين وجميــع الحكمــا وفــي الصــين عنــد الوتســه وفــي جميــع الكتــب الهندوســية المقدســة وفــي
المقتطف ــات المصـ ـرية .وربم ــا تختبـ ـ ف ــي أس ــاطير وحكاي ـ إل
ـات ال حص ــر له ــا .وس ــتظهر أمامن ــا ،أم ــام

أعيننا ،في علمنا ،عندما يفتح اهللُ أعيننا يوماب ما كما فتح عيني هاجر .155Agar
نكتشــفها عبــر الكلمــات نفســها التــي أكــد فيهــا هتلـ ُـر الخطــق المعــاكس ..." :فــي عــالم تتبــع في ــه
إل
أقمار حول كواكب ،وتسيطر فيه القـوةُ علـى كـل مكـان
اكب و
الكو ُ
ُ
الشموس مسارات دا"ريةب ،وتدور فيه م
وتبقــى وح ــدها س ــيِّدة الض ــعف ال ــذي تُرغ ُم ــه علــى خ ــدمتها ُم ــذعناب أو تحطِّم ــه "...كي ــف تُح ــد ُ الق ــوةُ

ـعف هــو الــذي يخــدم القــوة ب ذعــان .إنمــا القــوةُ هــي التــي تُــذع ُن للحكمــة
العميــا ُ دوا"ــر؟ ولــيس الضـ ُ
األزلية.
هتلر وال شبيبتُه المتعصبة أبداب بذل" عنـدما كـانوا ينظـرون إلـى النجـوم فـي الليـل .ولكـن
لم يشعر ُ
من الذي حاول مرةب أن ُيعـلِّمهم ذل"؟ لقد فعلت الحضارةُ التـي نفتخـر بهـا أيمـا افتخ إل
ـار كـل شـي لكـي

تخفي ذلـ"؛ فمـادام هنـا" شـي م فـي نفوسـنا يمكنـه االفتخـار بهـا ف ننـا لسـنا بـري"ين مـن أيـة جريمـة مـن
جرا"م هتلر.
في الهند ،هنا" كلمةم معناها األصلي هو "التـوازن" وتعنـي نظـام العـالم والعـدل فـي إل
الن معـاب .هـذا
هو نص مقدس بهذا الشقن يتعلق بشكل رمزي بخلق العالم وبالمجتمع البشري في إل
الن معاب.
"كــان اهللُ ف ــي الحقيقــة من ــذ الب ــد  ،وحيــداب تمامـ ـاب .ولكون ــه وحيــداب ل ــم يظهـ ـر .خلــق ش ــكالب أس ــمى،
الكاهن فوق السيد...
السيادة ...لذل" ال شي فوق السيادة .ولذل" في الطقوس يجلس
ُ
بعد .خلق طبقة الفالحين والصُّناع والتُّجار.
"لم يكن اهللُ متجلِّياب ُ
"لم يتجل بعد .خلق طبقة الخدم.

 155هاج ُر  :)Hagar( Agarكانت جارية النبي إبراهيم (وهي جارية مصرية) ،ثم زوجته الثانية بعد سارة،
ووالدة النبي إسماعيل الذي ُيعتبر جد العرب ،وتحديداب المسلمين (الهاجريين ( .)Agarènesالمترجم)
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"لــم يتجــل بعــد .خلــق شــكالب أســمى ،العـدل .فالعدالـةُ هــي ســيادة الســيادة .لــذل" لــيس هنــا" شــي

فوق العدل .من كان بـال قـوة يمكـن أن يسـاوي مـن هـو قـوي جـداب بواسـطة العدالـة ،مثلمـا يكـون األمـر
إل
سلطة ملكية.
بواسطة
"مــا هــو عــدل يكــون حقيق ـةب .لــذل" عنــدما يقــول أحــدهم الحقيقــة يقــال" :هــذا عــدل ".وعنــدما يقــول

أحدهم العدل يقال" :هذا حق ".ما يعني في الحقيقة أن العدل والحقيقة شي واحد".

الشمس تشرق،
هذا الذي منه
ُ
الشمس تغيب،
هذا الذي فيه
ُ

هذا الذي جعلته اآللهةُ عدالب،
نفسُه اليوم ،نفسُه غداب
درس] :156Anaximandre
وكتب
أناكسيماندر [أنكسيمن ُ
ُ
الالمتعـيِّن ،والـذي يـتم
"إنه انطالقاب من الال ُمـتـع ِّـيـن تحصل والدةُ األشيا ؛ و ُ
الدمار هو عودةُ م إلى ُ
إل
إل
ـب إحـداها األخـرى ،بسـبب
لعقاب
بمقتضى الضرورة .ألن األشيا تخضع
وتكفير [عن الذنوب] ،تُعاق ُ
ظلمها ،وبحسب تسلسل الزمن".
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المعمـم .ك ُّـل قـوة

هذ هي الحقيقةُ ،وليسـت المفهـوم الفظيـع الـذي يقتبسـه هتل ُـر مـن العلـم الحـدي
تتجاوزهــا ق ــط .ففــي البحــر ،تص ــعد الموجــةُ وتص ــعد
مر"يــة وملموســة تخض ــع لحــدود غيــر مر"ي ــة ال
ُ

ـف الموجـة وتجعلهـا تنـزل مـن
وتصعد؛ لكن هنا" نقطة حيـ ال يكـون فيهـا مـع ذلـ" سـوى الفـراغ تُوق ُ
أحد لماذا ،على شاط بحر المانش.
جديد .بالطريقة نفسها توقفت الموجةُ األلمانية بدون أن يعرف م

الالمتعـيِّن ومـن المبـدأ الـذي ُيـعــيِّن ،الـذي
كان الفيثاغوريون يقولون بقن الكـون يتشـكل ابتـدا ب مـن ُ
ِّ
يحدد ،الذي يقيِّد .وهو المبدأ الذي يسيطر دا"ماب.
156
درس]  512( Anaximandreق .م 695 – .ق .م :).فيلسوف يوناني قبل
أناكسيماندر [أنكسيمن ُ
ُ
سقراط ،خلف أستاذ طالس  Thalèsأستاذاب للمدرسة الميليسية  Milésienneوكان من تالمذته أناكزيمينس

 Anaximèneوفيثاغورس ُ .Pythagoreيعتبر أول من رسم خريطةب وأول من استخدم مصطلح "الالنها"ي"
وقال بقن الالنها"ي أصل األشيا ( .المترجم)

ب ظالماب" :وما أصابكم
 157كذل" يؤكد
االسالم بوضوح أن كل شي خاضع لعقاب وتكفير وأن كل ظالم يعاق ُ
ُ
من مصيبة فبما كسبت أيديكم" (الشورى)12 ،؛ "ما من خدش عود وال عثرة قدم وال اختالل عرق إال بذنب"
(الحدي )؛ "وكذل" ُنولِّي بع الظالمين بعضاب بما كانوا يكسبون" (األنعام)؛ إل ( .المترجم)
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ـي] موسـى مـن المصـريين
إن المورو المتعلِّق بقـوس قُـزح والـذي ال بـد أن يكـون قـد اقتبسـه [النب ُّ
ُّ
نظام العالم للبشر:
ُيعبِّر بقكثر الط ُرق تقثي ابر عن الرجا الذي ال بد أن يعطيه ُ
"يقــو ُل الــر ُّ
ـوس فــي الس ـحابِّ ،إنــي أذ ُكـ ُـر
ب :فيكـ ُ
ـون متــى أن ُشــر ســحاباب علــى األر وتظهــر القـ ُ
ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين ِّ
كل نف إل
ـس حي إلـة فـي ك ِّـل جسـد فـال تكـون أيضـاب الميـا ُ طوفانـاب لتهلـ" كـل
ذي جسد[ ".تكوين]16-19 ،1 ،

ف ال ــدا"رة الجميـ ـ ُل لق ــوس قُــزح ه ــو الش ــهادةُ عل ــى أن الظـ ـواهر عل ــى األر  ،مهم ــا كان ــت
نصـ ـ ُ
مخيـفةب ،تخضع جميعاب لحدود .تريد الشاعريةُ البديعةُ لهذا النص أن تُـذ ِّكر اهلل بممارسة وظيفته كمبـدأ

ِّ
محدد.

"وضعت للميا تخماب ال تتعدا لتمنعها من أن ترجع لتغطِّي األر ( ".مزمور )129
إل
ـتالالت ف ــي
وكتقلُّب ــات األمـ ـوال فـ ـ ن جمي ــع تعاقُب ــات األح ــدا عل ــى األر  ،لكونه ــا جميعـ ـاب اخ ـ
ـادات وانقاصـ إل
ـادات ،زيـ إل
الدات وابـ إل
الت ـوازن متوازنــةب فيمــا بينه ــا ،و إل
ـات ،تُـبـ ــرُز جميع ـاب الحضــور الالمر" ــي
إل
حدود ال قوام لها وأقسى من أية ألماسة .لذل" ف ن تقلُّبات األشيا جميلةم ،على الرغم مـن أنهـا
لشبكة

تُبدي ضرورةب ال ترحم .هي ال ترحم ،لكنها ليست القوة التي هي سيدة مطلقة على كل قوة.
لكن الفكرة التي أسكرت القدما حقاب هي أن الذي أخضع القوة العميا في المادة ليس قوة أخـرى
أقــوى منهــا .إنمــا المحبــة .كــانوا يعتقــدون بــقن المــادة طا"عـةم للحكمــة األزليــة بقــوة المحبــة التــي تجعلُهــا

افق على الطاعة.
تُو ُ
أفالطون في [محاورته] طيمايوس  Timéeبـقن العنايـة االلهيـة تسـيطر علـى الضـرورة مـن
يقول
ُ
خالل ممارسة إقناع حكيم عليها .هنا" قصـيدة ُرواقيـة مـن القـرن الثالـ
إلهامها أقدم من ذل" بكثير ،تقول القصيدةُ هلل:

قبـل المـيالد ولكنـه ثُبـت بـقن

"ل" طا"عم هذا العالمُ الذي يجري حول األر
تذهب به ويوافقُ على سيطرت".
يطيعُ أينما
ُ
هذ هي صفةُ العبد الذي تتخذُ بين يدي" القاهرتين،
158

يقول" :ثم استوى إلى السما وهي دخان .فقال لها ولةر  :ا"ـتـيا

158
الن بطاعة الكون هلل ،حي
ُيـقُّر القر ُ
طوعاب أو كرهاب ،قالتا :أتينا طا"عين( ".فُصِّلت" )11 ،ألم تر أن اهلل يسجد [يخضع] له من في السماوات ومن

الشجر والدو ُّ
العذاب"
وكثير حق عليه
وكثير من الناس،
اب
ُ
في األر و ُ
م
م
النجوم والجبا ُل و ُ
الشمس و ُ
القمر و ُ
(الحج" )18 ،وهلل يسجد ما في السماوات وما في األر " (النحل( )91 ،المترجم)
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ذات حدين ،مشتعلة ،حية إلى األبد ،الصاعقة".
ـهم النـار العمـودي الـذي ينبعـ ُ مـن السـما إلـى األر  ،هـي تبـاد ُل الحـب بـين اهلل
الصاعقةُ ،س ُ
"رمي الصاعقة" بامتياز.
يوس 159بقنه ا
ومخلوقاته ،ولهذا كان ُينع ُ
تز ُ

ـب القدر] ،وهو ُح ُّ
اقي المتمثل في "المور فاتي" [ amor fatiحُ ُّ
ب نظام
من هنا جا
المفهوم ُّ
الرو ُّ
ُ
ـب ُحـ ُّ
ـب نظــام العــالم ألنــه طاعــة خالصــة هلل .فمهمــا
العــالم ،الــذي وضــعو فــي مركــز كــل فضــيلة .يجـ ُ

ـب عنــا منــذ
ـون أو ُينــز ُل بنــا ف نــه يفعــل ذلــ" عــن طاعــة فقــط .عنــدما يــقتي صـ م
ـديق غا"ـ م
يمنحنــا هــذا الكـ ُ
زمن طويل وننتظر قدومه بقلق فيصافحنا ف نه ال يه ُّـم إن كـان الضـغطُ بحـد ذاتـه علـى يـدنا مريحـاب أم

شديداب؛ واذا صافحنا إل
بقوة وأوجعنا لن ننتبه حتـى إلـى ذلـ" .وعنـدما يـتكلم فلـن نتسـا ل إن كانـت نغمـةُ
الصوت بحد ذاتها ممتعةب .فضغطُ اليـد بالمصـافحة والصـوت وك ُّـل شـي هـو بالنسـبة لنـا فقـط عالمـة
حضور ،وبهذا فهي عزيزة جداب علينا .كذل" ف ن كل ما يحصـ ُل لنـا خـالل حياتنـا ،بمـا أن طاعـة هـذا
الكون التامة هلل هي التي تقتي به ،يضعنا على تماس مع الخير المطلق الذي ِّ
تشكله االرادةُ االلهيـة؛

بهــذا المعن ـى ينبغــي تلقِّــي األف ـراح واألت ـراح بــدون تمييــز جميع ـاب بــال اســتثنا بموقــف داخلــي واحــد مــن
الحب واالمتنان.

ـاس ،الــذين يجهلــون الخيــر الحقيقــي ،اهلل بمعنــى أنهــم ال يطيعونــه كمــا ينبغــي علــى
يعصــي النـ ُ
مخلــوق ِّ
مفكــر مــن خــالل موافقــة الفكــر .لكــن أجســادهم ونفوســهم خاضــعةم قطعـاب لقـوانين اآلليــات التــي
تحكم بصورة مطلقة المادة الفيزيا"ية والنفسية .فالمادةُ الفيزيا"ية والنفسية فيهم تطيع طاعـةب تامـة؛ إنهـم

طا"عون طاعةب تامةب بصفتهم مادة ،ولن يكونوا غير ذلـ" إذا لـم يمتلكـوا ولـم يرغبـوا النـور الفـا"ق الـذي
يرفع وحد االنسان إلى ما فوق المادة .ولذل" ف ن الشر الذي يفعلونه بنا يجب تلقِّيه كما نتلقـى الشـر
منحها إلى إل
فكر إنسـاني تا"ـه ومتـقلم،
الذي تفعله بنا المادةُ الجامدة .باالضافة إلى الرحمة التي ينبغي ُ
يجــب علينــا أن نحــبهم كمــا يجــب أن نحــب المــادة الجامــدة بصــفتها وبصــفتهم أجـ از مــن النظــام كامــل
الجمال للكون.

تدنيس الرواقية من خالل تب ِّـنيها ف نهم وضعوا مكان الحب
الرومان بقنه يجب
طبعاب عندما اعتقد
ُ
ُ
الحكـ ُـم المســبق الــذي مــازال شــا"عاب
نوعـاب مــن الالمبــاالة التــي تقــوم أساسـاب علــى الكبريــا  .مــن هنــا جــا ُ
نفسـها ألقـانيم الثـالو ،
ـار الرواقيـة مـع المسـيحية ،بينمـا همـا فكـران توأمـان .فاألسـما ُ ُ
اليوم عن تع ُ
اللوغوس  Logosوالـﭙـنوما [ Pneumaالنفس ،الروح] مقتبسةم مـن المفـردات الرواقيـة .ومعرفـةُ بعـ

159

زيوس هو ُّ
وكبير اللهة اليونان واله النور والصاعقة ،يقاب ُل جوﭙـيتر الروماني( .المترجم)
رب األرباب
ُ
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ـاد مل بــين
النظريــات الرواقيــة تلقــي ضــو اب قويـاب علــى عــدة مقــاطع غامضـ إلـة مــن العهــد الجديــد .هنــا" تبـ ُ
الفكرين بسبب قرابتهما .ففي قلب كليهما هنا" التواضع والطاعة والمحبة.
إال أن عــدة نصــوص تشــير إلــى أن الفكــر الرواقــي كــان أيض ـاب فكــر العــالم القــديم ب ُرمتــه ،وحتــى
الشرق األقصىُّ .
فكل البشرية في الماضي عاشت انبهار الفكرة التي تقول بقن الكون الـذي نحـن فيـه
ليس شي"اب الخر غير الطاعة التامة.
لها.

لتحمسـهم
وصل اليونانيون إلى النشوة باكتشاف تقكيد ساطع لها في العلـم ،وكـان هـذا هـو الـدافع ُّ

إن عملية العقل في الدراسة العلمية تُظهر للفكر الضرورة المسيطرة على المـادة كشـبكة عالقـات
يتم تص ُّـوُرها تمامـاب إال لحظـة ظهـور العالقـات الماديـةب تمامـاب .عند" إلـذ
المادية وبدون قوة .فالضرورةُ ال ُّ
ـال وصـ إل
ال تكــون حاض ـرةب فــي الفكــر إال بنتيجــة انتبــا إل عـ إل
ـاف يبــدأ مــن نقطــة مــن الــنفس غيــر خاضــعة
نسيان كـل حاجـة
للقوة .ما يخضع في النفس البشرية للقوة هو ما يكون تحت سيطرة الحاجات .يجب
ُ
من أجل إدرا" العالقات في صـفا"ها الالمـادي .واذا بلغنـا ذلـ" فسـندر" لعبـة القُـوى التـي مـن خاللهـا

الحاجات أو تُرف ُ تلبيتُها.
تلبى
ُ
إن القُوى على هذا األر تُ ِّ
حددها الضرورةُ بمنتهى التحديد؛ والضرورةُ تتقلف مـن عالقـات هـي
أفكــار؛ وبالتــالي ف ـ ن القــوة المطلقــة علــى هــذ األر يســيطر عليهــا الفكـ ُـر ســيطرةب مطلقــة .فاالنســان

كا"ن عاقل؛ فهو في جهة ما يسيطر على القوة .وليس بالتقكيـد سـيداب وربـاب للطبيعـة ،فهتل ُـر كـان ُمحقـاب
عندما قال بقن االنسان مخط م إذا اعتقد ذلـ"؛ إال أن االنسـان اب ُـن المعلِّـم ،طفـ ُل البيـت .والعلـم دليـل

علـى ذلــ" .فالطفـ ُل الصــغير فــي منــزل غنــي يخضــع فـي كثيــر مــن األشــيا لخــدم البيــت؛ لكنــه عنــدما
يكون على ركبتي أبيه ويتماهى معه حباب ف نه يشار" في السلطة.
ـان يتس ــاه ُل ف ــي أن يم ــة نفس ــه بقفك ــار الخاص ــة ،بقفك ــار الشخص ــية ،ف ن ــه خاض ــع
م ــادام االنس ـ ُ
بالكامل وحتى أعمق أفكار لمتطلبات الحاجات وللُّعبة اآللية للقـوة .واذا ظـن غيـر ذلـ" ف نـه مخطـ .
لكــن كــل شــي يتغيــر عنــدما ُيفـ ِّـرغ نفســه بفضــل انتبــا إل حقيقــي ليســمح ألفكــار الحكمــة األزليــة بالــدخول
160
إل
حين"ذ يحمل في داخله األفكار نفسها التي تخضع لها القوةُ.
فيها.

صدى في التصوف االسالمي الذي ُيعـلِّم أن طريق العرفان يبدأ بالتخلِّي (إفراغ النفس)
 160نجد للفكرة نفسها
ب
ثم التحلِّي (دخول الحكمة األزلية في النفس) إلى أن يحصل التجلِّي( .المترجم)
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كانت طبيعةُ العالقة واالنتبا الالزم الدراكها في نظر اليونانيين دليالب على أن الضرورة هي حقاب

ـوز المنقوشـة فـي العالقـات نفسـها كـالتوقيع الـذي
طاعة اهلل .كان لديهم دليل الخر على ذلـ" .إنـه الرم ُ
ام على اللوحة.
يتركه الرس ُ
تفسِّر الرمزيةُ اليونانيـة تقـديم فيثـاغورس ألضـحية بقنـه فـرح ب يجـاد رسـم المثلـ

القـا"م الزاويـة فـي

نصف الدا"رة.

كانت الدا"رةُ في نظر اليونانيين صورة اهلل .ألن الدا"رة التـي تـدور علـى ذاتهـا إنمـا هـي حركـة ال
يتغير فيها شي وتُغلق تماماب على ذاتها .كـان رم ُـز الحركـة الدا"ريـة ُي ِّ
عبـر عنـدهم عـن الحقيقـة عينهـا
ـات بــين أقــانيم
التــي ُيعبــر عنهــا فــي العقيــدة المســيحية بمفهــوم الفعــل األزلــي الــذي تنبثــق منــه العالقـ ُ
الثالو .
ـبي ف ــي نظ ــرهم ص ــورة الوس ــاطة االلهي ــة ب ــين اهلل والخال" ــق .وكان ــت أعم ــا ُل
ك ــان المتوسـ ـطُ النس ـ ُّ
إل
أعداد ال ِّ
تشك ُل جز اب من متوالية هندسية
الفيثاغوريين تهدف إلى البح عن المتوسطات النسبية بين

ـا"م لهـم
واحدة ،على سبيل المثال بين الواحد وبين عدد غير مرفوع إلى القـوة الثانيـة .فجـا المثلـ ُ الق ُ
رسمه في نصف الدا"رة
بالحل .فالمثل القا"م هو خزان جميع المتوسطات النسبية .لكن عندما يمكن ُ
تحـ ُّـل الــدا"رةُ مكانــه لهــذ الوظيفــة .وهكــذا تكــون الــدا"رةُ التــي هــي صــورة هندســية هلل مصــدر الصــورة
اكتشاف را"ع إلى هذا الحد يستحق تضحيةب.
الهندسية للوساطة االلهية .كان
م
بذل" تكون للهندسة لغةم مزدوجة ،فهي تعطـي معلوم إل
ـات عـن القُـوى التـي تفعـل فـي المـادة وتـتكلم

فــي الوقــت نفســه عــن عالقــات فا"قــة بــين اهلل والمخلوقــات .إنهــا مثــل هــذ الرســا"ل المشــفرة التــي تبــدو
أيضاب مترابطةب قبل ِّ
حل رموزها وبعد .
االهتمام بالرمز تماماب .مع ذلـ" ،قـد يكفـي أن يكلِّـف المـرُ نفسـه العنـا مـن
لقد اختفى من علمنا
ُ
أجل أن يق أر بس إل
هولة ،في بع األجـ از علـى األقـل مـن الرياضـيات الحديثـة كنظريـة المجموعـات أو

حساب التكامل ،رمو ابز واضحةب وجميلةب وملي"ةب بالمعنى الروحي كرمز الدا"رة والوساطة.

يق قصي ابر ومباش ابر لو أننا أردنا أن نسلكه.
من الفكر الحدي إلى الحكمة القديمة سيكون الطر ُ
ـيالت قـادرة علـى إعـداد
لقد ظهرت في الفلسفة الحديثة في كـل مكـان تقريبـاب وبقشـكال مختلفـة تحل م

نظرية كاملة عن االدرا" الحسي .والحقيقةُ األساسيةُ التي قد تكشف عنها نظريةم كهذ هي أن حقيقة
اس ال تكمـن فـي االنطباعـات الحسـية ،بـل فقـط فـي الضـرورات التـي تش ِّـك ُل
األشيا التي تـدركها الحـو ُّ
االنطباعات إشار إل
ات لها.
ُ
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ليس لهذا الكون المحسوس الذي نحن فيـه مـن حقيقـة غيـر الضـرورة .والضـرورةُ هـي توليـف مـن
إل
العالقــات التــي تتالشــى إذا لــم يــدعمها انتبــا م عـ إل
ـون مــن حولنــا هــو فكـ مـر حاضـ مـر
ـال وصــاف .وهــذا الكـ ُ

مادياب في جسدنا.

ـات رياضـيةب أو عالق إل
يلتقط العلم بمختلف فروعه عبـر جميـع الظـواهر عالق إل
ـات مشـابهةب للعالقـات
ُ
ـام
ـيات األزليــة ،تلــ" اللغـةُ التــي هــي ذات غــايتين ،هــي النســيج الــذي بــه ُيحــا ُ
الرياضــية .الرياضـ ُ
" نظـ ُ

العالم.

ُّ
كل ظاهرإلة هي تعدي مل في توزيع الطاقة ،وبالتالي تُ ِّ
انين الطاقـة .إال أن هنـا" عـدة أنـواع
حددها قو ُ
من الطاقة ،وهذ األنواع تنتظم ضمن نظام تسلسلي .إن القوة الميكانيكية ،الثقالة أو الجاذبية بحسب

معنــى نيــوتُن ،والتــي تجعلُنــا باســتمرار نحــس بقســرها ،ليســت النــوع األرقــى .فالضــو الــذي ال ُيــدر"
بــاللمس والــذي ال وزن لــه هــو طاقــة تجعــل األشــجار وســنابل القمــح ترتفــع رغــم الجاذبيــة .فنقكلــه فــي
حضور فينا قوة الوقوف على أقدامنا والعمل.
القمح والثمار فيعطينا
ُ
هنا" جسم المتناهي في الصغر يعمل بطريقة حاسمة في بع الشـروط .لـيس هنـا" مـن كتلـة

يكون وزُنها مساوياب لنقطـة؛ ألن الكتلـة ال تسـقط إذا سـندنا نقطـةب واحـدة منهـا بحيـ تكـون هـذ النقطـةُ
ات
مركـ ــز الثقـ ــل .إن شـ ــرط بع ـ ـ التح ـ ـوالت الكيماويـ ــة هـ ــو عم ـ ـ ُل ج ـ ـراثيم ال تكـ ــاد تُـ ــرى .والمحفِّــ ـز ُ
وجودها ضرورياب جداب لتحوالت كيماوية أخرى.
ات دقيقة جداب من المادة يكون
ُ
 catalyseursهي شذر م
إل
تثبيط أكثر حسماب؛
ات شبهُ متماثلة ،يكون لها بمجرد تواجدها خاصيةُ
ات دقيقة جدابُ ،مركب م
وهنا" شذر م
وعلى هذ اآللية تقوم أقوى المعالجات الطبية المكتشفة مؤخ ابر.
ـيات وحــدها بــل العلــم كلُّــه ،وبــدون أن نفكــر فــي مالحظــة ذلــ" ،هــو مــرالة
وهكــذا فليســت الرياضـ ُ
رمزية لحقا"ق فوق طبيعية.

تحديد أكبر بقليل لبلوغ ذل".
يريد عل ُم النفس الحدي أن يجعل من دراسة النفس علماب .قد يكفي
م
ال بــد ربمــا مــن االنطــالق كقاعــدة مــن مفهــوم المــادة النفســية المرتبطــة بمســلمة الﭭوازييــه Lavoisier

الصالحة لكـل مـادة" ،ال شـي يتالشـى وال شـي ُيخــلق"؛ بتعبيـر الخـر فـ ن ُّ
الت
التغيـرات هـي إمـا تح ُّـو م
ات واختفــا إل
ـاطة ظهــور إل
ـاالت ولكــن ليســت أبــداب ببسـ إل
ات.
فــي الشــكل يسـ ُّ
ـتمر مــن خاللهــا الشــي ُ وامــا انتقـ م

المبــدأ أن كــل شــي فــي الجــز األرضــي مــن

ينبغــي إدخــا ُل مفهــوم الحــدود فيهــا واالفتـ ار ُ مــن حيـ
ـدود وقاب ـ مل للنفــاد .أخي ـ ابر ينبغــي إدخــا ُل مفهــوم الطاقــة فيهــا ،بــافت ار
الــنفس متنــا إل ومحـ م

أن الظ ـواهر

ين
ـقن الظـواهر الماديــة ،هــي تحـو م
النفســية ،شـ ُ
الت فــي توزيــع الطاقــة وفــي نوعيتهــا وتح ُك ُمهــا قـوان ُ
ـقنها شـ ُ
علم الطاقة.
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إل
تحديد أكبـر بقليـل .ينبغـي
الت المعاصرةُ لتقسيس علم اجتماعي هي األخرى لقا
قد تنجح المحاو ُ
إل
مفهوم سفر الرؤيا عن الوحش .فـالعل ُم
األفالطوني عن الحيوان الضخم أو
المفهوم
كقاعدة
أن يوضع
ُّ
ُ
ُ
االجتماعي هو دراسة الحيوان الضخم ويجب إل
وصف تشـريحه وفيزيولوجيتـه ومنعكسـاته الطبيعيـة
بدقة
ُ
ُ
والشرطية وامكانيات ترويضه.
ـا"ق للطبيعــة تحديــداب
ـوم مــا هـو فـ م
عل ُـم الــنفس والعلــم االجتمـاعي كالهمــا مســتحيل إذا لــم يحـدد مفهـ ُ
دقيقاب واذا لم يتم إدخالُه في العلم بصفته مفهوماب علمياب لكي ُيستخدم فيه بدقة متناهية.
إذا تقسست العلوم االنسانيةُ على هذا النحو باستخدام مناهج ذات إل
دقة رياضية وبقيت في الوقت
ُ
ي المكان الذي كان يشغله فـي الماضـي فـي العلـوم
نفسه على اتِّصال بااليمان واذا أخذ التقوي ُل الرمز ُّ
الطبيعية والرياضيات ف ن وحدة النظام القا"م في هذا الكون ستظهر بوضوحها المطلق.
إن نظــام العــالم هــو جمــا ُل العــالم .مــا يختلــف فقــط هــو أســلوب االنتبــا وحــد  ،وهــذا متوقــف علــى
تقمـل روعتها.
محاولة فهم العالقات الضرورية التي تؤلفه أو على ُّ

نفســه دا"مـاب يكــون بالنسـبة هلل حكمـةب أزليـةب ويكــون بالنسـبة للكــون طاعـةب تامـةب
إنـه شــي واحــد هـو ُ
ـات ضـرور إل
ويكون بالنسبة لحبِّنا جماالب ويكون بالنسبة لعقلنـا تـو ُازن عالق إل
ية ويكـون بالنسـبة لجسـدنا قـوةب

وحشية.

الدين لكونه أُصيب بتل ُّـو إل رومـاني ال يق ِّـدم هـذا كلُّـه
العل ُم والتاري ُ والسياسةُ
وتنظيم العمل وحتى ُ
ُ
اليوم لفكر البشر إال القوة الوحشية .هذ هي حضارتُنا .فهذ الشجرةُ تحم ُل الثمار التي تليق بها.
من شقن العودة إلى الحقيقة أن تُظهر من بين أشيا أخرى حقيقة العمل الجسدي.
إن العمل الجسدي عن رضا هو ،بعد الموت عن رضا ،أكم ُل شك إلل لفضيلة الطاعة.

لقــد أُســي فهـ ُـم الخاصــية الج از"يــة للعمــل المشــار إليهــا فــي ســرد ســفر التكــوين نظ ـ ابر لعــدم وجــود
مفهوم صحيح للعقاب .لقد ق أرنا في هذا النص عن خط إلـق منـا شـي"اب مـن االزد ار للعمـل .علـى األرجـح
أن هذا النص مورو من حضارة قديمة جداب تبجِّـل العمل الجسدي وتضعه فوق أي نشاط الخر.
هنا" عـدةُ إشـارات ت ُّ
ـدل علـى وجـود مثـل هـذ الحضـارة وعلـى أن العمـل الجسـدي كـان منـذ زمـن

بعيد جداب نشاطاب دينياب بامتياز وبالتالي شي"اب مقدساب .كانت األسـرُار ،وهـي دي ُـن جميـع العصـور القديمـة
قبــل الرومانيــة ،تقــوم كلي ـاب علــى عبــارات رمزيــة عــن خــالص الــنفس مسـ إل
ـادف
ـتقاة مــن الز ارعــة .نصـ ُ
الرمزي ــة نفسـ ـها ف ــي أمث ــال االنجي ــل .يب ــدو أن دور هيفايس ــتوس [هيفيس ــتوس] Héphaïstos
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ف ــي

 161هيفيستوس (هيفايستوس)  :Héphaïstosهو إله الحدادة والنـار والصـناعة فـي الميثولوجيـا اليونانيـة .وهـو
ابن زيوس  Zeusوهي ار  Héraوزول أفريدويت .وهو من شج رأس أبيه زيوس لتخرل منه أثينا( .المترجم)
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[نـ ـ ــص] ﭙروموثيـ ـ ــوس  162 Prométhéeللشـ ـ ــاعر إسـ ـ ــخولوس  Eschyleيـ ـ ــوحي بـ ـ ــدين الحـ ـ ــدادين.
ﭙروموثيــوس هــو بالضــبط إســقاط الزمنــي للمســيح ،إلــهم مصــلوب وفـ إل
ـاد جــا يلقــي نــا ابر علــى األر ؛
ُ

النار في الرمزية اليونانية كما فـي االنجيـل هـي صـورةم للـروح القـدس .فقس
ـخولوس الـذي لـم يكـن أبـداب
ُ
و ُ
ـوس للبشــر كانــت الخاصــية الشخصــية
يلقــى الكــالم علــى عواهنــه قــال إن النــار التــي أعطاهــا ﭙروموثيـ ُ
وهيفايستوس هو إلهم حـداد.
لهيفايستوس ،وهو ما يبدو أنه يشير إلى أن هيفايستوس كان تجسيداب لها.
ُ
إننا نتصور دين حـدادين يـرى فـي النـار التـي تُط ِّـوع الحديـد صـورة عمليـة الـروح القـدس علـى الطبيعـة
البشرية.

ربما كان هنا" زمن كانت فيه حقيقةم مماثلةم تُترجم بقنظمة رمزية مختلفة وكـان ك ُّـل نظـام يتكيـف

مع عمل جسدي معين بحي ُيجع ُل منه تعبي ابر مباش ابر عن االيمان.
عل أية حال ف ن الموروثات الدينية للعصور القديمة بما فيها العهد القديم تعيـد المهـن إلـى تعلـيم
مباشــر مــن اهلل .ومعظمهــا يؤكــد بــقن اهلل تجســد لهــذ المهمــة التربويــة .كــان المص ـريون علــى ســبيل
المثال يعتقدون بقن تجسُّد أوزيريس كان هدفُه هذا التعليم العملي وفي الوقت نفسه الفدا باآلالم.
ـات السـ ِّـرية جــداب فـ ن االعتقــاد بــتعلُّم المهــن مباشـرةب
مهمــا كانــت الحقيقـةُ التــي تتضــمنها هــذ الروايـ ُ
عن اهلل ينطوي على ذكرى زمن كانت فيه ممارسةُ المهن نشاطاب مقدساب بامتياز.

أي أثر عند هوميروس  Homèreوال عند هسيودس  Hésiodeوال فـي اليونـان
لم يبق من ذل" ُّ

القديمــة وال فــي القليــل الــذي نعرفــه عــن الحضــارات األخــرى فــي العصــور القديمــة .ففــي اليونــان كــان
العمل شي"اب استرقاقياب .وال يمكننا أن نعرف إن كان العم ُل استرقاقياب أساساب قبل الغزو الهلِّيني في زمن

البالســغيين [ Pélasgesســكان اليونــان األوا"ــل] وال إن كان ــت األس ـرُار تحــتفظُ صــراحةب فــي تعليمه ــا
السري بذكرى إل
زمن كان العم ُل فيه مـبجالب .ففـي بدايـة اليونـان القديمـة نـرى انتهـا شـك إلل مـن الحضـارة
ِّ

كانت فيه جميعُ النشـاطات البشـرية مقدسـةب مـا عـدا العمـل الجسـدي؛ وكـان فيـه الف ُّـن والشـعر والفلسـفة
والعلــم والسياس ـةُ ال تتمــايز إن صــح القــو ُل عــن الــدين .بعــد قــرن أو ق ـرنين مــن الــزمن وبفعــل الليــة ال
نميِّزهــا تمييـ ابز دقيقـاب لكــن المــال علــى أيــة حــال قــد لعــب فيهــا دو ابر كبيـ ابر ،أصــبحت كـ ُّـل هــذ النشــاطات
دنيويةب حص ابر وانقطعت عن كل إلهام روحي .والقليل من الدين الذي سيبقى كـان قـد ُعـزل فـي أمـاكن
إل
ـون ف ــي عص ــر م ــن بقاي ــا م ــا إل س ــحيق ج ــداب .وك ــان الرواقي ــون
مخصص ــة للعب ــادة .لق ــد ك ــان أفالط ـ ُ
اليونانيون شعلةب منبعثة من ش اررة مازالت حيةب من الماضي نفسه.
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ـان ،تلــ" األمــة الملحــدةُ الماديـةُ ،علــى مــا تبقــى مــن حيــاة روحيــة علــى األ ارضــي
لقــد قضــى الرومـ ُ
التـ ـي كان ــت تحتله ــا م ــن خ ــالل است"ص ــالها؛ ول ــم يتبنـ ـوا المس ــيحية إال بع ــدما أفرغوه ــا م ــن مض ــمونها
الروحي .وأصبح تحت سيطرتهم ك ُّـل نشـاط إنسـاني بـدون تمييـز شـي"اب اسـتعبادياب؛ وانتهـوا إلـى نـزع كـل

واقعية من مؤسسة الرق ،مما هيق لزوالها ،بعدما أنزلوا جميع الكا"نات البشرية إلى حالة العبودية.
إن الذين ُيدعون بالهمجيين والذين يعود أص ُل أكثرهم إلى تراقيا  Thraceوبالتالي كانـت تُغ ِّـذيهم

روحاني ـةُ األس ـرار قــد أخــذوا المســيحية علــى محمــل الجــد .والنتيجــة ه ــي أنــه ك ــادت أن تكــون هنــا"

ـالد
حضـارة مســيحية .وقــد رأينـا تباشــيرها تظهــر فـي القـرنين الحــادي عشـر والثــاني عشــر .لقـد كانــت بـ ُ
جنــوب الـوار ،التــي كانــت مركــز إشــعاعها الر"يســي ،متشـربةب بروحانيــة مســيحية وبروحانيــة قديمــة فــي
الوقــت نفســه ،إذا كــان صــحيحاب علــى األقــل أن األلبيجيــين هــم مــانويون Manichéens
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وبالتــالي

فهم ال ينبثقون عن الفكر الفارسي فحسب بل ينبثـقون أيضاب عن الفكر الغنوصي [العرفـاني] والرواقـي
إل
عند"ذ كانت الحضارةُ الناشـ"ةُ سـتخلو مـن كـل دنـس مـن الـرق .وكانـت المه ُـن
والفيثاغوري والمصري.
ستحتل مركز هذ الحضارة.
إن اللوحة التي قام بهـا ماكيـاﭭــيلِّي الفلورنسـي  Machiavel de la Florenceفـي القـرن الثـاني
ـان
عش ــر ه ــي نم ــوذل عم ــا تس ـ ِّـميه اللغـ ـةُ االص ــطالحية العصـ ـرية بالديمقراطي ــة النقابي ــة .ك ــان الفرس ـ ُ
والعمـا ُل فـي تولـوز يقـاتلون جنبـاب إلـى جنـب سـيمون دو مونفـور  Simon de Montfortدفاعـاب عـن
التــ ار الروح ــي نفس ــه المش ــتر" فيمــا بي ــنهم .وكان ــت االتِّح ــادات المهني ـةُ الت ــي أُنش ــ"ت خ ــالل مرحل ــة
إل
إل
كنيسة روماني إلـة أو سـماع لحـن غريغـوري أو قـ ار ة قصـيدة
مؤسسات دينيةب .يكفي مشاهدة
التشكل تل"

من قصا"د التروبادور التي ترقـى إلـى الكمـال ،ال بـل قـ ار ة النصـوص الطقسـية ،يكفـي ذلـ" مـن أجـل
االقرار بقن الفن لم يكن يتميز عن االيمان مثلما كان األمر في اليونان في أفضل عصورها.

ـور المسـيحي الحيـاة كلهـا إال
إال أنه لن يكون باالمكان أن تقوم حضـارةم مسـيحيةم يضـي فيهـا الن ُ
ـاني المتعلــق باسـتعباد الكنيســة للعقـول .إن الصـراع الضـاري والمظفــر للقــديس
ـوم الروم ُّ
إذا أُلغـي المفهـ ُ

برنــار  saint Bernardضــد أبــيالر ُ Abélardيظهــر أنــه يــنقص الكثيــر .ف ـي بدايــة القــرن الثال ـ

عشر ُد ِّمرت الحضارةُ التي كانت قادمةب عندما قُضي على مركزها الر"يسي أال وهو بالد جنوب الـوار
الفكر الديني تحت مفهوم األُرثوذكسية.164
وعندما أُنش"ت
محاكم التفتيش ُ
وخنق ُ
ُ

163
164

المانويون هم أتباع "ماني" الفارسي ،وتقوم عقيدته على الصراع بين النور والظالم( .المترجم)

تعني كلمةُ أُرثوذكسية  Orthodoxieالرأي المستقيم (القويم ،الحنيف ،الراشد) ،أي الرأي الذي أجمعت

عليه األغلبيةُ؛ ولهذا فهي تخنق كل فكرة جديدة ناش"ة( .المترجم)
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إن مفهــوم األُرثوذكســية ،بفصــله فص ـالب صــارماب بــين المجــال المتعلــق بخيــر النفــوس ،وهــو مجــال

خضوع الفكر خضوعاب غير مشروط لسلطة خارجية ،وبين المجال المتعلـق باألشـيا المسـماة دنيويـة،
تداخ ـ إلـل بــين الــديني والــدنيوي والــذي هــو
والتــي يكــون فيهــا العقــل ح ـ ابر ،يجعــل مــن المســتحيل حصــو ُل ُ
جوهر الحضارة المسيحية .إنه ال جدوى من مزل الما بالخمر في القداس كل يوم.

عشر والرابع عشر وبداية الخامس عشر مرحلة انحطاط القرون الوسـطى .إنـه

القرن الثال
كان
ُ
تدهور تدريجي وموت لحضارة لم يكن لديها الوقت لتولد ،إنه جفاف تدريجي لبذرة بسيطة.
ُ

فــي ح ـوالي القــرن الخــامس عشــر حصــلت النهض ـةُ األولــى التــي كانــت كشــعور مســبق وضــعيف

ـان الحقيقيـ ـةُ
بانبع ــا حض ــارة م ــا قب ــل الروم ــان وفك ــر الق ــرن الث ــاني عش ــر .فقص ــبحت إذ ذا" اليون ـ ُ
أفالطون محط احترام دينـي يتحـد بانسـجام تـام مـع االيمـان المسـيحي .لكـن هـذا الموقـف
وفيثاغورس و
ُ
ُ
الفكري كان قصي ابر جداب.

بعــد ذلــ" بقليــل جــا ت النهض ـةُ الثانيــة التــي كــان ُّ
توجهُهــا مناقض ـاب تمام ـاب .وهــي التــي أنتجــت مــا
نسميه حضارتنا الحديثة.
ِّ

فنفتخــر بهــا جــداب ولكننــا ال نجهــل أنهــا مريضــة .والجميــعُ متفقــون علــى تشــخيص المــر  .إنهــا
مريضة بعدم معرفتها بالضبط أي إل
مكان تمنحه للعمل الجسدي ولمن ينفِّذونه.

كثير من العقول على هذ المشكلة وهي تتخبطُ خـبط عشـوا  .فـال نعـرف مـن أيـن نبـدأ،
تُستنز ُ
ف م
الجهود أدرال الرياح.
تذهب
من أين ننطلق ،وعالم نستهدي؛ وهكذا
ُ
ُ
التقمـ ُل في الرواية القديمة للتكوين بوضعها في المحيط الـذي هـو محيطهـا ،أال وهـو
األفض ُل هو ُّ
محيط الفكر القديم.
كا"ن إنساني ما نفسه خارل الخير بارتكابه جريمةب ف ن العقاب الحقيقي ِّ
يشك ُل إعـادة
عندما يضع م

دمجه في الخير بكامله بواسطة األلم .وال شي أروع من العقاب.
وضع االنسان نفسه خارل الطاعة .فاختار اهلل كعقوب إل
ـات لـه العمـل والمـوت .وبالتـالي فـ ن العمـل
ُ
ُ
ِّ
بتحمـلهما ،يشكالن انتقاالب إلى الخير األسمى لطاعة اهلل.
والموت ،إذا تحملهما
االنسان ارضياب ُّ
ُ
يصبح هذا واضحاب وضوح الشمس عنـدما نشـاهد ،كمـا فعـل األقـدمون ،فـي سـلبية المـادة الجامـدة

كمال طاعة اهلل وعندما نشاهد في جمال العالم روعة الطاعة التامة.

يعنــي التحـ ُّـول إلــى كومــة مــن

مهمــا كــان فــي الســما المعنــى الغــام ُ للمــوت ف نــه فــي األر
المادة الجامدة لكا"ن مخلوق من لحم يرتعش ومـن فكـر ،لكـا"ن يرغـب ويكـر  ،يرجـو ويخـاف ،يريـد وال
يريد.
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القديس بولس عن
الرضا بهذا التحول هو بالنسبة ل نسان الفع ُل األسمى لطاعة تامة .لذل" قال
ُ
المسيح نفسه في معر الكالم عن الالمه" :تعلم الطاعة مما تقلم به وصار كامالب".

ـوت .وال يمك ــن أن
لكــن الرض ــا ب ــالموت ال يمك ــن أن يك ــون حقيقيــاب تمامـ ـاب إال عن ــدما يحض ــر الم ـ ُ
الموت .وعنـدما تكـون إمكانيـةُ المـوت مجـردةب وبعيـدةب يكـون
يقترب الرضا من الكمال إال عندما يقترب
ُ
الرضا مجرداب.

يومي.
موت
ٌّ
العمل الجسدي م
العمل يعني أن يضع المرُ كينونته ،نفسه وجسد  ،في دورة المـادة الجامـدة ،يعنـي أن يجعـل مـن

كينونت ـه وســيطاب بــين حالــة وأخــرى لجــز مــن المــادة ،أن يجعــل مــن كينونتــه أداةب .فيجع ـ ُل العام ـ ُل مــن
ـات الجسـد وانتبـا ُ الفكـر تتبـع متطلبـات األداة التـي
جسد ونفسه استطالةب لآللة التـي يسـتخدمها .فحرك ُ
تم تكييفُها هي األخرى مع مادة العمل.
ـوت والعمـ ُل شــي"ان مــن الضــرورة ال مــن الخيــار .فــالكون ال ُيكـ ِّـر ُس نفســه ل نســان فــي الغــذا
المـ ُ
االنسان نفسـه للكـون فـي العمـل .لكـن المـوت والعمـل يمكـن مكابـدتُهما بتم ُّـرد أو
والدف إال إذا كرس
ُ
برضا .يمكن مكابدتُهما في حقيقتهما المجردة أو مغلفين بالكذب.
ف العم ُل بالطبيعة البشرية .فتارةب يكـون هنـا" فـا" فـي قُـوى الشـباب التـي تريـد أن تُصـرف
يـع ُـن ُ
ف ــال تج ــد عمـ ـالب له ــا له ــذا الغ ــر ؛ وت ــارةب أخ ــرى يك ــون هن ــا" إعي ــا وال ب ــد لـ ـ رادة م ــن أن تع ـ ِّـو

ـف رغبــة،
ـف انشــغال وهـ دـم وقلـق ،ألـ ُ
باسـتمرار ،مقابــل تــوتُّر مـؤلم جــداب ،نقــص الطاقـة الســلبية؛ هنــا" أل ُ
الزمن بثقل ال يكاد ُيحتمل.
ِّب الرتابةُ القرف؛ ويلقي
ُ
ألف فضول يشتِّ ُ
ت الفكر؛ وتُسب ُ
ُ
ُّ
الفكر االنساني على الـزمن ويجـو ُل سـريعاب بـال توقـف فـي الماضـي والمسـتقبل مجتـا ابز كـل
يسيطر ُ
فاصــل؛ لكــن الــذي يعمــل يخضــع للــزمن علــى طريقــة المــادة الجامــدة التــي تجتــاز لحظ ـةب تلــو أخــرى.

ـف العمـ ُل بالطبيعــة البشـرية .ولــذل" ُي ِّ
عبــر العمــا ُل عــن عــذاب العمــل بعبــارة:
وبهــذا الشــكل خاصـةب يعُنـ ُ
"يجد المرُ الوقت طويالب".
ويرى في ُعريه ،هو انتزاع أخيـر والنـي لمـا يس ِّـميه ك ُّـل فـرد
ض ُر
ُ
الموت ُ
الرضا بالموت ،عندما يح ُ
بـ ــ"أنا" .الرض ــا بالعم ــل أق ـ ُّـل عنفـ ـاب .لكن ــه حيثم ــا يك ــون ك ــامالب ف ن ــه يتج ــدد ك ــل ص ــباح طيل ــة الوج ــود

االنساني ،يوماب بعد يوم ،ويدوم كل يوم إلى المسا  ،ويعـود فـي اليـوم التـالي ليبـدأ مـن جديـد ،ويسـتمر

ذلــ" غالبـاب حتــى المــوت .كــل صــباح يرضــى العام ـ ُل بالعمــل لــذل" اليــوم وللحيــاة بكاملهــا .يرضــى بــه
سوا أكان حزيناب أم فرحاب ،مشغول البال أم متلهِّفاب للتسلية ،تعباب أم يفي ُ بالطاقة.
بعـد الرضـا مباشـرةب بـالموت ،يكـون الرضـا بالقـانون الـذي يجعـل العمـل ضـرورياب جـداب لبقـا الحيــاة

إنجاز .
هو أكمل فعل للطاقة ُيعطى ل نسان
ُ
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إل
عند"ذ تكون جميعُ النشاطات البشرية األخرى من قيادة الناس إلى إعداد الخطط التقنية إلى الفن
والعلم والفلسفة والى الخر ما هنال" تكون جميعاب أدنى من العمل الجسدي بالمعنى الروحي.
من السهل تحديد المكان الذي يجب أن يشغله العم ُل الجسدي في حيـاة اجتماعيـة منظم إلـة جيـداب.

يجب أن يكون مركزها الروحي.
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