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األول الباب

والطريقة املقصد





األول الفصل

السياسة روح

كانوا التي البسيطة الرشوح عن العلماء عدول الحارض الوقت يف العلم تقدم مظاهر من
هذه يف لهم تبدو صعوبته املايضأخذت يف حقيقته أدركوا أنهم لهم الح وما بها. يكتفون
املؤرخون أبرص فقد الشعوب، حياة تحول يف املباحث عنه تشذ لم عام أمر هذا األيام.
زعموا قد كانوا وإن مباحثهم، يف عليهم استحوذت التي هي الغالب يف األوهام أن اآلن

صادًقا. رشًحا الحوادث رشحوا أنهم مىض فيما
من ا جدٍّ بعيدة االرتباط وثيقة التعقيد كثرية االجتماعية الحادثات نرى اليوم
يف يكدح الذي العالم عىل فيجب الجثمانية، الحياة لحوادث مماثلة والسهولة البساطة
النشوء سنن عن أيًضا يبحث أن وتتكيف األنواع، بها تتحول التي النواميس عن البحث

القليل. سوى منها يعلم لم التي االجتماعي
االطالع ظل الباطلة املزاعم دائرة يتجاوز لم املجتمع عنارص يف البحث أن وبما
يف النظر يستوقف ما بغري النظرية العلوم أصحاب يعبأ وال ناقًصا، األمور حقيقة عىل
فقط. وحروبهم امللوك أعمال يف البحث عندهم التاريخ غاية فرتى األمم. حياة مقادير

األخري. الزمن حتى بها واالستخفاف الشعوب حياة تجاهلهم استمر وقد
تمس التي األسئلة عن املخترصة املايض علماء بأجوبة الحديث العلم يكتفي ال
ضوضاء العالم فمألت بغتة كثرية شعوب ظهرت ملاذا ومنها: السياسية، الشعوب حياة
أحقاب؟ عدة أخبارها فانقطعت العظمة تلك بعد الشعوب هذه نجم أفل وملاذا وعظمًة؟
يف العوامل هذه تؤثر وهل تموت؟ ثم وتتحول واللغات والنظم اآللهة تظهر وكيف
أن مع فجأة كاإلسالم الديانات بعض انترشت وملاذا فيها؟ تؤثر التي هي أم املجتمعات
توارى أن بعد اإلسالم عاش وملاذا القرون؟ من كثري يف إال يتم لم أخرى ديانات أمر
تفوتنا ال تغيب؟ أن أوشكت والبوذية كالنرصانية أخرى أديانًا أن مع السيايس سلطانه



السياسة روح

ال الرشوح من حداثته دور يف العلم به يكتفي ما أن غري األسئلة، هذه مثل عن اإلجابة
كهولته. دور يف به يرىض

الصمدانية القدرة كوكب أفل وقد وانقىض، التاريخ اآللهة فيه تقود الذي العرص مىض
بمصريه االهتمام عىل مكرًها غاربه عىل وحبله اإلنسان فصار تسرينا كانت التي اللطيفة
إىل يتدرج أخذ وإن عليه تهيمن القوى تلك فتئت وما به. تحيط مجهولة قوى بني

التقدم. بكلمة املتصل التسلط هذا عن ونعرب عليها. التسلط
يعرف أن يجب املجتمع يف يعيش فلكي الطبيعة؛ عىل اإلنسان يسيطر أن يكفي وال
عىل يملوا أن الشعوب قادة واجبات ومن العامة. للقوانني ويخضع نفسه يردع كيف

طاعتها. ويلزموهم القوانني هذه الناس
يف املسائل أصعب من — السياسة روح معرفة أي — الحكم أساليب معرفة إن
االقتصاد مقتضيات وطأة األمة عىل ثُقلت الحارضحيث الزمن يف سيما وال األزمنة جميع
تلجئنا والحوادث فيها. للحكومات تأثري ال وأصبح والصنائع العلوم مبتكرات عن الناشئة
هذه عن الناشئة وللتدابري محققة. غري قواعد من فيه ما مع السياسة، بفن االستعانة إىل
يؤيد الواحد، الخطأ نتائج كثرية أجيال تعاني فقد الغالب، يف عظيمة أهمية الحوادث

الكثرية. السابق القرن وقائع ذلك
يتألف وحدوده وكيفيته التأثري وقت تقدير فمن الحكم، ذلك قواعد أهم هو والتأثري

السياسة. فن

عن ناشئة أنها نرى التاريخ غضون يف حدثت التي السياسية الهفوات يف النظر وبإنعام
قيادة كذلك نقضها يجوز ال لقواعد تخضع والعلوم الفنون أن وكما النفس، علم جهل
ويصعب وخيمة، عواقب إىل ذلك يؤدي أن غري من حرمتها، تخرق ال قواعد لها الناس

ا. جدٍّ قليل اآلن حتى منها صيغ الذي عدد أن بدليل القواعد هذه اكتشاف
وضعه الذي الكتاب هو السياسة روح يف بحث الذي الوحيد الحقيقي والكتاب
الصليب كنيسة قباب تحت مدفون املؤلف وهذا اسمه، به فخلد قرون أربعة منذ فلورنيسٌّ
مفاخر عنوان هي التي الكنيسة فهذه فلورنسا، مدينة يف الشهرية كروشيا) (سنتا املقدس
وغاليله آنجلو ميكل مثل إيطاليا لعظماء ذكرى أقيمت جميلة قبور عىل تحتوي إيطاليا
واحد غري قبورهم بني وليس ذهب، من بحروف هؤالء مآثر نقشت وقد إلخ، … ودانتي
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وهي الكلمة هذه سوى عليه ينقش لم إذ نفًعا، يجدي ال صاحبه وصف يف اإلطناب رؤي
االسم. هذا شأو املجد أعىل يبلغ ال «١٥٢٧ «ماكيافييل

«األمري» كتابه هو الوجيز املجيد التاريخ ذلك ماكيافييل استحق أجله من الذي واألثر
هذا يختص لم ولو الوقت، ذلك أبناء قيادة يف سديدة قواعد الكتاب هذا تضمن فقد
ال فأصبح والعادات، األفكار تطورت أن بعد صيته ساء ملا الزمن بذلك النفيس الكتاب

والخداع. للغدر مرادًفا (ماكيافييل) اسم صار وملا األيام، هذه مقتضيات عن يعرب
ال املمكنات عن يبحث فكان األمور، حقائق عىل نظره بثاقب الكبري العالم هذا اطلع
العرص ذلك إىل برصه فلريجع ودهائه عبقريته درجة عىل يقف أن يود ومن الكمال، عن
من يرون الناس وكان اآلخرين، عند لها قيمة ال املرء حياة كانت حني الفاسد الزاهر
مائدة عىل الغداء طعام ليتناول يذهب؛ عندما معه خمره الرجل يأخذ أن الطبيعية األمور
املذكور العرص سياسة فتفسري سمه. من خوًفا أصدقائه، أحد مائدة أو الكرادلة أحد
الدينية، والحروب الصليبية الحروب كرشح اإلصابة عدم من هو الحارضة بأفكارنا

زماننا. بمبادئ بارتلمي سان وملحمة
من تقلده بما — اخترب فقد النظرية، العلوم أصحاب من (ماكيافييل) كان وما
استحوذت التي املستمرة الدامية الفتن وآملته العملية، بالده سياسة — الكثرية املناصب
يف فلورنسا دخول شاهد ١٥٠٢ سنة ويف النقابي، النظام ذات إيطاليا جمهوريات عىل
كل يف الشعبية الحكومات عن ينشأ النظام هذا أن فاستنتج الدائم، املطلق الحكم حوزة
مثلما وروما وأثينا إيطاليا جمهوريات جميع أصاب فلقد ذلك. يف واهًما كان وما زمن.

فلورنسا. أصاب
مضت فقد الناس، قيادة يف فائدة من العظيم (ماكيافييل) لتعاليم يبَق لم أنه ومع
من وهي السياسة روح يف أثره تجديد يف أحد يسعى أن دون وفاته عىل قرون أربعة
فن فقل: شئت وإن — السياسة روح إن ا حقٍّ عنها. األمر ألويل غنية ال التي الحاجية األمور
اندفاعات إىل قيادتهم أزمة تلقي الرصيحة الدساتري قلة أن غري لهم، رضورية — الحكم
إىل تؤدي هذه مثل وإدالء ، مخالٍّ اختصاًرا املخترصة التقليدية القواعد من وعدد الوقت
— الروحية الفرنسويني بأحوال الخبري وهو — نابليون جهل فقد القادة، بعض ضالل
الخارقة الحربية مزاياه تعصمه لم حروبًا عليهم فشهر الفكري واألسبان الروس مزاج
اسمه وارث أتى وقد قوة. تقهرها ال التي الصادقة وطنيتهم إزاء فيها الفشل من للعادة
من وغريها وإيطاليا واملكسيك القريم يف فكرية بأغالط حسنة نصيحة ينصح لم الذي

األمر. نهاية يف فرنسا لبالد العدو غزو بذلك فأوجب البالد،
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فلوال الرضورة، بحكم الفكرية الرجال أحوال عىل املطلعني من الناس قادة ويكون
رصح إلقامة الجرمانية الجيوش تكف لم النفيس والشعوب األفراد بمزاج (بسمارك) علم

أملانيا. اتحاد

الشعوب، وروح الجماعات وروح األفراد روح أهمها: مختلفة مقومات السياسة لروح
ذكرها عدم ذلك عىل يدلك فيه، فائدة ال يشء مدارسنا أساتذة نظر يف املعارف وهذه
ينال أن العجيب من أوليس بوجودها. السياسية العلوم ملدرسة علم وال برامجهم، يف
الحقيقية؟ السياسة عالم أسس هي بمعارف يسمع أن غري من دكتور لقب فيها الطالب
مبادئ بضعة يف النفس علم يف الباع القصريي السياسة رجال بضاعة وتنحرص
دليلهم املتقلبة األحزاب اندفاعات أصبحت وقد الحديثة. املشاكل لحل تنفع ال تقليدية
ومنح الدولة، عن الكنيسة فصل الخطرة الزالت هذه ومن الفكرية، زالتهم فكثرت
يف مبادئنا ومنها كثلكة، ملوكنا أشد بمثلهما يسمح لم وسلطة استقالًال اإلكلريوس
والصناعة العلم مبتكرات رس املبادئ هذه أن مع األملانية الرتبية ملبادئ املناقضة الرتبية
مستعمراتنا، عىل نطبقها التي والتمثيل اإلدغام سياسة ومنها أملانيا، يف واالقتصاد
يف األشقياء بإدخال الحكومة وقرار وتأخرها، املستعمرات هذه انحطاط بها فأوجبنا
إىل عدواهم ترسي أن من خوًفا خاصة كتائب يف إال يقبلون ال كانوا أن بعد الجيش سلك
القوانني من كثري وسن الربيد، موظفو به قام اعتصاب ألول الحكومة وإذعان غريهم،
تتجدد املجتمعات إن القائل: الوهمي واالعتقاد اإلنسانية، حب من مشبعة أنها زعم التي

املايض. تأثري من تتحرر األمة وإن املراسيم، بفعل
الطبيعية العوامل ومنها التعقيد، كثرية لألمة املسرية العوامل أن يف ريب وال
تُعنيِّ العوامل فهذه إلخ، … السياسية والعوامل التاريخية والعوامل االقتصادية والعوامل
حيث من فكرية عوامل إىل تتحول أنها أي األمر؛ نهاية يف سرينا وانتحاء أفكارنا وجهة

النتيجة.

الحق يكون وحينئذ املدفع، غري يحلها فال الشعوب بني املشاكل تشتد األحيان بعض ويف
الرتنسفال وبني والنمسا بروسيا بني الخالف حسم الصورة هذه وعىل األقوى، جانب يف
نفسية بأساليب الثانوية املشاكل فصل يمكن أنه غري وروسيا، اليابان وبني وإنكلرتة
يفوقون الذين األقوياء سوى الطريقة هذه يزدري وال والنار، بالحديد فصلها من بدًال
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األعداء عىل وما حكًما، السيف غري — وبسمارك كنابليون — يرون فال قدرًة أعداءهم
املحتوم. وقتها يف االنتقام ساعة تدق حتى الصمت جانب يلتزموا أن إال آنئذ

الشعوب بني فاملحالفات القاطعة، الوسائل تلك اتخاذ عىل اآلن يقدر أحًدا نرى وال
الوحيد، السيد أنه يدعي بأن اآلن بعد نفسه تحدثه ملك من وما استخدامها، دون تحول
عن لتدافع تتحالف لم إذا مصريها يكون ماذا الشعوب مراكش حوادث علَّمت وقد

نفسها.
ولعلم التقريب، وجه عىل متكافئة قوى بني اليومية الحياة أمور يف املذاكرة تقع إذًا
الوقت يف التأثري وهذا األمور، هذه حل يف عظيم تأثري السياسة وألقطاب كبري شأن النفس
والتلفونات الربقيات من معلوماته يستقي الذي فالجمهور املايض، يف منه أقل الحارض
مذكراتهم السياسة رجال يتبادل بينما السياسية، الحوادث أدق يف يناقش والصحف
أن ال علنًا أثره ويقتفوا العام، الرأي يجاروا أن إىل يضطرهم ما وهذا ببطء الغامضة

السابق. الدور يف كما يتقدموه
يزال ال حق غري عىل به استخف الذي السياسة شأن إنَّ القول من ذلك يمنعنا وال
البارجات رضب كمسألة كثرية معضالت السياسية املداخالت بفضل حل فلقد ا، مهمٍّ
الدار وكمشكلة اليابانية الروسية الحرب أوائل يف اإلنكليزية الصيد ملراكب الروسية
قبيل عندنا كان ولو إلخ، … الرصب شأن يف والنمسا روسيا بني وكاالختالف البيضاء،
زمن يف الحرب هذه وقعت ما قليًال ولو األمور بحقائق خبريون ساسة السبعني حرب

حلفاء. فيه لنا يكون يوم إىل حدوثها وتأخر العدو، اختاره
يوم كل يعرتضهم ما يحلون كيف األمر أويل يعلِّم السياسة روح عىل والوقوف
ومما يقاومونها. أو الشعب رغبات فيها يلبون التي األوقات بني فيميزون املشكالت، من
مع مزاجهم حسب يرفضونها أو الرغبات تلك يستصوبون الوالة هؤالء أن عليه يؤسف
من أصعب يشء وال األحوال، حسب لها يذعنوا أو يقاوموها بأن عليهم يقيض الواجب أن
نشوب دون حيل فلربما النتائج، أسوأ إىل جهله يؤدي وقد السياسة، عالم يف ذلك معرفة
١٧٨٨ سنة األرشاف يرص لم لو — األقل عىل بشدة اشتعالها أو — الفرنسوية الثورة
بؤس زادت التي املالية الزراعية األزمة أيام أعني الرضائب؛ يف املساواة مبدأ رفض عىل
بتداعي إال تنته لم فتن األرشاف عىل الطبقات هذه حقد عن نشأ فقد العمال، طبقات

الطويل. املايض أركان
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وبعد الفراغ، هذا أشغل أن أرجو فكنت السياسة، روح يف الكتب فقدان نظري استوقف
كتاب أثنائها يف ووضعت الطبيعية، الحكمة يف بتجارب القيام يف قضيتها سنوات عرش
االجتماع علم يف البحث فاستأنفت لغالئها التجارب تلك ترك إىل اضطررت املادة» «نشوء
فطلبت السياسة، عىل السابقة كتبي من كثري يف املرشوحة املبادئ أطبق أن فوددت
روح يف الرسائل من حديثًا نرش ما عىل يدلني أن (ريبو) األستاذ الفاضل صديقي إىل
خمس منذ اعرتاني كما الدهش فاعرتاني فيها، يشء يؤلف لم إنه يل فقال السياسة،
أحد يف عنها للبحث أثر عىل أقف فلم الجماعات روح درس عىل عولت عندما سنة، عرشة

الكتب.
وأفالطون أريسطوطاليس زمن منذ منها أُلِّف فقد قليلة السياسة كتب إنَّ تقل وال
يعرفوا لم الذين النظرية العلوم أرباب من الغالب يف واضعوها كان وإنما يسري، غري عدد
يشء عىل العثور يف نطمع أن العبث فمن وهمية، أشخاص من منامهم يف رأوه ما غري

كتبهم. يف السياسة وفن النفس علم من
ال فائدته أن لنا يثبتان تدريسه وعدم املوضوع هذا مثل يف املدرسية الكتب فقدان
السياسة. روح يف يبحث كتاب يف حها نوضِّ أن الرضوري ومن املطالعني، عىل خافية تزال
وروح الجماعات وروح األفراد روح هي السياسة روح مقومات إن آنًفا قلت
نفسه، البناء تكن لم أنها إال معروًفا، صار منها وكثري التاريخ، ودروس الشعوب
بني التوفيق هي — الحارض الوقت يف املعرفة من إليه توصلنا ما بحسب — فالسياسة
إن العقل يقول وقد معقولة، غري أم كانت معقولة الوقت مقتضيات وبني والحركة السري
أنه لعلمه يناهضها ال الحقيقي السيايس ولكن باطلة، ومعتقداته اإلرثية الشعب تقاليد
— يعتقدون الذين النظرية العلوم أرباب عكس عىل سريه يف وهو ذلك، تحت طائل ال
يهيئ العقل إن نعم الرجال. ويحول العالم سيحكم العقل أن — األمور حقائق لجهلهم
واألمور ا، جدٍّ ضعيف املبارش تأثريه أن غري نفوسنا، بها تتحول التي العوامل بالتدريج

الغاية. إىل قليلة بغتة به تتحول التي
يوم كل تزداد قواعده فإن والتذبذب الشك دور يف يزال ال السياسة فن أن ومع
النتائج من جهلها عن ينشأ ما ببيان بل بصوغها القواعد هذه قيمة تثبت وال وضوًحا،

الكتاب. هذا مقاصد من ذلك إيضاح وسيكون الوخيمة،
فعىل السفر، هذا صدر يسعه ال تفصيًال تقتيض لنا دليًال اتخذناها التي واملبادئ
قواعد تطبيق إىل الكتاب هذا يف همي رصفت وقد السابقة، كتبي يف يطالعها أن القارئ
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اتساع يجعلني الدور هذا قرص ومع وحدها، الحارض العرص حوادث عىل السياسة روح
روح شأن فدرس فيه، وجيزة بمالحظات الغالب يف أكتفي بابه طرقنا الذي املوضوع،
مجموعها من تتألف التي الحروب ويف معتقداتها تكوين ويف األمم تاريخ يف السياسة
جفاف من السياسة روح مباحث يف وملا كثرية، مجلدات يقتيضتخصيص ماضيها لحمة
إفراغ ويف املدرسية، الصيغ اجتناب يف جهدي سعيت وقته فيستنفد القارئ يهول قد

النفوس. تستمرئه قالب يف املبادئ

العظيم، الشأن من للتكرار ما اإلقناع عوامل يف للبحث خصصناه الذي الفصل يثبت
ألسف وإني مختلفة، بتعبريات الواحد اليشء تكرير إىل أحيانًا يدفعني فائدته فاعتقادي
مظهر التكرار إن بقوله نابليون يبالغ ولم منه، اإلكثار من يمنعني املقام ضيق كون عىل
عىل السياسة أقطاب جميع اطلع وقد تأثريًا، اإلقناع عوامل أشد من ألنه األسايس؛ البالغة
إنشاء عىل اإلنفاق برضورة رعيته يقنع أن أملانيا إمرباطور استطاع فبه القوي، سلطانه

عظيم. حربي أسطول
الحديثة الحقائق إلذاعة فلزومه املعروفة، الحقائق لنرش رضوريٍّا التكرار كان وإذا
القرون غضون يف الرسل يقدر ولم مرات، عدة بنفيس ذلك جربت وقد وأكثر، أشد
ثم متصًال، تكريًرا األمور بتكريرهم إال ومعتقداتهم الناس أفكار تحويل عىل املاضية
والربهان فالعقل ا. تامٍّ اختالًفا الكتب يف جاء عما تختلف الحقيقية اإلقناع طريقة إن
الناس يسلم وال معتقداتنا، تكوين يف قليًال يؤثران العلمية القضايا إثبات يف يفيدان
— الفكرية والعدوى التكرار بفعل — تستويل عندما بها يسلمون بل لصحتها، باآلراء

فينا. السري علة هي التي الالشعور دائرة عىل
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يستطيع ال واإلنسان ا، جدٍّ ضئيل النفس يف األخبار تحدثها التي والخياالت الصور تأثري
قبًال. األمور من بنفسه أحسه ما عىل قاسها إذا إال يجب كما املجردة األمور يتصور أن

بها. سمع كلما والغرقى املعارك أخبار فيه تؤثر غرًقا أو معركة شاهد فمن
اجتيازي إىل السياحة مصادفات ساقتني يوم يل تجىل املايضبالحال عىل واالستدالل
الكثيف فالضباب شطرين، إىل البلجيكية (هوي) مدينة يفصل الذي النهر جرس بالسيارة
حاجز عىل وتوكأت السيارة من فنزلت الوقوف، إىل اضطرني املدينة هذه يغىش كان الذي
الشمس شعاع بدد ثم املدينة من أثًرا الضباب خالل أبرصمن كنت ذلك أثناء ويف الجرس،
العمران مظاهر من متقابلني مظهرين فقل شئت وإن — عاملان يل فبدا الضباب هذا
أن وهلة أول أرى كي الفكر إعمال إىل ألحتاج كنت وما النهر، شطرهما — البرشي
اليرسى الضفة فعىل تباينهما، لشدة بينهما التوفيق يرجى ال وأنه اآلخر، يتوعد أحدهما
وعىل والقرون، األجيال زينتها جليلة وكتدرائية متني قرصفخم عليها يرشف قديمة مباٍن
دخانًا تقذف طويلة مداخن وتعلوه اآلُجرِّ لصنع واسع مصنع جدران اليمنى الضفة
غائرة عيون ذوو غالظ رجال أبوابه أحد من معينة أوقات يف ويخرج لهيب، ذا أسود
اآللهة استعبدتهم أجداد أحفاد وهم — الناس فهؤالء عرًقا. تتفصد متكرشة ووجوه

للحديد. عباًدا ليكونوا إال سادتهم يغريوا لم — وامللوك
فاألول النفوس، يف تبذرها التي اآلمال تباين متباينة لعوامل العاملان ذانك يخضع
حافل الحال عالم هو والثاني موته، رغم عىل عزائمه نعاني نزال ال املايض عالم وهو
زمان، كل واملايضيف الحال وجد ولقد مجهول، مستقبل من ثناياه بني يحمل ملا باألرسار
يف اإليمان وزال املشاعر غابت وقد متجانسة، ومشاعر مشرتك إيمان يملؤها هوة وبينهما
زماننا يف العمال تدرج وملا والفقري، الغني بني املتأصلة البغضاء غري يبق فلم األيام، هذه
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تجربًا أكثر يصريون أخذوا االجتماعية املايض وروابط املعتقدات، ربقة من التحرر إىل
يأسفون الناس يجعل سوف الذي الجامع باستبدادهم الحضارة مهددين قبل ذي من
أمره السيد يميل كما املشرتعني عىل أوامرهم يملون اآلن وهم الجبابرة، أقىس استبداد عىل
قوة نرى وهكذا أهوائهم، ومداراة بتملقهم إال املشرتعون هؤالء يقابلهم وال أجريه عىل

سلف. فيما منها أكثر الذكاء محل اآلن تحل العدد

وتحول تكتنفه، التي البيئة وبني مشاعره بني املرء توفيق عن عبارة السياسية الحياة إن
تتحول الحديثة البيئة أن مع التحول قليلة املشاعر هذه يجعل ببطء اإلنسان طبيعة
هذا عىل مرسعة تتحول البيئة أخذت وملا املستمر، والصناعة العلم تقدم تابعة برسعة

والتذبذب. االرتباك من اليوم نشاهده ما ذلك عن فنشأ مالءمتها، صعبت الوجه
تشتق فال معايشه، وطرق بأفكاره القديم الزمن عن الحديث الزمن يختلف
حسب تتكيف وال املجردة، العقلية الرباهني من تقودنا التي الجديدة الحياة مقومات
لنا يكون أن دون نعانيها التي الزمن مقتضيات نتيجة هي بل املنطقية ومبادئنا آمالنا
والتنازع، املزاحمة من فيه بما املايض عن الحايل الزمن يختلف وال تكوينها، يف شأن
باختالف يختلفان وإنما والتنازع، املزاحمة مصدر هو يتغري ال الذي الثابت فالحرص

البيان: وإليك الشعوب، تحول عوامل
امللوك سلطان محل فيه االقتصادية العوامل سلطان بحلول الوقت هذا يتصف
اآلخر. البعض عن منفصًال بعضها كان التي الشعوب بني املنافع بتبادل ثم والقوانني،
روابط املايض يف تربطها ال كانت التي فاألمم كبرية، أهمية الحديث املنافع لتبادل
عاٍل بسور إنكلرتة أحيطت فلو تتعاون، أن غري من العيش عىل اليوم تقدر ال التجارة
املواد من إليه تحتاج ما بمصنوعاتها تقايض حيث الخارجي بالعالم اتصالها وزال
الوقت يف املعايش طرق نتائج ومن فيها، أطنابها برسعة املجاعة لرضبت الغذائية
شأن أصبح الشعوب حياة والتجارة الصناعة تيار حول كلما أنه عىل نستدل الحارض
فأخذت التيار هذا إزاء بعجزها الحكومات شعرت وقد املايض، يف منه أقل الحكومات

فيه. مؤثرة غري تتبعه
يف املبادلة حرية نظام تطبيق فاستطاع وطول حول ذا سنة ستني منذ امللك كان
استنكره وقد — الحماية نظام ألن ذلك؛ محاولة عىل يجرؤ أحد فال اليوم وأما مملكته،
فيه الرضورات أدت الذي الوقت هذا شعوب فيه ترغب مما هو — االقتصاد علماء أكثر

املستقبل. دون بالحال األمور والة انهماك إىل
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رصح فقد مداخالتهم، نتائج يف الوهم يأخذهم الوالة هؤالء أن نرى الغالب ويف
نظام أن ١٩١٠ سنة مارس ١١ يف املنعقدة الشيوخ مجلس جلسة يف (ميلني) املوسيو
خمسني بلغ قمحها محاصيل يف نقصانًا فأوجب إنكلرتة، زراعة عىل قىض املبادلة حرية
فصارت محاصيلها، زيادة إىل أدى فرنسا يف الحماية نظام أن مع قرن، نصف يف املئة يف
ذهب ما خالف عىل وإننا به، يستهان ال مقداًرا منه تستورد كانت أن بعد القمح تصدر
فرنسا يف الزراعة تقدم عن نشأت الزيادة تلك إن نقول الشهري االقتصادي العالم هذا إليه
وبيعها السلع صنع رأوا فألنهم التقدم؛ هذا بمثل يأتوا لم اإلنكليز كان وإذا فنيٍّا. تقدًما
بأمور اهتمامهم من أفيد ثمنها ببعض الخارج يف القمح من إليه يحتاجون ما اشرتاء ثم

الزراعة.
عالم ويف موضوعنا، عن خارج فبيانه ا مرضٍّ أم الحماية نظام كان أمفيًدا وسواء
من األيام هذه يف أحد يكن ولم السهل، عن بل األحسن عن يبحث ال الحارض السياسة
أخطأ وإذا فيه، يرغب ال الذي النظام تطبيق البالد أحد يلزم بحيث والسلطان القوة
األمر. نهاية يف عليه تدله التي هي والتجربة خطئه، نتائج يقايس ذلك تقدير يف شعب

عىل ونطلع املايض، عوامل عن الحارضة العوامل اختالف درجة تتبني تقدم ومما
وعالئق والصناعة العلم مبتكرات فمن الشعوب، تحول يف السياسة نظريات تأثري قلة

لها. الخضوع من وامللوك للشعوب بد ال عوامل تظهر ببعض بعضها األمم

مالءمتها، من للشعوب مناص ال رضورات عن كناية االقتصادية الحياة مقومات إن قلنا
العلوم أرباب بها يأتي مصنوعة رضورات الطبيعية الرضورات هذه إىل نضيف واآلن

والحكومات: السياسة يف النظرية
— مخترباتهم يف التي الوسائل بجميع تذرعهم رغم عىل — الحياة علماء يستطع لم
تربية فن إليه يؤدي الذي الخفيف السطحي والتغيري الحياة، ذوات من نوع أي يحولوا أن
سري لقد الحياة؟ ذوات تحويل من أسهل املجتمع تحويل فهل األجل، قصري واٍه الحيوان
فإمكان يسريها، يزال وال عرص من أكثر منذ سياستنا، السؤال هذا عن اإليجابي الجواب
يف والثورات الفتن رجال عند البديهي من عد الجديدة األنظمة بسن املجتمعات تجديد
يف يطمع وكل زماننا، يف واالشرتاكيني الفرنسية الثورة زعماء عند سيما وال عرص، كل

النظري. العقل يمليها خطط حسب املجتمعات تجديد
الحياة علم إىل باستناده فالعلم االعتقاد، ذلك فساد ظهر تقدم كلما العلم أن غري
االنقالبات وأن الغاية، إىل ضئيل املجتمع يف تأثرينا أن يثبت والتاريخ النفس وعلم
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باطنية، لروح خارجي ظرف سوى ليست األنظمة وأن الزمان، بفعل إال تتم ال األساسية
شعبًا يالئم الذي وأن تكوينه، عىل يقدر أن دون جسًما يناسب الذي اللباس تشبه وأنها

آخر. شعبًا يالئم ال قد
التاريخ صفحات من صفحة فكل الحوادث، سري يف والرجال النظم شأن ننكر ال
النظم أن مالحظ غري الشأن ذلك أهمية تقدير يف التاريخ يبالغ وإنما عظمه، عىل تدل
الوقت يف تظهر لم إذا وأنها طويل، ماٍض توسع عن عبارة الغالب يف هي والرجال

الفاتحني. كعمل مخرب عمل ذا تكون املناسب
هذه فسنحارب عقيدة، أصبح وقوانينه نظمه بتبديل تتبدل الشعب روح بأن والقول
فكان عليها مثابرة الالتينية األمم ظلت وقد الكتاب، هذا من مختلفة مواضع يف العقيدة
عرفها دامية ثورة أعظم إيقاد إىل دفعتنا األنظمة قدرة يف فأوهامها ضعفها، سبب ذلك
انحطاًطا مستعمراتنا انحطاط وإىل الرجال، من كثرية ماليني قتل إىل وأدت التاريخ،

خطًرا. انتشاًرا بيننا االشرتاكية انتشار وإىل محزنًا،
سكان عىل بدقة نطبقها نزال فال الهائلة، العقيدة تلك يزعزع أن يشء استطاع وما
لنا بغًضا يزيدهم بما لنعاملهم أيدينا بني السيئ طالعهم ألقاهم الذين مستعمراتنا
بضع بنقلها العمياء السياسة تلك عىل مثاًال مؤخًرا الصحف نرشت وقد علينا، وتمرًدا
عصيان به فأوجب موظفيه، عىل العاج شاطئ حاكم نرشه الذي املنشور من عبارات

النظام. إلعادة فرنسا من جيش وسوق الضباط من كثري وقتل املقاطعة هذه
بقوة تتغري ال الشعوب روح بأن العلم عن العضال عجزنا املذكور املنشور يثبت
«يجب فيه: جاء ما بعض فإليك أخرى، ترض قد أمة تنفع التي األنظمة وأن املراسيم،
التأثري من والدليل اإلقناع عنه عجز وما أنوفهم، رغم عىل مستعمراتنا سكان يتقدم أن
بمقتىض تعاملوهم فال ليفقهونا، النفيس مزاجهم الزنوج فليغري أال تفعله، فالقوة فيهم
إىل نصل حتى وجلني غري عملنا يف ولنمِض الحائط، عرض برغباتهم ولنرضب العاطفة،

رقي.» لكل املنافية عاداتهم احتقْرنا وإن عملنا نتائج نخىش وال املنشودة، الغاية
ذلك مثل إذاعة عىل يجرؤون الذين اإلداريني الحكام أفكار تغيري يجب أنه وعندي
نتائج يخَش «لم الذي املقاطعة تلك حاكم نال وقد الزنوج، أفكار تغري قبل املنشور
فمن تعم، لم الدرس هذا فائدة ولكن وقعت، التي الحوادث من صارًما درًسا عمله»
الدينية املعتقدات بني ذلك يف فرق وال والتجربة، بالربهان يتبدل ال أنه املعتقد خصائص

تلك. أجل من أقرص هذه أجل كان وإن السياسية، واملعتقدات
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نظام يف الضعيف الشأن من للعقل ما لنا يثبت الحارض الوقت يف النفس علم تقدُّم
أعمالها. يف إليه تستند أنها الحكومات جميع زعمت وإن وسريها ومعتقداتها املجتمعات
الفلسفة كتب يف جاء ملا خالًفا — للمنطق أن واملعتقدات» «اآلراء كتاب يف بينت وقد
الديني املنطق منها نذكر ا، تامٍّ اختالًفا العقيل املنطق عن تختلف أنواًعا — املدرسية
فأما مطلًقا، اآلخر عن األنواع تلك بأحد يعرب وال الخصوص، عىل العاطفي واملنطق
الديني واملنطق العاطفي املنطق وأما العلوم، سيما وال املعارف ركن فهو العقيل املنطق
املنطق ويسيطر والشعوب. األفراد يف والحركة السري عوامل أي املعتقدات؛ تقوم فعليهما
املنطق يهيمن حيث — الالشعور دائرة ويف أعمالنا، تفرس حيث الشعور دائرة عىل العقيل

األعمال. لهذه الحقيقية البواعث تنضج — الديني واملنطق العاطفي
تقوم ال األنظمة أنَّ يدركوا أن من تمنعهم لها حد ال التي اإلصالح رجال سذاجة
فقد اإلنكليزية، السياسة ألقطاب األيام هذه يف بدت الحقيقة هذه أن غري عقلية، أدلة عىل
عدم إنكلرتة دستور به يمتاز ما أعظم بأن الربملان يف بريطانيا وزراء أحد حديثًا رصح
دساتري ضعف يف والسبب الدستور، ذلك قوة رس هو هذا والربهان، العقل عىل قيامه
يقتضيه ما عىل قيامها هو قرن منذ أوقدناها التي ثوراتنا عن الناشئة الكثرية فرنسا

النظري. العقل
أكتفي وإني نفًعا، فيه اإلسهاب يجدي فال الالتني نفوس تستمرئه ال البيان وهذا
األدلة عىل يقم لم وحكومات ديانات من األمة حياة لحمة منه تتألف ما أن أذكر بأن
الرأي يف للتأثري املشاعر مداراة معرفة يف ينحرص السياسة أقطاب شأن وأن والرباهني،
نرى سوف ولكن املعقول، من خطبهم يف بما يؤثرون أنهم عىل الظواهر تدل نعم العام.
مما بل أبًدا، املنطقي الخطب انسجام من تتأثر ال فالجماعات آخر، منهًال لإلقناع أن
العقلية الخطبة بأن سلمنا وإذا عاطفية، صور من نفوسهم يف الكلمات بعض تورثه
السري عىل باعثًا يكون وال طويًال يدوم ال اإلقناع هذا فإن النفس، تقنع قد الخالصة

والحركة.

السائدة العقلية املبادئ عن نشأت التي األساسية االنقالبات نوضح يشء بأي ولكن
تحول إىل ويؤدي الرجال، يقود الذي هو العقيل املنطق يكن لم إذا الفرنسوية، للثورة

معتقداتهم؟
عالم الفرنسوية للثورة يكن لم إنه نقول ظاهري التناقض هذا أن نثبت أن قبل
الذي (مونتسكيو) تأثري وأما روسو)، جاك (جان سوى والنفوذ التأثري أرباب من نظري
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عىل يسعى األخري هذا كان ثم الغاية، إىل ضئيًال صار أن يلبث فلم البداءة، يف عظيًما كان
مجتمع إقامة اقرتح الذي لروسو خالًفا املوجودة االجتماعية النظم إيضاح يف الخصوص
عىل كان أيام سعيًدا كان اإلنسان أن — الحليم املتهوس — (روسو) اعتقد وقد جديد،
أن أيًضا واعتقد النظم، تلك تبديل الصواب من وأن شقيٍّا، وصار النظم، فأفسدته الفطرة
فيها الشقاء علة والفقري الغني بني البغضاء وأن املجتمعات، يف عيب كل مصدر التفاوت
بوسائلهم تحقيقه أتباعه حاول ما وهذا ذلك، ملعالجة الشعبية السيادة برضورة فقال
األمور. زمام عىل فقبضوا واإلكلريوس واألرشاف امللك مقاومة أثارتهم عندما املعهودة

(النسون) املوسيو أصاب فلقد الفرنسوية، الثورة بانقضاء (روسو) تأثري ينقِض ولم
واضطهاد العامة واالنتخابات واملساواة للديمقراطية تيرس الذي التقدم «إن قال: حيث
يف جاء ما يالئم قرون منذ والتملك الثروة ومناصبة املتطرفة األحزاب ورغبات األقليات،

موحيًا. ملقنًا منه أكثر بها يحتج حجة بالحقيقة (روسو) أن وسنرى كتابه»،
النظر، تستوقف الفرنسوية الثورة أيام (روسو) مبادئ بها انترشت التي والرسعة
١٧٨٩ سنة امللك عىل الفرنسويني أكثرية عرضتها التي العامة العرائض يف طلب فقد
حققه ما أي إلخ، … متماثلة وعدالة ثابتة قوانني وسن اإلقطاعية، االمتيازات إلغاء
فألن امللكية؛ بإبطال فيها الناس يطالب لم وإذا التقريب، وجه عىل قوانينه يف نابليون
تم — امللكية إلغاء ومنها — املذكورة املبادئ أن عىل الجميع، عند محرتمة كانت امللكية

أنكرته. ما جميع عىل الهول دور قىض عندما سنوات ثالث بعد النرص لها
وبني الحوادث، سري يف قليل العقلية املبادئ عمل أن بياننا بني تناقض هنالك إذًا
نقول بأن التناقض هذا نزيد وإنا الفرنسوية، الثورة أثناء يف الرسيع املبادئ هذه تأثري
عىل تبعث لم املبادئ تلك وأن ببطء، تكونت قليلة بمبادئ مسريون جيل كل يف الناس إن

مشاعر. إىل تحولت أن بعد إال والحركة السري
أرباب مبادئ تأصلت فإذا أمره، ظاهر رغم عىل التناقض لهذا أساس ال أنه والواقع
العهد قديمة فألنها الجموع؛ روح يف بسهولة الفرنسوية الثورة عهد يف النظرية العلوم
قبًال موجوًدا كان ما القوانني بقوة دعمها غري تفعل لم الثورية فاملبادئ حديثة، ألنها ال
تطفئها. أن دون جذوتها تلطف أو االجتماع، مقتضيات تكبحها قد ورغبات مطامع من
اقتىض وقتما املعايش يف وبالتفاوت امللوك بسلطة السابق العهد يف الشعب سلم
ولكنه طبيعيٍّا، أمًرا املبدأين هذين يعدون الناس وصار ذلك، القديم املجتمع كيان
الحاكم هو الشعب أن امللوك من نفوذهم يستمدون كانوا الذين األمر أولو جاهر حينما
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ظلم، الثروة يف التفاوت وأن امللوك، استبداد محل يحل أن ينبغي استبداده وأن الحقيقي،
املبادئ هذه بصحة الشعب آمن أفراده؛ عىل السابقني سادته أموال توزيع يجب وأنه
حكومة أن ولو القتل. يستحق عدوٍّا تحقيقها دون يحول من كل يعترب وأضحى بحماسة،
الفالسفة بعض أقوال إىل مستندة والنهب القتل تتيح قوانني سنت الحارض الوقت يف
التي للحكومة هتفوا كما لها وهتفوا األشياع، من به يستهان ال عدًدا الحال يف لجمعت
تطبيق أن غري واألصدقاء، العمال بني تقسم كي اليسوعيني أموال عىل باالستيالء أمرت
بضع بعد أدركوا كما — يدركوا أن يلبثون ال فالناس املدى، قصري املبادئ هذه مثل
الفوىض، يعقب الذي هو الغنى ال الخراب أن — الفرنسوية الثورة نشوب من سنني
إنقاذها عىل قادر نشيط مطلق حاكم عن الثورة تلك يف بحثت مثلما األمة تبحث وحينئذ

النظام. وقلة االرتباك براثن من

أن عاملني غري الشأن هذا وحدود الحكومات شأن فائدة يف الوهم الناس يأخذ ما كثريًا
أنفسنا عن اليوم ندافع أن علينا وليس بالرش، تأتي ما وكثريًا بالخري تأتي قلَّما الحكومات
األنظمة يضعون الذين املشرتعني إفساد إزاء بل وحدها، الشديد االقتصاد مقتضيات إزاء
التي االجتماعية القوانني أعمالهم ومن ذلك، سنبني كما الوقت اندفاعات بتأثري والقوانني
الحرف تعلم تقيد التي القوانني ومنها أحد، إثراء إىل تؤدي أن غري من الصناعة تعوق
وقتلة، لصوص إىل منهم يسري غري عدد وتحويل املعامل من الصناع صغار طرد فتوجب
املتوالية الدينية االضطهادات ومنها األوالد، يقرتفها التي الجرائم زيادة ذلك عىل تدل كما
الخارجية تجارتنا تقيضعىل سوف التي الجمركية القوانني ومنها اإلكلريوس، مال ونزع
قرص منشؤها التي القوانني فهذه جرٍّا. وهلم بمثلها، لها األجانب مقابلة من توجبه ملا
مكرهني ترانا التي الطبيعية آالمنا إىل أضيفت مصنوعة مصائب سوى تكن لم النظر

وطأتها. احتمال عىل
ضالل نبني أن نريد بل املقام، هذا يف العقل نخاصم أن نود أننا ببالك يخطرن وال
له سلطان ال التي الحوادث مجرى تغيري عىل به يستعينون الذين املشرتعني أولئك
الناس تقود التي هي واملعتقدات املشاعر وإنما فقط، واملعارف العلم قوام فالعقل عليها،

التاريخ. وتكون
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تفسريها، من ثم والحوادث األعمال من العلوم كبقية السياسة روح سنن تستنبط
عللها تعيني من أي تفسريها، من أسهل السياسة عالم يف واختبارها الحوادث ومشاهدة
أحد، عىل ١٨٧٠ سنة حرب يف جيوشنا انكسار يخَف فلم وقوعها، قبل نتائجها وكشف
تلك مثل من أنفسنا لوقاية أنسب اإلصالحات وأي االنكسار؟ ذلك علة هي ما ولكن
صحة القارئ يعتقد ولكي الصعوبة، وتبدو واإليضاحات التفاسري تختلف هنا الهزيمة؟
عما أو سنة عرشين يف الجيش نظم يف قيلت التي املتناقضة النظريات عن ليبحث ذلك
لساد االجتماعية الحوادث تفسري سهل ولو األقل، عىل التقارير من املتخصصون كتبه

فيه. اختالف يقع ولم شأنه يف بيننا االتفاق
— اليومية الحياة من جزء هي التي — السياسية الحوادث مالحظة تكن ومهما
نشعر التي الحادثة أجزاء تكون عندما الصعوبة وتشتد أسبابها، تمييز يصعب سهلة
تقيض فالرضورة البحث، هذا مثل يف دليًال اإللهام اتخاذ يكفي وال منها، يسريًا قسًما بها
يجب أي الطبيعي، التاريخ سيما وال األخرى العلوم يف كما فيه الطرق أدق باتخاذ علينا
كثريًا واحدة فصيلة تحت يجمع الذي الطبيعي العالم حذو يحذو أن النفيس العالم عىل
من اعتباره من بدًال الثديني ذوات من مثًال الحوت فيعد ظاهرها، يف املختلفة األمور من
القرش فصيلة من الحوت لعدوا األمر يف النظر الطبيعة علماء ينعم لم ولو السمك، نوع

ذلك. عكس الحقيقة أن مع السنجاب فصيلة من ال
العوامل نكتشف أن هو السياسة روح يف يشء أصعب أن عىل السابقة العبارات تدل
كثرية، عوامل عن صدر ما واحد عامل إىل نعزو ال وأن للحوادث، القريبة أو البعيدة
العوامل من عدد بذكر إلثباتها فأكتفي الصعوبة، تلك بيان يف الكالم أطيل ال وسوف

االشرتاكية. بها تنترش التي
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مستقبل وتكوين القدر تحسني أمل أي األمل، مبدأ عىل يشء كل قبل االشرتاكية تقوم
بواعث أهم من تراه ناقص وجه عىل إال السعادة مشكلة يحل ال أنه مع واألمل سعيد،

حني. كل يف البرش عرفها التي الحركة
كانوا فقد الزمن، هذا يف إليه احتياجهم معاشهم تحسني إىل الناس احتاج وما
ال أخذوا وقد وأما فيها، يشكون ال كانوا التي اآلخرة الحياة يف ذلك تحقق يأملون
أحد لنا يتضح وبهذا الدنيا، الحياة يف السعادة نيل يف يسعون فرتاهم اآلن يعتقدونها

االشرتاكية. انتشار يف العوامل
الديانات محل تحل أخذت ديانة االشرتاكية أن علمنا إذا أيًضا االنتشار ذلك ويتضح
أي — الديني الشعور أن عىل الحديث النفس علم دلَّنا وقد يغيب، أن نجمها أوشك التي
مناحي أحد هو — وخواطره أفكاره دليل يكون إيمان ألحكام الخضوع إىل املرء احتياج
آلهتهم، اسم سوى يغريوا لم متدينون قساوسة هم االشرتاكية فدعاة البرشية، الروح
(ترشين نوفمرب ٣٠ يف الصادرة (األومانيته) جريدة يف جاء ما التدين هذا مظاهر ومن
افتتاح حفلة يف قال (الصوربون) كلية يف الشاب األستاذ أن من ١٩٠٩ سنة الثاني)

العقل»! بآلهة فيها استغاث حماسية «موعظة االشرتاكية املدرسة
تختلف أشكاًال لالشرتاكية أن غري األمم، جميع يف عامة النفسية العوامل تلك إن
وملا املوروثة، الشعوب صفات أي العنرص، عامل ذلك أسباب ومن البلدان، باختالف
لكثري واحًدا عنوانًا االشرتاكية أصبحت الشعوب بحسب التباين من الصفات هذه بني
غرائز نرى ونحن واحدة، طبيعة ذات الصفات هذه تكون وكيف املختلفة، الرغائب من
وقوة الشخيص نشاطه عىل الحياة يف منهم كل يعتمد الذين املتحدة الواليات سكان
يحميهم سيد إىل يحتاجون الذين الالتينية األمم أبناء غرائز تُناِقض الفردية، استنباطه

أبديٍّا؟ احتياًجا
شعوبًا أن البديهي فمن املايض، أي آخر، نفسيٍّا عامًال نذكر العنرص صفات وعدا
حياتها شؤون ألدق مديرة حكومة رأسها وعىل كثرية قرون منذ مركزي نظام عىل سارت
مثل وميولها ومناحيها برغائبها تكون ال الدينية حتى والتجارية والصناعية االجتماعية

الوطأة. شديد غري قصري سيايس ماٍض ذات فتية شعوب
علينا يستحوذ الذي الحكومية االشرتاكية مذهب امللكية حكوماتنا جميع طبقت لقد
ذلك يف يبحث كتاب من فصًال لرأيناها الدقيقة (كولرب) نظم إىل نظرنا ولو يوم، كل
أحزابنا فجميع مجرية، حامية كآلهة الحارض الوقت يف الحكومة نعد أننا وبما املذهب،
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أول هم املصانع وأرباب منافعها، عن لتدافع أمورها يف باملداخلة تطالبها وطبقاتنا
جوائز إياهم ومنحها الجمارك رضيبة زيادتها من ليغتنوا تحميهم أن إليها طلب من
أرباب من إياهم بحمايتها الحكومة طالبوا بعددهم العمال اعتز ملا ثم إلخ، … وإعانات
البالد اقرتبت الحماية نظام بنت هي التي رغباتهم إىل الحكومة أجابتهم وكلما الصناعة،

االشرتاكية. من
أموال سلب يف استبداديٍّا سبيًال سلكت الزائدة املطاليب تلك تنجز لكي والحكومة
والبتياع تقاعد رواتب عمالهم تأدية عىل العمل أرباب لحمل قوانني فوضعت الناس،
يصبح حتى ذلك عىل وستستمر املنتجات، من كثري صنع واحتكار الحديدة، السكك

الدولة. موظفي من العمال
بفرضرضائب أصحابها أيدي من األموال نزع إىل يتدرجون أخذوا املشرتعني إن ثم
الناس ومساواة الكربى، الصناعات خراب إىل يؤدي هذا أن عاملني غري عليهم فادحة
عىل بالحقد املفعمة النفوس ذوي من كثري به يحلم ما حدوث أي والشقاء، البؤس يف

األفضليات.
نبحث أن يجب بل االشرتاكية، به تتحول ما كل ذكرناها التي العوامل تكن ولم
السلطان من والصيغ األلفاظ لبعض ما علة وعن الجموع، بني انتشارها كيفية عن أيًضا
تنترش الجاهلة، الجماعات بني انتشارها عىل عالوة االشرتاكية إن ثم النفوس، عىل الكبري
إىل نضم وهنا بنصيبهم، الراضني الوسطى الطبقات أبناء من الثراء وأهل األساتذة بني
املعتقدات ذيوع به نفرس الذي النفسية العدوى وعامل الجماعات روح عامل العوامل تلك

ظهورها. عند الكبرية

تأثري إدراك أن االجتماعية الحادثات إحدى ظهور يف العوامل كثرة علمنا أن بعد لنا يلوح
والثانية بسيطة إحداهما طريقتان ذلك ولبلوغ الصعوبة، عظيم املتبادل العوامل هذه
علة تقدير عن عبارة — لبساطتها االستعمال كثرية وهي — البسيطة فالطريقة معقدة،
من استياءً العمال أبدى فإذا جميعها، ملعالجتها ظاهرة أدوية وإيجاد للحوادث، واحدة
عىل سبيلهم يف رضيبة بفرض الطريقة هذه حسب ذلك معالجة تكون طالعهم سوء
وإثقال العزب بإرهاق ذلك مداواة تتم املمالك إحدى سكان تناقض وإذا األغنياء، دخل

إلخ. … بالغرامات أبنائها من ولد ذا ليس من كاهل
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أوجبت وقد الساسة، من النظر املحدودة النفوس أولو يتعقل الوجه هذا عىل
الباحث عىل يجب التي الطريقة إىل اآلن فلننظر املرضة، القوانني من كثري سن سذاجتهم

يسلكها: أن السياسة روح يف
أم كانت قريبة — كثرية عوامل عن الغالب يف تصدر االجتماعية الحادثة كانت ملا
املتقابلة قيمتها يقدر أن ثم أوًال، بينها يفرق كيف يعلم أن الباحث عىل وجب — بعيدة
أخف مسعاه أن غري كثرية، علل من تشتق حادثة إزاء الطبيعي العالم يفعل هكذا ثانيًا،
استنتاجاته صحة تحقيق عىل يقدر املكررة بتجاربه ألنه االجتماعي؛ العالم مسعى من
االجتماعية، الحوادث يف االجتماعي العالم دليل هي التجربة ال املشاهدة أن مع األوىل،
حدوثها، يف شأن لنا يكون أن دون تقع أنها إال قليلة ليست االجتماعية التجارب إن نعم
توجبه ما يعلم وكل فقط، أمرها إيضاح إىل مضطرين ترانا تكريرها عن لعجزنا ونحن

االجتماع. علم اعتبار يف ونقص الرأي يف اختالف من اإليضاحات هذه
كثرية شعوب يف متماثًال تأثريًا يؤثر أنه شوهد إذا إال عامل قيمة تغيري يمكن وال
ال لكونه النهج وهذا تتغري. ال ثابتة العوامل بقية تظل أن عىل مختلفة، أزمنة خالل
قليلة مبتذلة حقائق سوى به يستنبط ال البساطة يف غاية هي أحوال عىل إال يطبق
الشعوب عىل تتغلب القوية الشعوب وإن الفوىض، يعقب املطلق الحكم إن كالقول الفائدة

إلخ. … الضعيفة
يسهل االجتماعية الحادثات إلحدى املوجبة العوامل تحليل أن أرى هذه الحالة يف
اآلخر والبعض دائم بعضها مختلفة عوامل نتيجة االجتماعية الحادثة أن علمنا إذا
ومن مستمرٍّا، ثابتًا تأثريًا الحوادث جميع يف تؤثر فإنها الدائمة العوامل فأما موقت،
أو الدينية املشاعر أي املايض؛ وعامل املوروثة، الصفات أي العنرص؛ عامل العوامل هذه
املؤقتة العوامل وأما طويل، ماٍض يف األمم روح يف ثبتت التي االجتماعية أو السياسية
تتسم التغري القليل الوراثة عامل يف بتأثريها هي وإنما الدوام، عىل تتقلب بالعكس فإنها
تسري متباينة عنارص إىل املنتسبة الشعوب يجعل ما وهذا محالة، ال العامل ذلك بسمة
التاريخ إن ثم واحدة، مؤقتة لعوامل واحد زمن يف تخضع عندما مختلفة، أشكال عىل
معتقداتها — الظاهر يف ولو — تغري أن تستطيع الواحدة األمة أن الغالب يف بيانه مع
ما الحال يف ويحول التغريات، تلك تحت من بالحقيقة املايض يربز وفنونها وأناظيمها

وأشكال. صور من العنيفة الثورات أوجبته
لخفائهما، عادًة أمرهما يُغفل اللذين املايض وعامل العنرص عامل درس إذًا يقتيض
تحت ينطوي أنه لرأينا مثًال فرنسا إىل نظرنا فلو فعليٍّا، تأثريًا األمم نشوء يف يؤثران فهما
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مسريان الالتينية األمم بني مشرتكان ثابتان مبدآن فيها اشتعلت التي السياسية الفتن
واعتقاد يشء كل إصالح عىل الحكومة قدرة اعتقاد وهما؛ متشابًها تسيريًا ألعمالها
توسع كثرية فصول يف سندرسهما اللذين املبدأين هذين وبفعل املطلق، القوانني سلطان

املذهب. ذلك تفتح عن كناية هو الذي االشرتاكي املذهب ونما الحكومي، املذهب
فلقد الصعوبة، كثري فيه البحث يكن لم ولذا قليلة؛ العامة العنرص عامل أوصاف
من بعًضا الحظنا عندما ومستقبلهم املتحدة الواليات سكان أحوال من كثريًا علمنا
إىل واالحتياج والتفاؤل الشخيص املجهود عىل واالعتماد كالنشاط األساسية أخالقهم
فأدركنا الحكومة، تدخل عن يغني الذي الشخيص االستنباط وتعود الفردية الحرية
عىل لالطالع أوًال الحكومة هذه درس ال حكومته عن مستقالٍّ األمريكي درس وجوب
أحٍد عىل معول غري الحياة معرتك يف تقدم غاربه عىل حبله أُلِقي ملا فاألمريكي حقيقته،
الكئيبة الالتينية األمريكية الجمهوريات يف بحثنا إذا وكذلك بنفسه، نفسه مصري مقرًرا
األوصاف من قليًال عدًدا نرى فيها، أطنابها الضاربة الفوىض من الخروج عن العاجزة

تاريخها. مجرى عىل مهيمنًا األساسية النفسية
وجهة تعني التي العامة الكبرية العوامل معرفة أن السابق اإليضاح من يظهر
الصعوبة خفت وما السياسة، روح عن — قليًال ولو — القناع تكشف األخرى العوامل
ومنطق، عقل كل تعقدها أمام يتيه مؤقتة عوامل عدة الدائمة العوامل فبجانب كثريًا، بها

املؤقتة؟ العوامل هذه تأثري نعني فكيف
إىل أرشنا التي الثابتة الكبرية العوامل عدا — دور كل يف أن بمالحظتنا ذلك يكون
واحد، معنى نحو واألعمال األفكار توجه التي الناظمة املبادئ من يسريًا عدًدا — تأثريها
ويعني الثانية، اإلمرباطورية دور يف السياسة وجهة القوميات مبدأ عنيَّ الوجه هذا عىل

إلخ. … الحارض الوقت يف االشرتاكية وجهة االجتماعية املراتب بني املساواة مبدأ

املتفاوتة العوامل من كثري بفعل يتم حادثة كل تكوين أن نرى السابقة املالحظات فمن
األسايس وتمييز العوامل، هذه أهمية تعيني عن عبارة السياسة روح فشأن أهميتها، يف

منها. الثانوي وطرح بينها
يف سيما وال العلوم، يف كما رضوري السياسة روح يف الثانوية العوامل طرح إن
أوجبه فمما الصعوبة، كثري الرضورة هذه نسبة عىل وهو الفلك، وعلم الطبيعية الفلسفة
علل الناس يعد ولم الغاية، إىل معقدة حادثة كل اعتبار الحديث الزمن يف العلوم تقدم

عندهم. واالختبار املشاهدة وسائل يف لنقص إال بسيطة األشياء
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عن وتغاضيه الحادثات، إلحدى األساسية العوامل إبرازه يف العالم فطنة وتتجىل
التأثري ذا الثانوي الخلل بطرحه إال نواميسه يوضح أن (كبلر) استطاع فما األخرى،
كالعالم األمور يبارش الحقيقي السيايس وكذلك الفلكية، األجرام حركات يف الضعيف
زمن يف ا مهمٍّ يكون قد األزمنة أحد يف له أهمية ال الذي الواحد العامل أن متذكًرا الفلكي

آخر.

بالتدريج، يتقلص أخذ فقد مطلقة نواميس بوجود القائل السابق القرن علماء رأي ا أمَّ
كما تتحول التي الجثمانية النواميس من أكثر ثابتة السياسة روح مبادئ تكون ولن
عىل املنتظرة غري العوامل من كثري بفعل تتضعضع السياسية املبادئ إن ثم معلوم، هو
إزاء املألوفة العوامل بعض تأثري اختفاء األوقات بعض يف نرى الوجه هذا فعىل الدوام،
عىل يقدر الجريان هذا نظام يعرف الذي السيايس والرجل اآلراء، يف مفاجئ جريان

.١٨٧٠ سنة يف ذلك بسمارك استطاع كما األقل، عىل وجهته تعيني أو توليده
بعض يف أمامها تقف أن أخرى قوة أية تقدر ال أدبية قوة املفاجئ اآلراء وجريان
الرأي واتجاه يتكلم الذي هو األمور جريان «إن فقال: ذلك نابليون أدرك وقد األحيان،
يف تسوقني كانت التي هي فاألحوال نفيس، سيد يوًما كنت وما يقوده، الذي هو العام

وقت.» كل
الحديث، تاريخنا صفحات من صفحة كل يف وتقلبه الرأي جريان سلطان ويبدو
اإلمرباطورية ثم الروائي الدور ثم امللكي النظام إعادة ثم األوىل اإلمرباطورية قصة فما
عنه حكى الذي و«األمري» ذلك، عىل أمثلة سوى إلخ … (بوالنجيه) حادثة ثم الثانية
جميع تتجه عندما مخيفة الجماعة قدرة وتصبح «الجماعة»، اليوم يسمى (ماكيافييل)
أن السياسة رجال فعىل طويًال يدوم ال االتجاه هذا كان وإن واحد، غرض نحو العزائم

ذلك. يعلموا
آراء يف جريان من دورهم يف يحدث قد ما األدوار أحد رجال يفقه ال الغالب ويف
من الثورة هذه إليه تؤدي قد ما الفرنسوية الثورة أوائل يف أحد يبرص فلم الشعب،
تغرق السفينة كانت بينما القائل: املثل مصداق ظهر املذكورة الثورة ويف رهيب، مستقبل
أمراء مربية دوجانليس) (مدام فكانت بالغرق، بعًضا بعضهم يهنئون السائحون كان
هذا إىل ينظرون األرشاف وكان (الباستيل)، حصن هدم لريوا تقودهم (أورليان) عائلة
الربيد موظفي اعتصاب إىل الُعمي الوسطى الطبقة أبناء نظر كما العطف بعني الجريان
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مرتبط الفكرية الحوادث بأن الحارض الوقت رجال من أعلم آنئذ الناس كان وما األول،
ملعلومات علة تصبح أن تلبث ال منها واحدة كل وأن وثيًقا، ارتباًطا ببعض بعضها

أخرى.
ودراية بحكمة الناس يحكموا أن يودون الذين الرؤساء عىل ما البيان هذا من نرى
الجماعة، أفكار عن تباعدهم بمقدار املصاعب تلك وتشتد املصاعب، من يتجشموه أن

ومخاطبتها. اكتناهها عن تقصيهم أخرى لعوامل وخضوعهم
الرس هو وهذا الطبقة، تلك من كان إذا إال طبقة أبناء معرفة املرء يحسن وال
هؤالء يجعلون كيف يعرفون العمال طبقة من هم الذين العمال» «اتحاد زعماء أن يف
والنظريات الكبرية باملبادئ يبالون ال الزعماء أولئك أن فبما يجب، كما يطيعونهم
النظر ذات الجموع هذه وأن بها، تعبأ ال كذلك الجموع أن يعلمون اإلنسانية يف الجميلة
وأنها حماسية، وجيزة صيغ يف أفرغت التي باملعتقدات جدال غري من ترىض املحدود
رجال األوامر هذه عليها أمىل إذا عقريتها ترفع أن دون من تجربًا األوامر ألشد تخضع

وتأثري. نفوذ ذوو لجان أو
الوجيز العلم بهذا ولكنهم النفس، بأحوال وجيز علم سوى الزعماء هؤالء عند وليس
أين يعلمون وهم البسطاء، يستعبدوا أن استطاعوا الساذجة النفوس أويل ألفكار املالئم
أن أمورنا بوالة أحرى فما السياسة، رجال أغالط يجهلون وال يريدون، وماذا يذهبون

حذوهم. يحذوا

ما — مؤقتة أم كانت دائمة قريبة، أم كانت بعيدة — جميعها العوامل تلك من يتألف
يتوقف صحيًحا حالٍّ املعادلة هذه حل فعىل االجتماعية»، األدوار أحد «معادلة نسميه
إلحالل املشرتعون يتدخل لم إذا تحلها التي هي والرضورة األمة، مستقبل الغالب يف

بينها. الكون سنن توازن التي العوامل
تلك تنوع االجتماعية الحادثات إحدى يف التحول عوامل عد من لنا تبني وقد
قوى من حزمة تتكون مجموعها فمن خفاءً، أشدها تأثريًا أكثرها أن لنا وظهر العوامل،

تحركها. التي الخيوط تجهل بلعبة اإلنسان أشبه فما الشعب، مقادير تقود خفية
ولو أعمى، تسليًما مسلمني نكابدها أن علينا فليس القوى، هذه سلطان يكن ومهما
استطاعوا وال األوىل، الهمجية طور من خرجوا ملا البرش عىل الشعور ذلك مثل استحوذ

قاسيًا. استعباًدا األمر أول استعبدتهم التي الطبيعة يقهروا أن
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تحقيق عىل السياسة روح اقترص فلو السياسة، روح يف آخر بابًا نطرق وبهذا
العاقبة كشف فائدة أخريني؛ فائدتني السياسة لروح نرى وعليه عبثًا، ألصبح األمور

وتأثريها. املستقبل مفاجآت عمل نبطل الفائدتني فبهاتني املقصد، نيل وفائدة
وقوع — الدينية التقاليد يف جاء كما — يؤيد العلم أن مع ذلك إىل نصل وكيف
املقادير عمل إبطال يمكن أنه أخري فصل يف سنرى زمن؟ كل يف القدر حبالة يف اإلنسان

منها. تتألف التي العنارص بتحليل
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األول الفصل

االشرتاعية القواننيواألوهام مصدر

النفوس، يف تأصلت التي املبادئ من قليل عدد تفتح عىل السياسية الحوادث من كثري ينم
تأثريًا. املبادئ هذه أشد من هو املطلق القوانني سلطان واعتقاد

ديني، معتقد كل ربقة من تخلص أنه يزعم الناس من كبري جمهور فرنسا ويف
تنويًما املنومني نبوآت غري يخىش وال واألساطري بالخرافات ويستهزئ اآللهة يجحد وأنه
إنها قيل التي — فرنسا يف أصعب يشء ال أنه غري عرش، الثالث العدد تأثري أو مغنطيسيٍّا
والقوانني، الدساتري قدرة يف قليًال ولو يشكون أناس مصادفة من — الفكر حرية بالد
االجتماعية، الشعب حال إصالح عىل قادرة االشرتاعية النصوص أن يعتقد فيها فكل
ونرش معايشهم يف الناس بني واملساواة الغني حساب عىل الفقري إغناء تستطيع وأنها

العالم. يف السعادة ألوية
العلوم أصحاب يقدسه الذي الوحيد املذهب هو القوانني بسلطان القائل املذهب إن
عىل ُمجِمعة أحزابنا جميع لرأينا األمور حقائق يف دققنا فلو التقريب، وجه عىل النظرية
ويلح واملراسيم، النظم بقوة املجتمع إصالح وراء يسعى منها فكل األعىل، مثالها عدِّه
إىل املصادفة ساقته إذا يعلم أحد وال االجتماعية، األفراد حياة يف التدخل يف الحكومة عىل
حكوميٍّا يعتربه أن له يحق وإنما متدين، غري أم متدين الفرنيس هذا أن بفرنيس االجتماع

حال. كل عىل
الثورة رجال كان فقد تاريخنا، يف العوامل أعظم من املطلق القوانني تأثري واعتقاد
العقل ألهوا أن لبثوا وما األنظمة، بقوة إصالحه يتم املجتمع بأن مقتنعني الفرنسوية

باسمه. تعلن املراسيم كانت الذي
الوسائل عن تبحث النامية الدينية األفكار ذات األمم جعلت كثرية أسباب وهنالك
الرب مطالبة أن أيقنت ملا األمم هذه أن ومنها االجتماعية، أمراضها بها تعالج التي
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محل القوانني قدرة بذلك فأحلت املشرتعني، بها تطالب أخذت نفًعا تجدي ال باملعجزات
اآللهة. قدرة

الناس إيمان يضعضع لم شعبي بمؤتمر ُسنَّت التي القوانني أصاب الذي والفشل
تأمر كاآللهة وهي األديان، مذاهب به ضارعت الذي نفوذها عىل حافظت فقد بقدرتها،

معلوم. هو كما ُفرسِّ إذا حرمته يفقد واألمر به، تأمر ما تفرس أن دون
التي األغالط أعظم من — آنفا بيَّنت كما — هو املجتمع تصلح القوانني إن والقول
ونالت وشقاء، بؤس ميتة البرش من ماليني عدة سبيله يف مات فقد التاريخ، سجلها
يحافظ ذلك ومع عظيمة، دول الوجود عن وغابت الزاهرة، املدن من كثريًا التخريب يد

وقت. أي يف منه أكثر سلطانه عىل املذكور الوهم
عن القناع كشف يف جهًدا آلوت وما ذلك، خطل إثبات يف الفالسفة بعض سعى وقد
تفعل ماذا ولكن األمم»، تطور «رس كتاب يف سيما وال مؤلفاتي، من كثري يف األمر حقيقة

املداهنني؟ املشاغبني زعمائها غري إىل سمعها تلقي ال متقلبة جموع يف الكتب

من علله عليه خفيت ما ملعالجة يشرتع فرتاه الخارقة القوانني قدرة املشرتع يعتقد
التي القوانني رأى كلما االشرتاع يف ويرسف يشرتع هو الظاهرة، االجتماعية األمراض
فيستوضح هيجانه فيشتد يشرتع ثم للمقصود، مخالفة بنتائج أتت أو شافية غري وضعها
ملل، بال اإلدارة أمور أدق يف ويتدخل املراسيم، تطبيق لرتاقب لجانًا ويعني الوزراء،
األمم أن لنا ويثبت العهد، دور بنظام يذكرنا نظام نحو النيابي نظامنا يسري وهكذا
الجماعات حكم وأن آخر، استبداد ربقة يف لتدخَل إال استبداد من تتحرر ال الالتينية

األفراد. حكم محل بالتدريج يحل فيها املطلق
يقصد لم قوانني عن نشأت مخربة بنتائج مفعًما يجده تاريخنا يطالع ومن
أنها ١٨٤٨ يف الجمهورية حكومة ظنت فلقد العام، النفع سوى بوضعها املشرتعون
أبناء منها يكسب وطنية مصانع وأنشأت للعمال، قوانني سنت عندما صنًعا أحسنت
إغالق عىل املهيمنة االقتصاد مقتضيات أكرهتها حينما ولكن عيشهم، العاطلني البالد
أيًضا ذلك نتائج ومن النفوس، من كثري قتل إىل أدت دامية ثورة نشبت املصانع تلك
(سيدان) يف انكسارنا النظام هذا جرها التي املصائب ومن اإلمرباطوري، النظام إعادة

بالدنا. األجنبي وغزو
الغالب، يف الخطرة القوانني تسن فبتأثريهم اإلنسانية! محبي فصيلة أشأم وما
فمنها تحىص، ال املشرتعون قصده ملا منافية نتائج إىل أدت التي االشرتاعية والتدابري
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وبفعل بيانه، سيأتي كما التجاري أسطولنا انحطاط أوجبت التي املالحة جوائز قوانني
جميع عىل الخاصة أنظمتنا نطبق أن نرى مطلقة قدرة القوانني إىل به نعزو الذي املبدأ
مستعمراتنا حياة عىل يقيض سوف النهج هذا أن عن غافلني ذمتنا يف دخلت التي األمم

مربًما. قضاءً
من بضغط — املشرتعني يسوق األمور تحويل عىل املراسيم قدرة الالتني واعتقاد
من فيها بما مبالني غري الوطأة ثقيلة قوانني سن إىل — املتقلبة العزائم ذي الشعب
فرنك بمليار ُقدِّر الذي اليسوعيني مال العمال لصنوف تراءى أن فبعد وإجحاف. ظلم
وقد املليار، هذا عىل لالستيالء قانون وضع إىل الغوغاء عجيج إزاء الربملان اضطر
فلتلق البالد، يف مروعة سابقة الفاضح الحيف ذي الوحيش العمل بهذا املشرتعون أوجد
كيف لنرى األيام أحد يف الثوريني االشرتاكيني إىل األمور مقاليد االنتخاب مصادفات
متعللني اآلخر، البعض سبيل يف األمة طبقات بعض أموال نزع السابقة تلك من تعلموا

األقوى. حق مبدأ أي املطلق الحكومة قدرة بمبدأ
إال مشرتعينا مراسيم أوجبتها التي الفوىض من قليًال ولو مجتمعنا يتخلص ولم
ليقوموا املوظفني؛ من جحفل إيجاد يستلزم قانون فكل وقت، كل يف تطبيقها لتعذر
تكوين يف الحكومة ترددت ولقد املوظفني، هؤالء عىل وافرة رواتب إنفاق ثم بتنفيذه
هذه فأنقذت العمل، قوانني عىل للمحافظة مفتش ألف مئة خمس من مؤلف جيش
املوظفني تدخل إليه يؤدي الذي الكبري االنحطاط من صناعتنا وحدها العددية االستحالة

املصانع. أمور يف
لخرق تطبيقها يتعذر قوانني عن تعدل نفسها الحكومة نرى أخرى جهة ومن
املراسيم حبطت الوجه هذا عىل حق. إىل ينقلب عم إذا الجرم وألن حرمتها؛ الناس جميع
الناشئة العقود وسائر (آنونيم) املغفلة والرشكات املالية املضاربات لعرقلة وضعت التي

الحديث. االقتصادي التحول عن
املجالس قبل من تسن ال أن يجب اإلصالحات أن السابقة املالحظات من نستنبط
نعم األمور، جريان إزاء األيدي مكتويف يظلوا أن األمر أويل عىل يجب وأنه االشرتاعية،
كما مرضة قوانني وضعهم من أفيد كان األيدي مكتويف ١٨٤٨ سنة مشرتعي بقاء إن
إذا النفع كثرية قوانني فهنالك األحوال، جميع عىل تطبق ال النتيجة هذه أن إال وصفنا،

املشرتعني. إرادة عن مستقلة مهيمنة رضورات عن صدرت
عن فليبحث القوانني، أمر يف عمله يجب ال وما عمله يجب ماذا يعرف أن يود ومن
االنتفاع عىل تقدر ال األمة أن إىل يشء كل قبل نشري الغاية هذه ولنيل تكوينها، كيفية
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والقوانني الدساتري تلك كانت ولو األمتني أفكار تباينت إذا وقوانينها أخرى أمة بدساتري
اقتبست البالد بعض بأن الناس إقناع بمحاولتهم الفقهاء أرى ذلك وعىل الكمال، يف غاية
قرص عىل يدلون دستورهم، اإلنكليز من اقتبست أخرى بالًدا وبأن حقوقهم، الرومان من
الحقوق اعتنقت — مثًال األملانية كاألمة — أمة أن حدث وإذا النفس، علم يف باعهم
من كثري اتخاذ رغم وعىل األمة، بتلك مختصة تصبح أن الحقوق هذه تلبث ال الرومانية
ذلك يطبق أن استطاع أحدها أن نتذكر ال لها دستوًرا األسايس اإلنكليز قانون الشعوب

الدستور.

والقانون، والقضاء العادة وهي مراحل؛ ثالث اجتاز إذا إال يتم ال الحقوق أحد تكوين
الغالب ويف القانون، مرحلة أعني الثالثة املرحلة يف إال مفيدة املشرتع مداخلة تكون وال
الحقيقي، شأنه يتجىل وبهذا املواد، قالب يف وإفراغها العادات جميع عىل القانون يقترص
الذي الفقهاء مجلس مبتكرات من أنه الكثريون زعم وقد — املدني قانوننا يف دققنا فلو
وأنه قانون، شكل عىل ُجمعت فرنسوية عادات عن عبارة لرأيناه — نابليون يرأسه كان
الحال قانون بالحقيقة ليس أنه أي القضائية؛ الوحدة نحو بالدنا النتحاء األخري الطور

املايض. قانون بل
والقضاء اقتصادية، أم كانت صناعية اليومية االجتماع مقتضيات عن تنشأ والعادة
نشوء كان وملا االجتماعي، الحال طور فهو القانون يؤيده وما يؤيدها، والقانون يعينها
فالقضاء القوانني، نشوء من أرسع — الحارضة الحضارات سيما وال — الحضارات

الجديدة. العادات تقتضيه ما حسب هذه ليعدل يتدخل
يف القانون نصوص مراعاة عىل مكره مقيد فيها القايض أن يظهر التي البالد ويف
التي البلدان وأما بتحولها، متحوًال العادة مع فيها يسري أن القانون عىل يجب أحكامه،
يف يراعي نفسه فالقايض قوانينها، ملس احتياج فال كإنكلرتة طليًقا القايض فيها يكون

األمور. تحول تطبيقها
القوانني؛ من شوكة أعظم األمم جميع عند يكون — العادات يعني وهو — والقضاء
بني يكن لم أنه فمع والقوانني، الرشائع تجدد من أرسع االجتماعية االحتياجات تجدد ألن
تطبيقه يف أيد الذي القانون «نرى الرشائع لنصوص احرتاًما الرومان يداني من الشعوب
يف أفرط كما نصوصه حد تجاوز يف — (كرويه) قال كما — يفرط لم قضائيٍّا تأييًدا
لم وذلك رشيعتها، خولفت كما الناس بني الحكم يف مكتوبة رشيعة تخالف ولم روما،
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نموذج ميت بمجتمع تختص التي روما حقوق عدهم من الحارض الوقت يف الناس يمنع
خالد!». عام اشرتاع

برسعة، الوجود عن يغيب متجددة غري جامدة حقوقه تظل الذي املجتمع إن ثم
تلبث لم حدودها القرآن عني التي اإلسالمية الرشيعة إن حتى قط، تحدث لم حال وهذه
تغريًا أطرافها يف يتغري يشء وكل ثابتة الحقوق تظل وكيف الحدود، تلك تجاوزت أن
ولكنهم الرشيعة، نصوص احرتام عىل الناس يستمر قد مستحيًال؟ أمًرا تطبيقها يجعل
االثني األلواح قانون يمجدون الرومان كان فقد أحكامها، مراعاة عن يكفون ما رسعان
بما أحكامه يحولون القرآن يقدسون الذين املسلمون وكذلك يطبقوها، أن دون عرش

وتأويل. تفسري من به يأتون
القانون، ضد وأحيانًا القانون عن مستقالٍّ العادات بتحول القضاء يتحول وهكذا
(دركيم): األستاذ قال العادة، أمام يقف بحيث القوة من زمن أي يف القانون كان وما
يحول أن املشرتع استطاع ملا القربى ذوي مسافحة إىل العائلية الحياة بنا طوحت «لو
عىل تحكم أن اليوم تجرؤ محكمة فأي القول، هذا من أفصح يشء وال ذلك»، دون
يحرم القانون أن ومع القانون؟ يأمر كما الشاقة باألشغال مبارزة يف خصمه قتل رجل
فليس الدوام، عىل يربئونها املحلفني رأوا ملا املذنبة عىل االدعاء عن القضاة عدل الطرح
عليهم تمليه كما يسريوا أن عليهم بل الحقوقية، قواعدهم الناس يلزموا أن القضاة عىل

املجتمع. مشاعر
األمر، نهاية يف ظامًلا القانون ألصبح العادة تقلبات مع يسري الذي القضاء ولوال
بعيدة سياحة يف خربه انقطع الذي النوتي زوجة يحرر الذي الخصوصهو عىل فالقضاء
عىل دالة خطية وثيقة إبراز عليها يتعذر عندما القانون به يأمر الذي األبدي الرتمل من
أغواها التي املرأة رضر ضمان عىل املغوي يكره الذي هو أيًضا والقضاء زوجها، وفاة

الحال. هذه يف األبوة يحرم القانون كان وإن ولدها وتربية
للمشرتع، الحقيقي الشأن ويتجىل القوانني، تكوين كيفية تتضح األمور تلك بمثل
القضاء ويعني العادة تظهرها أن بعد القوانني تأييد عىل يقترص أن املشرتع فعىل
عليه محكوم املرحلتني هاتني يجتاز أن غري من فجأة يصدر قانون وكل حدودها،

باإلخفاق.
مثاًال — قبل ذي من أكثر سلطة يوم كل يزيد الذي — الشوري مجلسنا ولنورد
مىض فيما املجلس هذا كان القضاء، وتأثري العادة بفعل اآلن تتكون جديدة حقوق عىل
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سلطة ذا بالتدريج فصار لها، كبرية أهمية ال واجبات ذات إدارية هيئة عن عبارة
يف لالستئناف تابعة غري قاطعة بأحكام يأتي أصبح إذ السلطات، جميع أمامها تنحني
إىل املعزولني البحرية ضباط وإعادة الوزارة وأوامر الوالة قرارات كنقض مختلفة أمور

املعينني. املأمورين وعزل وظائفهم
والتي الرضورة، بنت هي التي العادات مصدرها السلطة؟ تلك مصدر هو وما
وإنما السلطات، بقية عىل يتطاول أن الشورى مجلس تخيل وما حدودها، القضاء عني
اإلدارة، رجال وسائر الوزراء أهواء تقييد يف لرغبته ذلك إىل ألجأه الذي هو الجمهور
النظم جميع تتدرج ذلك عن وفضًال العامة، الفوىض ضد تحميه قوة إيجاد إىل والشتياقه
الواليات كمحكمة والثبات، لالستقالل عنوانًا لتكون عليا سلطات تكوين إىل الديمقراطية
من قليل بعد الشأن من لها ما له سيكون الشوري مجلسنا أن يظهر التي العليا املتحدة
غريزيٍّا ظهوًرا السلطات تلك وظهور الحقوق تكوين يف هنا قلناه ما يربر ومما الزمن،
يتيرس ال ما به تكتسب نظام يدعمها ولم قانوني نص إىل قوتها يف تستند ال أنها مع هو

وسلطان. نفوذ من الرصيحة املحررة للقوانني
األساسية الحكم مبادئ تستند ال اململكة هذه ففي أيًضا، إنكلرتة يف يشاهد ذلك ومثل
سن وبتفويض مجلسني، إىل الربملان بقسمة يأمر قانون فيها وليس قانونية، مواد إىل
مع وهي إلخ، … مسؤولني وزراء بواسطة البالد يحكم امللك ويجعل إليهما القوانني
بالتدريج صارت وقد الدستورية، الحكومات عنوان تعد مكتوب1 دستور من عاطلة أنها
جمهوريات جميع رأينا املتحدة الواليات جمهورية استثنينا وإذا ملك، يرأسها جمهورية

املصادفة ساقتني وقد قيمة، املكتوبة القوانني لغري يرون ال الذين قلوب يف الدهش يلقي الكالم هذا 1

األول اليوم يف اللوردات مجلس أمام (اسكويث) املسرت اإلنكليزي الوزير ألقاها خطبة عىل االطالع إىل
وإليكه: قويل صحة به أدعم ما فيها فرأيت ،١٩٠٩ سنة أيلول شهر من

كدستور خالدة مكتوبة أنظمة عندنا أجل مكتوب، غري دستور حسب كثرية قرون منذ نسري
تقرتن لم لرأيناها دستورية وعادات حرية من بالدنا يف ما إىل نظرنا لو ولكننا كارتا)، (ماغنا
فنحن النواب، مجلس أو اللوردات مجلس أو امللك قبل من قاطع خطيٍّ باستحسان اآلن حتى
لدى محرتمة فأصبحت فشيئًا شيئًا فقمت التي واملواثيق والعادة العرف سلطان تحت نعيش

الزمن. مر عىل الجميع
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تأسيس ويستطيعون الكنيسة، عىل مواظبتهم يف أحرار فأبناؤها حرية، تدانيها ال العالم
أيديهم. من لنزعها عرضة يكونوا أن غري من بواسطتها أمالك واشرتاء جمعيات

وتتألف واملنطق، والقياس والعقل النظام يف مبادئنا يناقض إنكلرتا يف يشء كل
الربملان يف (شامربلن) الوزير قال التباين، يف غاية هي ومقومات عنارص من حقوقها
من به فأكرم منطقية»، غري أنها هو أنظمتنا بها تتصف مزية أعظم «إن اإلنكليزي:
مشاعر وليدة فألنها املنطق قواعد عن استغنت إذا القوانني ألن الغور؛ بعيد ترصيح

العقل. عن مستقلة رضورات عن ناشئة
ولقد بالتجارب، منتفعني غري األفكار هذه مثل من بعيدين بقاؤنا الحظ سوء ومن
مدن عدة وتخريب كثرية ثورات نشوب إىل ووضعها القوانني تكوين يف أوهامنا أدت

املستقبل. يف تكلفنا بما ينبئنا أن يستطيع أحد وال غزيرة، دماء وإهراق
تجد تزال ال أنها بدليل األوهام، تلك فيه تتبدد الذي الوقت دنو عىل يدل يشء وال
مقدمة يف السياسيني أقطابنا أحد رصح فقد عنها، يدافع من النرية النفوس أويل بني لها
يمليه ما حسب اجتماعيٍّا سياسيٍّا تنظيًما املجتمع تنظيم «رضورة حديثًا نرش كتاب
قرن منذ لنا سائد هو ما غري عن كالمه يف القطب هذا يعرب ولم والقوانني»، العقل
نعدل الذي الوقت يحن أفلم بالدنا، يف مخيفة ثورات نشوب سببت متأصلة أباطيل من
مقتضيات يعرف ال الذي األعمى العقل ذلك باسم واإلصالح والتنظيم االشرتاع عن فيه
ال املجتمعات أن يوًما نعلم وهل رضورة؟ وكل االقتصاد مقتضيات ويجهل الطبيعة
كلمة وهذه نفسها، تصنع هي وإنما تصنع ال فالحقوق األمور؟ والة يرغب كما تتجدد

جميعه. الحقوق تاريخ تحتها ينطوي وجيزة
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يف بياننا يثبت املشرتعني أهواء عن نجمت التي القوانني بعض نتائج يف البحث نرى
السابق. الفصل

سفنه تدمري عىل له عقابًا البحر ساط (رسخس) أن األقاصيص كتب يف جاء
هذا أفكار يعدون زماننا أبناء أن ومع أخرى، مرة ذلك مثل إىل العودة من له وتحذيًرا
الذين الحارض الوقت مشرتعي أفكار من بعيدة غري عندي فهي صبيانية، الشهري امللك
ذلك أقول يشاؤون، كما املجتمعات يف النشوء عوامل تبديل عىل قادرون أنهم يزعمون
علينا خفت وإن وهي الجثماني، النشوء نواميس ثبات ثابتة العوامل هذه أرى ألنني
مقاومتها نحاول أن العبث ومن مطردة، معاناة معاناتها عىل نكره األحيان أغلب يف

األمور. حقائق جهلنا عىل وضعها يدل بقوانني
الثوريني االشرتاكيني مساعي يف ما مقدار لنا سيثبت الذي هو وحده واملستقبل
تظهر يوم إال سلطانها تفقد ال هذه مثل فأوهام أخطار، من املجتمع تجديد يف واملشرتعني
كمعركة معركة يف قهرنا املطلق اإلمرباطوري النظام أخطار إثبات تطلب فلقد نتائجها،

التجربة. هذه بمثل إال للعيون تبدو ال املطلقة االشرتاكية مهالك وكذلك (سيدان)،

القوانني تكوين وكيفية العامة، الحقوق مقومات بينا االشرتاعية األوهام يف بحثنا عندما
بفعل تدريجيٍّا تحوًال تتحول وكيف العادة عن القوانني تنشأ كيف فأثبتنا موجًزا، بيانًا
بال تتجدد لحقوق مؤقت عنوان القانون أن حينئذ لنا بدا وقد االحتياج، حسب القضاء
النظرية العلوم أرباب االشرتاكيون يتصوره ملا خالًفا — االجتماعية فالحياة انقطاع،
وأخالق االقتصاد مقتضيات بتأثري بل الخياليون، يقرتحها بمراسيم أمرها ينتظم ال —

الشعوب.
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عرص منذ — القوانني من كثريًا إن بقولهم علينا العلوم هذه أرباب يحتج قد نعم
أنعمنا لو ولكن واحد، مشرتع دماغ من بغتًة خرجت — (نابليون) أيام حتى (صولون)
كناية بالعكس أنها لنا لظهر — مثًال نابليون كقانون — املذكورة القوانني يف النظر
حديثة إنها يقال التي فالقوانني أمرها، االستعمال أثبت عادات بني والجمع التوفيق عن
عندما جديد بيشء تأتي ال وهي مقدًما، ُوِجَدْت عادات تأييدها سوى بالحقيقة تفعل ال
وقع ما ذلك عامة، قوانني خاصة حقوق ذات مفرتقة أقاليم بإلزام الرضورة تقيض
املمالك فهذه األخرية، السنني يف وسويرسة وألملانيا عرش الثامن القرن أواخر يف لفرنسا
البداءة، يف متباينة كانت التي األقاليم قوانني من تعدد ما واحد قالب يف أفرغت الكبرية

األمر. نهاية يف املشرتكة املصالح بينها وحدت ثم ذلك بعد فتقاربت
الثورية االشرتاكية أخذت منذ ألنفسهم انتحلوا النظرية العلوم أصحاب أن ويظهر
تجديد عىل تقدر القوانني أن فعندهم ذكرناه، ا عمَّ يختلف حقوقيٍّا مبدأ االنتشار يف

للعادة. خارقة قدرة من اآللهة إىل يعزونه الناس كان ما إليها يعزون وهم املجتمع.
فيه يقولون الالهوت علماء كان كالذي زمن يف إال املعتََقد هذا مثل عن يدافع وال
يبايل ال واليوم امللوك، بواسطة أوامرها تبدي البرش أمور يف املتصل التأثري ذات اآللهة إن
االجتماع مقتضيات يجهلون الجديد اإليمان هذا فرسل الكون، بسنن االشرتاكي املذهب

القديمة. اآللهة قساوسة جهل كما
علل عن صدرت التاريخية الحوادث أهم نرى الوهمية املذاهب لتلك خالًفا ونحن
تخرج الصغرية العلل ِع تََجمُّ فمن وثيًقا، ارتباًطا ببعض بعضها مرتبط صغرية بعيدة
واحدة جهة نحو تتجه لصغرها والخافية باأللوف املعدودة العوامل وهذه النتائج، أكرب
تتحول كالتي أو معني، خط عىل يسري األجرام أحد تجعل كالتي دقيقة نواميس حسب
هذا عىل اليومية الصغرية العوامل انتحاء يقع أن وبعد سنديانة، إىل البلوط ثمرة بها
تزيد عندما اعرتاضها صعب األمر بدء يف تحويلها سهل ضعيفة مجاٍر منها تتولد الوجه
ثورة. إىل الشعب تطور وينقلب االجتماعية، الحواجز تنكرس وحينئٍذ آخره، يف قوتها

الغاية، إىل ضعيف بَيَّنَّا كما هو ببطء حدثت التي االنقالبات جميع يف العقل وشأن
العظيمة الديانات مؤسيس بهم وأعني — الحقيقيون التاريخ قادة ذلك عىل اطلع وقد
وكسب مشاعرهم نفوذ يف بل البرش، عقول يف التأثري يف يسعوا فلم — الكبرية والدول
والصناعة العلم فطور الوجود، عن يغيب أن أوشك املذكور البطولة دور أن بيد قلوبهم،
الدينية الرشائع محل االقتصاد مقتضيات رشائع حلول يوجب فيه الناس دخل الذي

عاجزة. أصبحت التي
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عىل اآللهة أهواء حسب تسري الشعوب إن القائل القديم املبدأ يبعث ال أن وينبغي
ما للقوانني أن تصورهم هو اإلصالح رجال عىل استحوذ وهم فأكرب اشرتاكي، شكل
عن املجتمع تجديد يف خيالهم أعماهم وقد سحرية، قدرة من لآللهة اآلن به نعرتف لم
فرتحمنا، ضعنا يف عذًرا لنا ترى القديمة اآللهة كانت إذا ولكن الطبيعة، مقتضيات رؤية
موضوعة بمراسيم مقاومتها يف كله والخطر عنا، تعفو وال علينا الطبيعة سنن تقسو

القاطرة. وقف يف الخطب تأثري من أكثر تأثري بالحقيقة لها ليس
مشرتعون يوم كل يضعها بقوانني إتمامه عىل أنفسنا نحمل الذي العمل هو ذلك
التجارب هي وها املتهوسة، النفوس أويل يف تؤثر التي هي وحدها والتجربة غافلون،
هذه ونرى املجتمع، نقائص ملعالجة والتدابري النظم من نكدسه ما نتائج فنشاهد تتكاثر
جريان إعاقة يف لسعيها منها الشفاء نود التي األمراض زيادة سوى تفعل لم التدابري

الطبيعي. األمور

ذكر عىل أقترص فلذا كبريًا؛ مجلًدا انعكاسها وبيان املرضة القوانني تلك عد يتطلب
يف ريب ال التي املشرتعني مقاصد يف هنا أبحث وال الكتاب، هذا يالئم بإيجاز بعضها
القوانني هذه تكلف — التجارية البحرية جوائز قوانني أعمالهم: نتائج يف بل حسنها
وتروج بحريتنا انحطاط تعجل أنها غري سنة، كل فرنك مليون وأربعني واحًدا املال بيت
وبحث هوره) (جول نرشه حديث كتاب من اآلتي التفصيل أنقل وإني األملانية، الرشكات
(بالته) املوسيو وبني املؤلف بني وقع حديث عن كناية املذكور والتفصيل أملانيا، عن فيه
رشكات أكرب املعدودة الثالث الرشكات من واحدة هي التي لويد) (نوردورش رشكة مدير

هوره): (جول قال العالم،

ذوو فأنتم وتقدمكم، توقفنا سبب يل توضحون كيف (بالته): املوسيو سألت
الجوائز نظام ذلك علة للعادة؟ الخارق األملانية املرافئ نجاح عىل اطالع
وعدم العمل وقف إىل يؤدي النظام فهذا مالحتكم، بها تمدون التي املالية
التي الدراهم من يستفيدون واإلنكليز األملان جعله فيه واملضحك عليه، املثابرة
من ينتفعون وطني أبناء ألن بذلك؛ أرصح أن عيلَّ وليس بمقتضاه، توزعونها

وأمانة. بصدق لكم أقوله رأيي تسألونني أنكم بما ولكن زالتكم،
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أصحاب إىل جوائز تدفع الفرنسوية الحكومة أن «تعلمون (بالته): املوسيو قال ثم
تطوف أنها ذلك ومعنى مشحونة، غري كانت وإن تقطعها، التي املسافة حسب البواخر

الفرنسوية.» امليزانية حساب عىل األرض حول
اكتساب يف طمًعا الشحن ترفض إفرنسية بواخر أن (بالته) املوسيو ذكر وقد
أشار وعندما مشحونة، تكون أن من لها أفيد فارغة والرواح الغدو ترى ألنها الوقت؛
أنه (بالته) املوسيو له بني الجوائز، قانون أصابت التعديل يد أن إىل (هوره) املوسيو
ربع يوسق أن التعديل ذلك حسب الجائزة لنيل يكفي إذ تبديل، أي بالحقيقة يقع لم

السفينة.
وبني بينهم للمساواة جوائز طلبوا األملان بعض أن (بالته) املوسيو إليه أملع ومما
الجوائز يعدون «ألنهم ذلك الكبرية الرشكات مديرو فرفض فرنسا، يف جوائز ينالون من

بحريتها». بزوال وإنذاًرا أملانيا يف والنشاط االستنباط ملكة عىل قضاءً
القانون هذا نتائج — املصانع يف الصبيان عمل يحدد الذي ١٩٠٠ سنة قانون
التي الجنايات وتضاعف فيها، خطرة أزمة وإحداث الصناعات يف التخرج تناقص هي:
النتائج تلك الشيوخ مجلس أعضاء أحد (طورون) املوسيو ذكر وقد الصبيان، يرتكبها
العمال»، صغار يطردون العمل أرباب جعل القانون هذا تطبيق «إن فيه قال تقرير يف
إذ — نرشه بعد تضاعف لصوًصا أصبحوا الذين األحداث عدد أن إىل أشار أن وبعد
أقىص الذي العمل نظام ذلك أسباب من «أن بني — ١١٧٤ كان أن بعد ٢٢٧٣ أصبح

وعيب». خطر لكل معرضني الطريق قارعة عىل فطرحهم املعامل، عن األحداث
حق الحدائق أرباب القانون هذا يمنح — املسكرات مستقطري امتياز قانون
أوجب وقد الحكومة، إىل رضائب يدفعوا أن غري من املسكرات من يلزمهم ما استقطار
العائالت يف الخمر معاقرة وزيادة سنة كل فرنك مليون مئة من املال بيت حرمان ذلك

القانون. هذا لوال الباعة من الروحية املرشوبات ابتياع عن امتناعها من بد ال التي
مليار دخل يف تطمع كانت الحكومة أن مع — الدينية املحافل أمالك نزع قانون
الحكومة ألجأ املذكور القانون إن ثم ماليني، عرشة غري تنل لم األمالك تلك نزع من فرنك
من مئات سنة كل تنفق فصارت الصحية، واملؤسسات املدارس من كبري عدد إنشاء إىل
املنايف القانون هذا أدى وقد قبضه، ترجو كانت الذي الفرنك مليار من بدًال الفرنكات
وتقويته الوطن، أبناء من ألوف سخط كإيراثه مرضة اجتماعية نتائج إىل والذوق لألدب
أمالك عىل تستويل أن قانونًا بوضعها تستطيع الحكومة إن القائل االشرتاكي للمبدأ
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األجنبية األمم يف غيًظا الشعب طبقات إحدى أمالك نزع وأوجب ومصانعهم، األفراد
آخر. فصل يف املوضوع هذا إىل وسنعود لسمعتنا، وتشويًها

عدة املال بيت كلفت أن بعد القوانني هذه ألغيت — السكر صنع جوائز قوانني
وبيع طبيعية، غري زيادة بالدنا يف السكر إنتاج زيادة نتائجها ومن الفرنكات، من ماليني
وجمعهم إنكلرتة، يف به يبيعونه كانوا مما مرات خمس أغىل بثمن فرنسا يف له صانعيه

املستهلكني. من وافرة ثروات
الدولة القانون هذا يكلف لم — املسكرات وبيع والحانات القهوات فتح حرية قانون
األمراض، وتفيش املسكرات، تعاطي زيادة إىل بتأديته الوطن أخر ولكنه الظاهر، يف شيئًا

القوى. ونهك
تبدو ال العهد حديث القانون هذا أن بما — الحديدية الغرب سكك ابتياع قانون
اليوم يف قرروا السكك تلك موظفي أن اآلن نذكر وإنما سنوات، بضع قبل بجالء نتائجه
بعد يظفروا لم أنهم ومع رواتبهم، بزيادة الحكومة مطالبة وضعه تاريخ من الثاني
تقرير يف جاء كما ،١٩١٠ سنة مليونًا خمسني السكك تلك إدارة نفقات زادت بمبتغاهم
أفراد يديرها كان مصلحة بعاقبة نتنبأ أن ويمكننا األمر، فاتحة هذه (دومر)، املوسيو
باريس، بلدية يف يقع ما عىل االطالع من حكوميون موظفون يديرها فصار رسميني، غري
دخل ينقص مرشوًعا باريس بلدية تحتكر مرة كل «يف حديثًا: (دولومرب) املوسيو قال
بعض املرضيف نفقات نر أولم الثانوية، ونفقاته مستخدميه رواتب وتزيد املرشوع، ذلك
احتكارها قبل عليه كانت ما أضعاف ثالثة زادت البلدية تلك تحتكرها التي املشاريع

رسميني؟» موظفني رجالها وجعل
املشرتع أن القوانني هذه تثبت — فرنسا جنوب يف الكروم أزمة معالجة قوانني
إنتاج فرنسا جنوب سكان زاد البيان: وإليك الطبيعة، مقتضيات مكافحة عىل يقدر ال
يجب الحال؟ هذه إزاء يفعلوا أن عليهم وماذا الدوايل، غرس يف أفرطوا أن بعد الخمر
يف غارسني الفوة زرع عن الفوة حمرة اكتشاف بعد عدلوا الذين الفوة بزراع يقتدوا أن
قلييل كانوا الحمرة تلك اكتشاف أيام الناس أن الحظ حسن ومن أخرى، أشجاًرا مكانها
سبيل يف الرخيصة الفوة حمرة صنع عىل لتقيض إليها يلجأوا فلم الحكومة، عىل االتكال
سكان طالب بينهم الحكومي املذهب بانتشار الناس تحول ملا واآلن الغالية، الفوة عروق
تعويض جوائز منحهم أي الخمر، من الجمهور يشرته لم ما بابتياع الحكومة الجنوب
أمة أفكار عىل خالًدا مثاًال الجنوب أزمة تاريخ وسيظل رغباتهم، إىل الحكومة فأجابتهم
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وأمريكا إنكلرتة يف تقع ال كتلك أزمة أن أذكر املناسبة وبهذه فيها، الحكومي املذهب أينع
الحكومة. عىل ال الشخيص نشاطهم عىل االعتماد األفراد تعود حيث

يف املئة يف عرشة زيادة القانون هذا أوجب — اإللزامية األسبوعية العطلة قانون
لتخفيف طرق إيجاد عىل الحكومة حمل والتجارة الصناعة يف وارتباًكا األشياء أثمان
تحدث سنة كل ففي منه، يترضرون الذين هم العمال لرأينا الواقع يف دققنا ولو وطأته،
يجعل املذكور القانون إن ثم أثنائها، يف العمال يسرتيح طويلة بطالة الصناعات أكثر يف
بعضهم سمعت وقد الحانات، يف يقضونها التي اآلحاد أيام راتب يخرسون العمال

السنوي. دخلهم يف فرنك أربعمئة نقص يكلفهم إنه يقولون
منبع — تماًما يطبق لم الذي — القانون هذا سيكون — العمال تقاعد قانون
أسسها التي التضامن فجمعيات املستقبل، يف إياه العمال أكثرية لرفض كثرية اضطرابات
يشء يذهب وال يفيد صناديقها يف توفري وكل تقاعد، رواتب العمال ملنح كافية األفراد
إىل وافرة مبالغ دفع عىل والعمال العمل أرباب املشرتع إكراه بعكس وهي سدى، فيها
جريدة يف جاء جدوى، غري عىل صناعتنا كاهل مثقلة رضائب تكليفهم أي املال؛ بيت
أي تقاعد؛ راتب لينال عمره من والستني الخامسة يبلغ أن العامل عىل «يجب الطان:
حيطة من فيالها ادخره، ما يحرمه السن هذه قبل فموته املال، بيت إىل أداه ما السرتداد
خوًفا العمال رواتب من املقرر املقدار بطرح العمل أرباب يأمر القانون إن ثم طائشة!
الطبقات لتنازع منبت ذلك ويف أنوفهم. رغم عىل نفوسهم تأمني هؤالء يجتنب أن من

بلد.» كل يف واملقاومة للتمرد ومصدر

وإني أخرى، كثرية قوانني نعد أن أمكننا وإن القوانني، من عددناه ما بذكر نكتفي
النظم مقت يف الناس إمعان وهي أخرى نتيجة إليها أرشت التي النتائج إىل أضيف
ينفعه ال الذي الطبيب عن يعفو ال فاملريض قريب، فصل يف ذلك سأبني كما النيابية

دواؤه.
هو اإلنسانية حب أن زعموا التي القوانني أكثر إن القول من يمنعنا ما أرى وال
محدودة كانت مخربة مرضة نتائج إىل أدت النظر القصريي املشرتعني عىل أمالها الذي
املوثوق اإلحصاءات عليه دلت كما األيام هذه يف شاملة عامة فأصبحت األمر، أول الفعل

بها.
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البطالة تهددهم الذين العمال عىل وطأته تقع البوار من الصناعة يف توجبه وما
يدرك ال التي الطبيعة سنن ضحية يذهبون وسوف قبل، ذي من أكثر األجنبية واملزاحمة

العمي. املشرتعون أمرها
دولومرب): (پول قاله ما فإليك بيناه، ما يف املرضة القوانني تلك تنحرصمساوئ ولم
النفوس — االجتماعية السياسة يسمونه ما بنت هي التي — العظيمة الرضائب تورث «ال
الذين فالنواب املشاغبني، االشرتاكيني ثائر تهدئ أن قبل اإلفالس إىل تؤدي وهي سكونًا،
«إن رينه): (جول املوسيو وقال خطلها»، يؤيد ما سوى يفعلون ال العام الرأي ولدان هم
الحكومة من ينتظرون وخوارقها (لورد) من يسخرون الذين املادية النفوس أصحاب
عىل الربملان قدرة يعتقدون فهم (لورد)، خوارق من أغرب واجتماعية سياسية خوارق
أن وعندهم سعادة، إىل والشقاء حلوى إىل والخبز ذهب إىل والنحاس خمر إىل املاء تحويل
النواب، مجلس إهمال أو الشيوخ مجلس فإلبطاء تأخر إذا العجيب التحويل هذا وقوع
لتبدلت والنظم القوانني سن يف والرسعة العناية من بيشء والشيوخ النواب أتى ولو

الحال!» يف فرنسا
هالكهم أراد من بصائر القديمة القرون يف أعمى املشرتي اإلله أن كما نقول ونحن
والتاريخ بالتدريج، واضعيها الحارضضد الوقت يف وضعت التي القوانني نتائج ستنقلب
غايات نحو السعي عن يحجم «قلما (بوسيه) بنيَّ كما البرشي فالذهن هذا، بمثل حافل

مقاصده». وتناقض طاقته حد تتجاوز
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إذا املوضوع يف أقحم ال أراني العادات، وخوارق السحر بأمور معرفتي بقلة اعرتايف مع
لكل ما تحديد التصنيف هذا إلحكام ويجب تكوينها، علل عن وبحثت األوهام صنفت

الخاص. السلطان من وهٍم
عىل دقيًقا درًسا التاريخ درس ويدلنا العظيمة، املايض حوادث أكثر أساس األوهام
يف السياسة وأن أخرى، وتبديد أوهام خلق يف والشعوب األمم مساعي عن عبارة أنه
فهي قدرتها، يف متساوية غري األوهام ولكن األوهام، تنازع سوى تكن لم والحال املايض

تصنيفها. إىل يدفعنا تسلسًال املراتب متسلسلة
الزمان، غري عليها يهيمن ال قوة ذو األوهام من يسري عدد السلسلة تلك رأس وعىل
قبورهم من يملون املؤسسون فهؤالء العظمى، الديانات مؤسسو بها يأتي التي وهي
وتنازعت نرضة، مدنيات الناس أقام سبيلهم ويف البرش، من كثرية ماليني عىل تعاليمهم

أيام. بضعة يف أرمني ألف ثالثون حديثًا وقتل بعنف، الشعوب
فبعضها النفوس، األبطال يورثها التي األوهام تجيء الرهيبة األوهام تلك وبعد
من يكون ما وبعضها األعىل، األمم مثل بها يتجىل وأساطري خرافات اختالق إىل يؤدي
ذلك ومنها مشؤوًما، أو محموًدا تأثريًا منها البعيدة الحوادث سري يف يؤثر بحيث القوة
اإلمرباطورية عرش عىل أخيه ابن صعود فأوجب األمة، يف نابليون ألقاه الذي الوهم

(سيدان). معركة يف وانكسارنا
عربدة ذات مؤقتة الغية صغريًة أوهاًما نرى السلسلة تلك من الثاني الطرف ويف
الصابون كفقاقيع وتزول والجبن، الهلع ذوي أحيانًا ترعب األوهام فهذه وضجيج،

واإلقدام. الجسارة من بيشء تمس عندما
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حافظ فالخوف الخوف، أي ثابت، أبدي وهم عن الباطلة الصغرية األوهام تلك تنشأ
اآللهة الخوف شبح أوجد هل أدري وال بعد، يالشه لم والزمان العالم بدء منذ تأثريه عىل
الشعوب عىل يهيمن لم لو الخوف أن أعتقد وإنما (لوكريس)، الكبري الشاعر ذكر كما
ال الذي النظام لحل الربملان عىل يستحوذ لم لو وأنه التاريخ، مجرى لتغري وقادتها

غمارها. نخوض التي املخيفة الفوىض محل بدونه مجتمع يعيش

فيقدرون األوهام، من النفوس يف يحدثه وما الخوف تأثري السياسة أقطاب يعرف
لنا أظهر وقد يكابدونه، فإنهم الساسة من النظر قصار وأما به. االنتفاع عىل بدهائهم
املجردين والنهي األمر أصحاب عىل الخوف يستويل كيف الربيد موظفي اعتصاب تاريخ
تتبدد وأنها كبحها عن يُغَىض عندما وتنمو تكثر األوهام أن لنا فأثبت العبقرية، من

صدمها. عىل قادرة يد إليها تمتد وقتما
من أسهل آنئذ يشء وال األمر، بدء يف صغريًا الربيد موظفو أوجبه الذي الوهم كان
(األوبينيون)، يف نرشتها مقالة يف أذعته الذي القول صحة نفسه الحادث أيد وقد إزالته،
لوكالء مخزيًا خضوًعا خضعت أن تلبث لم الخوف سلطان هالها التي الحكومة أن غري
يعودوا أن إليهم ترضعوا الوزراء «أن األشهاد رؤوس عىل رصحوا الذين الربيد موظفي
من الربيد موظفو دهش فلما األمر، آخر يف فائدة من التذلل ذلك يخل ولم أعمالهم»، إىل
االستفادة فأرادوا يقهرون ال أنهم اعتقدوا والجيش والقضاء الربملان يف الرعب إلقائهم
اإلذعان كان ملا ولكن األعذار، بأحد متعللني جديد باعتصاب القيام فقرروا ذلك من
الدفاع وجب إليها، املستقبل يف فرنسا أمور مقاليد تسليم يعني املرة هذه يف الربيد لنقابة
وزال صدمة، أول عند الصابون نفاخة فزالت ضده دوفع وقد املذكور، االعتصاب إزاء

كثريًا. الوزراء يخافه الذي العام االعتصاب وْهم بعدها
نفسية خطايا فارتكبوا األوهام معالجة جهلهم عىل بذلك واملغلوبون الغالبون دل
أعماهم الذين الربيد موظفي وخطيئة مرة، أول الحكومة إذعان خطيئة منها: كثرية
صدعه يألم ال النرص بعد الفشل وأن يعاد، ال النجاح ذلك مثل أن فنسوا األول، نجاحهم
تحريك عىل يقترصوا لم الذين العمال اتحاد نقابة أعضاء وخطيئة وهيه، يرقع وال
أولئك بجميع وكأنا عجزهم، عن الغطاء فكشفوا فعًال فأعلنوه العام، االعتصاب شبح
البهيم الظالم يف القوية األشباح أن عىل إطالعهم املنجمني إىل الحال بلسان يطلبون

النور. جيش أمام سلطانها ينهزم
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اتحاد نقابة به أمرت الذي العام واالعتصاب الربيد موظفي اعتصاب فشل علَّمنا
وتزيد تنمو األوهام أن عىل املخزي الفشل ذلك قصة ودلتنا املقاومة، فائدة العمال
تلك يف الربيد موظفي لهجة تحولت وقد الجانب، مرهوبو بأنهم أصحابها يشعر عندما
يفكروا أن األمر أويل عىل يجب التي الفكرية باملعارف حافًال للنظر جالبًا تحوًال األثناء
االعتصاب بداءة يف املوظفني أولئك عند االحرتام من يشء للحكومة كان فقد كثريًا، فيها
لهجتهم تغريت تقاوم ال قدرة ذوو بأنهم فتوهموا لهم الحكومة خضعت ملا ولكن األول،
غايتها أن تعلن التي العمال اتحاد نقابة إىل وانضموا وطنيني غري ثوريني بغتة فأصبحوا
اقتطفناها التي اآلتية العبارة من ذلك يقدر أن يستطيع والقارئ املجتمع، تقويضدعائم

وهي: الوزراء، أحد مع وقع حديث من

يدُع أولم ألخصها، كالتي عام اجتماع يف ثورية خطبًا الربيد موظفو يُلِق لم
الشديد العمل «رضورة إىل العامة االجتماعات أحد يف املوظفني هؤالء أحد
تدرون وهل العامة»؟ والسلطات األموال ورؤوس العمل، أرباب ضد املشرتك
نرش عىل املجتمعون تعاهد «لقد املذكور؟ االجتماع يف قرروه الذي العهد
وخضد األموال رؤوس معاقل هدم وعىل اإللزامي، للتجنيد املنافية املبادئ

العامة. السلطات شوكة

عربًا األمر آخر يف نستخرج فهل الجموع، الفوىضبني زيادة سبب هو الحكومات ضعف
النشاط من شيئًا ما يوًما الحكومة تبدي وهل تكرارها؟ كثر التي الصارمة الدروس من
بني تنرش أن الفكر حرية باسم لها سمح التي الغضبى الصغرية العصابات ضد والشدة

املجتمع؟ أركان وتقويض والعصيان، والحرق التخريب مبادئ الشعب أفراد
بمختلف يحكموا أن العبث ومن يوم، كل يصعب العصاة أولئك زجر أن عىل
موظفي اعتصاب انتهاء من الثاني اليوم ففي الفور، عىل عنهم يصفح إذ العقوبات،
يحملوا أن فاستطاعوا املردة، عن شامل عفو صدور الخائفني النواب بعض اقرتح الربيد
حياءً ذلك بعد احمرت هؤالء وجوه أن أتصور وإني معهم، االقرتاع عىل النواب من كثريًا

نفوسهم. وصغر جبنهم من
وبما واألفعال، الحوادث من يسببونه بما الخطر كثريو الحارض الوقت زعماء
املبادئ، هذه تنضج عندما ثورات نشوب إىل املؤدية املبادئ من الشعب نفوس يف يبذرونه
العاصمة؛ من قسم حرق أوجب الذي (الكومون) دور فليتذكر ذلك من ريب يف كان ومن
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األمر أويل لننصح إذًا الخادعة، الخطب تحركها عندما الجماعات إليه تؤول ما لريى
الخوف شبح لهيمنة النصيحة هذه تقتضيه بما يعملوا أن نأمل ال كنا وإن بالدفاع

عظيمة. هيمنة عليهم
الطبقات أبناء فيها يحول الذي فهو الخصوص، عىل الفتن أدوار يف ينمو والخوف
فيهم يشتبه من يغرق (كاريه) جعل الذي وما ضارية، وحوش إىل املساملني الوسطى
تنفيل) (فوكيه أمعن ما فرسعان الخوف؟ غري وشبهاته تهمه تنفيل) (فوكيه عىل ويميل
جرانه، عليه الخوف ألقى عندما الناس ذبح يف — السابق العهد يف بحلمه املشتهر —
قصل قبل قلوبهم يف الرعب لزيادة ضحاياه فصد إىل دفعه مبلًغا فيه القسوة بلغت وقد

رقابهم.
االشرتاكيني بعض وعيد رغم عىل فلنرُج بعد، الثورة إىل املؤدي الربزخ نقطع لم
حيث إىل ترجع ال زلقة الخوف شبح إليها يقود التي الطريق أن ولنعلم اجتيازه، عدم

تبتدئ.
عقًما القوانني أكثر تسن الحكومة جعل عىل الرهيب الخوف شبح يقترص واليوم
بضعة تحريض سوى الصناعة لقتل عليه وليس الصناعة، مستقبل يف رضًرا وأشدها
ألف مئة كل بني من نجد وهل العامة، املنفعة تالئم ال ومبادئ صيغ أغوتهم مشاغبني
التي بالقوانني الناخب يبايل قلما مثًال؟ الحديدية الغرب سكك اشرتاء تمنى واحًدا ناخب
األشخاص ينتخب فإنه انتخب وإذا املبارشة، منافعه بغري يهتم ال وهو املبادئ، وليدة هي

وآرائهم. بمبادئهم يعبأ أن دون
والصيغ النظام ولفظ الوعود النيابية االنتخابات أيام املؤثرة العوامل بني ونذكر
املعبودات فهذه إلخ، … امللكية نزع مبدأ وتأييد املرذول، املال رأس كمناهضة السحرية
النفوس يف تلقي التي األمور من والحانات والنقابات واللجان األندية يف صنعها تم التي

الشعب. إىل الخطباء أحب صدمها عىل معه يجرؤ ال رعبًا
روح عىل املطلع فالرجل له، قيمة ال فارغ كالم عن عبارة الصيغ تلك أن بيد
ألحكام تخضع الجموع أن يعلم وهو أبًدا، يطبقها ال أحيانًا يكررها كان وإن الجماعات،
لقتله لربوتس هتفت وإن — وأنها فيه، العقيل للمنطق تأثري ال الذي املشاعر منطق

بالثاني. األول إلحاق أرادت أن تلبث لم — قيرص) (يوليوس

عىل وهم مفاجآتها، يعالجون كيف فيعرفون الشعبية الروح كنه الزعماء أكابر يعلم
العقيل منطقهم يفعل فال تقلباتها أثناء يف حيارى يصبحون الذين الساسة بسطاء عكس
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بالبؤس منذرة الوهم يف عريقة قوانني وضع عىل حملهم سوى ينخسه والخوف الالتيني
بالخراب. وثروتنا وتجارتنا صناعتنا مهددة

العمال، تقاعد رواتب يف الئحة وضع الخوف شبح أمالها التي السياسة أوجبت وقد
مجلس اقرتع سنة، كل مليون ثمانمئة إنفاق لتطلبه تطبيقها تعذر نائب كل علم ومع
التقاعد رواتب «إن (دولومرب): قال خطأه، سيصحح الشيوخ مجلس يرى وهو النواب
الصناعة عىل وقضاء الدولة مالية انهيار عن عبارة النواب مجلس لها اقرتع التي اإللزامية

الوطنية.»
وشبح الحقد شبح إليه ينضم عندما رهبة ويشتد الغاية، إىل رهيب الخوف شبح
تأثريها ويتجىل الحارض، الوقت يف سياستنا تدير التي هي الثالثة األشباح وهذه الحسد،
باإلنصاف الولوع بأن الزعم هو الالئحة تلك وضع يف واملضحك الدخل، رضيبة الئحة يف
أحد، الرضيبة تلك حكم من يتخلص لم أنه يعلم فكل أملياها، اللذان هما الغري وحب

واإلجحاف. الظلم من كثري فباقرتاف تخلص وإذا
بشبحي استعانوا وإنما الدخل، رضيبة فرض يف شأن العدل لحب يكن لم ا حقٍّ
ألفشخص، خمسمئة هم سيدفعونها الذين أن يعتقدون الناس جعل عىل والحسد الحقد

لها. االقرتاع عىل الساحقة النواب أكثرية فحمل الخوف شبح جاء ثم
مقدار أدرك أن الجمهور يلبث فلم آنًفا، بينت كما النور تخاف األشباح أن غري
غاظها مشاغبة متعصبة اشرتاكية أقلية إطاعة جراء من يلحقانه اللذين والفقر الحيف
هذا الدخل برضيبة املتطرف الحزب يتمسك وملاذا الصناعات، أرباب من يسري عدد إثراء
إنه واأسفاه، ذلك؟ إليه توحي التي هي واإلنسانية واإلنصاف البالد محبة وهل املقدار؟
العالم بني وقد الواعظني، قلوب يف مقام لها يكون أن دون املشاعر هذه بمثل يوعظ

قال: حيث الرضيبة تلك علة فاغيه) (إميل املدقق النفيس

كثريًا الدخل برضيبة تتمسك األحزاب بعض يجعل الذي أن عىل األحوال تدل
فستكون واالستبداد، القهر من شيئًا يستلزم الرضيبة هذه تطبيق أن هو

الرىض. موقع يقع من وحماية فيه يرغب لم من لخبط آلة الدخل رضيبة

اقرتعوا فقد الخوف، شبح يتوعدهم الذين النواب يف تأثري الرباهني ألحد يكن ولم
كإصالح عليهم عرض ما «إن روش): (جول قال كما يعلمون وهم الدخل لرضيبة
بالخراب منذرة الخطر عظيمة االستبداد شديدة الئحة سوى بالحقيقة ليس ديمقراطي
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هم الذين املوظفني من جيش رحمة تحت الوطن أبناء ثروة لوضعها األهلية، والحرب
«يف پوانكاره): (ريمون املوسيو وقال السلطة»، زمام عىل قابض سيايس حزب عمال
متوسطي وظلم الدخل تبذير إىل فسيؤدي الدولة، مالية يهدد مخيف خطر الالئحة تلك

هائلة.» بفتنة والبالد باألفول الجمهوري والنظام األمة ثروة وينذر الحال،
األشباح وعيد هالهم وقد النواب يعمل ماذا ولكن القول، ذلك من أصح يشء وال
االقرتاع النواب رفض إذا االشرتاكية واللجان الخمر وباعة املعلمون يفكر ماذا ويف العتيد؟

الالئحة؟ لتلك

منذ الدولة أمور الحكومة أدارت — الخوف شبح سيما وال — األشباح تلك وبتأثري
الصناعة تزعج أثنائها يف فتئت وما وحدها، العمال طبقة يفيد وجه عىل سنة عرشين

جائرة. ورضائب ظاملة بقوانني والتجارة
وعىل واحدة طبقة سبيل يف االشرتاع عىل الربملان يكره الذي هو وحده والخوف
واضطهد الدين بحجة طبقات سلب فإذا وقوتها، البالد عظمة رس هي طبقات حساب
اكتسبت هل ولكن ذلك، عىل يحمله الذي هو الخوف فإن املكتسبة، الثروة بحجة أخرى
تحصد لم إنها املجحفة؟ القوانني تلك من كثري ألجلهم سن الذين العمال قلوب الحكومة

والتهديد. الوعيد بقوة شيئًا منه تنال من تشكر ال فالجماعات أحقادهم، غري
إيجاد تعذر بقائها وعلة باقية، أمرها افتضح التي الحكومة تلك تزال ال ذلك ومع
يف — املعروفني والتها من وهو — (دورياك) املوسيو ذلك رصح وقد محلها، يحل ما
دفة تدير حكومتنا كانت «إذا وهي: الحديثة»، «فرنسا كتابة يف وردت التي اآلتية العبارة

نفسها.» يف لفضيلة ال خصومها يف فلضعف سنة أربعني منذ البالد
عن الحكومة تعدل أن املفيد فمن للجميع، تبدو الرأي هذا صحة أخذت وقد
وعدم واالستبداد الضعف وهي الحارض، النظام أعداء تزيد التي باألسباب االستعانة
فال أحد يطيقه ال أمًرا العوامل هذه فتصبح الكيل يطفح فسوف واالضطهاد، التسامح

نصريًا. لها الحكومة تجد
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الحكومية

القومي الالتينية الشعوب دين — الطبيعة بحكم االشرتاكية تنبت ومنها — الحكومية
الشديد الشوكة العظيم القوة الكثري الدين هذا وليس احرتامه، عىل الكل أجمع الذي
ثبت فقد والعواطف، والتلقني العقل فيها يؤثر التي املؤقتة املعتقدات فصيلة من الثبات
ال الذين املالحدة من قليلة فئة غري فيه يجادل ال وصار الوراثة بتعاقب النفوس يف أمره

لكالمهم. اعتبار وال لهم نفوذ
يف تعددت وإن واحًدا حزبًا السياسية أحزابنا نعد ا عامٍّ دينًا لكونها والحكومية
تطرًفا االشرتاكيني وأعظم قهقرة امللكيني وأكثر تعصبًا اإلكلريوس رجال فأشد الظاهر.
قسس اختيار يف اآلخر البعض عن هؤالء بعض اختالف يف شك وال للحكومة، عباد

أبًدا. مبادئه يف يفرتقون ال أنهم غري الحكومي، املعتقد
الفرنسيس سيما وال — الالتينية األمم عند فالحكومة املبادئ، هذه إيضاح ويسهل
أبناء وإعفاء يشء كل وتدبري يشء كل وُصنع يشء كل إدارة إليه فوض حرب عن عبارة —
القديمة اآللهة محل بالتدريج حلت وقد ا، جدٍّ زهيًدا كان ولو الذاتي املجهود من الوطن
إذا تمرد محاصيله بيع عن الكرَّام عجز فإذا عنها، املوروث الديني لخلقنا غنية ال التي
مايل، بتعويض طالبوها األجانب مزاحمة عن السفن أصحاب عجز وإذا منه، تشرتها لم

إياها. لتمنحه إليها لجأ العمل عىل البطالة العامل فضل وإذا
عىل يوم كل تقبض فهي العام، التيار بتأثري الرباني الحكومة سلطان ويزيد
مظهر هي التي االشرتاكية وتود إلخ، … املالحة ورشكات الحديدية والسكك املصانع
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هو ما االشرتاكيني نظر يف وهل الصناعات، جميع الحكومة تحتكر أن األخري الحكومية
القوانني؟ بواسطة البرش بني السعادة ألوية نرش عىل الحكومة من أقدر

وامللوك، اآللهة قدرة الحديث اإللهية الحقوق عنوان هي التي الحكومية ورثت وقد
يف ومبادئه أساليبه عىل الحكومة حافظت طويل عهد منذ مات عرش الرابع لويس أن فمع
خلفائه جميع بأن ألخربته العظيم امللك ذلك روح حادَث لألرواح مناجيًا أن ولو الحكم،
ونهجه املركزية يف طريقته تطبيق يف أفرطوا وأنهم بإخالص سنته اتباع عىل واظبوا
الدينية املحافل رجال طرد إىل أدت التي السياسة أن له ذكرت وربما املطلق، الحكم يف
يحتاج وال واحدة، مبادئ من تشتق البالد من املايض يف الربوتستان وطرد زماننا يف
امللكي النظام مقام الجمهوري النظام بإقامتهم اليعاقبة أن إثباتنا كبري فكر إعمال إىل
يجعلوا أن الجريونديون أراد ملا ثم وجربوت، بطش من هذا يف بما ذلك جهزوا املطلق

رقابهم. بت ُرضِ حيث التهلكة إىل أنفسهم ألقوا استبداًدا وأخف مركزية، أقل الدولة
جانب التزام مع الحكم دفة إدارة الصعب من إن الروح تلك تقول أن ويحتمل
وقتما منها يتقرب ممن أكثر مخادعة متملقة الجماعات أن إىل وتشري للجماعات، الطاعة
وأن الغالب يف العامة املنفعة يالحظون كانوا امللوك أن تقرر وقد عزها، قمة إىل تصل
الخطر شديدة لقوانني االقرتاع عن ثانية يتأخرون وال بها، يبالون قلَّما اآلن الدولة رجال
تحت إىل بالعودة املناجي يأمرها حينئٍذ انتخابهم، إعادة لهم يكفل ذلك أن علموا إذا

معنى. للرقي تفقه ال إنها قائًال األرض
يجادل أحد فال إثبات، إىل تحتاج ال التي املحققة األمور من املالحظات تلك أن أظن
أيًضا، الرسميني نفوسموظفيها يف ا غمٍّ ذلك أوجب وقد يشء، كل عمل عىل الدولة قدرة يف
املفتتحة البالد سكان يعامل كما األقاليم سكان «يعامل (دورياك): الوايل يقوله ما فإليك
فعىل وحكامهم، قادتهم شعب إىل ينتسبون ال الذين واألفراد القاصية املستعمرات وأبناء
ينبوع وإنشاء سوق كتأسيس األمور أصغر بإنجاز لهم لتسمح باريس يسألوا أن أولئك

إلخ.» …
ألن منه؛ وطأة أشد وهو السابق، املطلق امللكية نظام يحاكي الحارض الدولة نظام
التي القوانني نتائج تهمه ال — مؤقتًا حكمه دور يرى وهو — الوقت هذا يف املشرتع
الراهن الظاهري القوانني تلك نفع إىل إال ينظر وال املتقلبة الجموع ضغط بتأثري يسنها
ِه بَعدِّ (عيسو) اشتهر ولقد املستقبل، يف سيئة عواقب من عنها ينشأ سوف ما مدرك غري
الالتينية األمم مشرتعي اقتداء أشد فما البعيد، البكورية حق من خريًا عتيد عدس صحن

بعيسو!
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األمة طبقات من كثريًا واضطهادها اتفاًقا واشرتاعها املتواصل لتذبذبها والحكومة
مع — استطاعت إن وهي عليهم، بغت الذين من ممقوتة الوطأة شديدة ثقيلة أصبحت
من فيه تلقيه بما الشعب من وسخرها الناس مصالح وإرهاقها املعتقدات حرمة خرقها
األمة صنوف بني توجبه قلما والنهي األمر صاحبة تبقى أن — تحقيقها يتعذر أوهام
مثل ألي بالحقيقة واملناقض الظاهر يف الواسع سلطانها نرى فلذا ومزاحمة؛ منافسة من

والطوارئ. املصادفات رحمة تحت أعىل

لم إذا غامًضا أمرها يظل التي األمور من كثريًا املذكورة العامة النفسية املبادئ توضح
لجان تزال ال التي بحريتنا وفضائح األمريية املطبعة فضائح ومنها عللها، إىل ينظر

أسبابها. عن تبحث التحقيق
٤٤٢٣٥٠ الدولة ميزانية يكلف إليه احتياج ال الذي األمريية املطبعة تجديد إن قيل
من ماليني عرشة إنفاق يستلزم التجديد هذا أن وبينت املراقبة لجنة فجاءت فرنًكا،
وال فيه، الرشوع عىل سنوات سبع مىض سنوات أربع يف يتم إنه قولهم ومع الفرنكات،

قريب. وقت يف يكمل أنه عىل يدل يشء
املوظفون يدير بها التي املباالة عدم مقدار األمور من اللجنة عليه دلت ما يثبت
اإلفالس ألصابها اإلهمال ذلك بمثل أديرت الخاصة املشاريع أن فلو الدولة، مشاريع
إلعادة فهدمت التزويق، قليلة أنها ظهر املطبعة لبناء درج أنشئت فلما قصري، وقت يف
ديوان مدير قال محكم بمالط أجزائها بني ووصل البناء أرضية بلطت وملا إنشائها،
قصبة يف التهابًا ويوجب األرجل يقرس املالط ذلك إن :— بالرثية1 مبتىل وهو — املطبعة
رديء جنس من أنه ظهر أن يلبث لم بخشب وفرشت الفور عىل األرضية فنقضت الرئة،
هدم لها خنادق إحداث الفكر عن وغاب غاٍل بثمن آالت ابتيعت ملا ثم غريه، به فبدل
من فريق مرأى عىل الفرنكات من كثرية ماليني املال بيت خرس وهكذا البناء، من قسم

ساكنهم. ذلك يحرك أن غري من املوظفني
االشرتاكيني تردع ال أنها يف ريب وال ا، جدٍّ كثرية النوع هذا من هي التي واألمثلة
ال التي الخاصة الصناعة إىل تفويضه من بدًال الحكومة إىل املرشوع ذلك مثل تسليم عن

املوظفني. إهمال عن الطرف تغض

والرجلني. واليدين املفاصل وجع 1
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أثبته ما بجانب يذكر شيئًا األمريية املطبعة إنشاء يف املال تضييع مثال وليس
أوجب بحريتنا حال سوء أن بدهش الجمهور الحظ فقد الحربية، بحريتنا يف التحقيق
اللجنة تقرير يف وجاء سنني، بضع يف الخامسة الدرجة إىل الثانية الدرجة من هبوطها
وأن بحريتنا، يف معينة تبعة وال الجهود، يف ارتباط وال النظر يف وحدة ال «أنه العام

لها». السائدة هي والبلبلة النظام وقلة الغفلة
مليون بسبعمئة اإلرساف ذلك — اللجنة تلك أعضاء من وهو — (أجام) املوسيو قدر
منحتها التي الفرنكات من مليونًا ٦٩٣ ال إليه أضفنا إذا املبلغ هذا ويتضاعف فرنك،
(كايو) املوسيو رواية حسب كجوائز ١٩٠٩ سنة حتى ١٨٩٩ سنة منذ التجارية بحريتنا

الطريق.» تلك بسلوكنا والزلل الخطأ متن امتطينا «إننا النواب: مجلس يف قال الذي
ذلك الحظ الذي الوزير أن يظهر ولكن هذا، بسلوكنا الخطأ ظهر ركبنا إننا نعم
مصدر أن يعلم لم فهو النفس، علم يف القصري باعه عىل يدل جهًال األمر علة يجهل
يكون أن اقرتح ملا ذلك يعلم كان ولو البالد، يف الحكومي املذهب انتشار هو الخطأ

واستثمارها. الكبرية البحرية رشكاتنا إدارة يف يد للحكومة
العقل، يصدقه ال املباالة وعدم النظام قلة من الدولة بحرية مستخدمو به يأتي وما
إىل خفيفة درع بها فبدل ا، جدٍّ ثقيلة بدرع جهزت مدرعة أن (أجام) املوسيو ذكر فلقد

ماليني. ثالثة الدولة املدرعة كلفت حتى بها أخرى درع تبديل اقتىض ثم الغاية،
فاملدرعة البالد، مالية إرهاق إىل املؤدِّي املذكور االكرتاث عدم بمثل إلنكلرتة عهد وال
إتمامها أن مع سنتني يف هنالك إنشاؤها ويتم تكلفنا، ا عمَّ املئة يف ثالثني يقل ثمنًا تكلفها
ننشئ التي الكيفية يف «إن (أجام): املوسيو قال سنوات، يقتيضخمس صناعتنا دور يف
باحتكار القائل املبدأ ومقت الحكومي، املذهب استهجان إىل اإلنسان يدفع ما السفن بها

للصناعات.» الحكومة
طولون يف الحكومة قبضت أن فبعد بالدنا، من جهة كل يف تشاهد تلك مثل وأعمال
وعرشين خمس منذ تعاين لم البضائع جميع أن ظهر الصناعة، دار ملتزمي من كثري عىل
عىل ابتزوا يودون ما الصناعة دور إىل يسلمون كانوا ملا وامللتزمون دخولها، عند سنة
حمية ذلك يحرك أن غري من الفرنكات من كثرية ماليني الدولة خزينة من الوجه هذا

أحد.
الصناعة يف املبدأ لهذا محل وال حكومية، دائرة لكل الحقيقي املبدأ هو االكرتاث عدم
االرتباك إن ثم يراقب، وال يبايل ال الذي العمل رب اإلفالس يصيب ما فرسعان الخاصة،
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األمور من املبدأ هذا يوجبه ما مقدار يتصور اإلنسان يكاد وال الحكومي، املبدأ نتيجة
حد ال أنه (مسيمي) املوسيو ذكر فقد املراقبة، يد تنالها ال التي املستعمرات يف السيئة
هؤالء لعدهم ضدنا كبريًا غيًظا أبنائها قلوب يف يلقون وأنهم فيها املوظفني ترصف لسوء
النقود تذهب وأين أموالهم، وسلب عليهم السخرة نظام بتطبيق جديرين عبيًدا األبناء
الباطلة، الفخفخة عىل ينفقونها إنهم وعدوانًا؟ ظلًما املستعمرات يف موظفونا ينهبها التي

الصحف: إحدى يف جاءت التي (مسيمي) املوسيو تقرير خالصة وإليك

منافعهم بغري يبالون ال فرنسويني إىل امليزانية تنظيم أمر الصينية الهند يف ترك
الفرنسويني اإلدارة رجال تمنح طائشة ميزانية توضع فهنالك الشخصية،
مظاهر عىل ينفقوا أن بها يستطيعون كبرية، وتعويضات وافرة رواتب
امليزانية يف املذكورين اإلدارة رجال أحد أدمج وقد يودون، كما الفارغة العظمة
ست منهم للواحد نرى الغالب ويف بالكهرباء، قرصه لتنوير فرنك ١٣٢٠٠
رأينا رجل ١٦٠٠٠ من املؤلف األهيل الحرس إىل نظرنا وإذا خاصة، عربات
بني ومن الفرنسويني، أولئك بيوت يف الخدمة بأمور يقوم منه كبريًا عدًدا
يقوموا كي رجًال عرش تسعة منه يستخدم مفتًشا نذكر الحرس ذلك رؤساء
… زوجته وثياب ثيابه وغسل حديقته وزراعة عرباته وسوق مطبخه بأمور

إلخ.

هو الذي املسكرات تعاطي «إن يأتي: ما القول هذا إىل الجريدة تلك أضافت وقد
معقولة طريقة حسب الرضائب هذه فرضت إذا يزول املقررة الرضائب مضاعفة سبب
العامة الفوىض تداوي ال فاألنظمة األنظمة، إىل تُعَزى التي القدرة يف ألشك وإني عادلة»،

الغور. بعيدة علل عن الناشئة

آنًفا، ذكرنا ما هي حكومتنا مشاريع وجميع األمريية ومطبعتنا بحريتنا ارتباك علة
بني تضيع التبعة نرى املوظفني من ألوًفا يقتيض األمور من الحكومة تديره ما ولكون
أمر فإذا نشيطة، غري متحاسدة املنفعة فاقدة مختلفة دواوين عىل يوزعون الذين هؤالء
أمر الذي املركب جدران يالئم ال شكل عىل تصنع فإنها درع، بصنع الدواوين هذه أحد
تكون حيث الخاصة املشاريع يف املذكورون املوظفون استخدم ولو آخر، ديوان بصنعه

الحكومة. مشاريع يف عليه هو ما خالف سريهم لكان متجلية التبعة
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نتدرج فإننا نحن وأما الخاصة، الصناعة عىل العتمادها تقدم يف األجانب بحرية
لهبطت الحكومي املذهب اعتنقت األخرى الشعوب أن فلو حكومية، بحريتنا جعل إىل

بحريتنا. هبطت حيث إىل بحريتها
أعضاء أحد (هرولدكوكس) للمسرت خطبة النيابية السياسية املجلة نرشت وقد
لحقها اإلنكليزية الحكومة أن البارزة األمثلة من به أدىل بما فيها أثبتت اإلنكليزي الربملان
أتت املشاريع هذه أن مع املشاريع بعض فيها أدارت التي النادرة األزمنة يف كبري خرسان
أدارتها التي الربقية املراسلة صناعة األمثلة تلك ومن األفراد، بيد كانت عندما كبري بربح
قيمة من املئة يف ست بربح املساهمني عىل تعود فكانت ،١٨٧٠ سنة حتى خاصة رشكة
٢٥ السنوي عجزها فصار خسارة إىل الربح انقلب الحكومة احتكرتها ملا ثم األسهم،

مليونًا.
ومنها صحيحة، نفسية نواميس عن صادرة فهي النتائج، هذه مثل من نعجب وال
عىل وقدرته الذهنية قيمته تلبث ال االستنباط يكلف ولم التبعة من أعفي إذا اإلنسان أن
هذا فهم عن امتنعوا إذا معذورين االشرتاكيني وأرى عظيًما، هبوًطا تهبطا أن اإلنتاج

لالشرتاكية. أثر يبقى ال قبلهم من معروًفا بديهيٍّا أمًرا يصبح فعندما الناموس،
وال برسعة، الالتينية األمم بني االشرتاكي الحكومي املذهب ينترش األمر كان ومهما
عن للحكومة رادعة الحديدية الغرب خطوط ابتياع عن الناشئة املرضة النتائج تكون
ويظهر املوظفني، عدد زيادة موجبة جديدة باحتكارات القيام وعن أخرى، خطوط ابتياع
يف أحدهم رصح فقد الحارض، الوقت يف ماليتنا وزراء تسري التي هي جنون عاصفة أن
االقرتاح يف يفكر أنه — له سادة أصبحوا الذين االشرتاكيني هتاف بني — النواب مجلس
جريدة نرشت املناسبة وبهذه التأمني، وأمور املسكرات، صنع الحكومة تحتكر أن عليه

يأتي: ما (الديبا)

الربامج يف كبري شأن املالية االحتكارات لسياسة سيكون أنه اليوم بعد سنرى
فيه يخاف زمن ففي الجنون، من رضب ذلك ويف االشرتاع أمور ويف االنتخابية،
قوة يصيب الذي الشديد املركزي النظام إىل تدرجنا من والنظر الذوق أولو
مثقلة متصلة زيادة موظفينا عدد فيه يزيد زمن ويف بالفالج، األفراد استنباط
وظائفها إىل تضيف بأن الحكومة تكلف أن الصواب من ليس ميزانيتنا، كاهل
وأمور املسكرات صنع كاحتكار أخرى وظائف عد يحصيها ال التي الحارضة
الرأفة باسم تدخلت أن بعد — الحكومة ستحتكر هذا رغم وعىل التأمني،

64



الحارض الوقت يف اإللهية الحقوق نشوء

املال رأس باحتكار متعللة األعمال من كثريًا — العمل فروع جميع يف والحنان
املجتمع. سبيل يف

الحكومة تكبح فكيف املال، لرأس الحكومة انتزاع فاتحة الدخل رضيبة
العمال تقاعد ورواتب القانوني؟ النهب هذا يف اإلمعان عن جماحها االشرتاكية
السبيل هذا يف الرتيث يمكن فكيف الحكومة، أمورها تنظم صدقات فاتحة
تحت واملعارف العلم أمور جمع فاتحة التعليم واحتكار اإلنساني؟ االجتماعي

العقلية؟ املساواة طريق يف التأني يكون فكيف الدولة، ظل
تقم األمة يف القوة مصدر هي التي االستنباط ملكة معني ينضب فمتى

املتعفنة. االنقراض بقعة عىل االجتماعي رصحها االشرتاكية

تقليل يف الرشوع وجب سلطانها تخفيف أريد فإذا ودعامتها، الحكومية عنوان التوظيف
مضطرة نفسها رأت بالتدريج الصناعات من كثريًا الحكومة ابتالع ولسبب املوظفني؛ عدد
إقطاعية عصبات زماننا يف الفروع تلك أصبحت وقد اإلدارية، فروعها أهمية زيادة إىل

مشيئتها. حسب تسري أن الحكومة إلزام عىل قادرة
االمتيازات، من كثريًا ويمنحهم ضمانًا، يزيدهم نظام بسن يطالبون اليوم واملوظفون
جميع من عاقبة أسوأ سيكون الذي النظام لذلك فيقرتع زعماءهم الربملان يخىش وسوف
فرنسا. تقود املوظفني من عصابة تأليف إىل سيؤدي ألنه وضعت؛ التي والتدابري األنظمة
اتخاذهم عن عبارة خاصة بحقوق آزروهم ملن أو املوظفني لعصاة واالعرتاف
فأحقرهم السيادة، من به يستهان ال قسًطا اآلن حتى نالوا وقد وقت، أقرب يف سادة
فيعامل امللوك فصيلة من أنه يعتقد — الدولة من جزءًا يمثل نفسه يرى وهو —
«خضوع»، فرد سوى عنده الناس أفضل وما االعتقاد، هذا يقتضيه حسبما الجمهور
فإنه فاوضه أو كوة خلف قابله وإذا فالن» «اليس ب يلقبه الرسمية املراسالت ففي

يستصغره.
إليه تقاد ما عكس عىل الحكومة تسري أن هو الحالة لتحسني يعمل أن يجب وما
ورجال الوزراء ويضع يُعَزلون ال دائمني املوظفني يجعل نظام سن عن فلنحجم اآلن،
— الحكومة عىل وليس فيهم، تأثري ذوي يكونوا أن بها يستطيعون ال حال يف الربملان
الصناعات بأرباب تقتدي أن إال — موظفيها عىل السيادة صاحبة تبقى أن أرادت إذا
لهم يضمن نظاًما مستخدميه يمنح عظيم مصنع أو كبري مخزن من فهل الخاصة،

العمل. عن يقصيهم فإنه وإال أكفاء داموا ما عليهم يحافظ إنه االمتيازات؟ بعض
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األمور يف سنوات بضع عىل تزيد ال مدد إىل املستخدمني تعاقد أن الحكومة وعىل
بعدم الحكومة بأن ذلك عىل يعرتض وقد إلخ، … والربق الهندسة كمسائل وحدها الفنية
املتوسطة الكفاءات أويل سوى تجعل ال ملوظفيها والقرار الديمومة من شيئًا ضمانها
تحقيق من تستفيد التي هي فالبالد االعرتاض هذا صح فإذا عليها، خدمتهم يعرضون

والتجارة. الصناعة شطر وجوههم حينئذ يولون الشبان أذكياء ألن يفرضه؛ ما
يف مثلهم وقتئذ يكونون للوظائف فاملرشحون االحتمال، ذلك بعد عىل لنأسف وإنا
يتجاوز ال الحكومة دواوين يف الصغري املوظف راتب أن فمع العدد، حيث من األيام هذه
عىل أنفسهم يعرضون البكالوريا حملة من مرشًحا خمسني ترى يوم كل فرنكات ستة

الدواوين. تلك يف شاغرة الحقرية الوظائف إحدى تصبح عندما الحكومة

واالستبداد عظيم، نفيس استعباد إىل االشرتاكية مصدر هي التي الحكومية تقودنا
الناس أخذ فقد املترضرة، املنافع جميع ضده تأتلف بحيث واإلرهاق الجور من الحكومي
املحب اإلنسان بمظهر وتظهر الصناعة تدير أن الحكومة وظائف من ليس أنه يعلمون
الحقيقي واجبها وأن وثقافتها، وأدبها وجحودها يقينها الوطن أبناء عىل وتفرض للبرش
الرشطة بواسطة وسالمتهم األهايل راحة عىل وتسهر األحزاب مختلف بني حكًما تكون أن

الخارج. يف الجيش وبواسطة الداخل يف
االستبداد ربقة من تحريرنا فلنرج االنتشار قليلة ولكنها بها، مسلم الحقائق تلك
األمة قوانني تعديل يسهل فإن الرجاء، هذا حد عند نقف ال ولكن بالتدريج، الحكومي

روحها. تبديل يصعب الورق عىل
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الفالسفة، ومباحث الحضارة تقدم رغم عىل واألمم الشعوب بال تشغل الحرب فتئت ما
الذي األمر وإنما املايض، يف منها أقل املستقبل يف تجعلها العلم مبتكرات أن يف لنشك وإنا
الوغى ساحة حوت فما للدماء، سفًكا أكثر جعلتها املبتكرات هذه أن هو فيه ريب ال
واتيال خان جنكيز بها أخرب التي األزمنة يف حتى — زمن يف وعدًة عدًدا كثريين أناًسا

والكهرباء. البخار عرص نسميه الذي زماننا مثل — العالم
مهيمنة، رضورات بنت تكون مستمر بانتظام ظهورها تكرر إذا والحادثة
جهة ومن واملوت، الهرم عىل كالتمرد العقم من هو وقدرها قضائها عىل فاالحتجاج
من األولون أجدادنا خرج ما فلواله أهمية، الرقي مصادر أكثر الشعوب تنازع نرى أخرى
حضارة وأية والصناعة، والفنون العلوم فيها أينعت فخمة دوًال وأقاموا الهمجية طور

التاريخ؟ يف دوًرا مثَّل سلمي شعب وأي الحربية؟ الروح من مشبعة تكن لم كبرية
يَِحن، لم ومساوئه الدوري الشعوب تنازع منافع عن فيه نبحث الذي الوقت أن غري
الطبيعية الغريزة وأهمها الكثرية، النفسية علله وبيان التنازع هذا بتحقيق فسنكتفي
صولة من شيئًا الحضارة تخفف أجل، الضعفاء. عىل القضاء إىل األقوياء تقود التي
املختلفة الشعوب بني العميق النفور تقليل هو عليه تقدر ال الذي ولكن الغريزة، تلك

النفيس. بمزاجها
كحروب الطاحنة البرش حروب فجميع التباين، ذلك عن نشأت املنازعات وأكثر
وما الشعوب، مختلف بني حروب عن عبارة والدعايات واألديان والعشائر الفتوحات
الساميني من العالم سيادة نقل إىل مرة أول أدى الذي واآلشوريني الفرس بني العراك
وسكان اإلغريق بني القديمة الحروب وكذلك مختلفتني، أمتني بني حرب إال اآلريني إىل
أيًضا. مختلفة شعوب حروب هي والروس اليابان وبني والجرمان الرومان وبني آسيا،



السياسة روح

متباينة؛ أمم بني حروبًا إال الوسطى القرون يف اشتعلت التي الدينية الحروب وليست
الديني االستبداد بمبدأ تمسكت وأمم الفكر وحرية الفردية مذهب أحبت أمم بني أي
القرطايس. والنظام والتقاليد املطلقة السلطة يف املبادئ من عنه ينتج وما والسيايس،

اتصاًال ببعض بعضها األمم واتصال الحضارة مبتكرات إن نقول أن الحكمة من هل
هو الحوادث سري النفيس؟ النفور من الشعوب بني يفرق ما تخفيف عىل يقدر جامًعا

ذلك. عن يجيب الذي
األجنبية اللغات ومعرفة صعبة نادرة النقل وسائل كانت حني بعيد غري زمن ويف
اليوم وأما للنظر، بادية غري الشعوب بني تفصل التي النفسية الفروق كانت قليلة،
االختالف فأخذ األمم بني العالئق زادت التجارية املصالح واشتباك االنتقال فلسهولة
نظًرا األمور إىل ينظرون املختلفة الشعوب أفراد أن وبما يظهر، النفسية أمزجتها بني
زيادة سوى بينهم العالقات استمرار يفعل وال موضوع، أي عىل اتفاقهم يتعذر متباينًا

اختالفهم.
تفصل الشعوب هذه روح نرى بعض من بعضها الشعوب املصالح تقرب بينما إذًا
النفور يسودها الحقيقي اإلخاء نحو الشعوب تسري أن من وبدًال اآلخر، عن منها الواحد
الشعوب قرصت أن فبعد كثرية، اجتماعية سياسية نتائج النفور ولهذا قبل، ذي من أكثر
إقامة يف وتمعن التسليح يف تفرط اليوم أخذت الطويلة املسافات والكهرباء بالبخار
ثم الصني، كسد بسد قطر كل وإحاطة العالئق قطع إىل املؤدية الجمركية الحواجز
النظام باسم األجانب طرد يف يفكر فأخذ كاٍف غري السد هذا يرى الشعوب أكثر إن
أن رأت بالدها من الصينيني إخراج فقررت أسرتاليا حذو أمريكا حذت أن فبعد العام،
العمال بطرد اإلنكليزية املهن نقابات تطالب واليوم إليها، الفقراء املهاجرين دخول تمنع
ذا الغالب يف يكون الذي الشعب لرغبات روسيا حكومة أذعنت وقد إنكلرتة. من األجانب
حزب أملانيا ويف الكبرية، املدن من اليهود فطردت املطلقني، امللوك إرادة من أشد إرادة
البولونيني إخراج عن بروسيا حكومة تأخرت وما اليهود، بطرد الحكومة يطالب كبري
سنة سويرسة حكومة رفضت أن وبعد الحديدية، خطوطها يف املستخدمني واإليطاليني
ملتزمي عىل تشرتط أخذت األجانب العمال استخدام بعدم القائلة القانون الئحة ١٨٩٢
فرنسا يف تشاهد املساعي هذه ومثل سويرسيني، عمال غري يستخدموا ال أن الحربية
الصواب، من ليس إخاء قرن العرشين القرن اعتبار نرى ولذلك البلدان؛ من غريها ويف
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يؤدي وال اآلخر، البعض بعضها جهل إذا إال يكون ال الشعوب مختلف بني فاإلخاء
إىل ثم ومن تعارفها، إىل إال بينها تفصل التي املسافات بتقصري الشعوب بني التقريب

تساهلها. قلة
املرحلة يف تزال ال األجنبي الغزو ضد العامة الشعوب حركة نرى أخرى جهة ومن
واحدة وسائل اتخاذ إىل متناقضة مبادئ عىل القائمة الحكومات توصلت وإذا األوىل،
الدول انحالل إىل يؤدي األجانب فتأثري عليها، تمليها التي هي الرضورة فألن كتلك
عن غابت ترها مثًال الرومانية اإلمرباطورية خذ األمة، روح ويقيضعىل حدة، يزيد وقتما
يتناقص الفرنسوية كاألمة أمة إىل كذلك وانظر فيها، األجانب عدد كثر عندما الوجود
سكان من يفيض ما أن لتعلم لها املجاورة األمم سكان فيه يزيد زمن يف سكانها عدد
دفع عىل وال التجنيد عىل يكرهون ال حيث فرنسا إىل حتًما يهاجر األجنبية األمم هذه
الهجرة يف يرتددون وكيف األصلية، بالدهم يف مما أحسن أجوًرا وينالون فادحة، رضائب
خطرة هؤالء هجرة أن ومع أبوابها؟ دونهم أوصدت البلدان جميع يرون وهم فرنسا إىل
مبادئنا تقودنا رمقها يسد ما عندها ليس التي الدنيا الطبقات من الطبيعة بحكم ألنهم
مستعمرة مرسيليا أصبحت ذلك أجل من بالدنا، إىل دخولهم منع عدم إىل اإلنسانية يف
فإذا كمرسيليا، الطليان من عدد عىل تحتوي مستعمرة إليطاليا وليس بسكانها، إيطاليا
وماذا األملان، من آخر وثلث الطليان من فرنسا سكان ثلث أصبح الغزوات دون تحل لم
لها أفضل القتال ميادين يف املالحم أسوأ الغزوات؟ هذه إزاء ووحدتها األمة كيان يكون

منها.

ويظهر الشعوب، تنازع تخفيف عن عاجزة الحضارة مبتكرات أن تقدم مما نستنتج
النفسية التنازع علل إىل تضيف الحضارة أن علمنا إذا أوضح وجه عىل العجز هذا
من مقدًما يبكوا أن البرش ومحبي للفالسفة ُحقَّ فلهذا اقتصادية؛ علًال إليها أرشنا التي
العام السلم أن علموا إذا غمهم يخف أنه عىل البرش، بها الحروب ستصيب التي املصائب
السلم فتوطيد التوحش، إىل البرش ويسوق تقدم وكل حضارة كل عىل الحال يف يقيض
تقدر ال ما قرن نصف من أقل يف البرش بني «ينرش — (دوفوغويه) املوسيو قال كما —

وانحطاط». فساد من الحروب أقىس عليه
ميزان كفة يف مساوئها وضعنا إذا ولكن مساوئ، من تخلو ال الحروب أن جرم ال

ترجح؟ فأيتهما األخرى الكفة يف فوائدها ووضعنا
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املال ضياع فأما الشعب، وضعف الرجال وفقد املال ضياع ثالث: الحرب مساوئ
الفقرية، الشعوب أمام يتقلص الشعوب أغنى ظل أن لنا يثبت فالتاريخ طفيفة، فأهميته
من أكثر إنفاق إىل اضطرت أملانيا أن املحصون ذكر فقد إيذاءه، الشعب إفقار يعني وال
من عظيًما قسًما تنفق أوربا دول وأن واللورين، اإللزاس عىل املحافظة يف فرنك مليار
وتعودها الشعوب نشاط تحريك غري نتيجة النفقات لتلك وليس جيوشها، عىل ماليتها
يوًما البقاء عىل تقدر دولة أوربا يف وهل وتعديه، األجنبي غزو من ووقايتها التقشف
عىل القوية األمم بعض التفق جيشها عن أوربية دولة تخلت فلو جيش؟ بدون واحًدا

تسلحها. يتطلبها التي الرضائب من أثقل برضائب وألرهقت اقتسامها،
وال له، ممجدة بخطب رؤساؤها وينطق السلم محاسن والشعوب الحكومات تمدح
متى أنه يعلم فكل أجمعون، الناس بذكره يلهج الذي السلم ذلك وجود يعتقد أحد
يف ذلك مصداق شاهدنا وقد لها، املجاورة القوية األمم فريسة تصبح أمة ضعف يظهر
فقد كبري، بشلل روسيا حليفتنا قوة فيها أصيبت التي (موكدن) معركة من الثاني اليوم
من وبينها بيننا دار وما عليها، الحرب شهر عىل حملنا يف طمًعا مراكش يف أملانيا تحدتنا
يعدل أملانيا إمرباطور جعل والذي بها، عاملتنا التي الوقاحة مقدار لنا يثبت الربقيات
إلينا تنضم أن من بد ال التي — إنكلرتة أسطول يرضب أن من خوفه هو الحرب تلك عن

بالده. مرافئ —
التسليح ورضورة مطردة، زيادة حزبيتها فزادت الدرس هذا من استفادت واألمم
مليار من أكثر بحريتها عىل تنفق فجعلتها إنكلرتة، يف الرضائب زيادة أوجبت التي هي

فرنك.
حروب أدت فلقد البعيدة، بنتائجه فالعربة املساوئ ثانية هو الذي الرجال فقد وأما
مقادير عىل فرنسا استيالء عنها نشأ وملا الرجال، من ماليني ثالثة هالك إىل نابليون
والتخريب الهدم حاجة بها وقضت فخر أسطورة وأورثتها سنة، عرشين الشعوب
قضاؤها هو سيئة نتائج من الحروب يف نراه ما وكل فيها، بأس كبري نرى ال الطبيعية
ال هذه مثل نتائج أن عىل نحافة. وزيادتها سكانها عدد وتقليلها األمة، رجال أقوى عىل

التوقف. دور يف سكانها عدد يكون التي الشعوب عىل إال الخطر شديدة تكون

ومن منافع، من البرش عىل تعود عما غافلني الغايل الحروب ثمن لنا اإلحصاء رجال يبني
تلك تتكون فبالحروب قومية، روًحا الشعوب منحها هو الحروب بها تمن التي املنافع

بدونها. للشعوب حضارة ال أنه املعلومة األمور ومن وتستقر، الروح
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فنحن الهزيمة، عند قوًة وتزيدها النرص عند القومية الروح دعائم توطد والحروب
فلوالها أملانيا، بها أصيبت نكبة تكن لم (ينا) معركة نرى الجمهور عليه اتفق ملا خالًفا
إىل نظرنا ولو يحتمل، ما عىل كثرية قرونًا أملانيا وشوكة األملانية الجامعة تأسيس لتأخر
دون فرنسا أصابت مصيبة بالحقيقة هي (ينا) معركة إن لقلنا للحوادث البعيدة النتائج

أملانيا.
مبارشة مؤثرات فهنالك الشعوب، يف مبارشة غري مؤثرات من للحروب ما ولنطرح
يف العام التسليح مبدأ انتشار األخرية الحروب عن نشأ فلقد إنكارها، يسعنا ال مهمة
الدول، مالية يف تدهوًرا أوجب إنه املحصون يقول املبدأ؟ هذا نتيجة كانت وماذا أوربا،
التجنيد نظام فلوال أخالقها، يف سموٍّا الشعوب أورث بأنه ذلك عن النفس علماء فيجيبهم
واالشرتاكية، الفوىض ت لعمَّ أوربا سكان من الذكور قسم لحكمه يخضع الذي اإللزامي
املجتمعات عليها تقوم التي الدين أركان ولتداعت الحديثة الحضارة انحالل يف عامل وكل
الصرب من شيئًا النظام ذلك ويعلمنا مقامها، يقوم ما نجد أن غري من الحايل الزمن يف
األثرة خلق وحده ويقاتل مؤقتًا، ولو أعىل مثًال نفوسنا ويمأل التضحية، وحب والثبات

الشعوب. يف الرتف إىل وامليل
(مولتكه) املرشال بيَّنها وقد عظيمة، أهمية األمم أخالق يف الجندية نظام لتأثري
األجل، قصري الشبان يف املدرسة «تأثري وهي: مذكراته يف جاءت التي اآلتية العبارة يف
التهذيب دور يف ندخل حتى ينتهي يكاد ال املدريس تعليمنا دور أن الحسن حظنا فمن
مثلنا، أخرى أمة أبناء منه يستفيد ال الذي العسكرية الخدمة دور به وأعني الحقيقي،
لرفع يكفي ال وحده فالعلم النرص، ثوب ألبسونا الذين هم املدارس معلمي إن يقولون
أو الواجب أو املبدأ سبيل يف بحياته التضحية إىل يدفعه رفًعا األدبي الرجل مستوى
يف بسطة بالدنا أبناء وزاد املعارك، يف نرصنا الذي هو الحربي نظامنا وإنما الوطن،

والنشاط.» والوطن والطاعة والعفة والدقة النظام إليهم وحبب والعقل، الجسم
زماننا يف أوجب الذي فهو الخلق، مستوى رفع عىل الحربي النظام تقترصفائدة وال
منحت األسلحة إلتقان بها أتى التي املباحث ألن املعادن؛ صناعة سيما وال الصناعة تقدم
مقتضيات وألن فني، وإقدام علمية دقة من سنة خمسني منذ به لها عهد ال ما الصناعة

الحربية. السفن وتحسني الحديدية الخطوط شبكات توسيع إىل أدت الجيش سوق
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هي الحربية فالروح للحركة، أدبي أو مادي باعث وأخطارها الحروب يف للشعوب إذًا
لها الشعوب فلتعرتف الحارض، الزمن مجتمعات إليها تستند التي األخرية الدعامة

لعنها. من بدًال بالجميل
نذكرهم فإننا البرش، محبي من السخفاء يف تؤثر لم السابقة الرباهني كانت وإذا
مساحة األرض أقطار أكرب من وهي — الهند تمتعت فلقد عليه: أمة تكره سلم بنتائج
فرضته الذي اإللزامي السلم هذا نتيجة فكانت قرن، منذ مطلقة طمأنينة بنعم — وسكانًا
ما فأصبح سنة، عرشين يف مليونًا ثالثني الهند سكان عدد زيادة الحديدية إنكلرتة يد
أهًال، أوربا بالد أكثر يف منهم يصيبه ما ضعف السكان من مربع مرت كيلو كل يصيب
مجاعات من فيها حدث بما أمره اشتد عام بؤس يف الهند وقوع التكاثر هذا أوجب وقد
١٨٦٦ سنة (أوريسا) إقليم يف فهلك وطأتها، الحديد وخطوط الربق أسالك تخفف لم
(الدكن) يف شخصوهلك (١٢٠٠٠٠٠) ،١٨٦٨ سنة (البنجاب) يف وهلك شخص، مليون
املالحم؟ هذه بجانب مذكوًرا شيئًا حروبنا تعد فهل شخص، (١٣٠٠٠٠٠) ١٨٧٤ سنة

باملدفع؟ املوت من أفضل جوًعا املوت وهل

اختيارها فأمر نظرية، فائدة سوى له ليس ومساوئها الحرب منافع يف البحث أن عىل
وسيلة وأحسن ذلك، يف تأثري لنا يكون أن غري من نكابدها ونحن قدرتنا، تحت يقع ال
أفراد بني العسكرية الروح تعميم هو وحروب منازعات من يحدث قد ملا لالستعداد
أسلحتها تكن مهما — األمة تكون وبغريها الجيوش، يف القوة رس هي الروح فهذه األمة
يجرؤون الذين والخطباء الكتاب أعد ولهذا صدمة، يقاوم ال متقلب قطيع عن كناية —
الروح فيه نفقد الذي اليوم ففي للمجتمع، مفسدين للوطن أعداء الروح تلك هدم عىل

التاريخ. عن فتغيب كياننا عىل ويقيض بالدنا، األجنبي يغزو العسكرية
الكتاب بوقوعها ينبئ التي القادمة الحرب نتائج متصورين البيان ذلك لنكرر
التاريخ قصها كالتي حاسمة ستكون الحرب هذه أن بالنا عن يذهب وال العسكريون،
الرحمة فاقدة ستكون املقبلة الحرب أن أي الطرفني، أحد بإبادة إال تنته لم إنها قائًال
وال شجر وال بيت فيها يبقى ال حتى منظًما تخريبًا البقاع من كثري تخريب إىل مؤدية

برش.
جنودنا، وندرب أوالدنا نربي عندما بالنا عن واحدة ثانية املعارف هذه تغب وال
التي الكالمية للمناقشات املشابهة الفارغة واإلخاء السلم خطب البيان لفرسان ولنرتك

أسوارها. الفاتح محمد اخرتق عندما بيزانطة سكان بها يأتي كان

72



الحربية املعارك يف النفسية العوامل

ا مستعدٍّ يكون أن يجب نشوبها يعوق أو الحرب يجتنب أن يريد من إن ثم
حليف النرص يكون ال منه مناص ال أمًرا غمارها خوض يصري وعندما ملواجهتها،

والنشاط. الثبات تعرف التي يُؤتَى بل العدد، الكثرية الجيوش
أكابر ذلك جهل وما وتعبئته، الجيش بسوق علم هي كما نفيس أمر هي والحرب
فالقوة املعنوية، الجيش قوة مقدار عىل الحرب مصري «يتوقف نابليون: قال القواد،
وجرحاهم، قتالهم مقدار إىل ينظروا ال أن املحاربني وعىل الحقيقة»، نصف املعنوية
ذكر وبمناسبة أصابه، ما عىل يصرب كيف يعرف الذي الطرف بجانب يكون فالنرص
أخالط فصيلة من تصبح املعنوية قوتها تنحط التي الجيوش إن نقول املعنوية القوة

اإلسكندر. غزاة نوع من تكون املعنوية قوتها تسمو والتي (رسخس)،
بكثرة مما أكثر الخلقي وبمستواها املعنوية بقوتها الجيوش قيمة أن لنا تبني وإذا
نطلع اآلتي البسيط وباالستدالل يشء، كل قبل نفسية مسألة الحرب أن لنا اتضح العدد
ملا ا حدٍّ هنالك أن عىل الحربيون الكتاب أجمع الحروب: يف النفسية العوامل أهمية عىل
عرشين يفقد متى الجيش أن قرون منذ التجارب أثبتت فقد خسارة، من الجيش يتحمله
بالقوة املخل الحد نسميها ما هي النسبة وهذه مغلوبًا، نفسه يعد أفراده من املئة يف
الذي فالجيش مقدرة، رضورة ال نفيس مؤثر نتيجة الهزيمة أن يف ريب وال املعنوية،
لنفرض واآلن األوفر، قسمه أي أخماسه أربعة منه يبقى أفراده من املئة يف يخرسعرشين
إحداث مجرد فإن يستميت، فجعلته املعنوية الجيش هذا قوة يف أثرت سحرية قدرة أن
أسلحته التبديل يد تنل لم وإن نرص، إىل تنقلب هزيمته يجعل النفسية حالته يف تغيري
أي جيشه؛ خمس األول الغالب فقد إىل يؤدي النزاع استمرار أن األمر وبيان وتعبئته،
املذكور الحد يف يدخل أن بعد أنه وبما املعنوية، بالقوة املخل الحد ذلك يف دخوله إىل
التي السحرية القدرة تلك عليه بها تمن معنوية قوة من لخصمه اتفق ما له يتفق ال

غالبًا. كان أن بعد مغلوبًا ويصبح ينهزم لألول فرضناها
وهميٍّا، أمًرا الجيش يف املقاومة قوة تضاعف التي السحرية القدرة تلك وليست
لنا أثبت وقد روح، من فيهم ينفخ وما تربية من الجنود يمنحه ما بها نعني فنحن

تقاوم. ال قوة من العدد لكثرة يكون ال ما املشاعر لبعض يكون قد أنه التاريخ

عامًال بجانبه فنعد الحربية، االنتصارات يف الوحيد النفيس العامل الخلق رصامة تكن لم
وهي طويلة، خاصة تربية نتيجة السري فوحدة السري، وحدة وهو أهمية، عنه يقل ال آخر
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شعوري، غري رسوًخا املبادئ بعض الجيش ضباط يف ترسخ أن بعد إال ثمرها تؤتي ال
متماثًال، نظًرا مفاجأة والطوارئ األحوال أشد إىل الضباط أولئك ينظر املبادئ فبهذه
كل يف يرى فالقارئ (مولتكه)، املرشال مذكرات مطالعة من السري وحدة نتائج وتتجىل
هيئة تكره األملانية الفرنسوية الحرب يف العدو مباغتات كانت عندما أنه منها صفحة
حسب السري يف يرشعون األملان الضباط كان جديدة أوامر إعطاء عىل الحرب أركان
التي ١٨٧٠ سنة حرب يف قادتنا مذكرات بعكس وهي إليهم، تصل أن قبل األوامر هذه
يتحركون ال كانوا وأنهم والتعليمات، األوامر انتظار يف سواء كانوا ضباطنا أن عىل تدلنا
غري برتبية متحلني كانوا األملان ضباط أن ذلك يف والسبب يأخذوها، أن قبل شرب قيد
كانوا ضباطنا وأن متماثًال، اجتهاًدا السري يف االجتهاد إىل منهم واحد كل دافعة شعورية
ولكن الصغرية، الجيوش يكفي كان الخارجي فالنظام الخارجي، النظام غري يعرفون ال

الصحيحة.1 الرتبية وليد هو الذي الباطني النظام عن الكبرية للجيوش غنية ال

جمع ففيه (غوشيه)، القائد ألفه الذي والقيادة» الجيش «روح كتاب يطالع بأن القارئ عىل أشري 1

الجماعات روح كتاب يف لتها فصَّ التي املبادئ إىل مستنًدا الضباط من لفيف عىل ألقاها التي الخطب
الرتبية. روح وكتاب
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االقتصادية املعارك يف النفسية العوامل

الشعوب بني األحقاد هو مقدًرا أمًرا يجعله والذي الحروب، وقوع استمرار يف شك ال
حروب الحضارة بتقدم الحروب تلك إىل ينضم أنه غري تعارفت، كلما منافعها وتباين
السنوات من كثري منذ نرشته كتاب يف بينت وقد للنفوس، قتًال منها أقل ليست اقتصادية
بني اقتصادي تصادم إىل سيؤدي والكهرباء البخار بفعل الغرب من الرشق اقرتاب أن
تتحقق أخذت شديد انتقاد من آنئذ النبوءات هذه أوجبته ما وعىل والغربيني، الرشقيني

واليابان. الروس بتنازع
تتبدل الحالة نرى واآلن طويًال، زمنًا الرشق إىل منتجاتها أوربا أصدرت لقد
الذي وهو واسع، إنتاج مركز يكون رشع استهالك بالد الرشق كان أن فبعد بالتدريج،
يكتفون عمال ينتجها التي والزراعية الصناعية بمنتجاته التجارية أسواقنا عىل يستويل
وسيلة أوربا رأت وما كثريًا، األوربيني العمال أجور دون هي بأجور القليلة لحاجاتهم
فصول يف فسرتى وجهها، يف الجمركية الحواجز إقامة سوى الرشق منتجات دون لتحول

املستقبل. يف الحواجز هذه قيمة تكون ماذا آتية
بعض عىل يقترص الحارض الوقت يف والغرب الرشق بني الرصاع أن ننكر وال
رسيًعا، سيمتد الرصاع هذا مدى أن هو نقوله الذي ولكن والزراعية، الصناعية املنتجات
وهم التجارية، األسواق جميع يف لنا بمزاحمتهم يهددوننا والصني واليابان الهند فأبناء
أخذت فإذا صناعته، تحتكر أوربا كانت ما — آالتنا بمثل مستعينني — اليوم يصنعون
من تستوردها كانت أن بعد إنكلرتة إىل تصدرها الهند رأيت مثًال القطنية املنسوجات
رشعت (مانشسرت) من الصني بالد تستورده كانت الذي القطن غزل وكذلك (مانشسرت)،
يومية بأجور يكتفون الذين — والصني الهند عمال ينتجه وما (بومباي)، من ابتياعه يف



السياسة روح

مزاحمتهم بلغت وقد قيمة، أوربا عمال ينتجه ما دون ليس املنتجات من — زهيدة
طردهم. إىل وأسرتاليا أمريكا دفع مبلًغا لغريهم

كثرية، اعتصابات األجنبية األسواق يف اليابانيون بها يقوم التي املزاحمة عن نشأ وقد
والصينيون والهنود اليابانيون أسس ومتى (مريو)، يف األزرار صانعي اعتصاب سيما وال
الرخيصة بمنتجاتهم العالم وغمروا الحجري، بالدهم فحم عىل معولني كثرية مصانع
أجورهم انخفاض أوربا عمال يرى حينئذ التجاري؟ انتشارهم دون تحول الحواجز فأي
ستهبط األوربيني أجور أن أي اليابان، أو الصني أو الهند عمال أجور يحاكي حد إىل

الذكر. تستحق نسب حسب االشرتاكيني أحالم رغم عىل
وال العالم صحف قالت سنة وعرشين خمس منذ النظريات هذه يف بحثت وعندما
يلبثون ال الرشق عمال إن — آرائي بصحة اعرتافها مع — اإلنكليزية الهند جرائد سيما
نسيت وقد مطاليبهم، يف الغرب بعمال االقتداء عىل تحملهم حاجات ذوي يكونوا أن
وما فيه، تحول ال ثباتًا ثابت النفيس الشعوب تلك أكثر خلق أن كعادتها الصحف تلك
أمريكا إىل الهجرة يف رشعوا الصينيني أن فمع بياني. إصابة يؤيد التجارب من اآلن يقع
وهل منهم، أحد معيشة طرز األمريكية والرتف النفائس حياة تغري لم بعيد وقت منذ
إن أرز؟ وحفنة شاي طاس من يوم كل يتناولونه ما مقام األوربي الحياة نظام قام
عامًال يستصنع من وكل فيه، تؤثر فال النفيس الرشقية الشعوب مزاج تالئم ال حضارتنا
إىل ينظر ال رمقه بها يسد دوانق ستة أو خمسة يكسب متى العامل هذا أن يعلم هنديٍّا

الكبرية. املبالغ
أمريكا أمم إىل اإلنتاج رشف انتقال توجب قد التي — االقتصادية الثورة تلك أن ومع
أوربا فيها سرتى التي الساعة دنت أمرها بدء يف تزال ال — أوربا خراب إىل وتؤدي وآسيا،
بما ولكن األوربية، املنتجات محل تحل أمريكا منتجات أخذت وقد صادراتها، تناقص
منتجاتهم أثمان تهبط لن احتياجات من لهؤالء ما ولهم األوربيني، من أمريكا عمال أن
إىل اإلصدار عن العدول إىل أوربا اضطرت أن اتفق وإذا أوربا، منتجات مهدًدا هبوًطا
والهند والصني اليابان أمر وأما أمريكا، منتجات غارة تخىش يجعلها ما فليس أمريكا،
أسواقنا ستغمر منتجاتنا ابتياع عن ستمتنع كانت وإن األقطار هذه ألن ذلك؛ فعكس

األقل. عىل األجنبية األسواق يف ترضنا مزاحمة ستزاحمنا أو بسلعها
بقية عن الجمركية املكوس من كثيفة حواجز بإقامتها تنعزل أوربا أن تظنن وال
بإنتاجها إال لها يتيرس ال التخلص فذلك الرشق، مزاحمة من التخلص عىل فتقدر العالم،

معلوم. هو كما سكانها لتكاثر يعوزها والغذاء الغذاء، من إليه تحتاج ما
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ما إنتاج عن يعدل أوربا دول أكثر شاهدوا وقد — االقتصاد علماء أخرب ولقد
الخوف أن الطبيعي ومن جوعها، إىل يؤدي أوربا انعزال بأن — الغذاء من إليه يحتاج
ثمن تدفع يشء بأي ولكن الجمركية، املكوس خفض إىل الدول تلك يدفع جوًعا املوت من
أوربا حال يكون وماذا مصنوعاتها؟ إصدار عن فيه تعجز زمن يف الغذائية املنتجات
شديدة رضائب وأثقال كثرية، بمليارات تقدر ديون أثقال تحت ترزح عندما الشائخة
عدد وينقص هرمة، حضارة كل إليه تصري الذي االنقراض دور يف تدخل لربما الوطأة؟
علماء يدرك الوقت ذلك ويف العيش، عىل به يقدرون حد إىل دامية منازعات بعد سكانها

والرعية. األهل القليلة الدول وأفضلية السكان تكاثر محاذير املتصلبون االقتصاد
ينبغي عامًال حدوثه نبرص الذي االقتصادي النزاع يف العقلية أوربا أفضلية نعد وال
الشعوب أكثر وأن الناس، من قليلة صفوة تراث األفضلية هذه أن نعلم أننا غري إهماله،

فيها. والصينيني اليابانيني من أفضل ليسوا وأنهم اليدوية، األعمال يف سواء
ملا العليا الطبقات بني عقيل نزاع عن عبارة والغرب الرشق بني النزاع كان ولو
الطبقات بني اقتصادي نزاع املذكور والنزاع العمل ما ولكن نتيجته، يف شك إلينا تطرق
أن يف ريب من وهل احتياجاتها، يف واملتفاوتة العقيل مزاجها يف املتساوية الوسطى

الضعيفة؟ االحتياجات ذات الجهة حليف سيكون النجاح
الحارضة املشاكل من عندنا وما البعيد، املستقبل تخص املالحظات تلك أن عىل

املستقبلة. املشاكل يف البحث أمر نرتك يجعلنا
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النفيس اجلامعاتوتأثريه تعليم

أن عليه كان وقد سنة، مئة يف الشعب تحويل عىل تقدر الرتبية إن يقول (ليبنز) كان
ذلك. من أقل زمن يف النفيس الشعب مزاج تفسد مالئمة غري تربية أن يبني

والنجاح الصناعي والتقدم العلمي الرقي من قرن منذ الجامعات تعليم أوجبه وما
احتياجات تناسب ال تربية إن قويل وأما (ليبنز)، نظر صحة يؤيد أملانيا يف االقتصادي
ما املدرسية برامجنا إليه تقودنا الذي االنحطاط يف فإن النفيس، مزاجه تفسد الشعب
الهذر ذوي من وكثريًا والثوريني املنحطني من كبريًا عدًدا يصنع فربنامج صدقه. يثبت
التي األدلة لتكرار إال ينفعون وال واملصانع، املختربات يف منهم يستفاد ال الذين والثرثرة

والحزن. للغم موجب برنامج هو املوجزة، الكتب يف يقرءونها
كانت ابتدائية — مدارسنا جميع عليه تسري وما يشء، كل قبل نفيس أمر الرتبية
صريورة ذلك عن نشأ وقد نفسية، أغالط عىل فقائم األساسية املبادئ من — عالية أم
يهددنا. واالنقراضالذي تأكلنا التي الفوىضاالجتماعية يف الرئيسة األسباب من جامعاتنا

من نسخة وبيده بيتي يدخل النظر حاد املنظر لطيف كبريًا شيًخا شتاء يوم يف رأيت لقد
عىل تواظب ال أن بفرنسا «أجدر قائًال: فابتدرني الرتبية» «روح لكتابي التاسعة الطبعة
إنني االنحطاط، دركات أسفل إىل ستقودها فالجامعات الرتبية، يف الحارض برنامجها
الجماعة، يف سابق وأستاذ الطب وأكاديميا العلوم أكاديميا ويف الشيوخ مجلس يف عضو
التي واألفكار املبادئ إىل النظر فيها ألفت أن يمكنني كثرية مناصب ذو ترى كما إنني أي
بها أستعني ومعلومات ومذكرات بمالحظات تجهزني أن إليك فأطلب كتابك، يف عرضتها

الشيوخ.» مجلس يف ألقيها مقنعة خطبة وضع عىل
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يف جراحي أمهر كان أنه أعرف ولكنني شخصيٍّا، ذلك قبل مخاطبي أجهل كنت
اسمه. لتعيني املذكور الوجه عىل وصفه كفاني وقد مهنته، يزاول كان أيام زمانه

يجب أنه مناقشاتنا نتيجة فكانت مرات، عدة يل زيارته إليه املشار العالم كرر
وأفكار أساتذتنا نفسية ثم أوًال جامعاتنا رؤساء نفسية تغيري التعليمية طرقنا لتغيري
هذه له تبينت عندما خطبته عن الشهري العضو ذلك عدل وقد ثانيًا، والطالب األبوين

الحقائق.

من كثري وجمع املؤلفات من كثري كتابة — الرتبية كمسألة — أوجبت التي املسائل إن
املبادئ استعصاء يثبت يشء ال ولكن ا، جدٍّ قليلة الرسائل من كثري وتصنيف الوثائق

املسألة. كهذه املتجرب املايض بفعل واتساقها املوروثة،
اإلصالح رضورة األمرين: هذين وضوح الفرنسوية الرتبية مسألة يف البحث أوجب
منهجنا أن عىل والكتاب والعلماء واألساتذة املشرتعون أجمع وقد تحقيقه، وتعذر
يذهب والثانوية االبتدائية املدارس يف الطالب يقضيه الذي الوقت وأن فاسد، التعليمي
يجدد أن عليه يجب الحياة معرتك يف ينجح أن يود الذي الرجل أن يجهل أحد وال عبثًا،
األول القسم يف اكتسبه ما لتبديد عمره من الثاني القسم يخصص وأن تعليمه، بنفسه
التعليمي أسلوبنا يتقدم لم ذلك عىل اإلجماع ومع التفكري، يف وطرق وأضاليل أوهام من
سوى يعتوره تبديل أي عن ينشأ وال يوم، كل تبذل التي الجهود رغم عىل واحدة خطوة

نقائصه. زيادة
كل أساس هو مختل مبدأ فهناك الغريب، العجز ذلك أسباب نبني أن املفيد ومن

النفوس. ضالل يزيل الربامج تغيري أن اعتقادنا وهو إصالحاتنا، يف إخفاق
التعليم طرق أن نجهل فألننا بطائل نظفر أن دون املدرسية أنظمتنا نبدل كنا وإذا
حتى ذلك يفقهوا أن أساتذتنا استطاع وما تعديلها، يجب التي هي — برامجه ال —
ال الذي املجرد النظري واالستنباط االستظهار طرق عىل تدريسهم يف يعولون فهم اآلن،
الحكم وحسن والتأمل املالحظة يتعلم ال الطرق بتلك والطالب األمور، حقائق إىل يستند

ا. خاصٍّ أسلوبًا يكتسب وال
الضعف أسباب إدراك عن الجامعات رجال عجز عىل يقف أن يود الذي القارئ وعىل
أحد الفرنسوية، العلوم تقدم جمعية أمام ألقاهما اللتني الخطبتني يطالع أن تربيتنا يف
عن فيهما باحثني (أبيل) املسيو ورئيسها (ليپمان) املسيو باريس يف العلوم كلية أساتذة

التعليم: نظام
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إىل منحط مستوى إىل فرنسا يف التعليم هبوط بإثباته خطبته (ليپمان) املوسيو بدأ
عطف ذلك يف أسهب أن وبعد العالم، يف وتأثريه األملاني التعليم أفضلية وببيانه الغاية،
درجة باستنتاجاته أثبت وقد الحقيقة، كبد يصب فلم ومداواتها، النقص علل إىل نظره
وماذا اختصاصهم دائرة من يبتعدون عندما والتأمل املالحظة عن املتخصصني عجز
الطيبي الفالسفة بعض اقرتح كما العلماء من مجمع أمورها دفة أدار أمة مصري يكون

القلب.
بأنه التهمناه كبري وقار ذوي أناًسا الرزين وهو (ليپمان) املسيو يخاطب لم ولو
من نستورده أننا هو التعليمي نظامنا سوء يف السبب «إن قال: إذ بالحضور، يستهزئ
تحرير لذلك فيكفي النظام، هذا إصالح يسهل «إنه وقال: اليسوعيني!»، بواسطة الصني
هذا أكرب فما يدها»، من املناصب تولية أمر ونزع التنفيذية، السلطة ربقة من الجامعات
الشهادات؟ من الجامعات تمنحه ما توقيع عىل التنفيذية السلطة تقترص ألم الضالل!
طرقنا عن نشأت حالة العلل تلك مثل إىل يعزو عندما العمى شديد الرجل يكون أن يجب

وحدها. التعليمية
جاءت التي (أبيل) املوسيو أفكار وتدل سذاجة، عىل تتم (ليپمان) املوسيو أفكار
مداواته، عن وتبحث املرض تشاهد اإلدارة «إن قال: فقد الذهن، يف تردد عىل خطبته يف
العايل!» والتعليم االبتدائية املعلمني مدارس بني وصل خطوط ترسم أن هو عندي فالعالج
جديدة مقالة يف املوضوع إىل فعاد أفكاره، بضعف شعر أن املؤلف هذا يلبث ولم
تطبيق ثم فائدتها، بحسب الربامج مواد تصنيف هو عمله يجب ما أول «أن فيها جاء
وتضييق تدريس بتوسيع وذلك الجامعات، يف واإلدارة التعليم أمور عىل التصنيف هذا

أخرى». وإلغاء دروس وإحداث آخر
ال التعليم طرق أن يعلمون ال األفاضل املتخصصني هؤالء مثل أن تقدم مما يظهر
الدروس وزيادة وتقصريها الربامج تطويل هو فما وإال تغيريها، يجب التي هي برامجها

فيه؟ معنى ال فارًغا كالًما يكن لم إن وتقليلها
تكفي (لوشاتليه) للموسيو مقالة نرشت الخطبة تلك تضمنت التي املجلة ويف
ملكة فيه العملية الرتبية أنمت الذي الرجل بني الفرق إىل الجامعات أساتذة إلرشاد
قال فلقد املجردة، والنظريات املوجزة الكتب تعلم عىل اقترص الذي الرجل وبني التمييز
ألقينا ملا للحرارة، مولدة كهربائية أفران إقامة أمر مهندَسني إىل فوضنا لو إننا فيها:
املهندس قول حسب نعمل بل الكتب، يف قرأها بمالحظات منهما يأتي الذي إىل السمع
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تجريبية حقائق إىل معلوماته يف يستند والذي املدرسية محفوظاته عىل يعول ال الذي
وقود من تتطلبه ما منها لكل فيعطي األفران، تلك عىل يطرأ تغيري أي نتائج بها يقدر

والنفقات. الزمان يف مقتصًدا منتظًما تسيريًا ويسريها

وما واألحوال البيئة تبدل ذلك وعلة جديدة، تربية يستدعي التاريخ أدوار من دور كل
الرضورات. من عنه ينشأ

(هانوتو): املوسيو السابق الوزير قال األحوال، بحسب تطورها عدم تربيتنا وعيب
الخامسة الطالب يبلغ مدارسنا ففي الكتب، مزاولة عىل الفرنسوية الرتبية «تقوم
تكرير غري يعرفون ال وهم رساويلهم الدراسة مقاعد عىل وتبىل عمرهم، من والعرشين
صفوة أعمار تنقيض وهكذا الحياة، مقتضيات تالئم ال التي الدروس من استظهروه ما

املبتذلة.» الصيغ وتمحيص قلب ظهر عن املصنفات حفظ يف األمة

يف الحقيقي الرجل قيمة عليها تقوم خلقية صفات الطالب منح يف أساتذتنا يسعى ال
ألرباب غنية ال الدواوين وموظفي األساتذة تنفع لم إن الصفات وهذه الحياة، معرتك
هدتهم أن بعد مستعمراتهم يف كبرية أهمية عليها اإلنكليز علق وقد عنها، والحرف املهن
النجاح أمر عليهم تسهل للعادة الخارقة الهندوس ذاكرة أن فمع إليها، املكررة التجارب
أخالقهم، انحطاط لإلنكليز العديدة التجارب أثبتت العالية، الهند وظائف امتحانات يف

بالتدريج. عنها يقصونهم فجعلتهم
لبيان الربيطانية» «الهند سماه الذي (شايي) املوسيو كتاب من عبارة أنقل وإني
أمور بغري الهندوس يبايل «ال وإليكها: اإلنكليز، عند واألخالقي العقيل التعليم بني الفرق
قيمة به تقاس الذي بالخلق الخصوص عىل فيعبأون اإلنكليز وأما والقريحة، الذهن
السري، عند والرسعة العزم، عند والتؤدة الجأش ثبات يقصدون وبالخلق األدبية، الرجل
يعني وال واألمة، الفرد نحو الواجب ومعرفة الخطر، عند والحزم املقاومة، عند والعناد
تجيء وإنما الفصيحة، واملقاالت البليغة، والخطب الذكاء أمور إىل ينظرون ال أنهم ذلك
إدارة عىل وأقدرهم وقته رجال أمهر (لورانس) اللورد كان وما الثانية، الدرجة يف عندهم
الحديدية.» وإرادته يشء يعلوها ال التي الستقامته للملك نائبًا اختاروه ذلك ومع امللك،
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النفس يف املسائل بها ترسخ التي واألساليب الطرق يعرف أن يََودُّ الذي القارئ عىل أشري
أملانيا يف سياحته من بِذلٍَّة يشعر أن من خوًفا ولكنني أملانيا، يف التعليم معاهد يزور بأن

أمريكا. يف التعليم نظام عن فيه بحث الذي (بيز) كتاب يقرأ بأن أنصحه
عنه: (جاكمان) األستاذ صها لخَّ وجيزة خالصة وهاك

التعليم نظام يتسع وفيها األفراد، مساعي عىل أمريكا يف والتعليم الرتبية تقوم
آدابها ويف معارفها يف األعىل املقام العملية وللتجارب الطالب، عمر حسب
الطليق السري عىل الطالب يدرب وفيها والصور، الرسوم بواسطة تُدرس التي
مستعينني والنظرية العملية العلوم يتلقون وفيها غريهم، العالم يف ليس كأنه

ونواميسها. الحوادث أرسار بها يستنبطون التي املادية واآلالت باألجهزة

بيان من أقتطفها عبارة فإليك اإلنكليزي، التعليم يسود األمريكي التعليم يسود وما
اكتساب الرئيسة التعليم غاية «ليست األساتذة: عىل األسكتلندية التعليم إدارة وزعته
نفسه تهذيب يف ينفعه قد الذي والتنقيب البحث أمر الطالب تعويد بل املسائل، من عدد
يف مسألة كل يدرس أن طالب كل عىل يجب أنه عىل يُْستََدلُّ هذا ومن منظًما، تهذيبًا
ويجدر ثانوي، شأن سوى فيه وبراهينهم األساتذة ألدلة يكون ال وأن بنفسه، املختربات
يعقبه وأن فيها، الطالب يشاهده ملا األساتذة من إيضاح يسبقه أن املختربات يف بالدرس
أتى وإذا فروق، من النتائج هذه بني ما يف ومناقشة النتائج من فيها علم ملا قياس

شواردها.» ورشح النتائج فلتأييد وبراهني بأدلة األساتذة

البالد سوى جميعها البالد مارستها فقد جديًدا، أمًرا التدريسية الطرق هذه ليست
فألن عليها نرس لم كنا وإذا واالقتصادي، العلمي أملانيا رقي عىل ساعدت وقد الالتينية،
التالمذة. فروح األبوين روح ثم األساتذة روح تبديل — آنًفا بيَّنُت كما — يتطلب ذلك
يسلكوا أن يمكنهم وهل الخصوص، عىل األساتذة روح هو تغيريه يجب والذي
األساتذة روح لتبديل بذلت التي الجهود إن عليه؟ شبوا وقد االستظهار سبيل غري سبيًال
ثباتًا ثبتت التقليدي املدريس التعليم نسجها التي الروح تلك فكأن الرياح، أدراج ذهبت
منكبني سيموتون لهم أدالء واتخذوها الكتب عىل تخرجوا الذين األساتذة وكأن أبديٍّا،

الحقيقي. العالم من بعيدين مطالعتها عىل
ألنهم األساتذة؟ نفسية تبديل بعد الطالب ونفسية األبوين نفسية تبديل يجب وملاذا
للنجاح عندهم طريقة وأسهل االمتحان، الجتياز الفتيان بتهيئة إال األساتذة يطالبون ال
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الكتب كانت وإن القلب، ظهر عن املوجزة الكتب من سلسلة حفظ هي االمتحان يف
ثابتة. غري مؤقتة معارف سوى الفتيان تمنح ال املوجزة

يقصون للروح املغذية التجريبية التعليم طرق يرجحون الذين القليلون واألساتذة
االختبار يف الطالب يقضيه الذي الوقت أن هو رؤساؤهم يكرره ومما التدريس، مهنة عن
االمتحان ساعة ا مستعدٍّ يصبح حتى الكتب استظهار يف يقضيه لو أصلح يكون والتجربة

ثابت. بجنان لإلجابة
املوسيو قال النطق، حسن يعلموا أن بل رجاًال يُربُّوا أن أساتذتنا غاية تكن لم ثم
أن يعلم «كلنا العلمي: املجمع يف عضًوا قبوله حفلة يف ألقاها التي خطبته يف (دوميك)
عىل قادرين الفنية، وقيمتها القديمة املؤلفات تركيب عىل واقفني أدباء تربي مدارسنا
أنحوا ما وكثريًا فيه، عيب ال بلسان عنها واإلعراب منظمة قوالب يف أفكارهم صوغ

مقامه.» يقوم ما يكتشفوا أن دون الثقافة من النوع هذا عىل بالالئمة
والقارئ عضال، ضعف من أساتذتنا يف ملا فرنسا يف االكتشاف هذا يتم ال وسوف
صغار عند يكون األحيان بعض ويف إليه، توصلت األخرى املمالك من كثريًا أن يعلم
تدلنا العلمي، املجمع رجال عند ليس ما الرتبية طرق يف الصائبة األفكار من املعلمني
وهي: (املارن) معلمي جمعية نرشته جديد بيان من أنقلها التي اآلتية العبارة ذلك عىل
وليس بالتقلني، بل باإلبداء وال يطلع، كيف الطالب بتعليم بل باالطالع ليس «التدريس
االختيار عىل قادًرا التلميذ يجعل بل باالستظهار وليس املطلب، بتعيني بل باالقتسار

والسري.» والعزم والتفكري

املعلمني، دار وخريجي األساتذة بني الثورية االشرتاكية انتشار من الغالب يف يعجبون
يتألف فمنها ملدارسنا، السائدة املبادئ عىل اطلعنا إذا فينا العجب يورث ما ذلك يف وليس
تجيء الشهادات هذه رأس وعىل يحملونها، التي بشهاداتهم الرجال قيمة إن قائل مذهب
لجميعها حامل األستاذ أن وبما فالبكالوريا، فالليسانس فالدكتوراه التدريس شهادة
يف القليل باعتباره شعوره ثم عنده الظن هذا ولحدوث رفيع، جوهر من نفسه يظن
بفضائله، جديًرا عليٍّا مكانًا فيه ينال جديد مجتمع إقامة يف يفكر الضئيل وبراتبه الحياة
تختلف بمزايا العالم يف يتفاوتون الناس لرأى األمور حقائق يف النظر األستاذ أنعم ولو

الشهادات. تنال بها التي الذاكرة صفة عن
والجور، الحيف غري فيها يرون ال فهم أساتذتنا، عقول من شيئًا الحوادث تغري وال
زاد وقد ضحاياه، من أنفسهم يعدون الذي الحارض املجتمع مقتهم إىل إال تؤدي ال وهي

84



النفيس وتأثريه الجامعات تعليم

تحت الثكنات مالزمة عىل — حديثًا ُوِضَع بقانوٍن — أُكِرهوا عندما املجتمع عىل حقدهم
الليسانس شهادة حاميل وضع يجيز فمجتمع الغالب، يف التهذيب قلييل غالظ عرفاء إمرة

بالتبديل! خليق النظام سيئ هو جاهلني أناس قيادة تحت الدكتوراه شهادة أو
انتشار يف العوامل أشد من الثكنات مالزمة عىل والقلم العلم رجال إكراه ونعد
األساتذة علية من املبادئ هذه رست وقد الجيش، بترسيح القائلة الوطنية غري املبادئ
مقت إىل يسوقه حجرته يف املعلم «تململ آدم): (پول قال شأنًا، املعلمني أصغر إىل
من بالبالد يحيق الذي الخطر تصور عىل يقدر ال بحيث السذاجة من وهو الجندية،
األملاني الهجوم ميزانية الجرمانية الجامعة أنصار فيه يزيد وقت يف الجيش ترسيح جراء
شيوع أن يدري ال بحيث البساطة من وهو الجرارة، بجيوشهم حدودنا يقتحموا حتى

العدو.» إىل األمة مصري تسليم إىل مؤدٍّ الجندية عدم مبدأ
أمام الوقوف عىل الوزراء يجرؤ ولم الفوضوية، املذاهب إىل املعلمون يتدرج وهكذا
املعلمني، هؤالء انتقاد أرى ال أنني عىل قويٍّا، عزًما إزالته تقتيض الذي الخطر التيار هذا
من تدريسه عىل يكرهون وما العالية املدارس يف يتلقونه ما إلقاء غري يفعلون ال فهم
وأركان العلمي املجمع أعضاء سيما وال الجامعات أساتذة ألفها التي املوجزة الكتب
وأعجب باالعتبار، جديرة غري الكتب هذه أكثر كون األسف دواعي ومن (الصوربون)،
الرشوح إىل حديثًا الصحف أشارت فلقد النفيس، التعصب من مشبعة كونها فيها ما
وأشياع املعروفني، (الصوربون) أساتذة أحد ألَّفه تاريخ كتاب يف اليسوعية املسحة ذات
الكتب تلك تكن لم ولو التفتيش، محاكم عهد رجال يحاكون األستاذ هذا مثل للتعصب
يعرف ال العصاة من جيل منهم وتألف خطًرا تأثريًا الناشئة خيال يف ألثرت امللل كثرية

معنى. للوطنية
املجمع يف وأعضاء (الصوربون) يف أساتذة نرى عندما علينا ليستويل الحزن وإن
املايض حوادث يفرسون جعلهم مبلًغا الجامعات رؤساء اسرتضاء حب فهيم بلغ العلمي
مؤلفاته يف هللا اسم ذكر عدم إىل الخوف دفعه من ومنهم الحارضة، باملبادئ التاريخية
الصغرية السمكة حكاية يعلم فكلٌّ (الفونتني)، أمثال تشويه يف الرتدد عدم وإىل املخترصة
الجدد املؤلفون فجاء عمرها، هللا أطال إذا كبرية تصبح إنها (الفونتني) عنها يقول التي
عمرها. طال إذا كبرية تصبح الصغرية السمكة إن القائلة العبارة إىل الكلمة هذه وحولوا

من النفسية التهذيب مبادئ فيه فصلت الذي لكتابي الكثريين القراء عدد تقدير يمكن
ألنهم ضعيًفا؛ الجامعات رجال يف تأثريه يزال ال ذلك ومع مرات، عدة طبعه إعادة
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الربامج تلك مضامني تدريس إال يستطيعون فال املتعبة الربامج دائرة يف أنفسهم حرصوا
الحربية املدرسة يف مهم صدى ملباحثي كان أنه عىل تقتضيها، التي الطرق حسب
والكولونيل (بونال) الجنرال ر شمَّ فقد معلوم، هو كما الجامعة ربقة من تحررت التي
املبادئ ضباطنا صفوة قلوب إىل يدخلون فأخذوا الجد، ساعد عن وغريهما (مودي)
إن القائل املبدأ أهمها من أعد والتي الرتبية»، «روح كتابي يف رشحتها التي األساسية
(غوشيه) القائد نرش ذلك عن وفضًال شعوري، غري إىل الشعوري تحويل هي الرتبية
النجاح فهذا إليها، أرشت التي الرتبية طرق إىل مستنًدا والقيادة الجيش روح يف كتابًا

برأيه.1 املرصح انفرد ولو يجب بما الترصيح رضورة يؤيد أنتظره كنت ما الذي

تربيتنا، نظام لتبديل بذلت التي العقيمة املساعي تاريخ من كبرية معارف نستنبط قد
بطالن عىل الطَّلعوا العمل عىل مشرتعينا تبعث التي هي الراهنة املنافع ال التجربة أن فلو
فالقوانني بالقوانني، تتجدد ال الشعب روح أن ولعلموا بها، يأتون التي اإلصالح مشاريع
الروح. هذه تكوين عن عاجزة وهي البالد، روح من اشتقت إذا إال مؤثرة شافية تكون ال
العلم أن لندرك عديدة انقالبات ووقوع كثرية اقتصادية أزمات حدوث ويقتيض
حياة يف كبري شأن الخلقية الصفات لبعض فيه أصبح طور إىل العالم ساقا والصناعة
املتصفون الرجال هم والتجارة والصناعة العلم زمام عىل سيقبضون الذين وأن األمم،
ال صفات وهذه النفس، وضبط التمييز وصحة اإلرادة وقوة واالختبار االستنباط بملكة

بها. تزييننا إىل الرسمية التهذيبية طرقنا تؤدي
نظامنا أن إىل الربملانية التهذيبي البحث لجنة رئيس (ريبو) املوسيو توصل ولقد
األمر يف بحثت أن بعد وإني رشور، من الفرنسوي املجتمع يف عما املسؤول هو التعليمي

فرنسا. يف بالء كل أساس هم مدارسنا أساتذة إن القول يف أتردد ال كثريًا

إقباًال صادفت — فرنسا يف ضئيًال نجاحها كان وإن — الرتبية» «روح كتابي يف املرشوحة املبادئ إن 1

املجمع رئيس قسطنطينويش (قسطنطني األكرب الدوك ترجمة ذلك عىل يدل األجنبية، املمالك يف كبريًا
يديرها). التي املدارس يف يدرس كي املذكور الكتاب — األعظم الحربية املدارس وأستاذ الرويس العلمي
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األول الفصل

واجلامعات الرجال صفوة

لكيال حلها الرضوري ومن القرون، بتعاقب نمت مسألة الحارض الوقت يف العالم يواجه
الهمجية. طور يف الشعوب تقع

ومن الذكاء، أنواع بني التدريجي التفاوت هو زماننا يف الحضارة مميزات من إن
إليه تميل وما النظريات من املساواة يف يقال ما رغم وعىل االجتماعية، املراتب بني ثم
مقتضيات من اشتقاقه ذلك وعلة املذكور، الذهني التفاوت يزيد املقاصد من القوانني

القوانني. سلطان من املحررة الطبيعة
هذه عىل الوقوف وصار الحديثة، املدنيات محركة والفن العلم مبتكرات أصبحت
وملكة شديدة استنباط وقوة واسعة وعملية نظرية معارف يتطلب املعقدة املبتكرات
القادة كفاءة تكاثر إىل وبالنسبة السامية، املبادئ ذوي يف إال تكون ال سديدة تمييز
والتخرج سهًال الفاعل شأن جعل اآلالت وإتقان العمل توزيع ومبدأ الفعلة، أهلية نقصت

تحته. طائل ال
عمًقا، يوم كل تزيد هوة بينها فصلت متباينة طبقات تألفت املذكور الوجه وعىل
من قليل سوى الرجل تمنح ال فالرتبية الهوة، تلك يجتاز املرء الرتبية تجعل وقلما

الحارض. الوقت يف للنجاح الرضورية الصفات
عنه، الناس لبقية غنية ال شأنًا الرجال صفوة بلوغ املساواة أنصار يغيظ ومما
مصدر الرجال صفوة تَروا الحضارة عنارص يف النظر فأنعموا ذلك، من مناص ال ولكن
العامل كان فإذا العمال، من ماليني رفاهية ومنبع والصناعات، والفنون العلوم مبتكرات
لويس ألمراء عهد ال بأطايب ويتمتع قرن منذ يكسبه كان ما أضعاف ثالثة اليوم يكسب
مما أكثر له يشتغلون الذين الرجال خرية بفضل فذلك بمثلها اإلقطاعيني عرش الرابع

ألنفسهم.
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الصناعة أقطاب ومساعي جهودهم، وتكثر الرجال صفوة شأن يعظم ذلك أجل من
يف ينالون كانوا وإن األقطاب وهؤالء واملبتكرات، االكتشافات أساس هي الخصوص عىل
بني بالحقيقة يرتاوحون شديًدا، ا غمٍّ باملساواة القائلني نفوس تورث كبرية ثروة الغالب
بعد لهم يتفق والغنى الوسطى، الحالة عىل الحصول يأملوا أن دون واإلفالس الغنى
عندما يدركهم واإلفالس لألعمال، وتنظيم اإلدارة يف ودقة العواقب إىل النظر من إكثار
تحت ينطوي املرات أكثر ويف يخطئوا، أن لهم يحق ال فكأنه قليًال، الصواب عن يزلون
فرسعان اآلالت بأحسن مجهًزا مصنًعا أقاموا فإذا الهموم، من كثري الظاهرة أبهتهم
املزاحمة اشتدت وقد تجديده، عىل منتظرة غري مزاحمة أو جديد اكتشاف يحملهم ما
الذين الرجال فُحِرم شامًال االستقرار عدم وأصبح مفاجئة املختربات اكتشافات وصارت

البال.1 وراحة الخاطر سكون املشاريع يديرون
وأما باآلخرين، رضًرا يوقعوا أن بعد إال يغتنون ال القديمة القرون يف الناس كان
إليه أشار ما وهذا الباقني، غنى يوجب أن غري من فريق يغتني أن الصعب فمن اآلن
بعد اإلقطاعية األزمنة يف يقع االغتناء «كان وهي: اآلتية، األسطر يف (دافنيل) املوسيو
هذه ويف الدولة، أموال فبامتالك باملراباة صار ثم الجريان، خراب إىل مؤدية فردية حروب
أو الشعب باختالس اآلن ليست املكتسبة فالثروة والدولة، املجاورين بإغناء يكون األيام

منها.» الكل فاستفاد العدم من الرجال خواص يد عن العلم أخرجها بل امللك

بهؤالء، إال والتجدد العيش عىل الرجال صفوة أوجدها التي الحديثة املدنيات تقدر ال إذًا
قبض العلوم مبتكرات توجب بينما وهي: اآلتية املعضلة لفهم رضورية حقيقة وهذه
املنحطة الجموع السياسية املبادئ تقدم يمنح الحديثة، املعايش زمام عىل الرجال صفوة

هذه ويف مساهمة، رشكات إىل مصانعهم بتحويلهم التبعة من التخلص إىل يميلون الصناعة أقطاب 1
سيما وال — العالم مشاريع جميع يف البحث دل فقد أيًضا، العالية القابلية أويل شأن يتجىل الرشكات
تخص التي املصانع أن مع املئة يف عرشة أصحابها يديرها التي املصانع أرباح أن عىل — بلجيكا مشاريع
اإلفالس. يصيبها ما وكثريًا األسهم ثمن من املئة يف بأربعة إال املساهمني عىل تعود ال املساهمة رشكات
خالف عىل األمر يسري االستحقاق بحسب واملالية الصناعية األمور يف الرواتب تكون أن يجب أنه ومع
رشكات إحدى يديرون الذين عرش االثني املديرين من واحد كل أن الصحف إحدى يف جاء فقد ذلك،
العمل كان وإن املساهمني حساب عىل فرنك ألف ثالثمئة شهر كل يف يتقاىض بالدنا يف الكبرية االعتماد

الغاية. إىل قليًال به يأتي الذي
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عىل خطًرا األهواء أشد يف باالسرتسال لها ويسمح بالتدريج، الحكم حق النفيس بمزاجها
نوابها. يد

لتم لها قادة الحضارة دفة يسريون الذين الرجال صفوة تختار الجموع أن فلو
رجال بصفوة تسلم ال فالجموع قلة، عىل إال يقع ال االختيار هذا أن غري املعضلة، حل

الربملان. يف نوابها بواسطة أموالهم من تجريدهم يف تسعى وهي الصناعة
املستقبل سيشاهد مختلفة طبقات إىل الحارضة املجتمعات انقسام تم وهكذا
تبقى ال الذين الناس خواص يعيش وكيف االختالفات؟ هذه بني يوفق وكيف تنازعها،
روما؟ يف الربابرة فعل كما الخواص سحق يودون الذين العمال جموع مع بدونهم أمة
الجموع أن التاريخ علَّمنا فلقد حلها، يتعذر ال ولكنه صعبة املعضلة إن أجل،
هدمته، ما تبني أن تلبث ال وهي الظاهرة، الثورية غرائزها رغم عىل املحافظة شديدة
طويًال، زمنًا األمة تطور دون يحول ال فإنه الشعب يف التخريب حب يبلغ مهما هذا وعىل
من صار كثرية قرون يف إال أحيانًا يتم ال واحد يوم يف هدم ما تجديد كان ملا أنه غري

الهدم. دون يحال أن الرأي أصالة
الحكومات تطور أن غري الشعبية، السلطة تقليل ذلك ملعالجة طريقة وأسهل
نفسية رضورات بضع بنت الشعبية السلطة أن عىل يدلنا البلدان جميع يف الديمقراطي
وأن الشعبية، بالحكومات يمتزجوا أن الرجال صفوة فعىل نفًعا، ولومها ذمها يجدي ال
يف املهندسون يفعل كما الحواجز من يضعونه بما الجماعات أهواء تنفيذ دون يحولوا

باألسداد. السيول معالجة
املذاهب تناقضه أن من أكثر العقل يناقض ال الشعبية السيادة مذهب أن ولنعلم
الناس، من كثري ظلها تحت يعيش يزال وال املايض، يف البرش بها عاش التي الدينية
باملعقول، منه أكثر يشء بأي يلتئم اإلنسان أن التاريخ كتب مطالعة من لنا ويظهر
نفوس يف األحزاب زعماء يبذر لم لو السهولة كثري بالجموع الناس صفوة التئام ويكون

البغضاء. من األمة طبقات بني ما يف السبب هي وأحقاًدا أضاليل الجموع
يؤدي ضعفهم أو الناس صفوة زوال أن الجموع تدرك يوم البغضاء تلك وتزول
أرى صعوبة من للجموع الحقيقة هذه إثبات يف ما وعىل هالكها، إىل ثم فقرها إىل
من إدارته أو رئيس، غري من املصنع إدارة أن هو عليه غبار ال وضوًحا الواضح من
دورها يف الفن أمور كانت حني املايض، القرن أوائل يف ممكنًا كان الدولة موظفي قبل

فمستحيل. اليوم وأما االبتدائي،
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ينرشون — األوهام يف التائهون الحقائق من البعيدون وهم — االشرتاكيون يفتأ وال
عىل تطبع التي واألوهام خاصة، البسطاء هالك إىل تحقيقها يؤدي خياالت البسطاء بني
االشرتاكي املؤتمر يف العمال مفويض أحد قالها التي اآلتية الكلمة يف تتجىل العامة قلوب
تحويل سوى لتحريركم «ليس وإليكها: ١٩١٠ سنة (شباط) فرباير شهر يف املنعقد
يا تصبحون فبذلك وألنفسكم، بأنفسكم تديرونها اشرتاكية أمالك إىل املتمولني أمالك

مشرتكني.» منتجني أحراًرا املتمولني أرقاء معرش
وال ربان، بال مالحون يديرها سفينة كمصري العمال يديره مصنع مصري وسيكون
حكومة قبل من مفوض زمامه عىل يقبض عندما قليًال يمتد املصنع ذلك أجل أن يف ريب
بدًال املصنع ينحط املصنع يف يشء تبديل عن يمتنع املفوض هذا أن بما ولكن اشرتاكية،

األجور. فتنقص يتقدم أن من
مجهولة تزال ال ألنها املبتذلة؛ الحقائق هذه مثل عن الدفاع يف إسهابي عن أعتذر وال
عن فنشأ والبلجيك، كإنكلرتة املمالك من كثري يف تنترش أخذت قد وها الناس، ماليني عند
البلدان يف األمر هو كما باغية، ظاملة أشكاًال املمالك تلك يف االشرتاكية اكتساء عدم ذلك

الطبقات. بني حرب إىل االشرتاكية تحولت حيث الالتينية
جديدة تربية إحداث برضورة نقول األولية املبادئ بعض عىل الناس اطالع ولعدم
الوصل خط الناس تعليم الرتبية لتلك األول املقصد يكون أن عىل الديمقراطي، دورنا يف

والعمل. املال، ورأس الذكاء، املعاشية: للحركة الثالثة العنارص بني

التي الجماعات بني نعيش بعُد وميًضا منه نبرص لم الذي اإلصالح ذلك يقع وريثما
يأتي: ما عنها نقول

زعمائه، بواسطة تعنيه بل الشعب بواسطة الحكم تعني ال الشعبية الحكومة
حمل يف تسعى ينومها أن وبعد تعانيه، وإنما الرأي تحدث التي هي الجموع وليست

الرأي. جريان نسميه ما وهذا بشدة، عليه الناس
الرأي تمنح أنها هو تفعله ما وكل الرأي، جريان تسبب ال الجماعات أن والحق
شيئًا عنه باريس سكان يسمع لم الذي (فريير) الفوضوي أعدم فعندما تقاوم، ال قوة
اإلسبانية، السفارة عىل ليهجموا الرجال من ألوًفا يسوقوا أن الزعماء بعض استطاع
ومنها املظالم أنواع تقرتف جعلوها بخطبهم األلوف هذه صدور الزعماء أوغر أن وبعد
بإقامة الثاني اليوم يف أمرها إىل الزعماء أولئك دفع الذي هو والخوف والقتل، النهب

طائعة. طلبهم إىل فأجابتهم سلمية مظاهرة
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زماننا يف الزعماء أكابر أتقن وقد يقودها، كيف يعرف ملن الجماعات النقياد حد ال
حكومة سوى بالحقيقة ليست الجماعات حكومة أن تعلم هذا فمن سياستها، أمر

الزعماء.
يحدثونه، كيف نعرف أن املهم من أصبح الرأي، يحدثون الذين هم الزعماء أن وبما
أولو إليه يحتاج ما أكثر الجماعات روح فمعرفة الجماعات، روح أهمية لنا تبدو وهنا
عرشة خمس منذ نظري االحتياج هذا استوقف وقد كنظامنا، ديمقراطي نظام يف األمر
فأصبحت آنئذ مجهولة مواضيعه كانت الذي الجماعات» «روح كتابي فوضعت سنة

املباحث. من كثري أساس
عدد بيان عىل أقترص بل الخلقية، وأطوارها الجماعات صفات هنا أكرر أن أريد وال
الجماعات روح إن أقول يشء كل قبل وإني جديدة، حوادث يف بوضوح ظهر منها قليل
القواعد من كتابي يف جاء ما ينرشون الجيش ضباط ألن فذلك يعرفونها الناس أخذ إذا
منها شيئًا يعرفون فقلما ساستنا وأما الحربية، املدرسة يف بنشاط ولتدريسها واملبادئ
ذوقها وحسن تمييزها، وصحة الجماعات بحكمة اإلعجاب عن بعد يكفوا لم أنهم بدليل
وإخالًصا بطولة أحيانًا الجماعات تبدي قد نعم الصفات، هذه من األشياء أبعد أنها مع

أبًدا. عنها تصدر ال التمييز صحة ولكن املقاصد، لبعض ا تامٍّ
تصور فلما الحقيقة، توافق ال الشعبية النفسية يف مشرتعينا آراء أن يف شك وال
لينالوا خطرة عقيمة قوانني سن من يكثرون أخذوا جموعية فضيلة الشكر أن هؤالء
الهبات أن يعلمون ال الضعف تحتقر الجماعات أن لجهلهم وهم الجماعات، عند حظوة
يف نفوذ كل من تجريدهم إىل تؤدي الوعيد من به تأتي ما إزاء إياها يمنحونها التي
أن يعتقدون جعلهم هو الجموع زعماء نفوس يف الهبات هذه تفعله ما وكل نظرها،

واألغراض. املآرب لنيل يكفي العنف
التفكري يف طرز من الفرد روح عن الجماعات روح به تختلف ما هنا أرشح وال
وبأنها التعقل عن بالعجز تتصف الجماعات أن إىل أشري بل منافع، ومن للحركة وبواعث
تؤثر ال األفكار وبأن تصديقها، ورسعة انفعالها وشدة وببساطتها باملعقوالت تؤخذ ال
لها يذكر عندما املال رأس يدل كأن للخياالت، مولدة موجزة صيغ يف صوغها بعد إال فيها
الرشطة عىل الحكومة تدل وكأن وجده. الشعب كد من يعيش مبطان مكسال غنيٍّ عىل
أموال تنزع حكومة عىل واالشرتاكية القساوسة، من حكومة عىل والكهنوت والجيش،

شيئًا. يصنعوا أن دون ويرشبون يأكلون العمال وتجعل األغنياء،
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من كثري صوغ عن عاجزة الجماعات أن بغريزتهم السياسة رجال علم وقد
أيام يسعون فرتاهم التأثري، عظيمة الواضحة الشديدة الصيغ وأن واحدة، دفعة األفكار
و«رضيبة اإلكلريويس» «الخطر ككلمة قلوبها وتكسب تخلبها كلمات إيجاد يف االنتخابات

إلخ. … الدخل»
للصيغ ما األخرية انتخاباتهم لنا أثبتت وقد املضمار، هذا يف سباقون واإلنكليز
مستورة فيه أصبحت حني إنكلرتة عىل جاء فقد النفوس، يف التأثري من املؤكدة البسيطة
البلدان مرشحو منها يكثر التي الطويلة الترصيحات من خالية مصورة بإعالنات
إن كقولهم صيغ بضع سوى يذكروا لم املحافظون نرشها التي اإلعالنات ويف الالتينية،
يكون ما إدراك يعرس وال البحرية. إنكلرتة قوة ضد انتخاب هو األحرار مرشحي انتخاب

والعظمة. السيادة سبب البحرية القوة أهلها يعد بالد يف التأثري من القول هذا ملثل
أوجبت التي املصورة اإلعالنات من ونعد قوة، القاطعة الصيغ تلك تزيد والصور
يحتوى قسم قسمني: إىل املقسوم الكبري اإلعالن ذلك األحزاب أحد ناخبي عدد يف كثرة
سفينة وعىل اإلنكليزي، األسطول قوة عليها مرقوم مدرعة وعىل ١٩٠٠ سنة تاريخ عىل
أملانية مدرعة وعىل ١٩١٠ تاريخ عىل يحتوي وقسم األملاني، األسطول عىل تدل صغرية
وعزم األملاني، الخطر درجة للناخبني املعلنون أظهر فبهذا اإلنكليزية، كاملدرعة مهمة

مرشحيهم. إىل النظر فلفتوا مقاومته عىل حزبهم
تصديقها ورسعة تحريكها وكيفية الشعبية، الروح معرفة عىل األساليب هذه وتقوم
وقت؛ كل يف إنكلرتة يف تتحقق ال املبتغاة النتائج كانت وإذا فيها، املكررة األلفاظ وتأثري
سريهم إىل مؤدية الناخبني بلبلة موجبة متماثلة بأساليب تتذرع أحزابها جميع فألن

إليه. ينتمون الذي الحزب تلقني حسب
فالجموع تقلبها، لرسعة يعرستحويلها وال إحساسها، لشدة الجموع تهييج ويسهل
بمثل (تاربيان) شاهق من تدهوره قد (الكابيتول) معبد يف البطل بحماسة تتوج التي
يف سيق البارييس الشعب معبود بيوم سقوطه قبل كان الذي فروبسبري الحماسة. تلك
الذي (مارا) وكذلك وشتمه، الشعب هذا صفري بني املقصلة إىل سقوطه من الثاني اليوم
هذه قبل من سنوات بضع بعد جثته رميت الجموع تهليل بني (البانتيون) يف دفن

ذلك. من بأحسن (كرومويل) جثة مصري كان وما املرحاض، يف الجموع
يف التأثري غري يحاول ال العقل من خالية الجماعات أن لعلمه الحقيقي والزعيم
حليف النهائي النجاح يكون مثله — الرضورة بحكم — يفعل خصمه أن وبما عواطفها،

اآلخر. من أكثر ويشتد يشاغب من
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مشتهرين إنكليزيني وزراء األخرية االنتخابات بعد نرى جعلنا مبلًغا العنف بلغ وقد
به يسب كان ما بمثل الشعبية خطبهم يف معارضهم يسبون باستقامتهم عادة
املسرت املالية وزير ألقاها عامة خطبة ففي الفرنسوية، الثورة أيام خصومهم اليعاقبة
الفاقدي األدنياء األنذال من جماعة عن عبارة اللوردات مجلس «أن رصح (لويدجورج)
يصنعون بحيث الجسارة من وال الخري، يفعلون بحيث الشهامة من ليسوا الذين القيمة

يوم. كل االنتخابية دوائرهم يف الوزراء يكررها هذه مثل وشتائم الرش»،
كثرية يجعلها مسؤوليتها وعدم بسلطانها الجماعات شعور أن ذكره يجدر ومما
الكتاب هذا يف إليها أرشنا حوادث من األخرية األيام يف وقع وما الغرور، شديدة االنفعال
أن يف العلة هو وهذا الدوام، عىل مفرطة الجماعات مشاعر إن ثم ذلك، صحة يؤيد
ذو رجل يرأسها عندما ودناءتها إلطاعتها حد ال كبري غرور ذات كانت وإن الجماعات
العقيمة األوامر العمال طوائف بها احرتمت التي السهولة درجة أوضحنا فلقد نفوذ،

الثورة. رجال بها أمرتها التي الجازمة

مزاياها. الجموع نقائص بجانب لنذكر
فضيلة أنها مع العقل يضعفها التي الغري محبة فيها ينمي التعقل عن الجموع عجز
تجعله قلما أثرة ذو رجل هو العقل بعني األمور إىل ينظر الذي فالرجل مفيدة، اجتماعية
التضحية، هذه بمثل تأتي الجماعات أن مع العامة املصلحة سبيل يف بنفسه يضحي
من الجماعات يف وبما سلطانها، وتم الدول أعظم ظهرت وحدها الجماعات وبفضل

الحضارات. تعيش أخرى وفضائل وإخالص بطولة
لرسعة حد وال التصديق، رسعة الشعب ذهنية بها تتصف التي الصفات ومن
به، وعدها وجب القمر طلبت فإذا نظرها، يف ممكن يشء فكل الجموع يف التصديق
انتخابية معركة ويف أمامها، الوعود هذه بمثل اإلتيان عن السياسة رجال يتأخر وال
أنصحكم وإني تصدقون، ما فرسعان املعقول من االفرتاءات بأبعد خصمكم اتهمتم إذا
سامعيكم، لعواطف محطٍّا يصبح أن من خوًفا مغمة جنايات اقرتاف إليه تعزوا ال بأن

العموم. عىل واالحرتام اإلعجاب من شيئًا املجرمني أكابر نحو تبدي فالجموع
التصديق فرسعة بها، ا خاصٍّ ليس التصديق رسعة يف اإلفراط من الجماعات يف وما
األمور يف االنتقاد ملكة من يشء ينقصنا ال نعم الطبيعية، حالتنا تالئم التي هي الشك ال
من فينا يبقى ال الضيقة املهنة هذه دائرة نتجاوز عندما ولكننا بمهنتنا، تتعلق التي
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ال فهؤالء الالأدريني، بشك القول من القارئ أحذر ولذا القليل؛ سوى االنتقاد ملكة
يف عندهم حلت االشرتاكية فجنات موضًعا، تصديقهم رسعة تبديل غري الغالب يف يفعلون
الرجال وعبادة املغنطييس والتنويم املتحركة املوائد وقامت القصص، كتب جنات مكان

القديمة. اآللهة مقام نظرهم يف
ينال يقتيض ما حسب ينرشه إعالن يف كبرية بأرباح البسطاء النارش يطمع وعندما
وال الخالبة، الوعود من تنرشه ما وراء من تعيش املاليني كتائب هي فها كبريًا، كسبًا

واحدة. بألفاظ تكريرها لنجاحها فيكفي واسًعا، خياًال الوعود هذه تنميق يتطلب
فقالت األرجانتني، جمهورية يف املناجم بعض أسهم تاريخ (لوغلوب) جريدة روت
من ماليني توزع أشهر ستة مرت كلما وإنه بعد، شيئًا ينالوا لم األسهم هذه حملة إن
هذه قيمة كانت ملا وأنه أسهمهم، أرباح سيعطون األسهم َحَملة أن فيها يجيء اإلعالنات
يتصف ملا والجمهور ابتياعها، عىل يقِبل أن بالجمهور يجمل أضعافها عرشة ستزيد
خمس ميض رغم وعىل الفرصة، ضياع من خوًفا عليها يتهافت التصديق رسعة من به
تلك من الجمهور اشرتى املساهمني عىل األرباح من يشء فيها يوزع أن غري من سنوات

ورقها. ثقل بالحقيقة قيمتُها تساوي ال أسهًما مليونًا عرش باثني املناجم
ما روايتها إىل الجريدة تلك أضافت وقد الغاية، إىل كثرية النوع هذا من التي واألمور
املستحيل، يعرف وال دليًال يطلب ال فالجمهور كثرية، الجمهور يف التصديق «رسعة يأتي:
ذات اإلعالنات فيه يؤثر يشء وأكثر األدلة، مقام عنده التوكيد ورضوب الوعود وتقوم
اإلعالنات، تلك فيه أوجبتها التي لآلمال الحوادث بتكذيب يبايل ال وهو والثرثرة، الهذر

أنفه.» حدود برصه يتعدى ال مسلًما بقائه يف هو هو بل
األشخاص بعض نجاح رس لنا يتجىل السياسة عالم عىل ذكرناه ما وبتطبيق
وتكرار دليل بال والتوكيد األوهام وعد عىل قائم السياسة ميدان يف فالنجاح واملذاهب،

فيها. الخصم ومزايدة متصًال تكراًرا نفسها الوعود
التي فالعوامل التصديق، رسعة من الجمهور يف مما كثريًا نتوجع ال بيناه ما كل ومع
خرجت العامل هذا وبفضل ا، جدٍّ قليلة التصديق رسعة كعامل املدنيات تكوين يف تؤثر
ممكنًا أمًرا اإليمان تجعل التصديق فرسعة الدول، أقوى وتأسست العدم من الديانات
اإليمان عن يدافع الذي هو وما التقاليد، من البالد عظمة إليه تستند ما عىل وتحافظ
التي الشعوب إن التصديق؟ رسعة غري باملستقبل واإليمان األعىل باملثل واإليمان بالوطن
تلحق مستمر بانحطاط وهي فيها، السري وبواعث نفسها تضيع فيها إيمان كل تضيع

أركانها. الشك قوَّض التي الغابرة بالشعوب

96



الثاني الفصل

اإلقناع

مفاجئ وجه عىل السياسية الحوادث بعض وقوع إىل الغالب يف تؤدي الشعبية املؤثرات
الذي الرتكي االنقالب يف املفاجأة هذه تجلت وقد األمور، ووالة الجمهور لدهش داٍع
يف أُعلن الذي الربيد موظفي اعتصاب ويف كثريًا، متأصلة تقليدية حكومة قلب أوجب
إىل املساملني الرجال من كثري بغتة فيه تحول الذي برشلونة عصيان ويف واحدة، ثانية

القبور. ونبشوا والكنائس األديار حرقوا سفاكني أشقياء
فيجب الحقيقة، كبد تُِصب لم االنقالبات هذه إليضاح قيلت التي النظرية والرشوح
علل لتصور يصلح كان وإن العقيل فاملنطق العقيل، املنطق طرح االنقالبات الكتناه

أبًدا. الحادثات إيجاد عىل يقدر ال الحادثات بها تفرس وهمية
العوامل ولكن واالتفاق، املصادفة بنت ليست الشعبية الحركات تلك أن يف ريب ال
أن عىل بعد، كافيًا درًسا تدرس لم نواميس ألحكام تخضع أوجبتها التي الالشعورية
نبحث أن نرى ولذا زعماء؛ بضعة تأثري عن الغالب يف تنشأ املذكورة الفجائية االنقالبات
األحيان بعض يف تأثريهم أن يف السبب وعن الزعماء هؤالء بها يسري التي الكيفية عن

حقري. كأمر لنا يبدو الوسائل من به يتذرعون ما كان وإن صائبًا، رسيًعا يكون

مؤثر نفيس درس أخذ الصغرية املدن إحدى ميدان يف يل تيرس عندما صغريًا أزال ال كنت
ملغزاه. إدراكي تم حتى سنة ثالثون مضت وقد املوضوع، يف

امُلحىلَّ املذهب الربد ذو الدرس مبدع بل آنئذ، يفَّ أثر الذي هو نفسه الدرس وليس
أمراء من أم املرازبة من أم األكارسة من الرجل هذا كان وهل الكريمة، باألحجار
مركبة فوق الساطع عرشه كان واألساطري؟ القصص كتب يف ذكرهم ورد الذين الهند
يناديان المًعا سالًحا شاكيان محاربان خلفه وكان أرجوانية، رسوج ذات أحصنة يجرها
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من يتقاطرون الناس كان األثناء تلك ويف وأرسار، رنني ذات مناداة الفضيني ببوقيهما
فاستوىل بالصمت املنادينَْي عىل الرجل فأشار بهم، امليدان ضاق حتى وحدب صوب كل
الجماعة استمعت خطبة فألقى الرجل نهض ذلك وسط ويف عميق، سكوت الكل عىل

لساحره. املسحور استماع إليها
بعيدة بقاع من أتى أنه علمت وإنما منه، بعيًدا كنت ألنني فيها؛ قال ماذا أعلم وال
عىل تحتوى سحرية علبًا بخسة بأثمان الناس ليبيع — سبأ ملك منها يتألف كان —

السعادة. ومنح األمراض جميع شفاء عىل قادر عجيب مسحوق
اشرتاء عىل املسحورة الجماعة فتهافتت املناداة، إىل البوقان فعاد الرجل سكت ثم

املال. من يشء جيبي يف كان لو الجماعة فعلت مثلما أفعل كنت وقد العلب،
ولكن السكر، غري عىل تشتمل ال العلب أن بنيَّ الشديد الشاب املدينة صيديل إن نعم

وقوران؟ محاربان ووراءه مذهبًا ثوبًا البس رجل كالم إزاء أقواله قيمة تكون ماذا
ثم صغريًا، كنت أيام خلبني الذي الدجال ذلك ذكرى تأثري فقل السنون مضت
به الذي املنطق علم ومنها الغية، معارف فيها فنلت الثانوية، املدارس يف طالبًا رصت

لنا. يقولون األساتذة كان كما ونسري نعتقد
ذا كان تافهة عنارص من مسحوقه يف ما فمع الدجال، ذلك قط أنَس لم أنني عىل
إىل اهتديت املعضلة يف كثريًا النظر أنعمت أن بعد ترى؟ يا التأثري هذا رس هو فما تأثري،
الشعوب حياة منها تشتق التي األساسية بالعوامل بغريزته استعان املذكور الدجال أن
يقود الذي الخالد املادي غري العنرص أي األمل، هو يبيعه كان فما تاريخها، ومجرى

األمل؟ غري شيئًا جيل كل يف السياسة ورجال األديان أحبار باع وهل العالم،
— فالستناده قاله ما بصحة إيمانًا سامعيه أورث املاهر الرجل ذلك كان وإذا
الجماعات، قلوب إىل اإليمان إدخال يف األربعة العوامل إىل — املعتقدات مؤسيس كجميع
غري التوكيد ثانيًا إياه. ويلزمها باألمر النفوس إىل يوحي الذي وهو النفوذ، أوًال وهي:
بصحة يسلم املرء يجعل الذي وهو التكرار، ثالثًا املجادلة. من يعفي الذي وهو املربهن،
إىل الضعيف الفرد يقني بها يتحول التي وهي النفسية، العدوى رابًعا املؤكدة. األشياء
املنطق أساتذة لكم قال فإذا األساسية، اإلقناع عنارص األربعة العوامل هذه يف قوي. يقني
يتذرع فيها مختلفة، أحوال عىل تطبق وهي إليهم، تصغوا فال العقل عنرص إليها أضيفوا
رضائب رعيته يلزم أن يود الذي واإلمرباطور ثمنها، املنحط املالية واألوراق اإلكسري باعة

عظيم. حربي أسطول إلنشاء فادحة
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عىل تهيمن قلما وهي فينا، السري بواعث أي املشاعر، غري يف تؤثر ال اإلقناع وعوامل
إحدى يرشح الذي والعالم بالرباهني يأتي الذي األستاذ تفيد ال ولذلك والذكاء؛ العقل

املعتقدات. يف ال املعارف يف بالحقيقة يبحثان والعالم فاألستاذ التجارب،
عىل يقومان ال أنهما إىل فأشار ذلك أفالطون الحظ وقد املعتقد، عن املعرفة تختلف
ذلك، من يشء فيها فليس املعتقدات وأما وبراهني، أدلة تتضمن فاملعارف واحد، أساس
إىل منهم يصعدون الذين عدد أن مع معتقد لهم الناس جميع أن يف العلة هي وهذه

ا. جدٍّ قليل املعرفة سماء
هذه ومن املشاعر، عىل قائمة ومعتقدات آراء توليد إال عنارصاإلقناع من يستفاد وال
سيدنا. يكون الذي هو إيجادها عىل يقدر فالذي أفعالنا، أكثر تشتق واملعتقدات اآلراء

يقنع ال املنطق علماء من كثري ذلك يرى كما سامعيه عقل يخاطب الذي والخطيب
وحركات بأوضاع أتى إذا مشاعرهم عىل ويستويل قلوبهم يملك وهو إليه، يُصَغى وال أحًدا
يرودها أن الخطيب عىل التي فالبقعة وخياالت، صوًرا نفوسهم يف تحدث وألفاظ وصيغ

والذكاء. العقل بقعة ال أفكارنا أدواح فيها تنبت التي الالشعور بقعة هي
ونضيف إلخ، … والتلقني النفوذ وهي آنًفا، ذكرتها التي بالوسائل الالشعور يف يؤثر
قاعدة، تحت ضبطها متعذر االختالف كثرية عنارص من املؤلف الشخيص العامل إليها
فكأن بكالمه، منه أكثر بشخصه الناس ألباب يخلب األفئدة يستهوي الذي فالخطيب
وكيف يقول أن يجب ماذا يعلم وهو عليه، تلحني أقل من يتأثر مزهر سامعيه روح
واإلذعان بدناءة الجموع تملق سوى الجبان والسيايس العامي الخطيب يعرف وال يقول،
ال حتى الجموع يسحرون الذين الحقيقيني الزعماء خالف عىل إنهما أي به، تأمرهما ملا

وعزم. رأي من لهم ما غري لها يكون
من يشء عنده من فكل خفية، جاذبة مؤثرات الزعماء هؤالء من يربز أنه ويظهر
أكابر كان وإذا املؤكد، الكالم ويكفيه باألدلة اإلتيان إىل احتياج له يبقى ال املؤثرات هذه
يعلمون فألنهم ستنرش؛ خطبهم يرون عندما والتفسري الرشح إىل أحيانًا يلجأون الخطباء
يف أثر الشخيص الزعيم لنفوذ يكون قد أنه عىل خطابة، عنه يختلف كتابة اإلقناع أن
الناس يقنعون لرأيناهم — روسو مثل — الكتاب أعاظم إىل نظرنا فلو املكتوبة، خطبه

ضعيفة. الغالب يف تكون التي برباهينهم مما أكثر بنفوذهم
سامعيه. نفوس يف الراسخ املتني املعتقد هو للخطيب عدو وأكرب

كل أمامه يتحطم اإلنسان يف والتمييز اإلدراك دائرة عىل املعتقد هذا يستحوذ ومتى
خرقه. عىل أحد يقدر ال حصن فاملعتقد يشء.
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فهنالك الدوام، عىل ال ولكن األحيان، بعض يف لإلقناع يكفي الشخيص والنفوذ
من يخرج أن مقنًعا يكون لكي يجب فالخطيب الخطيب، يف منها بد ال أخرى صفات
وقع ما وهذا فيهم، يؤثر عندما يتأثر وأن سامعيه أفكار دائرة وينفذ أفكاره دائرة
دقائق بضع يف سامعيه بها ل فحوَّ قيرص جثة أمام اللبقة خطبته قال الذي ألنطونيوس

لذبحهم. مستعدين منتقمني إىل بالقتلة معجبني من
ذكرتها التي اإلقناع عنارص نرى الرفيعة املجالس يف كما العامية الجماعات ويف
وأن خاطرها، يف يجول بما يتنبأ أن جميعها يف الخطيب عىل فيجب الدوام، عىل شافية

مثله. تفكر ليجعلها البداءة يف مثلها يفكر
الوزير يف للبحث خصصها مقالة يف املبدأ هذا فائدة إىل (تارديو) املوسيو أشار وقد
املجالس يف الخطابة فن «يقوم فقال: زماننا خطباء أكرب من يعد الذي (بيلوف) األملاني
وعمل العلم هذا وقع فمتى منه، السامعون ينتظره بما الخطيب علم عىل السياسية
وقف كلما ذلك يجيد (بيلوف) الوزير كان وقد بالنجاح، فبرشه يالئمه بما الخطيب
كثري ففي منه، أكثر للجمهور يقال أن يقتيض ماذا بغريزته أحس أحد من وما خطيبًا،
يف املؤكدات من قاله ما القبيل هذا ومن الوقت، ذوق يراعي تجده وجمله خطبه من
تطرح بأن أملانيا ترىض وال رجليها، عىل تميش بأن أملانيا ترىض «ال ومنها أملانيا، قوة
(بيلوف) كان ابتذال من املؤكدات هذه يف ما ومع تعتزل»، بأن أملانيا ترىض وال جانبًا،
رقعة عىل يلعب كما بهم يلعب فكان وغريهم، النواب من سامعيه ذوق تناسب أنها يعلم

الشطرنج.»
يكون اآلراء من تلقنه ما أن غري لها، حد ال تصديق برسعة تتصف الجماعات رأينا
أدوار يف الجماعات وتكتسب والقوة، الديمومة من مجرًدا ثابت غري مؤقتًا الغالب يف
الحروب ويف الصليبية الحروب أوائل يف كما فتنقلب متينة، معتقدات النادرة التاريخ
هذه مثل وانقالبات ويقعده، العالم يقيم سيل إىل الفرنسوية الثورة أيام ويف الدينية
االجتماعي النظام حماة أمام الضجيج ذوي الثوريني االشرتاكيني رجالنا عن تصدر ال
التي الشخصية الشهوات من كثري عىل قائم هؤالء فإيمان الجموع: أمام الخوف وذوي

أبًدا. دائمة معتقدات عليها تقوم ال
بحثًا حقه النفس علماء يوفه لم طول زمن منذ معروف الزعماء شأن أن ومع
الالشعور بقعة ارتياد يف يمعنوا حتى عليه هم ما عىل يبقون أنهم يف ريب وال وتفصيًال،

أفكارنا. وصور أفعالنا علل فيها تنضج التي الخفية
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الشاعرة غري واملسوس والسائس واملسحور الساحر نفوس إن قلت إذا أبالغ ال وإني
البقعة تلك باب إىل التناجي هذا مثل ويسوقنا أمره، غامض ناموس حسب تتناجى

غورها. يسرب أن دون العالم أبرصها التي املجهولة
أرشت لقد البيان: وإليك مالحظتها، تسهل التي البقاع إىل نأتي املظلمة البقعة ومن
بالجرائد، وإقناع البيئة، بفعل إقناع كثرية: وجوه فلإلقناع اإلقناع، عنارص من قليل إىل
إلخ، … الشخصية املصلحة بتأثري وإقناع باإلعالنات، وإقناع الخفية، باللجان وإقناع
بابها النفس علماء يطرق لم كثرية وفصوًال مباحث يتطلب اإلقناع يف التدقيق أن ومع
يف أو (كانت) مقوالت يف الفارغة مناقشاتهم من أفيد الباب هذا كان وإن اآلن، حتى

واملكان. الزمان طبيعة
األسايس الفاعل إنه أقول تجعلني اإلقناع عوامل بني النفسية العدوى عامل أهمية
برشلونة وعصيان الربيد موظفي كاعتصاب الحوادث من سابًقا إليه أملعت ما انتشار يف
كاالستياء — األحوال إليها تدعوا أن بعد الزعماء يوجبها التي الحوادث وهذه إلخ، …
حوادث أكثر يف عظيم شأن العدوى ولهذه النفسية، العدوى بفعل تنترشرسيًعا — العام
أمر يعم وبها والبوذية، واإلسالم كالنرصانية الكبرية الديانات أمر ذاع ملا فلوالها التاريخ،
أكثر اليوم تأثريها أن ويظهر الوقت، روح نسميه ما وكل اآلراء وجريان الكبرية الثورات
روابط تمسكها ال أصبحت التي الجموع دور صار الحارض فالوقت زمن، أي يف منه

املايض.

املشاعر بني التباين ننىس ال أن والجماعات األفراد يف السري عوامل بني للتفريق يجب
الكبري الفيلسوف جاء ثم كتبي، من كثري يف يل دليًال الحقيقة هذه اتخذُت وقد والذكاء،

أهميتها. بيان يف فأسهب (ريبو)
الوجه هذا عىل بالعقل املشاعر فاختالط عقلية، بتعبريات املشاعر عن نعرب وإنا
كثري بعد إال والعقل املشاعر بني نميز أن استطعنا وما صعبًا، أمًرا عنه تفريقها جعل
بينه صلة ال للمشاعر منطًقا العقيل املنطق بجانب أن علمنا وبذلك والصرب، الدقة من

األفعال. من ذلك عن صدر ما لتفسري يصح ال هذا وأن األول، وبني
العقيل املنطق بغري لهم علم ال أساتذة يد عىل تأليفه تم الذي املزاول والتاريخ
وحضارتها الشعوب مصري عليها توقف التي الحوادث أكرب يفرسون فهم مصنوع، يشء
تقود املشاعر وأن العلم يخلق العقل أن يجهلون وهم يمللها لم الذي العقيل باملنطق

التاريخ.
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محبة صفحة يف التدقيق بفائدة أقول وإني النفس، علم يف الجديدة املباحث نفع أنكر ال
علماء أرى ما كثريًا أنني غري العناكب، يف الزوجية املشاعر وضعف الضفادع يف الغري
للحياة اليومية الحوادث يف البحث عىل ينكبون كانوا لو تلك من أكرب بخدم يأتون النفس

مهمة. اجتماعية نواميس معرفة إىل توصلوا فلربما عللها، تعيني ويف االجتماعية
يف تورث كانت وإذا واملالحظة، االلتفات تستدعي التي املواضيع عدد كثر وقد

بعد. سننها يعنيِّ لم الحديث النفس علم فألن كبريًا؛ عجبًا الغالب
املفاجئة الشعبية الحركات نوع من وهو كبري، عصيان وغريها (درايف) يف وقع
رؤساء به أمر وقد النفسية، النواميس من عنه نشأت ما لجهلهم الناس يستغربها التي
هو إليه أدى ومما القتل، أمام أنفسهم عن للدفاع الجنود فأكره العمال اتحاد جمعية
دون ليحولوا املطابع عمال واعتصاب الجمعية، تلك إىل العمال نقابات أكثر انضمام

واحدة. ليلة النور باريس حرم الذي الكهربائيني واعتصاب الجرائد، إصدار
التي والوسائل الشعب، روح يدرس لم من عىل خافية الحادثات هذه مثل تظل
روح عىل إطالعهم عدم درجة لنا تثبت أخرى مرة وقوعها ملنع املتعلمون يقرتحها

الجماعات.
اآلخر، دون جانب يف فيها الحق يكون التي البارزة الحوادث من (درايف) حادثة إن
حماية أمر إليها فوض كتائب عىل عنيف وهجوم القوانني عىل تمرد عن كناية فهي
اإلغضاء عىل تقدر سياسية سلطة وال رضوريٍّا، إطفاؤها كان وقد الشخصية، األمالك
العمال، طبقة جميع للوم موضًعا كان إزاءها الصائب الحكومة سري أن غري مثلها عن

وملاذا؟
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ال محرضات ألحكام تخضع الجماعات إن مكررين نقول ذلك عن نجيب أن قبل
البحث نرى الذي وإنما نفًعا، تجدي ال املحرضات هذه عقم يف فاملناقشة العقل، تالئم

النفوس. يف التأثري من توجبه ما هو فيه
الشعب، روح عىل السلطان من لألوهام ما لنتذكر املحرضات تلك تأثري ندرك ولكي
سريها عن التاريخ يخربنا التي الحوادث سلسلة ويف للتاريخ، جهل السلطان هذا فإنكار
يف الرجال من ماليني هلك فقد الدوام، عىل كبريًا الخيال وشأن ضئيًال، العقل شأن نرى
املايض، يف كان كما األوهام شأن يزال وال الدول، أقوى تأسست وباألوهام األوهام، سبيل

التاريخ. غضون يف سحرتهم كما اليوم الجماعات تسحر فهي

املسرية األفكار ثم أوًال، للجماعة العامة األوصاف نتذكر أن يجب العمال أفكار يف للبحث
ثانيًا. لحركتهم والناظمة للعمال

فقد واحد، مكان يف مجتمعني أشخاص عن عبارة الرضورة بحكم الجماعة ليست
يتصفوا حتى والربقيات الصحافة بواسطة بعض من بعضهم بعيد أناس تلقني يمكن
ملكة وفقدان التصديق ورسعة والصولة والتقلب االنفعال برسعة أي الجماعة، بصفات
الجماعة حركات وتصدر مطاع، سيد إىل واالحتياج التقديس وزيادة التعقل وعدم االنتقاد
للسجود مستعدة املايض يف كما اليوم وهي خاصة، الزعماء بعض تحريض عن الشديدة
التسامح عدم اآلتية: باألوصاف الجماعات «تتشابه (تارد): قال املستبدين، جميع أمام
بقدرتها وهمها عن الناشئ التبعة تحمل وعدم الكبري واالنفعال الغريب والزهو الشديد
والحماسة الخوف وبني والعبادة اللعن بني عندها وسط وال رويتها، عدم وعن العظيمة

والخفض.» الرفع وبني
وال حديثًا، وقعت التي الشعبية الحركات جميع يف النفسية الصفات هذه وتتجىل
من عدد أمرهم كما الجيش كتيبة عىل فيها العمال هجم فلقد (درايف)، حركة يف سيَّما
ككل — ظنت التي العمال طبقة سخط املقابلة هذه وأوجبت الجنود، فقابلهم الزعماء
الحكومة العنة املهيجني صفوف إىل انضمت ما ورسعان القوانني. فوق أنها — جماعة

مدافعني. غري يذبحون أنفسهم ترك عىل الجنود تُكِره لم التي
الجنود ضد القسوة من استعملته بما زعمائها ألوامر الجموع تلك خضوع يتجلَّ لم
عمال اعتصاب فأما أيًضا، التمرد ذلك قمع بعد وقعا اللذين باالعتصابنَْي بل فقط،
لتلكؤ ناقص توفيق غري يوفق فلم الصدور، من الجرائد منع به قصد الذي املطابع
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الكهرباء عمال اعتصاب وأما والقرس، الجزم سبيل سلوكهم وعدم العمال، هؤالء رؤساء
صورة وإليك والرد، واألخذ للجدل مانًعا قاطًعا كان به األمر ألن حليفه؛ النجاح كان فقد
العمل عن باالنقطاع إليها املنتسبني جميع اللجنة «تأمر منهم: عامل كل تلقاه الذي األمر
الساعة حتى مساءً الثامنة الساعة منذ ١٩٠٨ سنة أغسطس ٦ يف الواقع الخميس يوم

ب.» التوقيع: صباًحا، العارشة
بخضوع أمره حف الصُّ فنرشت مطلق، حاكم أي قيرصأو به يطع لم بما (ب) أُطيع
الحكومة ويزدري العام التجنيد مبدأ يمقت بأنه القائلة أفكاره عن لها أعرب وقد تام،
الكهرباء، عمال مكان جنوًدا الوزراء رئيس يقيم بأن يسلم ال وأنه بلجيكا ملك ويمقت

قريب. عما تعاليمه إليه سريسل وأنه
سحر عصا االعتصاب يعد فهو والسخرية، التهكم أمر يتقن الزعيم هذا أن ويظهر
نظره، وجهة عىل الحكومة رجال أحد يطلع أن الرشف من يرى ولكنه العمال، يفيد
إنه إذ سلطته، دوام عىل يعتمد ال بأن أنصحه — السيادة من له ما رغم عىل — وإني
فالجماعة غريه، أناس يستغلها قد التي الجماعة لروح مرتجم رمز عن عبارة بالحقيقة
(ب) نجم نرى حتى قصري زمن يميض ال وسوف التقلب، رسيعة إطاعتها شدة مع
يف كريس نيل يف يسعى أن به يجدر وحينئذ الجنود، عصيان لزعماء وقع كما أفل قد
الصناعة ورؤساء األحزاب زعماء ويعلم العميل النفس علم يف دروًسا ليلقي (الصوربون)

الجموع. قيادة فن
وأرباب األحزاب زعماء من الكثري أن يف ريب وال ا جدٍّ عظيمة الدروس تلك فائدة
الجموع يسحرون أنهم يعتقدون فهم ا، تامٍّ جهًال الجماعات نفسية يجهلون الصناعة
الغريب الجهل هذا يؤيد ومما ذلك، خالف يكون أن ينبغي األمر أن مع لها بالخضوع
النواب فهؤالء (درايف)، عصيان أثر عىل االشرتاكيون النواب نرشه الذي االحتجاج ذلك
خجًال وجوههم تحمر لم العمال اتحاد جمعية زعماء عليهم صبَّها التي اللعنات رغم عىل
التي النقابات ويؤيدون املتمردين املتعصبني العمال يؤيدون «أنهم فيه الترصيح من
غري هذا مثل بيان وهل الصعاليك»، يقرره عمل أي عن سيناضلون وأنهم إليها، ينتمون

الجمعية؟ تلك لزعماء سلطة كل عن تنزُّل
ألدنى علماني شكل عىل تنم فهي النفسية، باملعارف حافلة املنحطة اآلراء تلك إن
عىل ونواهيه البابا أوامر أمام رؤوسهم يطأطئون الذين الزهاد ألفضل وإني دينية، روح
عن مجردون فالزهاد الجموع، قادة بعض أوامر أمام يركعون الذين السياسة رجال

األقل. عىل الشخصية واملنفعة األثرة
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يؤاخون الذهن نريي رجاًال أن يف الرس يدرك ال الدينية الروح سلطان يجهل ومن
الحياة وتوقيف الصدور من الجرائد ومنع الجنود قتل حق ألنفسهم يرون فوضويني،
أولئك ينال وماذا وهليوغابال، نريون بها يحلم لم التي األغراض من ذلك وغري العامة

الجموع. زعماء من يخدمونه من احتقار ينالون خضوعهم؟ وراء من الرجال
لم ولكن النفس، أحوال جهلهم عىل املذكور بسريهم االشرتاكيون النواب دل نعم
نائب الحماة هؤالء ومن منهم، بدا مما أكثر وبصرية حذر النظام حماة من كثري من يبُد
استحسان عن الربملان تقاعس عن نشأت (درايف) حوادث أن الجرائد إحدى يف كتب
مثل وكالم قبولها، يف اإلرساع يجب وأنه النقابات، تقرتحها التي القوانني لوائح جميع
تفرض أن عليها يجب الحديدية الغرب خطوط اشرتت أن بعد الحكومة أن يعني هذا
أصحابها يد من نزعها أمر عليها فيسهل الثروات عىل تطلع وبذلك الدخل، عىل رضيبة

تريد. متى
جمع عندما الوزراء، رئيس حرضة يف جرى مما الخوف نتائج عىل يطلع والقارئ
الرئيس أن فبما باريس، يف للكهرباء الستة الفروع مديري االعتصاب من الثاني اليوم يف
كمدينة — السكان من ماليني ثالثة يقطنها كبرية مدينة تعاني بأن يرَض لم إليه املشار
يف عمالهم بطرد املديرين أولئك عىل أشار النقابات رجال من رشذمة مآرب — باريس
عىل منهم واحد سوى يوافقه فلم الجنود، من بكتيبة استبدالهم عليهم عارًضا الحال
اليوم ويف النقابة، رئيس ألوامر الخضوع مرجحني طلبه فرفضوا اآلخرون وأما اقرتاحه،
آالف أربعة قدره براتب عمًال عليه ليعرض رائًدا الرئيس هذا إىل هؤالء أرسل التايل
شاهد يل يرِوه لم لو يصدق يكاد ال الذي الجبن هذا عن شيئًا أقص ال كنت وقد فرنك،

األثناء. تلك يف دار ما عىل بنفسه اطلع عدل
تتقى كانت نتائج باريس يف الكهرباء مديرو أبداه الذي العظيم الجبن عن نشأ وقد
الدوام، عىل القوة وتحرتم الضعف تحتقر فالجماعات قصري، ألجل ولو عمالهم طردوا لو
الكهرباء عمال طرد ل يسهِّ كان ومما ونذالة، بضعة أمره تحقق مثال التاريخ يف وليس
عناء إىل يحتاج ال عليها الجنود فتدريب آليٍّا، يشتغل املاكينات من باريس فروع يف ما أن

كبري.
موجبًا انتقاًدا املخجل املذكورة الفروع مديري سري كثرية جرائد انتقدت وقد
يساوي ما االجتماعية األزمة حدوث منذ يقع «لم (الطان): يف جاء ما فإليك للشكر.
الفاضح الجبن ذلك بجانب مذكوًرا شيئًا العمال تمرد نعد وال خطًرا، الضعف ذلك
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مفضلني فأبوا عليهم معونتها فعرضت بالواجب الحكومة قامت فقد أولئك، أظهره الذي
روح عىل يقفوا ولم أنفسهم عن يدافعوا لم إذا العمل أرباب إن نقول ولهذا االستكانة»،

املصري. وسوء السقوط من يهددهم ما يستحقون الجماعات

مبادئ بضعة من اكتسبتها خصائص — العامة الجموع صفات عدا — العمال لنفسية
اتحاد حزب صاغها التي اآلتية بالكلمات املبادئ هذه وتتلخص والعدوى، التكرار بفعل
بها ينتفعون الذين وأما منها، يستفيد أن دون الثروة يوجد «العامل وهي: العمال،

لها.» موجدين غري آخرون فأناس
العمال طبقة سبيل يف الحارض املجتمع عىل بالقضاء تكون الحيف هذا ومعالجة
حسب املجتمع وتنظيم أصحابها، أيدي من األموال رؤوس لنزع الزمر بعض «وتقوية

الشيوعية». الخطة
ثم ومن األجور، رفع إىل املؤدية االعتصابات بتكرير اللجنة تأمر ذلك يقع وريثما
بمصالح املباالة وعدم الجبن من مديريها يف ما ألن القديمة؛ املرشوعات ربح إلغاء إىل
وقيمتها األسهم ربح يصبح حتى املكررة مطاليبهم إىل العمال يجيبون يجعلهم املساهمني

كالعدم.
الجديدة، للمرشوعات مساهمني إيجاد تعذر وقوعها القريب النتائج من وسيكون
ولو إليها، أملعنا التي لألسباب األجنبية الرشكات يف االكتتاب يفضلون البالد أبناء إن فها
الكتاب، هذا مجال بنا لضاق الخارج يف وتصنع فرنسا يف تباع التي املنتجات ذكرنا
عن عاجًزا كان وملا الذهب، دجاجة يذبح أن أوشك واقع هو بما شعوره لعدم والعامل
وهالكه عوزه إىل يؤدي ما عىل مثابًرا الحال يف يفيده ما غري يرى ال األمور عواقب إدراك

جوًعا.
راية سيحملون الذين العلم ناقيص أخالط تشدق العمال طبقات سقوط يعجل ومما
التي الشهادات ألن — طالعهم سوء عىل الساخطون األخالط فهؤالء قريبًا، العصيان
عبقريتهم يجحد مجتمًعا يلعنون — شأنهم ترفع لم املدرسية الكتب حفظ من نالوها
املهيمنة االقتصاد ومقتضيات األمور حقائق من لبعدهم وهم العمال، بمصري مبالني غري
الباهرة مزاياهم أمام إجالًال سينحني القادم املجتمع أن يرون الحديثة، الحضارات عىل

قدرها. حق الحارض املجتمع يقدرها لم التي
ضحية أنه يعتقد أخذ جامعاتنا ثمار هم الذين املنحطون أولئك أضله الذي والعامل
رؤوس نرى وهكذا والعصيان، التمرد غري يف يفكر ال االعتقاد لهذا وهو الفادح، الجور
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منه يستفيد ال ما ينتج الذي هو أنه البسيط العامل تصور ومنها باألوهام، تفعم العوام
والصناعة الزراعة أرباب هم الثروة موجدي أن لعلم النظر أنعم ولو املصنوعات، من
كان وما العمال، عند ليس ما والكفاءة القابلية من عندهم الذين والعلماء واملهندسون
االنتفاع عىل العامل عمل يساعد نعم منها، يعيش التي الكبرية املخرتعات يف شأن للعامل
صار وقد بالتدريج، يقل تأثريه تجعل الحديث الوقت مبتكرات ولكن املخرتعات، بتلك
أكثر يساوي ال — السيارات صناعة يف سيما وال — الصناعات أغلب يف العمال شغل
األجور، من يستحقونه ما ينالون ال العمال إن ويقال املصنوعة، األشياء قيمة خمس من
من كبري جمع يناله مما أعظم أجوًرا اليوم ينالون العمال فأكثر كال، صحيح؟ هذا فهل
القضاة من كثريًا نعد الجمع هذا ومن سنة، عرشين سعي بعد الوسطى الطبقة أبناء
غالية، تربية اكتسبوا ممن وغريهم واملوظفني واملحامني واملهندسني واألطباء والضباط
العمال أحقر يكتسب — السيارات مصانع يف سيما وال — الباريسية املصانع أكثر ويف
ومتى املدارس، موظفي بعض ينالها ال األجرة هذه ومثل يوم، كل فرنكات ستة أجرة

فرنًكا. عرش أربعة اليومية أجرته تبلغ املهارة من يشء عىل العامل عمل يكون
الوهم ولهذا عقولهم، يف متساوون الناس إن القائل الوهم الشعبية األوهام ومن
الجماعات نظر يف البسيط فالعامل مرشوعة، غري املصانع رؤساء مكاسب العمال يعترب
املشاريع عدد هو ما ولكن الخبري، كالرجل الرشكة أمور تدبري أو املصنع، إدارة عىل قادر

النجاح؟ لها فتم أقاموها التي الصناعية
الكبرية املدن من كثريًا جعل مبلًغا الحارض الوقت يف األفضليات عىل الحقد بلغ وقد
بني من بلدية مجالس لنفسها تختار إلخ … وطولوز وروبيه وديجون بريست كمدينة
أموال يبددون أخذوا ملا هؤالء أن بيد الباعة، وصغار املحطات ومستخدمي العمال،
واللورين، األلزاس يف ذلك مثل وحدث وقع، انتخاب أول يف منهم الناس تخلص البلديات
سرتاسبورغ بلدية يف سيما وال بلدياتهما، انتخاب يف العمال أعضاء إسقاط فأوجب

ومولهوز.
إليها أرشنا التي األمور مثل حدوث نرى التجارب غري يثقفها ال الشعوب أن وبما
بلديات جميع زمام عىل االشرتاكيني العمال فقبض خرسان، من عنه نشأ مهما رضوريٍّا
الطبيعة أن حينئٍذ الجموع تكتشف ولربما حتًما، لالشرتاكية الناس مقت إىل يؤدي فرنسا
األمة لعظمة املوجدين وأن يشء، كل أساس الكفاءة وأن متساويًا، خلًقا البرش خلق أبت
عمل وأرباب علماء من النرية واألفكار الراجحة العقول أصحاب هم وثروتها وقوتها
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النفيس العمال مزاج

كثري ذلك يود كما املال رأس عىل الجموع تستويل ولن إلخ، … ومهندسني فن ورجال
هذه من أحد تجريد يمكن وال الحقيقي، املال رأس هو فالذكاء السخفاء، املتعصبني من

الثمينة. القنية
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لرغائبالشعب احلديثة األشكال

االعتيادية، االعتصابات من لعددناه املبارشة الربيد موظفي اعتصاب نتائج إىل نظرنا لو
تاريخ يف جديًدا دوًرا تفتح التي الحوادث من رأيناه البعيدة علله إىل نظرنا إذا ولكننا

الشعب.
صغرية زمر إىل واالنقسام االنحالل يف املجتمع رشوع مرة أول الناس شاهد لقد ا حقٍّ
ا وحقٍّ خاصة، منفعة بارقة لها تلوح عندما العامة باملصلحة للتضحية مستعدة متجانسة
لعزلها العدو حارصها كمدينة األمة بقية يعاملون الربيد موظفي املتمدن العالم رأى لقد

جوًعا. التسليم عىل وإكراهها العالم عن
أهم هي التي (التايمس) يف جاء ما فإليك األجانب، من كثري نظر األثرة تلك جلبت
الحارض االعتصاب جراء من طرأ الذي املشؤوم املنظر من لنحزن «إنا إنكلرتة: صحف
بشهر األيام هذه يف انتهت األوربية األزمة أن فلو فرنسا، يف الحياة مقومات بعض عىل
حتًما، قومية بنكبة ولبُِليت قصري، وقت يف شلل العسكرية فرنسا قوة ألصاب الحرب
عرسوضيق ساعة أوربا فيه تجتاز وقت يف األمور هذه إىل تلتفت ال املوظفني من فجماعة

وطنية.» عاطفة كل من مجردة تكون أو والذكاء، العقل سلبية تكون أن إما
مظاهر من مظهر سوى العامة باملنفعة البالد أبناء من زمرة استخفاف وليس
عهد منذ خافية قوية اجتماعية زمر تكوين نتيجة فجأة حدوثه كان فقد االعتصاب. ذلك
الدستورية، البالد حكومة أمام انتصبت بقوتها الزمر هذه إحدى شعرت وملا طويل،
التي االشرتاكية وجه يف الزمرة تلك وتقوم الشأن، من لها يكون سوف ما للمأل وأثبتت
بفرحهم االشرتاكيون يخطئ فلهذا الحكومة، وجه يف قيامها الحكومي املذهب بنت هي

مداه. يعرفون ال اعتصاب بنجاح
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قوانني وضع سوى يفعل لم برملانًا الناس مقت الربيد موظفي نجاح أوجب ومما
مصلحة يف الجابية حكاية أوجب وقد البالد، أبناء من برمتها طبقات واضطهاد متناقضة،
عىل وعطفه الجمهور استياء القداس عىل ملواظبتها عزلها املديرين أحد طلب التي الربيد

املعتصبني.
إقامة فمع والتقهقر، الفوىض دور إىل الشعب رغبات يف الجديد التطور ويسوقنا
إلغائها ومع تبعث، الطوائف تلك نرى العمال طوائف مقام الحرية الفرنسوية الثورة
كل من أثقل رضيبة فرض يف نسعى األمريي لالضطهاد درءًا الشخصية الرضيبة
يف الحرية وستكون جديدة، بأسماء اة مسمَّ السابق االستبداد أنواع تظهر إذًا اضطهاد،

وتضاغنهم. الوطن أبناء تباغض عن كناية املستقبل
الجماعات، نفسية وليد أنه لنا تثبت مربر بال الربيد موظفي اعتصاب مفاجأة
نرشته بيان يف جاء فقد مقبوًال، سببًا املوظفون هؤالء له يجد لم إعالنه حني ومن
ما ١٩٠٩ سنة مارس ١٩ يف الصادر (املاتان) جريدة عدد يف املركزية االعتصاب لجنة
(سيميان) املوسيو شتائم إن بل املهنية، مصالحنا عن لندافع باالعتصاب نقم «لم يأتي:

جميعهم.» الربيد موظفي سخط أوجبت التي هي لزميالتنا
حياة وقف لتربير يكفي ال السبب ذلك أن أدركوا أن يلبثوا لم املعتصبني أن غري
حابت الحكومة أن وهو مبهم، سبب عىل فعثروا أخرى أسباب عن يبحثون فأخذوا البالد،

أشهر. بثالثة املعينة املدة قبل تهم فرقَّ املوظفني بعض
ما الربيد موظفي موقف يف ليس وأنه أخرى، علًال املذكور لالعتصاب أن والحق
جميع إىل أجيبوا أن بعد سيما وال ممتازة، حال يف هؤالء كان فقد صوابًا، ويجعله يزكيه
من كثري رواتب من أكرب رواتب يقبضون وصاروا سنة، عرشة خمس منذ مطاليبهم

عمًال. ويفوقونهم تعلًما يساوونهم الذين العمال وصفوة اآلخرين املوظفني
ذو واملوظف فرنك، آالف ستة راتب يقبض االعتصاب أدار الذي املوظف كان
كان إذا فرنك ٤٤٠٠ راتب سنة وأربعني خمس مرور بعد نائل محالة ال السيئة العالمات
عن املوظفني تقاعد راتب يقل وال متنقًال، كان إذا فرنك و٥٥٠٠ ثابت قلم يف مستخدًما
ويتأخر سنوات، ثالثة كل الكفاءة أولو ويتقدم وظائفهم، بأمور قيامهم أيام راتبهم ثلثي
تقدم تعليمات نرشت أيام الصحف انتقدت وقد أشهر، ثالثة أهلية منهم أقل الذين تقدم

عالماتهم. ساءت مهما القدم بحسب ترقيتهم يف اإلدارة تساهل املوظفني
الشاعرين املوظفني من زمرة يف زهو نوبة علته االعتصاب؟ ذلك علة هي ما إذًا
الوزراء «أن الطان جريدة يف جاء لها، اكتسابهم عن الحكومة أغمضت التي بقدرتهم
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سياسة عىل ساروا سنة عرشة اثنتي منذ الحكم أعنة عىل قبضوا الذين ومستشاريهم
عن غافلني التنفيذ سهلة واعتربوها مطاليبهم جميع إىل فأصغوا مرؤوسيهم، استعطاف

فيه». أفرغت الذي القالب
كان رئيسها «أن ثبت فقد املوظفني، جميع وكالء بتذلل تتملق كانت والسلطة
املوظفني ترقي جدول يف رأيه يأخذ كان الذي الدولة مستشار مع أسبوع كل يف يتغدى

املديرين». وتعيني
امليزانية كفاية عدم بسبب فجأة الطرفني بني العالئق توترت وقعت مناقشة أثر وعىل
اآلمر مخاطبة الرؤساء يخاطبوا أن الوكالء أولئك لتعود ونظًرا الزائدة، املطاليب لتلبية
يقع أن البديهي ومن يهددونهم، وأخذوا لهم، مقاومتهم من غيًظا استشاطوا الناهي

مرة. أول مطاليبهم الرخوة السلطة ترفض عندما بينهم الخصام
اآلتي: الوجه عىل الخصام وقع

القائل مطلوبه الوزير من ينال أن غري من مارس ١٣ يف الربيد رجال وفد رجع ملا
ويف النظام، عدم ناًرشا صاخبًا املركزية الربق دائرة إىل ذهب الخيار عىل الرتقية بعدم
فقرروا فوهال)، (تيفويل يف والربق الربيد موظفو اجتمع التاريخ ذلك من الثاني اليوم

اآلراء. باتفاق االعتصاب
بضعة استمرت ضعيفة مقاومة الحكومة قاومت أن بعد ذلك؟ بعد حدث وماذا
وقد والعار، الخزي ظهر راكبة إياها النواب مجلس تأييد رغم عىل السالح ألقت أيام،
الحماسة تغلبت الذين — لزمالئه الحكومة هزيمة يصف كيف الربيد رجال مفوض علم

وهي: اآلتية بالعبارة — عليهم

وهم الخصام ختام يلتمسون الوزراء، رئيس غرفة يف األمور والة رأيت وقتما
حازمون. أقوياء بأننا شعرت ركبهم عىل جاثون

أحد إليها أشار فقد ظفرهم، نتائج ليستنبطوا زمن كبري إىل املعتصبون يحتِج ولم
سيد هو من نظرنا يف فليس سيد، كلمة قيمة علمنا باعتصابنا «إننا قوله: يف مفوضيهم

معاونون.» فكلنا املستقبل، يف مرؤوسني نكون ولن بعد،
وسنثبته ذلك أثبتنا وقد السادة، «نحن قال: ولو كالمه، يف متواضع املفوض هذا

والصواب. الواقع إىل أقرب كالمه لكان بعد» فيما

113



السياسة روح

إال عليهم ليس أنه يعلمون موظفني جماح يكبح أن اليوم يستطيع أدبي زاجر وأي
مطاليبه يزيد األوقات هذه يف وكل مطاليبهم؟ لينالوا والتهديد الوعيد برضوب يأتوا أن

قط. هؤالء عن املدن رشط شذت وما رغائبه، يف ويبالغ
عمليٍّا، علًما النفسية الناس بأحوال عالم (ب) النقابات منتسبي رئيس أن ويظهر
سيئة األمور والة «اقرتف فقال: كبريًا، درًسا املحزن االعتصاب ذلك من استنبط فقد
وال فيهم»، كامنة قوة من ببالهم يخطر ال كان بما يشعرون املأمورين بجعلهم عظيمة
الحكومة تؤثر ال الذين املوظفني من يطاع كيف يعرف فهو النظام، قيمة (ب) يجهل
القدور يف الربيد موظفي جميع برمي أمر لو أنه األشهاد رؤوس عىل رصح وقد فيهم،

حاًال. أمره لنفذ
يف جاء ما فإليك أيًضا، االعتصاب ذلك نجاح نتائج االشرتاكيني صحف الحظت وقد
املخابرات وسائل كون عن الناشئة بقوتهم اآلن من يشعروا أن الصعاليك «يمكن أهمها:
يعني الذي الحارض كاالعتصاب اعتصاب يف ال بأيديهم والتلفونية والربقية الربيدية

لتحريرهم.» يحدث عام تنازع يف بل الوزارة، يف مستشار عزل أو خاصة مطاليب
نقطة أسفل إىل التدرج وجب جبن عن املنحدر االمتيازات منح سبيل سلك ومتى
أن وهي يصدقها، ال العقل يكاد كبرية إىل الصحف أشارت فلقد يقع؛ ما وهذا فيه،
اتحاد جمعية أرسار كاتمي أحد إليه يضم أن قرر الحديدية الدولة سكك إدارة مجلس
ماذا ترى وبهذا بعنف، املجتمع دعائم تقويض عىل عزمه يكتم لم الذي الثورية العمال

مرؤوسيهم. رحمة غري عىل يتكلون ال رؤساء مصري يكون
أبحث ال وإني املدى، بعيدة نتائج له نرى موقت املوظفني عصاة نجاح أن ومع
زمن منذ وقوعها أبرصنا التي العامة الفوىض استفحال نشاهد نكاد أقربها: غري يف هنا
هذا تمام من بد ال بطء من العامة ومصالحها الدولة مالية سقوط يف ما وعىل طويل،
وأمر املجتمع، أركان أي األدبية، املقومات هو ظاهًرا تداعيًا اليوم يتداعى والذي السقوط،
من كثري منذ السياسة ورجال األحزاب زعماء يقرص فلم يومه، ابن يكون ال هذا مثل
أصواتهم لنيل غرائزهم أحط امتداح ويف تتحق ال بوعود الناخبني قلوب إفعام يف السنني

االنتخابية. املعارك يف
الحانات وأصحاب االبتدائية املدارس ومعلمو االنتخابية اللجان أعضاء أصبح وهكذا
سلسلة عىل تدريجي قضاء عنه ينشأ ذلك؟ عن ينشأ أعىل مثل وأي الحقيقيني، سادتنا

العامة. للمصلحة واإلخالص والنظام املراتب
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تفيدنا الذي الوقت أوشك وقد منه، مناص ال أمر حدوثها نشاهد التي الفوىض إذًا
املطلق الحكم إىل تؤدي البلدان جميع يف الفوىض أن ومنها ينقيض، أن التاريخ عرب فيه

اإليطالية. والجمهوريات وأثينا روما يف إليه أدت كما الجائر،

موظفي اعتصاب عن نشأت التي الحالة ملعالجة دواء عن بحثوا األمور والة أن ننكر ال
كل فعل عىل قادرة القوانني إن القائل الالتيني الوهم من مشبعني كانوا ملا أنهم غري الربيد،
واجبات يف قانون سن يف الحكومة فأرسعت األنظمة، الفوىضبوضع يقاتلوا أن رأوا يشء
وإال لالستغراب، الداعية بساطتها عىل دلت وبذلك منهم، يعتصب من يجازي املوظفني
يعتصبون عندما سجنهم أو موظف آالف عرشة عزل بإمكان يقال أن الرأي من فهل
كان فماذا األخري، االعتصاب أثناء يف بالعزل هددتهم الحكومة إن وها واحدة؟ دفعة

قط. يؤثر لم فيهم؟ التهديد تأثري
دارت التي املناقشة أثناء يف قيل فقد اقرتح، الذي هو وحده التدبري هذا يكن ولم
أن النواب مجلس يف مؤكًدا ذكر القلب بسيط نائبًا إن أي أيًضا، سخيفة آراء الربملان يف

وزارة! إىل الربيد مصلحة حولت إذا يسود والنظام مجاريها، يف تجري األمور
الحكومة عىل إن أي الحالة، ملعالجة واحد دواء غري الثاني االعتصاب بعد نرى وال
موظفي مديريهم جبن شجع الذين الكهرباء عمال اعتصاب يف رأته ما حسب تسري أن

االعتصاب. عىل الربيد
األمرين: أحد يختار أن أحدهما عىل فيجب الجيشان، تقابل متى للهرب وسيلة ال
رحمة تحت أصبح أسريًا وقع فإذا يحارب، أن وإما أسريًا ويقع السالح يلقي أن فإما
مع أمره عىل يغلب وقد النرص له يتم فقد حارب وإذا رشوطه، عليه يميل الذي الغالب

رشفه. إنقاذ
جميع الربملان إىل املستندة الحكومة تعارك أن هو واجبًا كان الذي الشايف القرار إذًا
الكهرباء عمال الربيد موظفي إىل ينضم أن املمكن من كان نعم ضدها، املتحالفة القوى
التي باريس شوارع يف الهوش من يشء يقع وأن وغريهم، الحديدية السكك ومستخدمو
إلقاء وأما ذلك، يف الحكومة ظفر من بد ال أنه غري أيام، بضعة املجاعة تصيبها قد
يفهم أحد وال محتًما، أمًرا املستقبل يف العراك جعل فقد وخنوع بنذالة السالح الحكومة
بعد يدعمها ال قد الزمن هذا يف الحكومة يؤيد كان وإن فالجيش فيه، النرص ينال من

السنني. من قليل
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منها أكثر فرتات الجتناب الزمن من صعبة فرتة اجتياز الرضوري من ذلك وعىل
عانت ولقد والثورة النظام وهما: واحد آن يف يكونان ال متناقضان مبدآن وهنالك حرًجا،
ثوري دور يف واحدة مرة ولو عاشت أنها نتذكر ال ولكننا كثرية، انقالبات الشعوب

فيه. داخلون أننا يظهر كالذي مستمر
وزرائها أكرب أثار حكومة اتباعه عىل تجرؤ لم صحيح أمر يف اإلسهاب من فائدة وال
لنكتفي وإنا األمور، زمام عىل يقبضوا أن قبل رجالها مع وتواطأوا عديدة، اعتصابات

عبثًا. يذهب ذلك كان وإن الخالصة، الفلسفية املالحظات بإيراد
الوجهة من ممكن ذلك املتناقضة؟ االجتماعية القوى من تقابل ما بني يؤلف أَوال
املشاعر، من املشتقة املتزاحمة القوى عىل للعقل سلطان ال ألنه عمليٍّا؛ يمكن وال النظرية،

املنطق. فيها يؤثر ال قوى هي والصيغ األلفاظ وسحر والحسد فالحقد
األخرية هذه يف لنا عمل وال تعديلها، يقتيض التي هي السياسية النظم ال والنفوس
التي املختلة النفسية الصور تغيري السهل من وليس االقتصاد، مقتضيات عن لصدورها
املشتغلون فيه يفهم الذي اليوم من بعيدين نزال ال فنحن حقائق، الجماعات تظنها
بحيث القدرة من ليست الحكومة وأن يرغبون، كما يقوم ال املجتمع أن بالسياسة
تتألف الذين النفسية األفراد أحوال برقي يتم األمة ترقي وأن يشء، كل تحويل تستطيع

منهم.
بمقاصده ال خطر مظاهره أحد الربيد موظفي اعتصاب نعد الذي النقابي واملذهب
أمامهما القليل االعتبار ذو الربملان يبِد لم اللذين ونشاطه أمره بانتظام بل الوهمية،

االرتباط. وعدم الجبن سوى
مثل ذوي يكونون حينما الجرأة ألويل يخضع العالم أن املايض تجارب أثبتت وقد
أعظم عىل قضوا الذين هم الراسخ واإليمان القوي العزم فأصحاب قيمته، تكن مهما أعىل

النفوس. استعبدت كبرية ديانات وأقاموا الدول
املذاهب هذه وتصبح انتشارها، دون تحول ال للعقل الجديدة املذاهب مناقضة إذًا
أن ويكفي الخطر، كثرية الشأن عظيمة عنها يناضلون الذين والنشاط العزم بأويل

مستمرة. قوة سوى ليس فالحق جديد، حق إليجاد أمرها يستقيم
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فكان الفرنسوية، الثورة أوائل يف متأصلة غري منهم للتخلص املعارضني قتل عادة كانت
رأسه، قطع عىل يقدر أن دون الدوائر ديموالن) (كاميل ب يرتبص جوست) (سان الحليم
منحها، عطلة أيام من — املشهورين الجدل رجال أحد وهو — األخري هذا استفاد وقد

(لوفيوكورديليه). جريدة يف ونرشها حماسية بلهجة األخرية مذكراته فكتب
ألقت حني األخرية األيام حتى جهلتها وقد الجريدة، تلك تقرأوا لم أنكم يف ريب ال
الجمهوري العهد لسنة الثالث الشهر من العرشين اليوم نسخة عينيَّ أمام املصادفة
آفة هو الذي االنتخابية املزايدة مبدأ أن لنا يثبت النسخة هذه مطالعة ومن الثانية.
(كاميل املبدأ هذا آلم وقد الفرنسوية، الثورة بدء منذ الصولة شديد الديمقراطي النظام
قصة من مأخوذة ملقاتلته وسيلة بيان إىل فدفعه شديًدا حزنًا نفسه وأورث ديموالن)،

الروماني. العهد يف معروفة قديمة
فكان (غراكوس)، اسمه ثقيل اشرتاكي نائب روما يف كان ديموالن): (كاميل قال
عىل الشعب من محبوبًا أصبح الخالبة الوعود وبهذه تحقيقها، متعذر بوعود العمال يعد
(دروزوس) اسمه فوضويٍّا استأجر املجلس هذا القلق ساور وملا الشيوخ، مجلس حساب
بأربعة الخبز رطل بيع (غراكوس) طلب إذا فكان اقرتاحاته، جميع يف (غراكوس) ليزايد
محبة (غراكوس) أضاع حتى وهكذا بدانقني، بيعه (دروزوس) اقرتح مثًال دوانيق

عليه. آسفني غري السابقون عباده فقتله له الشعب
ديموالن)، (كاميل كالم مغزى أحد يفقه ولم (لوفيوكورديليه)، جريدة يف جاء ما ذلك
والفوىض والقسوة العنف منحدر إىل االنتخابية املزايدات بفعل الجمهوري النظام فهوى

املطلق. الحكم منحدر فإىل
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النائب أن فيه مراء ال ومما الخصوم، لقهر وسيلة أصدق االنتخابية املزايدة إن
يوم، كل واحدة ساعة عمل تلقاء فرنك آالف ستة بدخل ناخب كل يَِعُد الذي االشرتاكي
كل فيعد ذلك من أكثر يفعل أن بسهولة ويمكنه مزايدته، َمَغبََّة يخىش أن عليه ليس
أن غري الوسطى، الطبقة أبناء أحد يقودها وبسيارة فرنك ألف عرش اثني بدخل ناخب

خطر. من تجاوُزها يخلو ال حدوًدا االنتخابية للمزايدة
وعند إليها، الرجوع يف بالسياسة املشتغلون يفرط هون من املزايدة طريقة يف ولَِما

الكثرية: محاذيرها لهم تبدو اإلفراط هذا
بحجة أمره وتحقيق إنجازه ساعة تأجيل ويمكن الصعب، باألمر الوعد ليس
باألوهام، ُخِدَع أنه فيه يدرك الناخب عىل وقت يجيء أنه إال له، األحزاب معارضة

معلوم. هو كما يسخط أن غري من املرء نفس من تزول ال واألوهام
املزايدات برضوب إياه لتضليلهم الربملان رجال من كثريًا يمقت الشعب نرى واليوم
فقد وعودهم، لتحقيق جهدهم يفعلوا لم املشرتعني هؤالء أن ذلك يعني وال االنتخابية،
واملستحيل املستحيل يَِعُدوَن وهم العمل ما ولكن تطبيقها، سبيل يف عظيمة بمساٍع أتوا

يتحقق. أن يأبى
التي الرشور زيادة سوى يفعل ال الطبيعة مقتضيات تصادم قوانني من يسن وما
العمال منح عىل االنتخابية املزايدات بتأثري الربملان وافق فقد ملعالجتها، وضع أنه زعم
الحديدية السكك موظفي ومنح سنة، كل فرنك مليون ثمانمئة تكلف تقاعد رواتب
تطبيق استحالة جميعهم هؤالء أدرك ملا ولكن فرنك، مليون مئتي تكلف تقاعد رواتب

معقول. حد إىل األرقام تلك يخفض الشيوخ مجلس تركوا املوافقة هذه
قادته قلوب يف حيٍّا يبقى الذي أن أدرك الخالبة الوعود أََضلَّتُْه أن بعد والشعب
رأى وقد الشهوات، هذه قضاء هو هؤالء إليه يسعى ما كل وأن الشهوات، تصادم هو
يكونوا أن يلبثون ال االنتخابية املعارك أيام التواضع كثريي يكونون الذين ِحني املرشَّ
الربامج أشد رسم عن معه يتأخرون ال تجريًدا اإليمان من مجرَّدين الضعفاء مع َمَرَدًة

استحالة. والوعود عقًما
أيام أصواتهم عىل ُل يَُعوِّ ال من عىل مارد االنتخابية لجنته عبد اليوم والنائب
وأحقادهم، ناخبيه من التأثري ذوي منافع حسب يسري أن عليه يجب أي االنتخابات،
الكلمات من ذلك تقدير ويمكن الحسد، يوجب ما مقامه يف ليس أنه يَر النظر ينعم ومن
نائبًا صار األقاليم يف عدل كاتب حياة پوانكاره) (ريمون املوسيو بها صور التي اآلتية

وهي: وزيًرا ثم
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البيان: وإليك برسعة فأضاعها باألوهام مفعًما الكاتب ذلك كان
أصبح أن وبعد ومطاليبها، االنتخابية اللجنة معارشة يشء كل قبل عانى
السبيل هذا يسلك ال أن عليه يجب أنه فأفهم ، مستقالٍّ يكون أن حاول نائبًا
الكثرية الرسائل تلجئه أَوال األحزاب» أحد إىل ينتسب أن العقل من وأن الوعر
االستعانة إىل ووظائف ومناصب ومعونة بأوسمة أصحابها فيها يطالبه التي

بحزب؟
الحريصني الشبان من عرشات بضع به أحاط أن يلبث فلم وزيًرا، صار ثم
رؤساء ومعاوني للديوان رؤساء منهم فجعل السعادة، متن ركوب عىل
الحكم ناصية عىل قابًضا يظل أن أراد هذا ومع وملحقني، ومساعدين
االنتخابات يف سقط أن وبعد رسيًعا، قصده عن الوزراء مجلس فرصفه بيده،
بنفسه. حقله أمور ليبارش الصغرية مدينته إىل حنني بخفي رجع الجديدة

يجتمعوا، أن بعد هؤالء ولكن سليم، قلب ذوو هم من النواب بني نرى ذلك رغم وعىل
(البوري) املوسيو أشار وقد يشء، أي عمل عن يعجزون صفات من للجماعة ما ويكتسبوا
مرة نفسه ترشيح عن عدل أن بعد نرشها مقالة يف ذلك إىل اليسار أحزاب نواب أحد

فيها: جاء ما وإليك للربملان، أخرى

الذكر، يستحق بيشء العامة املصلحة تفيد أعمال من الربملان يقرتحه ما ليس
ما فيه وليس منظم، اإلخالصغري من بعيد وجه عىل الربملان يف تُنَجز واألعمال
يف إليهم الحتياجهم الوزراء يدارون فالنواب الصحيح، باملعنى مراقبة نسميه
الناخبني، رغبات بني يرتاوحان والحكومة الربملان فكأن الناخبني، مآرب تنفيذ

الدولة. منفعة تالئم ال التي املالية وأغراضهم
وقد الراهنة، الساعة منافع حسب القوانني النواب مجلس يستحسن
واالستقامة الصدق أويل مساعي أن الربملان يف قضيتها سنوات أربع يف تعلمت

عبثًا. تذهب

فلنبحث للربملان، الوطن أبناء من كثري مقت يف األسباب أحد االنتخابية املزايدة إن
إليها: أدت التي الحكومية الطرق يف أوًال

اإلذعان يف يرسع فالنائب الوعيد، إزاء اإلذعان كثري النائب االنتخابية املزايدة تجعل
طبقة عن إال يصدر ال الضجيج ذا الوعيد أن وبما زمالؤه، فيه يسبقه أن من خوًفا
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طبقات بني األحقاد من ذلك عن ينشأ بما مباٍل غري سبيلها يف الربملان يشرتع العمال
األمة.

وعاقت ماليتنا كاهل وأثقلت والشقاق، االنقسام بذور القوانني تلك بذرت لقد ا حقٍّ
مستقبل جعلت التخرج إلغاء عىل األعمال أرباب بإكراهها وهي التقدم، عن صناعتنا
الكثريون أصبح حتى الشوارع إىل األوالد بألوف قذفت وقد محدوًدا، الصناعية مرشوعاتنا
الناخبني منح سوى السن يف الطاعنني مساعدة تفعل ولم الخطرين، الجناة من منهم
أضفنا وإذا الحديثة، الرسمية التقارير يف جاء كما سنة كل فرنك مليون تسعني النافذين
كرواتب تنفق التي املاليني ومئات املسكرات مصفو يعطاها التي املليون مئة ذلك إىل
والصناعة. امليزانية عىل االنتخابية املزايدة أثقال درجة نقدر أن أمكننا للعمال، تقاعد

بلدية أعضاء أحد نرشه تقرير يف جاء فقد قوانينهم، بنتائج املشرتعون يبايل وقلما
سنة كل باريس بلدية تكره الجديدة العمال قوانني أن ١٩٠٨ سنة نيسان ٢ يف باريس

بالفحم. املاء معاهد تجهز التي الرشكة إىل فرنك ٦٠٠٠٠٠ زيادة دفع عىل
طريقة سلوك يف الربملان أعضاء وبني بينها فرق فال تتألم، أن للبلديات يحق وال
التي التدابري أن — املالية الصحف إحدى — الغلوب ذكرت وقد االنتخابية، املزايدة
أكثر الباريسية الرتام رشكات مساهمي كلفت اإلنسانية باسم باريس بلدية اتخذتها
عن العدول إىل اضطرت تخرس أموالها رؤوس الرشكات هذه رأت وملا مليونًا، ٧٥ من
غري فرًحا، االشرتاكيني يورث ذلك أن يف شك وال املساهمني، عىل األرباح حصص توزيع
أرباح ضمان عىل البلديات ويحملون يعتصبون املساهمني يرون عندما سيحزنون أنهم
االشرتاكيون يدرك وحينئذ الناس، جميع عىل املفروضة الرضائب من تجبيه مما أسهمهم

مهيمنة. قدرة من االقتصادية للسنن ما
اإلنساني واملذهب االنتخابية املزايدة أصبحت فقد نفًعا، والعتاب العذل يجدي وال
يف استقرار ال التي األمم عند أمرها يشتد هذه مثل ومصائب سرينا، أدالء والخوف

االنقراض. ويهددها النفيس مزاجها

يف فسعى الوعود، يف إرساف عن نشأت أوهام الربملان: مقت أسباب نتصور أن يمكننا اآلن
فاضطهاد واملالية، والصناعية التجارية األمور يف ففوىض املستحيلة، الوعود هذه تحقيق
املذهب بقدرة املؤمنني جميع يف آمال فخيبة الوعود، تلك إنجاز سبيل يف األمة من لطبقات

الحكومي.
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للنظام االجتماعية الطبقات مختلف مقت انتشار يف البحث عىل ذلك بعد ولنثابر
من ينتظر فهل املذكور، للنظام اإلكلريوس مقت بيان يف اإلسهاب يف فائدة ال الربملاني:
عىل يعطفوا أن واالضطهاد الخسف أنواع وسامهم وطاردهم أموالهم الربملان سلب أناس

جهًرا؟ العداء يناصبونهم الذين أعضائه
يوجد لم وإن النيابي، للنظام مقتًا أولئك عن املوظفني من وكثري املعلمون يقل وال
ولم الحارضة، الجمهورية حكومة فعلته ما للمعلمني حكومة تفعل فلم ذلك، يربر ما
إىل املعلمني نقابات انضمام ذلك يؤيد الحكومة، لهذه مقتهم حكومة املعلمون يمقت

حديثًا. الثورية العمال اتحاد جمعية
املذكور، للنظام — ألف ثمانمئة من عددهم يقرب الذين — املوظفني مقت وأما
بل فقط امليزانية يبهظون ال جماحهم يكبح لم وإذا مطاليبهم، تلبية بنسبة فيزيد
الحكومات يطيعون وهم األخرى، السلطات مكان صغرية دوًال الدولة وسط يف يقيمون
يتعذر عندما املجن ظهر لها قلبهم عن يتأخرون ال ولكنهم رغباتهم، إىل تجيبهم دامت ما
وتوزيعها الوزارات، سلطة عىل «القضاء هو اآلن املوظفون يطلبه وما مايل، لسبب ذلك
غابال) (هليو استبداد من بأخف ليس الذي استبدادهم يتم وبهذا اإلدارة»، دواوين بني
من الخالص نأمل كيف ولكن ممكن، قاهر مستبد حكم من فالتخلص و(تيربيوس)،

الخفي؟ الدواوين رجال استبداد ربقة
النظم من كثري سنة مئة منذ فرنسا يف قلب فلقد إليهم، ينتهي كله األمر ويكاد
السلطة هذه زادت وقد بيشء، املوظفني سلطة تمس أن دون والوزراء الدولة ورؤساء

البالد. سادة وحدهم فيه يكونون الذي اليوم نبرص فرصنا املتكدسة، األنقاض عىل

املعلمني طبقتي عىل عطفهم عن يقل ال العمال طبقة عىل املشرتعني عطف أن ومع
إىل حاجة وال كالعمال، ضجيج ذات خصومة أحٌد املشرتعني يخاصم لم واملوظفني
ال فالجماعات النفسية، الجماعات أحوال عن ناشئ فهو األمر، هذا لرشح (ماكيافييل)
التهديد بقوة رغائبها منه تنال ملن شاكرة تكون ال وهي القوية، الحكومات سوى تحرتم

شزًرا. إليه وتنظر تحتقره بل
سيما وال األحزاب جميع عىل يحقدون وهم الربملان، لرجال العمال مقت يف شك ال
مزاج بني فلشبه الدين رجال مع يتساهلون األحيان بعض يف كانوا وإذا االشرتاكيني،

النفيس. الطرفني
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قانع وهو اليعقوبي، النظام ضد مطلق شعبي نظام بإقامة اليوم يحلم والعالم
سعادة من الوسطى الطبقة أبناء تحقيقه عىل يقدر لم ما سيحققون الصعاليك بأن
البغضاء هذه رش يتقوا أن فحاولوا للجميع، العمال ببغضاء االشرتاكيون شعر وقد عامة،
االشرتاك عىل يجرؤون ال جعلهم الفشل من لحقهم ما ولكن والتملق، املصانعة برضوب

وجه. بأسوأ فليستقبلوا فيها اشرتكوا أن وقع وإذا العمال، مؤتمر يف

يعطفون ال — الحقيقيون ثروتنا منتجو أي — والصناعات األموال رؤوس أرباب وكذلك
وحرقهم العمال تعدي ضد أولئك يحمون ال هؤالء ألن ال ذلك وعلة األمر، أويل عىل
بمختلف يوم كل صناعاتهم يقيدون ألنهم بل والعنف، القسوة بأنواع وإتيانهم املصانع
عليها يفرضونه بما ثروتهم عىل القضاء يستطيعون ريثما الجائرة االجتماعية القوانني

الظاملة. الرضائب من
پودان) (بيار املوسيو قال األرباب، أولئك مداراة وجوب عدم إىل بعضهم يذهب وقد
فكالم اآلن»، بعد الناس صفوة إىل املجتمعات تحتاج «ال الحقيقية»: «السياسة كتابه يف
الخواص إىل تحتج لم املجتمعات أن فهي الحقيقة وأما الظواهر، سوى يالئم ال هذا مثل
والصناعة للعلم قامت ملا فلوالهم شأنهم، يعظم وسوف األيام، هذه يف إليهم احتياجها
الناس مساواة إىل املؤدي املنحط االشرتاكي النظام أمر والستفحل قائمة، مادي رقي وأي

واالستعباد. البؤس يف
الوسطى الطبقة حاشا تكرهه الطبقات فجميع كثريون، مبغضون النيابي للنظام إذًا
غري بأقواله استشهدت الذي (دورياك) املوسيو قاله ما وإليك بغريه، وال به تبايل ال التي
ضعضعتها العنارصوالتي مختلف من املؤلفة الفرنسوية الوسطى الطبقة تبايل «ال مرة:
فهي جمهورية، وال إمرباطورية وال ملكية ليست إنها أي حكومي، نظام بأي الثورات
السالمة يمنحها من كل تعاضد وهي قائمة، الجمهورية ألن الجمهوري؛ للنظام تصوت

خدمتها.» عن ذلك بعد لعجزه إليه تنظر ال عليها املنعم سقط فإذا والطمأنينة،
ضد األقاليم نواب به يقوم الذي االستبداد النيابي النظام مقت يف العوامل أشد ومن
نائبًا كان الذي — (لوبه) املوسيو أعرب وقد حزبهم، إىل ينتمون ال الذين البالد أبناء
(الجورنال) جريدة نرشتها مالحظات يف ذلك عن — للجمهورية رئيًسا يصري أن قبل

وإليكها:
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نائبًا دائرة كل تنتخب بأن القائلة الطريقة عىل نحافظ أن تريدون كيف
ال بصرية؟ ذي كل عىل تخفى ال عيوب ذات املذكورة والطريقة عنها، واحًدا
أبناء أخالق يف الطريقة هذه أوجبته الذي االنحالل درجة باريس سكان يعلم
الذي أن هو األقاليم يف مرشح كل فشعار إليه، أدت الذي والضغط األقاليم
الربد بسقوط يهتم ال االنتخابات يف ينجح الذي واملرشح عدوه، ينتخبه لم
عما تعويًضا اره نُصَّ منح يف يسعى بل مواشيهم، وموت خصومه كروم عىل
بيشء تعويضهم عدم يف يرى الذين بخصومه شامتًا وأذى رضر من لحقهم
تدوم كفرنسا مركزية بالد ويف االنتخابات، أيام عنه إعراضهم عىل لهم جزاءً
ساكنة، تظل ال فينا النامية العدل غريزة ولكن كبريًا، زمنًا األخالق هذه مثل

فرنسا. يف الحق مشاعر يحرك من ويل فيا األمر، آخر يف تثور بل

عىل يدلنا قاسيًا، حكًما النواب مجلس عىل الحكم إىل البصائر بذوي األمر آل وقد
املحامني ونقابة الصوربون وكلية العلمي املجمع رجال أشهر نرشه الذي البيان ذلك
فور، وفرنان وديهل وهارمان وبنلفيه وداسرت وكروازه وبوشار كارنو منهم: ونذكر
عاداتنا جعلت عنها واحًدا نائبًا دائرة كل تنتخب بأن القائلة الطريقة أن فيه جاء فقد
القوانني وتطبيق اإلدارة سري يف اإلجحاف إىل وأدت يطاق، ال أمًرا والسياسية االنتخابية
وأوجبت الدولة دواوين يف الفوىض ونرشت واإلنصاف، الحق محل املحسوبية وأحلت
ربقة من النواب يحرر أن فيه يجب الذي الوقت حان فقد العامة، امليزانية يف عجًزا
الذي الزمن حل وقد كراسيهم، سبيل يف الشهوات مداراة عىل إياهم املكرهة االستعباد
عن النضال يقوم وأن واألخالق، الكرامة من بيشء النيابي النظام فيه يتصف أن يقتيض

الشخصية. املنافسات مقام املبادئ

يظل له؟ األمة طبقات من كثري مقت رغم عىل عائًشا النيابي النظام يزال ال وكيف
كان أملك سواء جميعها اعتنقته فلقد املتمدنة، األمم عند املمكن الوحيد النظام ألنه باقيًا
وأمريكا، فرنسا يف كما منتخب رئيس أم وإيطاليا، وبلجيكا إنكلرتة يف كما رأسها عىل
األخرية األيام ويف يحكمون، الذين هم والوزراء يشرتع الذي هو البالد هذه يف والربملان
مناص ال أنه رأتا عندما النيابي النظام قبول إىل املطلقتان وتركيا روسيا دولتا اضطرت

منه.
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السعي مع قبوله الصواب من يكون منه مفر ال أمًرا النظم أحد يصبح وعندما
من شيئًا النواب تمنح االنتخاب يف طريقة بوضع يعدل النيابي والنظام تعديله، يف
كما املوظفني جيش ضد اتخاذها يقتيض التي بالتدابري ويعدل ناخبيهم، إزاء االستقالل
بيشء لهم الحكومة تتعهد لم مساعدين عن كناية املوظفون أصبح فمتى سابًقا، ذكرت
السادة بمظهر الظهور عىل يجرؤوا ولم تبديلهم سهًال عماًال أنفسهم عدوا توظيفهم عند
محالفتهم وبعدم والنشاط الحزم من يشء إبداء عىل األمور والة بعزم ويعدل املتجربين،
أن املكررة التجارب من كثري بعد والنهي األمر أصحاب يكتشف لم وكيف الغوغاء،
الذي املتمردين العصاة جيش زيادة سوى يفعالن ال الدائم وعفوهم املستمر ضعفهم

والتخريب؟ الحرق يستبيح
البواعث من الصفح سبيل الحكومة فسلوك الفتن، زادت والعفو الصفح زاد وكلما
وتمرد الجنوب مديريات من مديريتني يف ١٩٠٧ سنة الفتنة نار اشتعال يف الرئيسة
ورجال الربيد موظفي اعتصاب ويف ،١٩٠٨ سنة (درايف) عصيان ويف الفرق، إحدى
والتخريب الهدم أنواع واقرتاف و(مازاره)، (مريو) يف الثورية واالعتصابات البحرية
الجديد مرسيليا بحارة اعتصاب ويف ،١٩٠٩ سنة السفن إلغراق الديناميت واستعمال

إلخ. … ١٩١٠ سنة
حزب واستمر الفوىض، أمر عظم فإذا طويًال، يدوم ال قادتنا يبديه كالذي وضعف

ظافرة. الفوىض خرجت ضعفه يف النظام
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االستبداد تفاقم

أوردت وقد استبدادي، شكل عىل والنقابية االشرتاكية تطور الحارض الوقت مميزات من
وهو: املتشابهة األمثلة ألوف بني من اآلتي املثال الكبرية الصحف إحدى

أن وهو املستكره، النقابي االستبداد مظاهر من مظهر (سيت) يف حدث
وما عيشهم، كسب عىل بها يقدرون ال حال يف عامًال عرش اثني جعلت النقابة
لم الذي الجديد االعتصاب أثناء يف عملهم عىل استمرارهم ذنبهم ذنبهم؟ هو

وقوعه. يستحسنوا
مدينة يف إيجابه مكان يف وإتالًفا خرابًا النقابي االستبداد يوجب ولم
عمال يأُل ولم قليل، زمن منذ وقعت التي االقتصادية باألزمة املنهوكة (سيت)
رغبات من به يأتون بما حياتها من بقي ما تقويض يف جهًدا املدينة هذه
من بلغت وقد الشقاء. وكذلك يزيد، فيها فالفقر مستمرة، واعتصابات مفرطة
وقت من تقصدها واحدة باخرة من أكثر ترى ال فيه أصبحت مبلًغا البؤس

املتوسط. األبيض البحر شواطئ عىل الثاني مرفأنا تعد أنها مع آخر إىل

كان أن فبعد فرنسا، أنحاء جميع يف بل وحدها (سيت) مدينة يف ذلك يقع وال
بعيدة: أسباب ولهذا قاعدة، أصبح شاذٍّا أمًرا حدوثه

عىل حقدهم اليوم حتى الفرنسوية الثورة بدء منذ السياسيون خطباؤنا أعلن
وشوقهم للحرية الناس مقت عىل يدلنا الدور هذا تاريخ أن مع للحرية وحبهم االستبداد،
تضطهد عهده يف كانت فالدولة عرش، الرابع لويس عهد منذ نتغري ولم االستبداد، إىل
سالبة مثلها يفكر لم من عىل تجور اليوم فصارت (جانسينيوس)، وأنصار الربوتستان

أمواله.
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ما وأول التسامح، وعدم القهر إىل امليل من مشبعة فرنسا يف األحزاب جميع إن
عليهم، والحقد األمة من طبقات ازدراء (فاغيه) بني كما هو البالد يف األوالد يتعلمه
بيشء العامة نفوس إىل املشاعر هذه إلدخال املدارس معلمو يبذلها التي الهمة وليست

مجهول.
مختلف يبديها التي املشاعر من التساهل ومقت االستبداد، إىل الشوق كان وملا
باالستبداد وامللوك اإلرشاف تذرع وقد وطأتهما، ومكابدة احتمالها وجب األمة يف الطبقات
ومن العوام، صنوف تتعاطاه واليوم أيًضا به وتذرعوا الوسطى الطبقة أبناء فجاء
إن ثم والقسوة، العنف من به تتصف ما له الصنوف هذه تعاطي يمازج أن الطبيعي
كانوا الذين الزنوج كأرقاء سادتهم يتملقون يفتأون ال فهم االشرتاكيني، تغيظ ال القسوة

ملوكهم. يتملقون
وتطاع الحانات، يف الزعماء بعض يضعها التي املقررات إىل باحرتام يُصَغى
ولو إرضاؤهم، يسهل ال االندفاع شديدو تتبعهم التي والجموع الزعماء أن وبما بخضوع
واملستحيل، والعقيم الحيف تعرف ال الساذجة فالنفوس الدوام، عىل أمامهم بالركوع
من األمة أغلبية لتألف عبادها عنها يعرب التي الجموع أوطار مكابدة عن معدل وال
ويستخف التقاليد ويجحد تناقًضا، القوانني أكثر برملاننا يسن الجموع وبتأثري الجموع،
الراهنة الساعة ملنافع إال يذعن وال الطبيعة نواميس ويناهض االقتصاد، بمقتضيات

واندفاعاتها.
أعظم بني ونرى الثوريني، والشيوعيني النقابيني عزائم عنوان هي االندفاعات وتلك
أضعفت االنحطاط من نفسيتهم يف ما فعىل العمال، اتحاد جمعية رؤساء تأثريًا الزعماء
تلك حقيقة (ديشانيل) املوسيو أبان وقد االشرتاكيني، زعماء سلطة املطلقة سلطتهم

فيها: جاء خطبة يف النفسية

الزدرائهم قيرصيون هم متدينون، أريستوقراطيون قيرصيون الزعماء أولئك
وهم مطلقة، إدارة العمال اتحاد جمعية وإلدارتهم الدستورية النظم
متدينون وهم والديمقراطية، العام االنتخاب الحتقارهم أريستوقراطيون
األساطري بإنكارهم يفتخرون هم جديد، عالم منه يخرج انقالبًا العتقادهم
عندهم فالخوارق األوىل، القرون أساطري فصيلة من بأسطورة تمسكهم مع
البرش طبيعة تغيري عىل قادر وجه عىل لهم تبدو أنها أي فقط، شكلها بدلت

فجأة. املجتمعات وتجديد
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وعودة اجتماعية، سياسية قهقرة عن عبارة الفطريني الرجال ألولئك األعىل واملثل
حكمها من البرش يتفلت لم خالصة شيوعية تسود كانت حيث الخالية القرون همجية إىل
من النصارى قدماء وبني بينهم شبه وجه وهنالك الصعوبات، من كثريًا قاىس أن بعد إال
ويبرشون األغنياء يتوعدون إرسائيل بني أنبياء كان فقد واملقاصد، النفيس املزاج حيث
والقديس (بازيل) القديس مع يقولون الكنيسة آباء وكان واملساواة، العدل بملكوت
االختالس نتيجة (جريوم) القديس عند والثروة لصوص، األغنياء إن كريزوستوم) (جان
السواء. عىل الناس بني وتوزيعها املجتمع إىل األموال رد يرون هؤالء وجميع والرسقة،

ببيان ذلك إثبات ويسهل النفيس، ملزاجنا مالزمة قومية عاطفة االستبداد إىل الحاجة
وليد هو الذي النقابي النظام إىل نظرنا فلو الشعوب، مختلف يف الواحدة النظم نتائج
وعدم وحقد وتمرد عنف آلة فرنسا يف أصبح لرأيناه البالد جميع يف العمال طوائف
نظاًما إنكلرتة يف وأصبح األمة، حياة مهدد اجتماعي وانحالل والتجنيد للوطن اكرتاث
عىل والتمرد الحقد عن رادًعا والعمال العمل أرباب بني العالقات تنظيم يف مفيًدا سليًما
نظام فيها ليدرس إنكلرتة؛ إىل حديثًا العمال أرسله وفد يف األمر هذا أثر وقد إنسان، أي

تقريره: يف جاء ما بعض فإليك العمل

كان فيها فكل كثريًا، نظرنا إنكلرتة يف زمالئنا يف القومية الروح استوقفت
يعرب ما هنالك أحد يَر ولم العام، اإلخاء مشاعر من صدره يف يغيل بما يحدثنا
العمل مصفق يف سيما وال — كثرية محال ويف الحكومة، ضد خصومة عن به

امللك. نخب النقابات إىل املنتسبون رشب — مانشسرت يف

بعض ذلك عىل يدل كما جديدة، ديانة ظهور الحارض الجيل يشاهد هل أعلم وال
التسامح روح إلينا تحبب أن استطاعت إذا إلعجابنا محالٍّ الديانة هذه وستكون اإلمارات،

االستبداد. إلينا وتبغض
وتمرد اعتصابات شكل عىل تجلت إذا إال العمال زعماء استبداد نتائج تظهر وال
إىل يؤدي الخفية النتائج فتجمع للعيان، يبدو ال خطًرا وأشدها (درايف)، يف وقع كما

ببطء. االجتماعية الحياة عنارص وجميع والصناعة، العامة املصالح انحالل
رغبات بجميع الحكومة تحمهم لم الذين والزعماء الرؤساء بعض يسلم اليوم
وخزينة املوظفني جماعة إن قائلني متصًال خفًضا إنتاجهم بخفض ويرضون العمال،
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ثَمَّ ومن العمل نقص يوجب والذي األمر، نتيجة يف ذلك تتحمالن اللتان هما الدولة
يف وليس باريس، يف الكهرباء فروع عىل استحوذ قد فالخوف الخوف، هو النفقة زيادة
النقابة رس أمني رأي يأخذ أن غري من الفروع هذه يف تدبريًا يتخذ أن أحد استطاعة
بحيث النقص من الصناعة دور يف اإلنتاج صار وقد بأمره، الكهرباء عمال اعتصب الذي
سنتني شغل إنكلرتة يف مثلها لعمل يكفي مدرعة لصنع سنوات خمس شغل يقتيض

أقل. ونفقة
تراهم عجزهم السلطة رؤساء والعتقاد العدوى، بتأثري السلطة الوهن أصاب وقد
تنشأ آخر إىل وقت ومن الشخصية، منافعهم يف إال يفكرون وال العامة، باألمور يبالون ال
الحربي أسطولنا من مهمة سفن غرق فليس جديدة، نكبة الفوىض وتلك التخيل هذا عن
عرًضا. حدث بأمر سنوات بضع يف واللربته ونيف وشانزي وجانبار وسوليل ينا مثل

اليعقوبي االشرتاكيني استبداد يكن فلم أخرى، أنواع الشعبي االستبداد إىل ويضاف
الهمجي، الديني االضطهاد نتائجه من ونعد تفاقًما، يوم كل ويزيد ذلك، من حيًفا أقل
إلخ. … والصناعة التجارة تالئم ال التي املتجربة والقوانني األمة من طبقة أموال ونزع
رضيبة بها وأعني قرون، منذ بمثلها لفرنسا عهد ال ظلم آلة اليعاقبة يهيئ واليوم
أنها مقاالته من كثري يف دولومرب) (پول وبني االقتصاد علماء جميع أكد فقد الدخل،
فرضها من فرحني تراهم ذلك يعلمون الحكوميني االشرتاكيني أن ومع ماليتنا، ستضعف
توجب كونها وثانيهما حزبهم، من ليس َمن اضطهاد إىل تؤدي كونها أولهما لسببني:
يقع وريثما واحدة، دفعة وإما بالتدريج إما نزعها يتم حتى الناس ثروات معرفة
الخصوم كاهل إلثقال واسطة الدخل رضيبة قانون يكون االشرتاكيون إليه يرمي ما
يلبث ال الجائر النظام هذا أن االشرتاكيون درى وما واألصحاب، األصدقاء عن والتخفيف
تخلع فالضأن الجمهورية، بانتهاء إال ينتهي ال كثري تمرد عنه وينشأ ممقوتًا، يصبح أن
بحيث النفوس بعض عىل االستيالء من هو االستبداد حب أن غري األمر، آخر يف الطاعة

األمور. حقائق إدراك عن يعميها

عدًدا فيها أن ننكر ال فإننا فرنسا، يف ا عامٍّ الحرية واحتقار االستبداد إىل امليل كان وإذا
قلة أن غري رأيهم، عىل ليس َمن اضطهاد إىل بحاجة يشعرون ال الذين األحرار من
أولئك عدد يتناقص ملاذا وهي: األسئلة هذه نطرح وهنا التأثري، ضئييل يجعلهم عددهم
بالحكمة اتصفوا ومهندسني وأطباء أساتذة والناخبني النواب بني نجد وكيف الخواص؟
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تجمع وملاذا وهدًما؟ تخريبًا املذاهب أشد عن مدافعني انتخابهم بعد فأصبحوا واملساملة،
الجندية نظام تستحسن وال الوطن، منافع تالئم ال التي واملبادئ الثورة الشيوعية مبادئ

الجامعات؟ رجال بني وأقطابها رؤساءها
يف التعليم وليد ليس السليم الذوق إن يقال بأن األسئلة هذه عن اإلجابة تكفي ال
الخوف، منها ونعد الذهنية، الحال تلك حدوث توجب أسباب هنالك وإنما وقت، كل

آنًفا. ذلك إىل أرشنا كما الربملانية االنتخابات يف أصليٍّا فاعًال صار قد والخوف
بمظهر الظهور عدم النائب يخىش النائب يهول االنتخابات لجان رصاخ كان فلما
لكي وهو تحقيقها، يف فيكد الجموع ألوطار املستحسن بمظهر أي الجسور، الجريء
صحة يعتقد أن التكرار بفعل يلبث وال منافسيه، من أكثر يزعق الكلمة مسموع يصبح

الخاصة. خطبه
املمكنات من إن القائل القديم الالتيني الوهم وهو: آخر سببًا الخوف بجانب ونعد
بأن قانعة األحزاب جميع كانت وملا والقوانني، الرشائع بفعل املجتمعات تتحول أن
النائب يجد أمرها نقايس التي االجتماعية واألمراض الرشور معالجة عىل قادرة املراسيم
األطباء يجهل كان كما تعقد من االجتماع مقتضيات يف ما لجهله وهو بعمل، اإلتيان يف
بالفصد املرىض يداوي الطبيب كان كما االجتماعي البنيان يداوي الجثمانية البنية تعقد
األفضل أن اكتشفوا حتى كثرية قرون األطباء عىل مىض وقد هدى، غري عىل واملسهالت
مس مجتنبني مجراها يف تجري الطبيعية السنن يرتكوا وأن للمريض، يتعرضوا ال أن

قليًال. معروفة معقدة بنية
الحكومة إن القائل الفرنسوي اإليمان تضعف أن والرباهني األدلة تستطع ولم
الدينية العقائد يف اإليمان ذلك أضحى وقد يشء، كل فعل عىل قادرة القوانني بوضعها
(بوردو) املوسيو مقالة عليه دلت ما القبيل هذا ومن صحتها، يف أنصارها يجادل ال التي
بسعادة تتكفل أن عنده الحكومة فعىل الجامعة، أساتذة أحد كتاب فيها فحص التي
الوسطى، القرون يف الكنيسة لسري مماثًال سريًا تسري وأن الدنيا، الحياة يف وبنجاتها األمة
املعلمني أولئك أشأم وما الديمقراطي! نظامنا ولدهم الذين الرتبية رجال خطر أشد فما

العالم! تقود التي الحقائق من والبعيدين األوهام بحار يف الغائصني
يرون جعلهم تأصًال االشرتاكيني نفوس يف املطلق الحكومة سلطان مبدأ تأصل وقد
يف اآلن حتى الذهنية هذه تشاهد ولم والحقوق، العهود باحرتام مكلفة غري الحكومة
األحيان بعض يف بأقوالهم يتمسكون كانوا امللوك هؤالء أن ومع أفريقية، يف الزنوج ملوك
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الحزب رئيس يرتدد ولم كالمها، حفظ عىل مكرهة غري الحكومة االشرتاكيون يعترب
عن أجابه الوزراء أحد أن إال الربملان، يف دارت مناقشة يف بذلك الترصيح عن االشرتاكي

يأتي: بما كالمه

إحدى مع عليه وقعت صك نصوص وحدها الحكومة تفرس أن تريد كيف
باسم عقدتها التي العقود أنكرت إذا الدولة رشف يكون وماذا الرشكات؟

توقيعها؟ بعد البالد

عنها الدفاع فرضورة مناقشة، إىل تحتاج ال التي األمور من هذه مثل وبديهيات
النفوس. من لكثري االستبدادية املذاهب إغواء درجة لنا تثبت

مناحي أتت أين فمن لنا، وتوضحها املشرتعني نفسية عىل السابقة املالحظات تدلنا
عام بوجه والتمييز التأمل عن عاجز االبن هذا أن بما الثورية؟ الوسطى الطبقة ابن
الصيغ: هذه ومن أفكاره، سخافة بها يخفي دارجة صيغ ببضع التقليد بفعل يسلم
وهو جرٍّا، وهلم األحوال» بحسب يتكيف أن الرجل وعىل الزمن، مع يسري أن املرء «عىل

معنى. لها سامعوه يدرك وال املذكورة الصيغ تحت ينطوي ماذا يفقه ال
أحزاب اتفاق رس وهذا وجه، كل من حكومي الفرنسيني كجميع االبن ذلك إن ثم
الحكومة مطالبة عىل — ملكية أم اشرتاكية أم كانت إكلريوسية — الوسطى الطبقة
تنترش العامة الرغبة هذه خالصة لكونها واالشرتاكية العالم، لتجديد قوانني بوضع
األوىل، الهمجية طور إىل رجوع عن عبارة كانت وإن الوسطى، الطبقة أبناء بني برسعة

بمثله. للتاريخ عهد ال باستبداد تهددنا وكانت
للتقاليد. الظاهري الوسطى الطبقة أبناء كره ذكرناها التي األسباب إىل ويضاف
وهي مثلها، أبغضتها طبقة من وما الطبقة، كهذه ظهورها التقاليد حنت طبقة من فما

إطاعته. من له مفر ال الذي لسيده الرقيق كبغضاء للتقاليد بغضائها يف
الكنائس زعماء أمام يركعون اإلمكان قدر عىل متعلمني أناًسا نرى األسباب ولتلك
بعض نشاهد كله هذا ومع املطلقني، الرشق ملوك أمام البطائن كركوع بذلة الجديدة
املوسيو يقوله ما فإليك السادة، أولئك أمثال خدمة عن يعدلون الفكري االستقالل ذوي
االشرتاكي: الحزب عن ارتداده عن بلجيكا يف الشيوخ مجلس أعضاء أحد بيكار) (إدمون
تجري والذين والعربدة، الشغب الكثريي املتعصبني حزب بل العمال حزب أترك ال «إنني
إنني املتأني، العاقل بمظهر الظهور من فيخافون عليهم، حكمها االنتخابية املزايدة
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لها عباد عن االشرتاكية فلتبحث املتجربة، للمبادئ اإلذعان وأرفض التسامح عدم أمقت
غريي.»

فتطور مذهبهم، يعبد من إليجاد كبري عناء إىل االشرتاكية قساوسة يحتاج وال
استبداد ملعاناة مستعدين أناس ظهور أمر يسهل الحارض الوقت يف النفسية األحوال
ولكن النظرية، العلوم أصحاب من أنصاًرا للحرية إن نعم امللوك، قدماء استبداد من أشد

وقادتها. الجماعات يستهوي الذي هو االستبداد
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األول الفصل

االشرتاكية األوهام

االجتماعي التضامن حركة وبني مذاهبها، يف نماري التي االشرتاكية بني يفرق أن يجب
نظريات وليدة ليست االجتماعي التضامن فحركة مكان، كل يف انتشارها نرى التي

سريها. يعوق النظريات هذه انتصار إن بل االشرتاكية،
االجتماعي التضامن لحركة مقاومني االشرتاكية نظريات بمناهضتنا نكون ال إذًا
املسائل من ومعنى مادة العمال طبقات فتقدم دونها، يحول أن أحد خلد يف يدور ال التي
مصائب ضد التأمني ملرشوعات الكل ارتياح ذلك عىل والدليل الناس، جميع تهم التي
بصحتهم واالعتناء العمال وتعليم تقاعد رواتب العمال ومنح للعمال بيوت وإنشاء العمل

إلخ. … التعويض أمور وتنظيم للمزارعني مالية اعتمادات وفتح
الحارض، النظام عىل الشديد الحقد سوى بينها يصل ال مختلفة مذاهب لالشرتاكية
يف مسموع صوت ذات فهي املذاهب، تلك محل ستحل الحكومية االشرتاكية أن ويظهر
ينترش أخذ فقد طويًال، يستمر ال نجاحها أن عىل مقرراته، من كثريًا عليه وتميل الربملان
فهذا النقابي، املذهب اسمه جديد مذهب أخرى وبلدان وفرنسا أملانيا يف العمال بني

الحكومية. االشرتاكية عن قلوبهم يحول املذهب
أن مع الفرق هذا النقابي املذهب أنصار يكتم وال واضًحا، فرًقا املذهبني بني نرى
روح بتحول ولشعورهم لنظرياتهم مناقضته لعلمهم يخفونه الحكوميني االشرتاكيني
الجرائد يف يذكرون هؤالء يفتأ ال للنقابيني التذلل من يبدونه ما وعىل عنهم، الشعب
فيه اشرتك الذي (أميان) مؤتمر ففي أولئك، عن بها يبتعدون التي الفوارق واملؤتمرات
فرفض االشرتاكي، بالحزب صلة عىل النقابات تكون أن «اقرتح نقابة أللف ممثل أربعمئة

اإلجماع». من يقرب بما ذلك
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مؤتمر ففي والخياالت، األوهام من الحكومية االشرتاكية يف ما ببيان النقابيون ويهتم
يف االشرتاكيني رؤساء من رئيًسا النافذين النقابي املذهب أعضاء أحد خاطب ١٩٠٧ سنة
من فيها ليس ما القاهرة الحكومة قوة إىل تعزو ألنها وهمية «مبادئكم يأتي: بما فرنسا
عىل تقدروا ولن جديد، مجتمع إحداث تستطيعوا لن فأنتم والتكوين، الخلق عىل قدرة
من حينًا سادة ستصبحون نعم واملقايضة. اإلنتاج أمور بها يديرون أهلية العمال منح
من وستكثرون الوسطى الطبقة أبناء أيدي يف هي التي السلطة عىل وستقبضون الزمن،
للقيام مستعدين العمال فتجعلون باملعجزات، تأتون ال سوف ولكنكم املراسيم وضع
الدولة أمور عىل رجال بضعة قبض يوجب كيف لنا قولوا األموال، رؤوس أرباب مقام
جديدة قواعد وإبداع القابليات وزيادة املشاعر، وتبديل النفيس الجموع مزاج تغيري

للحياة؟»
يف وقع بل وحدها، فرنسا يف الحكوميني االشرتاكيني عن النقابيني انفصال يقع ولم
وحزبه (بيبل) االشرتاكي رأى ١٩٠٦ سنة عقد الذي (مانهايم) مؤتمر ففي أيًضا، أملانيا
نفوذه عىل للمحافظة — (بيبل) فاضطر النقابي، املذهب أنصار من رجال أمام أنفسهم

السابقة. ترصيحاته رغم عىل النقابية للمطاليب اإلذعان إىل —
تسعى االشرتاكية «أن أحدهم كتب فقد االشرتاكية، محالفة يرفضون والنقابيون
عىل الحكومة يحمل أن يود وضعف ضجر مبدأ فهي اإلدارية، النظم نطاق توسيع يف

اقتصاديٍّا». تنحط شائخة شعوب وليدة وهي العمل، يف األفراد مقام القيام
النفس، علماء من قليل عند إال سنوات بضع منذ معروفة الحقائق تلك تكن لم
اطلعوا املتنورين االشرتاكيني بعض إن ثم العمال، من كثري عند معروفة اليوم فأصبحت
الوسطى، الطبقة أبناء محل وحلولهم املطلق الصعاليك حكم يف الفارغ الخطباء كالم عىل
وفرسان األندية خطباء حكم بالحقيقة هو املطلق الصعاليك حكم «إن (برنستاين): قال

البيان.»
فيجعلهم جنونًا هؤالء يورث السهام من االشرتاكيني إىل النقابيون يوجهه وما
جرائدهم إحدى نرشت فقد الوطنية، غري كاملبادئ تطرًفا املبادئ أشد عىل يقبلون
عىل محتوية أعالًما يمزقون وهم العمال تمثل رمزية صورة األوىل الصفحة يف الرسمية
االنحالل، من االشرتاكية الشائن اإلقبال ذلك يصن ولم التاريخ، يف رجالنا أعظم أسماء

املطلق. الحق عىل أنها منها واحدة كل تظن متشائمة فرق إىل تفرتق اليوم فهي
جاء فقد أمره، ونرش بيانه غري يسعها ولم االنشقاق، هذا من االشرتاكية جرائد تنئ
يأتي: ما ١٩٠٨ سنة الثاني كانون ١٥ يف الصادر االشرتاكية» «الحركة جريدة عدد يف
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القرن يف القلوب أفعم الذي املجيد سريها ونرى مستعصية، أزمة يف االشرتاكية «تتورط
الثورية االشرتاكية بجانب يظهر إذ املحزن، اإلفالس إىل يتدرج اآلمال بأطيب املايض
املاسونية واالشرتاكية البلدية، واالشرتاكية الحكومية، كاالشرتاكية غريبة اشرتاكية أنواع

ترى؟» يا الرأسمالية االشرتاكية تظهر فمتى إلخ، … الوطنية واالشرتاكية
ذلك يمنعها وال الناس، من لكثري الحكومية االشرتاكية يف املترسب الوهم يبدو إذًا
اإلشارة نرى فلذا املرضة؛ القوانني من كثري سن إىل فتؤدي الربملان يف قوية تكون أن من
هو الذي النقابي املذهب آت فصل يف نفصل وسوف فائدة، من تخلو ال أخطارها إىل
عن ال الحارضة االقتصاد مقتضيات عن لصدوره الحكومية االشرتاكية من أهمية أكثر

والخيال. الوهم

املعايش. يف الناس بني بالتسوية الطبيعي التفاوت عىل القضاء االشرتاكية مقاصد من إن
من الصناعات وبإدارة األفراد وثروة امللكية بإلغاء ذلك إىل تصل أن االشرتاكية وترجو
القوي وبني والفقري الغني بني األزيل النزاع مظاهر من املذهب فهذا الحكومة، قبل
أضاع فبه سنته، ورود عن أمة شذت وما التاريخ، أوائل منذ البرش عرفه وقد والضعيف،
روما. يف اإلمرباطوري النظام مقامه وقام الجمهوري النظام غاب وبه استقاللهم اإلغريق
باملساواة قالت وإن — فهي لالشرتاكيني، مالئمة غري الفرنسوية الثورة كانت وقد
وأنه مقدس، التملك حق أن أموالهم من واإلكلريوس األرشاف جردت أن بعد أعلنت —
أنصارها. رقاب بقصل الشيوعية إىل نزوع كل عىل قضت ثم االجتماعي النظام دعامة
أننا بما حقيقية؟ ديانة فأصبحت انترشت ثم الحديثة، االشرتاكية ظهرت وكيف

اآلن. بيانه يف نسهب ال االشرتاكية» «روح كتابنا يف ذلك عن أجبنا
فكل الدين، عالم يف كما السياسة عالم يف كبرية فائدة الوجيزة املبهمة للصيغ
الحايل، الزمن يف االشرتاكية كصيغة مستغلق هو ما بينها وليس هواه، حسب يفرسها
طبقات معايش تحسني إىل شوقهم عن معربة بنصيبهم راضون هم من نظر يف فهي
عن كناية النظريني عند وهي سخطهم، عنوان الساخطني عند وهي الخطرة، الشعب

الحارض. االجتماعي النظام محل يحل بأن جدير ألحالمهم مالئم اجتماعي نظام
النبوغ أفضلية األفضليات: جميع عىل الحقد هي لالشرتاكية الرئيسة والصفة
القديمة، اآللهة محل حلت أتباعها عند واالشرتاكية الذكاء، وأفضلية الثروة وأفضلية
عىل ستقيم نظرهم يف فهي الطالع، حيف إزالة عىل قادرة أرسار ذات قوة وأضحت

أبدية. سعادة فيه الناس كل ينال جديًدا عامًلا الشائخ املجتمع أنقاض
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الناس، غرائز أكثر تالئم فاالستحالة انتشاره، يعوق ال مستحيل من املذهب يف وما
من إليه تدعو بما ال اآلمال من فيها تحييه بما النفوس عىل تستحوذ املذاهب إن ثم
واملنطق، للعقل مخالفتها رغم تنترصعىل تحوًال النفوس يف توجب أن بعد وهي املعقول،
غري عدد االشرتاكي للمذهب تيرس وقد الرسل، شأن ينحرص التحوالت هذه إيجاد ويف

منهم. قليل
املسيحية انترشت فلقد أمرها، بدء يف املسيحية بانتصار االشرتاكية انتصار ويذكرنا
وما لها، انتقاد من الفالسفة به أتى ما ومع ضعيف منطق من مبادئها يف ما مع أيًضا
وأولو النرية النفوس أصحاب اعتنقها أن — النفسية والعدوى التلقني بفعل — لبثت

الراجحة. العقول
القديمة بآلهته فيه اإلنسان يكفر وقت يف ظهورها االشرتاكية نجاح يف سبب وأهم

أمل. غري من أي دين، غري من العيش عىل يقدر ال فاإلنسان أخرى، آلهة عن باحثًا
باآللهة الطبقات كفرت فإذا الجهة، هذه من كلها االجتماعية الطبقات بني فرق وال
كانتشارها الخواص بني االشرتاكية انتشار يف السبب نفرس وبهذا باألصنام، فلتؤمن
الطبقات يجعل بحيث الناس سحر عىل القدرة من املعتقد هذا أصبح وقد العوام، بني
عىل ران فكأنه الخطباء، أوقح أمام تدافع وال قضيتها، بعدل يقني كل تضيع املتعلمة
وعالمة لألثرة حقري مبهم مظهر بالحقيقة هو الذي املبهم اإلنسانية وحب الخوف قلوبها

(رينان). الحظ كما انقراض
رغم عىل بل قيمة من نقرتحه الذي املادي األعىل مثلها يف ملا االشرتاكية تنترش وال
يتمتع دنيوية جنات يف ديني أمل من النفوس يف تبذره ملا تنترش إنها أي األعىل، املثل هذا
اقتتلوا الناس أن أثبت أن كثرية مرات يل أتيح وقد رسمدية، بسعادة الناس جميع فيها
فاألمل املادية، حاجاتهم قضاء سبيل يف مما أكثر املبادئ سبيل يف التاريخ غضون يف
توصل وقد أحًدا، يستهوي ال العيش لكسب اشرتاكية حكومة سيطرة تحت بالعمل
ولكن النتيجة هذه مثل إىل االجتماعي» االقتصاد «اكتشافات كتابه يف (دافنيل) املوسيو

نفسه: يف عما يعرب كيف فانظر أخرى، طريقة عىل

فيه يفكروا أن رأوا فما األمم، تاريخ يف ضئيل مكان غري العيش لرغد ليس
آخر، نوع من هي أطايب نيل يف كبريًا زمنًا جدوا وقد طويل، دهر بعد إال
قبل الجميل عن بحثت الوسطى والقرون القديمة القرون يف الحضارة إن أي
صنع يف تربع أن قبل والتماثيل املعابد إقامة يف فربعت املفيد، عن تبحث أن
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التدفئة، أصول عىل يطلعوا أن قبل الكتابة فيها الناس وتعلم واملظال املصابيح
الشوكة. اكتشاف قبل املنقاش واكتشفوا

الحرب رجال مجدوا فقد للمادة، مما أكثر والخيال للمبدأ الناس عاش
الذين الفن وأرباب الفكر قادة ذكريات وأحيوا البطولة، برضوب أتوا الذين
للناس غنية ال التي باملخرتعات أتوا الذين وأما عملية، فائدة آلثارهم تكن لم
وما عاشوا ما الناس فكأن النسيان، عالم يف طمرت أسماءهم أن فيظهر عنها

املبادئ. ألجل إال ماتوا
وراء يركضون واملالذ باألموال تمسًكا الناس أكثر هم الذين نرى واليوم

جثمانية. حاجة قضاء وراء مما أكثر خيايل نعيم

بعد إال الهذيان من الوسطى القرون يف الالهوت علماء أقوال يف ما بإدراك أبدأ لم
جهل يف بأولئك هؤالء أشبه فما القادم، املجتمع تكوين يف االشرتاكيني هذر قرأت أن
عىل القضاء إىل امليل ويف والخياالت، األوهام ويف االقتصاد، ومقتضيات البرش طبيعة

تصوروه. ما لتحقيق الحال
تبديل سوى تفعل لم فاألوهام الذهني، ملزاجهم وارثني الالهوت علماء ترك لقد ا حقٍّ
واالشرتاكية املايض، يف وبينه والتخريب التعصب من اآلن توجبه ما بني فرق وال اسمها،
مبادئ ذات نراها التسامح عدم من الالهوت علماء يف ما فيهم رسل ذات ديانة ألنها

العلماء. أولئك دين يف يقابلها ملا مماثلة واإلذاعة النرش يف وطرق وعقائد ولهجة
ال أي أخرى، خيالية نجوًما لنيضء إال خيالية نجوًما نطفئ «لم (ساجريه): قال

الهوتيتان.» فكلتاهما املقدسة، أورشليم وبني املقبلة املدنية بني فرق
عامل كبريًا شبًها االشرتاكية وبني بينها نرى التي األوىل األجيال نرصانية يف إن
فبما االشرتاكية وأما اآلخرة، جنات يف بثواب تقول فالنرصانية الثانية، يف يوجد ال نجاح
بها، الناس يقني تضعضع بعض تتحقق لم دنيوية بسعادة سنة ستني منذ تعد أنها

والخيال. الوهم يف يدانيها ال الذي الجديد النقابي املذهب محلها يحل وأخذ
ويمكن بطالنها، نبرص أخذنا التي األوهام من كثري عىل الحكومية االشرتاكية تقوم
ثانيًا الثورة، تمليها بمراسيم جديد مجتمع إقامة أوًال وهي: اآلتية املقرتحات إىل إرجاعها
ثالثًا العامة، السعادة ألوية لنرش وشقاء رش كل مصدر هي التي األموال رؤوس إلغاء
وتوزيع املوظفني من جحفل يد عىل وإدارتها والصناعات األمالك عىل الحكومة استيالء

املجتمع. أعضاء عىل بواسطتهم املنتجات
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ال التي النظريات تلك مثل عىل قائمة الورق عىل وهمية مجتمعات تصوير ويسهل
هذه مثل فمجتمعات األمور، وحقائق االقتصاد ومقتضيات واملشاعر، بالعواطف تبايل

الساذجة. النفوس أويل جنات
ا تامٍّ اعتماًدا النفوس تورث فهي األقل، عىل فرنسا يف قدرة ذات األوهام تلك تزال ال
االنتخابات لجان من كثري منهم يتألف الذين الباعة صغار وعىل القهوات أصحاب عىل
الحديدية السكك بعض ابتياع أن ينكر أحد وال الخطر، الشديدة القوانني عنهم وتصدر
منه فالغاية السكك تلك ابتياع فأما االشرتاكية، املبادئ بفعل الدخل كرضيبة تم املهمة
عىل الوقوف غري إىل ترمي فال الدخل رضيبة وأما الصناعات، جميع الحكومة احتكار
املستقبل، يف ممكنًا أصحابها يد من نزعها أمر يصبح حتى املالية البالد أبناء أحوال
أي واالضطهاد، الجور من بيشء إال يستقيم ال الرضيبة هذه مثل أن االشرتاكيون ويعلم

تقويًضا. واملجتمع أعداءً الجمهوري النظام يزيد بما
الوسطى الطبقة عىل بالقضاء حكمهم هو بطالنًا االشرتاكيني أوهام أشد أن ويحتمل
يعيش التي الصناعات إيسار أوجبت أموالها ورؤوس وذكاءها الطبقة هذه كفاءة أن مع
سنة كل ويربح عامل ألف مصنعه يف يستصنع عمل رب أن فلنفرض منها، العمال
سنتيمات عرشة تزيد العمال هؤالء أجرة فإن لعماله، مصنعه وهب فرنك ألف أربعمئة
كثريًا تنقص أن تلبث ال الزيادة هذه أن غري عليهم، الربح ذلك توزيع جراء من يوم كل
رؤساء كفاءة يف ما بنسبة تقل األرباح وألن الكبرية الصناعات إدارة عىل يقدر من لقلة
يعلموا وأن بها يعرتفوا أن االشرتاكيون يودُّ ال ساطعة حقيقة هذه الضعف، من الصناعة
تستحق. بما تكافأ ال ثمينة آالت عن عبارة الحارضة الصناعات يف األهلية أصحاب أن

يف الناس بني التسوية وبورشت لالشرتاكية تم النرص أن لنفرض ذلك عن وفضًال
وعمال ومخرتعني فن وأرباب علماء من — الذكاء أصحاب جميع نرى حينئذ األجور،
يجزل النبوغ إذ بحماسة، يستقبلون حيث املجاورة البلدان إىل يهاجرون — ماهرين
من مؤلف ملجتمع إال سائدة االشرتاكية تظل ال وهكذا مكان، كل يف األجرة لصاحبه

االنحطاط. كثريي أشخاص
أصبحت بالد عىل يستويل أن يود الذي الفاتح عىل ليس أنه إليه اإلملاع يسحن ومما
ال بأنه ذلك عن االشرتاكيون ويجيبنا يتمنى، ما لينال أصبعه يرفع أن إال اشرتاكية
ليشء عنوانان فكالهما األملاني، العمل رب وبني اإلفرنيس العمل رب بني نظرهم يف فرق
مصري كان ماذا لريوا التاريخ كتب عىل نحيلهم الوهم هذا إزالة عىل حرًصا وإنا واحد،
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التي لبولونيا وقع ما ذلك عىل األمثلة ومن األجنبي، نري تحت الشقاق أوقعها التي األمم
بالرصاص رجالها الروس يرمي والتي أيديهم من أمالكهم وينزعون أبناءها األملان يجلد
إليه صارت ما أن فعندي القومية، لغتهم تعلم عليهم حاظرين عقريتهم يرفعون عندما
االشرتاكيون يعقده مؤتمر كل قاعات عىل ذهب من بحروف ينقش بأن جدير بولونيا

العامة. الوطن ملصالح منافية بمقررات يأتون حيث
الشعب يسلم ما فرسعان النرص، لها يتم أن بعد األجل قصرية االشرتاكية أن عىل
عانت من إىل الحكم زمام بها سلم كالتي بحماسة منقذين مستبدين إىل األمور مقاليد
يصيب الوجه هذا عىل األحوال تستقر وريثما الفرنسوية، الثورة منذ حكمهم فرنسا
«إن القائل: رأيه (الفييل) أشاطر وإني وتخريب، سلب من العقل يتصوره ال ما البالد
لم بهمجية أي البرتول، وزيت بالديناميت أموالنا رؤوس عىل تقيض املنترصة االشرتاكية

«.١٨٧١ سنة (الكومون) عهد يف مثلها باريس تَر
قد أنها إىل مثيل فتوصل االشرتاكية بها تنترص التي الكيفية عن (فاغيه) بحث وقد
(الكومون) أيام حدث وما األدبية، قوته يف ضعف من الجيش يلحق ما بفضل تنترص
بعض بفعل أبسط وجه عىل السقوط هذا يتم وقد بغتة، الحكومة سقوط إمكان لنا يثبت
،١٧٩٠ سنة كقرار اشرتاعي قرار «يكفي إليه املشار املؤلف فعند االشرتاعية، التدابري
به عومل بما ومعاملتها الوسطى الطبقة أموال لنزع الشعب قبل من الربملان إسقاط أو
األخرية». السنني يف اليسوعية والجمعيات الفرنسوية، الثورة أيام واألرشاف اإلكلريوس
تراهم فإنك أيامنا، يف الوسطى الطبقة أبناء بصائر أعمت جنون نفحة أن ويظهر
الجيش، وركن املالية ركن سيما وال يحميهم الذي املجتمع أركان تقويض يف يكدحون
والعسكرية املالية التدابري أسوأ ويستحسنون نظام كل بالتدريج يضعضعون إنهم أي
من أشد استبداد إىل يؤدي االشرتاكية انتصار أن عاملني غري االشرتاكيون يقرتحها التي

امللوك. استبداد
عىل يقدرون والذي يدفعهم، الذي التيار التباعهم واهمون الوسطى الطبقة أبناء إذًا
وقدرتهم بأفضليتهم شعور كل فقدوا قد وهم منعه، يستطيعوا لم إن وجهته تحويل
مراتب، وسلسلة وتقاليد نظام غري من يعيش ال املجتمع أن يدركون ال وصاروا وقيمتهم،
وأن البسيطة، روحها وحقيقة الجماعات مخاطبة فن هو الخصوص عىل يجهلونه وبما

أجرته. تزيد أن الحكومة عىل وأن العمل، رب قبل من مستثمر أنه هو العامل خيال
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رأي تشاطر فهي رصيح، خاص رأي للجماعات «ليس (بوردو): املوسيو قال
دستوريٍّا أم وطنيٍّا أم إكلريوسيٍّا أم كان أجمهوريٍّا سواء أمامها، يخطب الذي الخطيب

ثوريٍّا.» نقابيٍّا أم
إىل تنظر ال وهي فيها، الخطباء يؤثر ما بحسب األمور إىل الجماعات تنظر ا حقٍّ
يجيء ما تعي أن دون لألشخاص كالنساء تتحزب بل والرباهني، األدلة من يقيمونه ما
إذا يروقها والخطيب يروقها، قائلها كان إذا الحقائق بجميع تسلم وهي خطبهم، يف
االشرتاكية حصن تعد التي الشمال مديريات إحدى يف شوهد فقد نشيًطا، متحمًسا كان
من به أدىل بما ال لالشرتاكية، كبري رئيس مكان عنها نائبًا انتخب محافًظا مرشًحا املنيع
الذي السيد فيه ترى ويجعلها الجماعات، إىل نفسه يحبب كيف عرف ألنه بل املعقوالت،

الدوام. عىل عنه تبحث
والتاريخ تطيع، أن إال ترى ال الظاهرية الثورية غرائزها رغم عىل والجماعات
الثورية اللجان ألوامر مجادلني غري يخضعون عنًفا العمال فأشد ذلك، يؤيد بما حافل
أو عرش الرابع لويس كان وما االعتصاب، نتائج يف قليًال ولو يفكروا أن دون فيعتصبون
أمرها. الغامض اللجان تلك تصدرها كالتي جائرة أوامر إصدار عىل ليجرس بوناپارت

دائرة إىل يصلون عندما مبادئهم عىل االعتماد من يمنعهم االشرتاكيني من كثري ذكاء
املزايا من فيها ما عىل يطلعون الوسطى الطبقة إىل وقتئذ النتسابهم فهم السلطة،
الصعاليك حول «يعيش (فيفياني): املوسيو االشرتاكي الوزير قول ذلك ومن والصفات،
اإلنصاف قلة ومن ورغبات، وعزم ومصالح أعمال ذوو الوسطى الطبقة من أبناء
املفكرين من منهم ظهر بمن أثبتوا الذين فهم واستخفافهم، العمال لغضب تعريضهم

وهم.» السماوات ملكوت أن والفالسفة
وال االعرتاف، هذا استحقوا ما األوهام من كثريًا الوسطى الطبقة أبناء يبدد لم ولو
يعلم ال (فيفياني) املوسيو أن أعتقد أنني كما ال، أم هو أوهم السماوات ملكوت عن أعلم
الفرنسويني، أكثر بها يسلم ال فرضية عىل السماوات ملكوت إنكار ويقوم أيًضا، ذلك
األمة يحكم وأن املعتقدات، جميع يحرتم كيف يعرف أن الحقيقي السيايس الرجل فعىل
مشتبًها تزال ال السماوات ملكوت فرضية كانت وإذا الخاصة، بمعتقداته ال بمبادئها
أرباب ظهر هؤالء فمن الوسطى، الطبقة أبناء بفضل إال الحضارة مبتكرات تتم فلم فيها

زمن. كل يف والعلماء والفالسفة والصناعات الفن
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الجموع، حكومة الديمقراطية «ليست خطبه: إحدى يف (كليمانسو) املوسيو وقال
بمالءمة إال الرقي يكون وال الشخصية، املفكرين بجهود يكون املجتمع يف يقع تطور فكل

العبقرية.» أويل بعض صحتها اخترب أفكاًرا الجموع
السياسة فرجال جميعهم، الناس لدى معروفة مبتذلة الحقائق هذه إن تقل وال
الثوريني االشرتاكيني يف تؤثر ال وهي األحكام، دست عىل تربعهم عند إال يفقهونها ال
الرسل هؤالء أن نعلم ونحن ذلك نقول الحارض. املجتمع بنقض أنفسهم يعللون الذين
التي الحكومة تبديل من يشء ينالهم ال أنه النظر إنعام من بقليل يدركون املشاغبني
طرز يروا أن يلبثون ال تحدث التي املذابح بعد أحياء منهم يبقون الذين إن أي يلعنونها،
فيها جاء مرة كل يف شوهد ما وهذا الرجعيني، من فيصبحوا قليًال، إال يتبدل لم الحكم

الفوىض. عىل ليقضوا القيارصة
رافعني ثوريني يبقوا أن إما الطريقني، إحدى يختاروا أن املنترصين الثوريني وعىل
يحكموا أن وإما سلطانهم، يدوم فال ضدهم اآلراء جميع تتفق وحينئذ الفوىض أعالم
من فكل املنترصين، املشاغبني جميع يفعله ما وهذا املايض، لحكم مماثل بأسلوب البالد
واستعمال العام واالعتصاب التمرد إىل الحكم زمام عىل يقبض أن قبل الناس يدعو
بها يخون لخيانة ال سيًدا يصري عندما املنازع هذه يحارب أن يلبث ال والقسوة العنف

التقليدية. القواعد بعض محافظة عىل قائمة األمة حياة أن الكتشافه بل مبادئه
تصبح فمتى الثورة، رجال صولة يف ال منا، األمر أويل ضعف يف الحقيقي والخطر
فيها يرى ال أضحى ومتى عليها، باالعتداء مهددة ومصالح الفوىض من مشبعة بالد
قادر مطلق حاكم عن سكانها يبحث عقيمة وقوانني كاذبة ووعود هذرية، خطب غري
عن الديمقراطية النظم من كثري غاب الوجه هذا عىل العمل، وحماية النظام إعادة عىل

الوجود.
كمعركة ملعركة مؤدٍّ أنه إال الزمن، من حينًا النظام يوطد املطلق الحكم إن نعم
تسلم عىل الرومان يأسف ولم للبالد، األجنبي افتتاح إىل ثم و(سيدان) (واترلو)
(تيربيوس) أمثال ظهور جعل (أغسطس) حكم أن غري األمور، مقاليد (أغسطس)

ممكنة. أموًرا الربابرة يد عىل روما وانقراض التدريجي االنحطاط ثم و(كاليغوال)،
أثنائها يف تهدأ لم سنة ألف الربابرة عليه قىض الذي العالم إعادة تطلبت لقد
تقويض يف يمعنون إياهم تاركني أسوارنا داخل الربابرة نرى واليوم والثورات، الحروب
يزول األحيان بعض ففي عظيمة، بمصاعب إال إليه بلغ ما يبلغ لم اجتماعي بنيان

إلعادته. كثرية قرون مرور يجب ولكنه رسيًعا، املجتمع
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وليد التضامن هذا وليس الحارض، الجيل سنة املتجانسة املصالح تضامن أصبح
ومنها التضامن، أشكال البالد جميع عرفت فلقد نموه، أوجبت إنها بل الكربى، الصناعة
عبارة الوسطى القرون يف كانتا اللتان اإليطاليتان و(سيان) (فلورنسا) الجمهوريتان
الفرنسوية الثورة عليها قضت التي العمال طوائف وكذلك كثرية، نقابات اجتماع عن

حقيقية. نقابات كانت
منفرد، وهو للرجل تكون ال قوة منتسبيها تمنح أنها هي الجمعيات هذه وفائدة

بهما. يتحىل من قل اللتني الشاقتني العزم وملكة االستنباط ملكة من تعفيه إنها ثم
األنظمة تصري فبينما الناس، بني الوحيدة الرابطة تصبح النقابة رابطة نرى
نشاهد املوروثة العقائد وتضمحل الوطني املبدأ يضعف وبينما محرتمة، غري السياسية
ومنها جديدة، حقوًقا به يوجب الذي الطور يف دخل وقد شأنه، يعظم النقابي املبدأ

العامل. مع ال النقابة مع العمل رب يعقدها التي الجامعة العقود
استطاع إذا وهو صارم، باستبداد يسلم أن عىل يكسب النقابي النظام يف والعامل
أبًدا. حريته يف وهمه عىل يحافظ فال قوته، يف وهمه عىل املذكور النظام يف يحافظ أن

األنظمة يف مزية ال بأنه القائلة الحقيقة عىل ساطع دليل النقابي التاريخ يف ولنا
تعتنقها. التي الشعوب باختالف يختلف األنظمة هذه تأثري وبأن ذاتها،

فاألوىل الثورية، والنقابية السلمية النقابية األمم: باختالف يختلفان شكالن للنقابية
تعرف وال االقتصادية املصالح بغري نقاباتهم تهتم ال الذين األنغلوسكسونيني عند تشاهد
ال فوضوية نقاباتها أصبحت التي الالتينية األمم عند الثانية وتشاهد الطبقات، منازعات

اآلن. عنها سنبحث التي هي األخرية وهذه املجتمع، تقويض سوى لها همَّ
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منافعها، عن النضال عىل — وأملانيا إنكلرتة يف كما تقترص— نقابات بضع فرنسا يف
عديمة يجعلها القليل عددها أن إال والتخريب، الهدم إىل ميل اليوم حتى منها يبد ولم
وقد ذلك، غري شأن املشاغبة العمال اتحاد جمعية تمثلها التي الثورية وللنقابية التأثري،
الحكومية. مظاهر من مظهًرا عدها يف أصابت التي لالشرتاكية بغضائها درجة آنًفا بينا
تزعم رأيناها حتى سنوات بضع سوى العمال اتحاد جمعية تأسيس عىل يمِض ولم
وبهذا فرنسا، عمال من املئة يف خمسة غري إليها ينتسب ال كان وإن النقابات نقابة أنها
ترتاوح األمر بدء يف الجمعية تلك كانت أنصاره. بعدد ليست املذهب قوة أن عىل نستدل
ثوريني بضعة رأسها عىل صار أن بعد إال قوية تكون أخذت وما والقوة، الضعف بني
أن من بد ال الثابتة املبادئ من قليل بعدد متحلية نشيطة خفية سلطة أن عاملني أذكياء

العامة. والفوىض الحكومة ضعف بفضل عظيمة تصبح
السياسية، والوجهة النفسية الوجهة من الفائدة عظيم النقابة تلك تاريخ ونرى
تفاوض هيئة تأسيس عىل يقدرون الحازمني الرجال من قليًال عدًدا أن لنا يثبت فهو
عليه تمليها قوانني سن يف اإلرساع عىل الربملان وتكره املساواة قاعدة حسب الحكومة

بتجرب.
الناس جعله األحيان بعض يف الزعيم ويكفي قيمة، ذو أمر السياسة عالم يف والنفوذ
سبب االستمرار لهذا يكن ولم سنة، ألف السحرة نفوذ استمر فلقد له، حيازته يعتقدون

سحرهم. صحة الناس اعتقاد غري
جماعة به قامت إذا ويسهل التعقيد، كثري أمر شخصيٍّا نفوذًا لنفسه املرء وتأسيس
الناس احرتام نفرس وبهذا الجماعة، نفوذ ويعانون الشخص نفوذ يف يجادلون فالناس،
السيايس القطب بني وقد الربملان، يف والفصل القول صاحبة هي التي االنتخاب للجان
منهم واحد وكل يصوتون الهائمني النواب أن حديثًا ألقاها خطبة يف پوانكاره) (ريمون
نواب فأكثر اللجنة؟» يريض تصويتي «هل سائًال: الصامتة االنتخابية دائرته إىل ينظر
املؤلفة االنتخاب لجان أمام أذالء صغار هم للوزراء مقاطعة وأشدهم شغبًا االشرتاكيني
وإىل جريدة وإىل االنتخاب لجان إىل يستند ومن املشاغبني، الخمرة مدمني من الغالب يف

البالد. سادة أحد يكون أن من مانع يمنعه ال املسكرات باعة من كاٍف عدد
النواب اللجان هذه أكرهت فلما األخطار، من يشء االنتخابية باللجان يحيط أنه عىل
وقد دفاع، جمعيات تأسيس إىل التجار اضطر صناعتنا لرقي منافية قوانني وضع عىل

الرضائب. من كثري فرض أمام يرتدد النواب مجلس املفرق تجار جمعية جعلت
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منوط غري املهنية واملصالح السياسية املصالح مستقبل فإن األمر كان ومهما
جمعية بال عن الحقائق هذه غابت وما زعماء يقودها بلجان بل الفردية، باملؤثرات
لجنة تديرها شاملة نقابة بتأليف الظاهر يف يقول كان وإن — فربنامجهم العمال، اتحاد
ال مطلقة أوامر املؤتلفة الجمعيات إلزام بالحقيقة يقصد — منظورة سلطة من مجردة

فيها. يجادل
تتمتع أن قبل اللجنة تلك انتخاب إىل العمال يُدَعى أفال محذور: أول يبدو وهنا
عادًة الساسة بسطاء يثبط الذي املحذور هذا يثن لم العمال؟ شؤون عىل بالسيطرة
أقاموا جانبهم يف تكن لم األكثرية بأن هؤالء أيقن فلما العمال، اتحاد جمعية مؤسيس
املبادئ رغم عىل قرروا عملهم يربروا لكي وهم األقليات، سلطة األغلبيات سلطة مقام
الناس تلزم أن لها يحق التي هي وحدها األقليات أن االشرتاكية واملبادئ الديمقراطية
أن هو والديمقراطية النقابية بني «الفرق النقابي: املذهب زعماء أحد قال رغباتها،
التي لألقليات مكرتثة غري الشعور فاقدي إىل األمور إدارة باالنتخاب تسلم الديمقراطية

املتطرفني.» الشعور أرباب بالعكس تحمي النقابية وأن املستقبل، أمر عليها يتوقف
الجمعية فرؤساء وحدها، الغريزة إىل تستند متطرفة؟ أقلية كفاءة تستند ماذا وإىل
متمذهب». أي من أحسن فيها يبيل املعركة غمار يخوض منهم واحد أقل «أن يؤكدون
الذين املطلقني امللوك أحد تعَطى كالتي هي املنتسب ذلك تعَطى التي واملشورات
إىل املنتسب الفرنسوي العامل «إن الجمعية: تلك زعماء أحد قال بالقوانني، يبالون ال
له القانون سماح عن يسري أن قبل يسأل ال فهو ورتبة، وحرمة سلطة كل فوق الجمعية

بيشء.» مباٍل غري يسري إنه أي بالسري،
لها، الجدد الوالة ازدراء املستبدون آسيا ملوك يزدرها فلم العمال جموع وأما
أيام ففي والتفكري، التأمل عن لعجزها تلقنه ما بكل تؤمن إنها بقولهم هؤالء ويصيب
جانب تلزم االعتيادية األيام ويف واإلقدام، بالجرأة أفرادها املتصفة الجهة إىل تميل الثورة

السكوت.
ومن العمال»، طبقة باسم يتكلموا أن لهم يحق الذين هم وحدهم الشعور «وأولو
نذالة إلدراكهم فهؤالء العمال، اتحاد جمعية مديري عن كناية يكونوا أن الطبيعي
كأمر — األوامر بإيضاح مفوضوهم يعتني وقلما األرقاء، من كقطيع يعاملونها الجموع
يطيعون الذين زمالؤه يقتله املقاومة من شيئًا عامل أبدى فإذا للعمال، — مثًال االعتصاب
ساعة الزنوج يراقب كان الذي العريف سوط مقام قام املفوض أمر فكأن اللجنة، أوامر

والنباتات. األشجار غرس
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أتى وقد الغالب، يف االعتصابات تلك عىل تستحوذ للمعقول مخالفة األهواء وأشد
الذي كتابه يف ذلك عىل بدليل العمال اتحاد جمعية أعضاء أحد غريفول) (فيكتور املوسيو
املجاورة املعامل من معمل كل أمام «كان يقول: ماذا فاسمع ثوري»، «سياحة سماه
يف رصخ فلما واسعة، سلطة ذا املفوض هذا كان وقد للنقابة، مفوض مرسيليا ألرصفة
أسباب العمل وأرباب هم يعرفوا أن دون العمال اعتصب االعتصاب رصخة العمل أثناء

االعتصاب.»
عندما الجموع الزعماء يستعبد بها التي السهولة عىل نطلع اإلقرار هذا وبمثل
يطلبه لم إنكاًرا ذاتها إنكار إىل زعماءها الجموع إطاعة تؤدي وقد نفوذ، ذوي يكونون
باريس، ضواحي إحدى يف الطوب معمل صاحب قصة يعلم فكل املستبدين، أشد إليها
معمله يحول أن عماله عىل فعرض يعتزل، أن له وارث ال الذي املستصنع هذا أراد فقد
الزمن من مدة للعمل مديًرا يظل أن عىل عليهم أسهمها يوزع وأن مساهمة، رشكة إىل
خشيت جرى؟ ماذا ولكن شاكرين، بذلك العمال ريض ينبغي، كما فيه األمور تسري حتى
ما برفض العمال إىل فأشارت عماله، مع عمل رب اتفاق عاقبة العمال اتحاد جمعية
عاطفته من بذلك العمل رب شفي وقد صاغرين، فأطاعوها صاحبهم عليهم عرضه
حديثًا، أمًرا النقابات رؤساء يتخذها التي التحكم أساليب وليست معمله، باب فأغلق
هم الجموع نذالة عىل الكبري االعتماد ذوو واليوم السابقني، امللوك جميع سار فعليها
أنها تزعم التي الجديدة السلطة تلك أمر يستقيم وكيف تطبيقها، عىل يجرؤون الذين
الشعب بعزيمة يعبأون ال الثوريني النقابيني أن بما األخرى؟ السلطات مقام تقوم
وعيد من يوجبونه بما فهم املعضلة، حل عليهم هان لهم تسلس أخذت التي وبالقوانني
اعتصاب األمكنة أحد يف يحدث ومتى يتمنون، ما كل ينالون عنيفة واعتصابات وتخريب
استعمال إىل املعتصبني لدعوة مجربني مفوضني بضعة الحال يف اللجنة ترسل سلمي

عملهم. ليكرروا آخر مكان إىل يذهبون الفتنة نار يوقدوا أن وبعد والقسوة، العنف
العامة باالنتخابات يؤمنون يزالون ال الذين االشرتاكيني صدور األساليب هذه وتوغر
النقابية «تتذرع :١٩٠٧ سنة يف املنعقد (نانيس) مؤتمر يف أحدهم قال القوانني، وبشفاء
تزعم األسلحة بهذه وهي الجزئي، واالعتصاب والتخريب باملقاطعة أغراضها إىل للوصول
فيا مدافعها، وإسكات الدولة أمور تسلم وعىل واملجتمع، امللكية تحويل عىل قادرة أنها

والسخرية!» للهزوء
نرى ال فنحن قليل، عدد سوى إليها ينتسب ال النقابة أن االشرتاكيون يالحظه ومما
وأكثر األنصار، عدد يف زيادة إىل تأسيسه يف يحتاج ال فاملذهب أهميتها، يقلل ما ذلك يف
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فقد (غيسد)، املوسيو االشرتاكي الزعيم هو العمال اتحاد جمعية ألساليب انتقاًدا الناس
وحرق الجنود وقتل املصابيح بكرس امللكية تحويل يمكن كيف يل تبينوا أن «أرجو قال:
النقابة به تأتي عمل كل أرى ألنني الثورية؛ الرتهات لهذه حد يوضع أن فأرى املصانع،

أبًدا.» امللكية يحول ال االعتصابات من أوجب ومهما العنف، من بلغ مهما
من عنها ينشأ ملا جيدة أساليبهم إن بقولهم ذلك عن الثوريون النقابيون ويجيب
االستخدام مكاتب مثال سيما وال األمثلة، من بكثري ذلك عىل ويربهنون املفيدة، النتائج
عىل (كومب) وزارة فعرضت الحكومة، يف رعبًا املكررة الشديدة املظاهرات ألقت «فلقد
إىل يحتاج ما الدرس هذا فائدة يف وهل أيام، ثالثة يف لها اقرتع قانون الئحة الربملان

إيضاح؟»
ما ربع النقابة تهديد مقاومة يف الوزير هذا بذل لو ولكن جلية، واضحة فائدته
زادت ملا فرنسا من وطردهم أموالهم من والراهبات الرهبان تجريد يف النشاط من بذله

الزيادة. هذه االجتماعية الفوىض
إال تنمو ال وهي الحكومة، ضعف غري إىل العمال اتحاد جمعية سلطة تستند ال ا حقٍّ
ففي آنًفا، إليها أملعنا التي الحادثات نظري وأمريكا إنكلرتة تعرف وال فرنسا، مثل بالد يف
رحمة أثنائها يف يصيبهم ال كثرية سنوات بسجن مقرتفيها عىل يحكم املتحدة الواليات
مسؤولية أعضاؤها يوجبه الذي الرضر عن مسؤولة النقابات كانت ملا إنكلرتة ويف عفو،

والتخريب. الهدم بسياسة لها عهد ال مالية
اعتصاب أيام تجاوزت الجزاء من مصونة أنها العتقادها العمال اتحاد وجمعية
وينهبون اآلالت يخربون أثنائه يف املعتصبني أن املحاكم علمت فلما كثريًا، الحدود (درايف)
اتحاد جمعية فهددت مقاضاتهم، سوى يسعها لم العربات عىل ويهجمون السبيل أبناء
نهب أن وبما الحكم، عن القضاء تمنع لم إذا العام االعتصاب بإعالن الحكومة العمال
عىل املحاكم قضت العقوبات قانون عليهما ينص لم أمران املصانع وحرق العربات
الربملان عفا حتى أسابيع بضعة تنفيذها عىل يمِض لم خفيفة بأحكام املعتصبني بعض

بها. حكموا عمن
نفسها الجمعية هذه ترى العمال اتحاد جمعية ضد تدافع لم وإن الحكومة أن غري
يف وليس الفوضويني، جمع اجتمع فلقد والجيش، الرشطة من بأًسا أشد عدو أمام
وإقامة املجتمع تقويض يف الشبه من وبرنامجها برنامجهم بني ملا إنكارهم إمكانها

الشيوعية.
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هؤالء ويود والحرق، التخريب طريقة غري معقولة طريقة الفوضويون يعرف ال
امللوك من قتله عىل يقدرون ما يقتلوا وأن واحدة، دفعة املجتمع عىل يقضوا أن املجاذيب

ذلك. يمكنهم ريثما
الذي السبيل يف يربحونه يشء فال الخضوع، كثريو أرقاء هم الذين العمال وأما
بحسب تكون أجورهم أن األمر وبيان كبري، خرسان فيه ينالهم وإنما إليه، يساقون
نقابة إىل انتسابهم ينفعهم ال نقصان البالد تجارة لحق فإذا البالد، يف الصناعية األحوال
يلجئ عندما وسيزيد يحدث، النقصان هذا أخذ وقد واحًدا، دانًقا أجورهم زيادة يف
وتخريبات شديدة، باعتصابات فيها تذعر ال بالد إىل الهجرة إىل األموال رؤوس الخوف

يسنها. الربملان فتئ ما كالتي ظاملة وقوانني عنيفة
عىل يعلمون وهم الحقائق، بهذه االعرتاف العمال طبقات مدافعو ويجتنب
معرفتهم بإتقان بل الغري، ثروة بامتالكهم حالهم يحسنون ال العمال أن الخصوص
املهنية، قيمته العامل فليزد يعادلها، يشء وال الحارض الجيل قوة هي فالكفاءة الفنية،
يجيئون — آدم) (پول قال كما — الذين األمريكيني زمالئه مستوى إىل الصعود يف وليسع
يغتسلون والذين دراعة فيه فيلبسون األنيقة، ثيابهم مرتدين صباح كل يف املصنع إىل
وبني بينهم تجد ال حيث املنتدى إىل املساء يف فيذهبون بالشغل، نهارهم يقضوا أن بعد
خمسة منهم واحد كل ينال الذين العمال هؤالء وبجانب األوضاع، يف فرًقا الناس أكابر
أربعة تتجاوز ال يومية أجور ذوو جاهلون أغبياء فعلة يومية أجرة فرنًكا وعرشين
أو النبيل، درجة إىل البسيط الفاعل ترفع أن األسمى الحضارة مقصد فهل فرنكات،
يجيب ماذا أعلم البسيط؟ الفاعل مستوى إىل النبيل يخفض مصنوًعا مجتمًعا تخلق أن
فلنحتقر الرشيد، العقل جواب يكون ماذا أيًضا أعلم ولكنني ذلك، عن االشرتاكيون
جهودنا ولتكن الحسد، سوى بالحقيقة يملله لم والذي اإلنسانية، يف الباحث املبهم الكالم
عىل بالحقد الرقي فليس املزاج هذا خفض إىل ال النفيس األمة مزاج تقوية إىل متجهة

الطبقات. باتحاد بل املتمذهبون يدعي كما الطبقات
أهم من كانوا أن بعد امِلجنِّ ظهر لهم قلبت النقابات يرون اآلن واالشرتاكيون
يبدونه ما فعىل عبثًا، ذهب خصومتها التقاء املساعي من به أتوا وما تأليفها، يف العوامل
الحديثة مؤتمراتها يف امتنعت وقد بازدراء، ترفضهم العمال اتحاد جمعية نرى تذلل من

فيها. واحد اشرتاكي نائب قبول عن
غري يف اآلن حتى يسعوا لم أنهم بدليل مبهًما األسمى النقابيني مقصد يزال وال
من سيتألف إنه فقالوا املستقبل يف النقابي املجتمع لنا صوروا ُكتَّابهم أن عىل التخريب،
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به يبرش الذي الحكومي النظام يفوق النظام فهذا متبادلة، مصالح ذات إنتاج نقابات
بينهما. التوفيق يتعذر بحيث التباين من النظامني وكال االشرتاكيون،

هذا أن يدركوا لم أنهم ويظهر الحديثة، األزمنة فجر النقابية إن الناس من كثري يقول
نظام النقابية ظلت فقد لشدته، الناس تركه قديم نظام نحو قهقرة عن عبارة الفجر
نقابات اتحاد سوى تكن لم الجمهوريات تلك إن أي كثرية، قرونًا إيطاليا جمهوريات

النقابات. هذه قبل من منتخب مجلس يديره كان صناعية
— فرانس) دو (كوليج فرنسا كلية أساتذة من وهو — (رينار) املوسيو وصف
جمهورية ومنها إيطاليا جمهوريات «كانت يأتي: بما إيطاليا يف النقابي النظام نتائج
عشرية وبني وحي حي وبني ومدينة مدينة بني خصام عن كناية الجميلة فلورنسا
تفاقم وقد أموال، ونزع ونفي ومتاريس وقتل وحرق وفتن انتقام حركات وعن وعشرية،
جهنمية مناطق إىل ينحدرون أنهم (دانتي) مع يعتقدون الناس فصار النوائب هذه أمر

واملجرمون.» والعفاريت الجن يهيم حيث
النظام أن األجنبية» البلدان يف «االشرتاكية كتابه يف بوشار) (كنتان املوسيو وبنيَّ
منه يتخلص أن السعادة من يرى العامل فكان الجور، كثري كان إيطاليا يف النقابي
جديرون أنهم الفرنسوية الثورة رجال ظهر وقد مطلق، عسكري حكم عليه سلط ولو
اإليطالية الجمهوريات نقابات من حيًفا أقل هي التي العمال طوائف إللغائهم بالشكر

املتجربة.
— الكبرية الدول دستور ظهر سعيها ومن — تسعى الحضارة أن يف ريب وال
يجعلنا ما وهذا املتخاصمة، والطوائف الفرد مصلحة مكان العامة املصلحة إقامة يف
املتجانسة املصالح تتعاون أن الطبيعي ومن تقدم، نظام ال رجوع نظام النقابية نعترب
يحصيها ال النقابات نرى أملانيا ففي مكان، كل يف يشاهد ما فذلك نقابات، شكل عىل
إلخ … البالليع ونزاحو والقضاة واألساتذة والقصابون وموظفوها الدولة فرجال عد،
نقاباتها تود التي فرنسا يف عليه ما خالف هنالك واألمر سلمية، نقابات إىل فيها ينتسبون
عهد منذ عليه الحضارة تقدم قىض نظاًما إليها ولتعيد البالد سيدة لتصبح الدولة؛ قلب

طويل.
عىل يقدر ال للفوىض باب فتح نرى فإننا األيام أحد يف للنقابية النرص تم وإذا
الظلمة بعض أهواء تكابد قوانينها عىل الشعوب تثر ومتى اجتماعي، تدبري أي مقاومته
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الرس هذا فلجهل بالدها، األجنبي غزو تقاِس ثم الفوىض أيام يظهرون الذين املستبدين
النور مصدر كانت التي اليونان بالد واستعبدت كان، خرب يف القديمة الكبرية األمم دخلت

التاريخ. عن بولونيا وغابت القديمة القرون يف
موظفي تمرد نعد وإننا نفيس، انحالل نتيجة سوى الحركة تلك نجاح يكون وال
اعتصابهم لنا ويثبت والفوىض، التجند عدم إىل هؤالء دعا فقد عليه. مخيًفا دليًال الربيد
درجة طاحنة حرب غمار خوض إىل فرنسا تدفع البلقان مشاكل كانت أيام وقع الذي
أنها النقابة واعتبارهم العامة املصلحة عىل الفردية مصالحهم النقابيني من كثري ترجيح

الوطن.
هذين فساد يف فرق وال الحكومية، واالشرتاكية الثورية النقابية بني الخصام ويزيد
تأليف إىل لتأديتها الحكومية؛ االشرتاكية من وطأة أخف النقابية كانت ولربما املذهبني،

متوازنة. صغرية مستبدة طوائف
أحد معاناة من دنونا العامة الكون نواميس فهم من وابتعدنا أخالقنا ذهبت وكلما

األمور. عواقب فلنتدبر االستبداديني،
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عدد سوى التوراة تذكر ولم اآللهة، بها تمن شاذة هبة الغابرة القرون يف النبوة كانت
التدين خلق نمو أن يف ريب وال وتقديسهم، تعظيمهم يف فأسهبت األنبياء، من قليل
ال أناًسا نصادف فقلما ا، عامٍّ باملستقبل التنبؤ أمر يجعل الذي هو الحارض الوقت يف
االشرتاكيني إىل هنا أشري وال الواحد، اليوم يف عديدة مرات فيهم التنبؤ قابلية يستعملون
إىل أشري بل املستقبل صيغة عىل األفعال جميع لترصيفهم الحال بطبيعة أنبياء هم الذين
عليكم ويصعب يعرفونها، ال أمور يف طويًال البحث تعودوا قد فالناس جميعهم، الناس
وإذا التنبؤ، من يشء الحديث أثناء يف يتخلل أن غري من دقائق عرش إنسان أي تكلموا أن
مخاطبكم جار بمصري يتعلق فإنه األخرى، الدول أو بفرنسا يتعلق ال التنبؤ ذلك كان

مثًال.
الحارض، الوقت يف أجمعون الناس يزاوله بأمر اآلخرين يباهي أن ألحد ليس إذًا
يف تتعلق النبوءات وهذه بنبوءات، األحيان بعض يف أجيء العامة للعادة تبًعا وإني

تحقيقها. عدم أرى أن من خوًفا بعيد بمستقبل الغالب
نرشته ما ومنها القريب، املستقبل عىل تعود بأشياء فتنبأت باألمر خاطرت أنني عىل
الحادث هذا بأن تنبأت حيث الكبرية الصحف إحدى يف (فريير) إعدام من الثاني اليوم يف
نبوءتي تحققت وكذلك إسبانيا، يف هيجان إىل يؤدي ال باريس يف ضجيًجا أوجب الذي
إىل ضمتها التي الفوضوية العنارص تبتلعها أن تلبث ال العمال اتحاد جمعية بأن القائلة
استعفي الذي (نيال) املوسيو بسنة ظني بيان بعد قاله ما فإليك وغباوة، برفل نفسها

العمال: اتحاد جمعية سكرتريية من

اآلتية، النتيجة إىل النقابي املذهب يف السياسة ترسب عدم يف جهودنا أدت
الفوضوية، لسم لنفتحه إال االشرتاكية سم دون الباب أوصدنا ما أننا وهي
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النقابية صارت حتى النقابية إىل الفوضوية الفوضويون الساسة أدخل فلقد
مرتادفتني. كلمتني والفوضوية

ولربما الحقيقة، تلك إلدراك يسري غري زمن إىل النقابي املذهب مؤسسو احتاج وقد
ا خاصٍّ نفسيٍّا مذهبًا بل سياسيٍّا مذهبًا ليست الفوضوية أن األمر آخر يف العمال يدرك
الجنود وقتل املصانع وحرق اآلالت تخريب طريقة أن فيعلمون منحطني منحلني بأناس

أحد. نصيب به يتحسن ال الذي املجانني عمل من
كما العمال معايش بتحسني يبالون ال اندفاعاتهم أغوتهم الذين والفوضويون
اتحاد جمعية رئيس أعطى وقد الرشيدة، نقاباتهما يد عىل وإنكلرتة أمريكا يف تحسنت
ينتسب أنه فذكر مفيًدا، درًسا فرنسا نقابي غومربس) (صموئيل املسرت األمريكية العمال
سوى فرنسا يف العمال اتحاد جمعية إىل ينتسب ال أنه مع عامل مليونَا الجمعية هذه إىل
تنطق جريدة ثالثمئة وأن كبرية ثروة ذوو العمال أولئك أن وبني عامل، ألف ثالثمئة

باسمهم.
من لكل يبدو العقيمة الفرنسويني النقابيني لحركات أمريكا يف النقابيني وازدراء
يف (غومربس) املسرت قال الغاية، إىل صبيانية هؤالء مبادئ يعدون فهم النظر، ينعم
الشيوعيني من قليل غري عدد الطفولة دور يف مثلكم كنا أيام بيننا كان «لقد خطبته:
ال النقابية أن أدركنا ثم عمل، بأقل اإلتيان عن عاجزين فكنا واملحتالني والفوضويني
الضالل فمن وبناء، صالح عامل تكون أن يجب بل وهدم تخريب آلة تكون أن يجوز
لم فرنسا بصعاليك وكأني الطائشة، االعتصابات بسالح الوطنية الصناعة تقويض

االندفاع.» شديدي فظلوا ذلك، يدركوا
يف شديًدا غيًظا فأوجبت أمريكا يف العمال اتحاد جمعية رئيس قالها كلمة وأكرب
فينطوي املال، رأس إلغاء الرقي من أن تظنوا «ال القائلة: الكلمة هي فرنسا نقابيِّي قلوب

واالستعباد.» الرق دور إىل رجوع اإللغاء هذا تحت
تسمح نفسية ذوي كانوا لو وأملانيا إنكلرتة يف النصائح هذه نظري نقابيونا ويسمع
أرباب قيمة بحسب تكون األجور أن يعلم الذي هو وحده القدير والعامل بإدراكها، لهم

املصانع.
مقصدهم عن سئلوا فلو الالتينية، البلدان يف النقابات رجال املبدأ بهذا يسلم لم

أرباب». بال «مصانع ألجابوا: إليه يسعون الذي
بدقة، فيها ما إىل ينظروا ولم املصانع إىل يرتددوا لم الذين النظر رجال أوهام تلك
الوقت يف العلم أتى وبعدما بصحبه، املصنع أن لرأوا كثب عن األمر هؤالء فحص فلو
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جمع ال لها رؤساء إيجاد الصناعات يف يشء أصعب صار املعقدة بمبتكراته الحارض
إذا ماهر مدير يد عىل نجاحه تم الذي املصنع يخرب ما فرسعان بها، يقومون عمال
يف اليوم يقع أي ربان، بال كالسفينة رئيس بال فاملصنع مجربة، غري أيٍد أمره تولت

انهيار. يف وغًدا فوىض
فهم النقابات، زمام عىل قبضوا الذين الفوضويني يفيد ال الحقائق هذه وبيان
من بدًال وهم مقامه، مبهم شيوعي نظام وإقامة املجتمع نقض غري غاية يتوَخْون ال
السذاجة ومن يقاتلونها، اليوم تراهم بالبقاء لهم سماَحها للقوانني شاكرين يظلوا أن

سبق. مما أكثر احتمالهم
عىل املشِرتعون يرص التي القوانني بعض مساوئ عن سابق فصل يف بحثت وقد
النقابات قانون بجانبها ونذكر النتائج، من إليه تجر ما يدركوا أن دون منها اإلكثار
قليل علم من فيه ما عىل الخطابة يجيد وزير ١٨٨٤ سنة وضعه أوجب الذي املهنية
قال وقتما أنه غري قليلة، الوزير هذا بها أنذر التي اإلنذارات كانت وما النفس، بأمور
عمال جمعية من مسوًدا الربملان فيه يصبح يوًما يخىش «إنه الشيوخ: مجلس أعضاء أحد
من العام النقابات مجلس إىل يُعَزى «بما باالستخفاف اكتفى عالية» نقابة أوامر مطيعة

الجبابرة»! أكرب قوة تفوق قوة
قول القانون ذلك عن ينجم الذي الخطر يف قيلت التي النفسية العبارات ومن
مرحلة له يقال يشء فال املطلقة، السيطرة من بد ال «إنه الشيوخ: مجلس يف آخر عضو
مطلق سلطان ذو اتحاد يتكون أن وإما نقابات، جمعية تتألف ال أن إما أي متوسطة،
أن ذكر وقد العمال»، عىل الزعماء بها يتسلَّط التي الكيفية نجهل فال النقابات، هذه بني
عمى استحوذ إذ نفًعا، ذلك يُْجِد فلم التجنيد ونظام الوطن َمْقِت إىل تؤدي القانون الئحة
خطًرا، يوم كل نتائجه تزيد الذي القانون لالئحة فاقرتعوا الربملان أعضاء عىل القلب
املال ورأس واملجتمع، والجيش الوطن تحارب العمال اتحاد جمعية أصبحت وبفضله

عقاب. يصيبها أن دون
االشرتاكية املدرسة افتتاح حفلة ففي الوهم، شديدي املتعصبون أولئك ويعيش
أولئك أن الثورية النقابية رجال من اثنني كتاب فحص عندما (جوريس) املوسيو بني
نرش وقد عنيفة، بثورة يهدمونه سوف ما إقامة سوى يقرتحون ال املتمردين املشاغبني
ما فيها جاء مقالة ١٩٠٩ سنة الثاني ترشين ٣٠ يف الصادر (األومانيته) جريدة عدد يف
ففيها لها، حد ال التي السهولة هو علينا تقص التي املقبلة الثورة أوصاف من «إن يأتي:
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كل فيلقي الشعب إىل الجيش وينضم كالدخان الربملان ويزول كطيف الحكومة تغيب
املصارف عىل قبض وإذا دكانه، الصغري وللبائع حقله للفالح يرتك وفيها سالحه، إنسان
شكل عىل الربملان فيظهر مرقدها من الدولة تبعث ثم جديدة، حواالت املودعون فليعطي
النقود ومشكلة الزراع مشاكل بل وحدها، العمال مشاكل تحل ال حيث اتحاد مؤتمر
سنة وتسود كانت حيث إىل املجتمع عنارص تعود وحينئذ أيًضا، أخرى كثرية ومشاكل

الديمقراطية.»

التخريب، برضوب اليوم تأتي املستقبل يف دورها العمال اتحاد جمعية تمثل وريثما
يعيشون الذين العمال ببؤس مبالية غري الصناعات من كثري تقويض إىل ترمي وهي

التجارية. بحريتنا انحطاط أوجبت التي العوامل من تأثريها كان ولقد منها،
الجريدة ونرشتها الشيوخ مجلس يف ألقاها خطبة يف (ميلني) املوسيو بني ولقد
وحالة االشرتاعية، الفوىض نتائج ١٩١٠ سنة مارس ١١ يف الصادر عددها يف الرسمية
الصناعة، عالم يف يعيشون ممن «إنني فيها: جاء ومما أسلوب، بأوضح النفسية العمال
داعية حالة يف االستنباط وملكة النشاط ملكة فيه أرى أنني لكم أبني بأن يل فاسمحوا
واالعتداء املستمرة واالعتصابات املال رأس عىل املسلط الوعيد ذلك موجبات ومن لليأس،
بطريقة ماًال يجمع من وكل األموال أصحاب عىل املفروضة والرضائب العمل حرية عىل

االدخار.
العالم أن لرأوا األمر تدبروا فلو غافلون، السبيل هذا إىل يسوقوننا الذين فالثوريون

كله.» البؤس ذلك ويف فقًرا، يزيدون الفقراء وأن فقريًا يصبح أغنياء بال
الخطيب ذلك يجد فلم الظاهر، يف االرتياح عىل الباعثة التجارية ميزانيتنا وأما
كثري تجارة أن إىل أشار فقد بها، يحتجون الذين األمور والة أوهام بيان يف صعوبة
تجارتنا أن مع سنة، عرشين يف تضاعفت وبلجيكا املتحدة والواليات كأملانيا البلدان من
الشعوب تزيد الوجه هذا عىل نتمهل وبينما وتقدمها، نموها يف العارشة الدرجة إىل نزلت
فيه األمر يخرج يوم يجيء «ولربما سلعها لبيع أسواق إيجاد يف صعوبة فتلقى صناعة،

األمم». بني طاحنة حرب وقوع إىل فيؤدي االقتصادي، طوره عن
املنحطني، جيش من بدًال أنها هو قوة األجنبية البلدان بعض تزيد التي العوامل ومن
لتكدح العالم أقطار يف تنترش عديدة نشيطة شبيبة عىل «تشتمل جامعاتنا يف نشأوا الذين
الشبيبة تلك نظري عندنا يكون أن (ميلني) املوسيو ويرجو األصلية»، بالدها إسعادها يف
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نتائج من التوظيف فداء أعظم، الجامعة داء أن وعندي التوظيف، داء من نشفى يوم
الداء. ذلك

الوطنية الراية «غرس أو اآلالت تخريب مقاصد من ويكون سيايس، حزب يتألف وعندما
من فيه ما إىل ناظرين غري العاطلني العلم ناقيص من جحفل إليه ينضم املزبلة» يف

آخر. يشء عمل عن عاجزين أناًسا تربي املدرسية فرتبيتنا أخرى. مبادئ
بها اإليصاء يجتنب التي األعمال من الربق أسالك وقطع املصانع تخريب كان وملا
يستنبط فلسفة األمر نهاية يف الفوىض أساتذة اكتشف القوانني سلطان من خوًفا جهًرا
يدرسها التي املبادئ أن من لنعجب وإنا الفوضوية، النقابات أعمال لغوية بحيل منها
املوسيو به وأعني — وحكمة دعة الفالسفة أكثر فرانس) دو (كوليج فرنسا كلية يف
يعَزى (برغسون) املوسيو فإىل الثوري، النقابي املذهب إنجيل تصبح — (برغسون)
الحديثة الكثلكة وأصحاب املجددون ينتفع وبه (بوغله)، األستاذ قال كما املذهب ذلك
أن هو املنتحل أستاذهم إىل هؤالء يطلبه ما «وكل األخرى. املذاهب من كثري وأنصار
عىل بها نقدر «إلهامات العقيل باالستدالل يستبدل أن أي روحانية»، دروًسا يدرسهم

الحياة». صولة بنت هي التي العمال صولة عىل بها ونعتمد الحياة،
املذهب، يضري ما هذا يف وليس النقابي، املذهب أنصار وكذلك مثلكم ذلك أفهم لم
ال بما كلف ذات الجماعات أن األمر وإيضاح وتعذر، غموض من فيه بما املذهب فقوة
مع عقب، عىل رأًسا أوربا الغفران نظرية قلبت (جانسينيوس) مذهب دور ففي تفهمه،
مخالفة من فيها ما يرى وأن منها يتفرع ما يوضح أن الهوتي عالم أي يستطع لم أنه

والذوق. لألدب
(هيجل) بفلسفة انتفع وقد النقابي، للمذهب الفلسفة بفائدة النقابية نظريو شعر
بها يتمكن جديدة فلسفة اختيار فوجب الشائخة، األحزاب من كثري كونت) و(أوغوست

رائدنا». الغريزة إلهامات «إن القول من املصانع يحرقون حينما الفوضويون،
مقامه، الغريزة بإقامة وتقول بالعقل تستخف فلسفة شوائب عىل نستدل وبهذا
الطور من للخروج عد يحصيها ال قرونًا سعى البرش أن الفلسفة تلك عن غاب فقد
بالتدريج بتحرره إال الحضارة سلم يف البرش يرتقَّ ولم العقل، طور يف والدخول الغريزي
الغريزي انتقام يف والهمجية للغريزي املعقول قهر يف فالحضارة الغريزية، اندفاعاته من

املعقول. من
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عىل القضاء إىل تؤدي الغريزية الفلسفة إن يقول (بوغله) األستاذ كان إذا وعليه
يهبط الذي اليوم هو الفلسفة هذه فيه تنترص الذي اليوم إن نقول فإننا العقل، مبتكرات
فلسفة اتخذوا الذين هم واللصوص فاملتوحشون التوحش، يف دركة أسفل إىل البرش فيه

لهم. فلنرتكها زمان، كل يف لهم دليًال الغريزة
عن ينجم ولربما عنيفة، انقالبات الحكومة وضعف الثورية النقابية تحت يكمن
الثبات، من هي األحيان بعض يف الشعوب فروح الفوائد، بعض األمر نهاية يف االنقالبات
الغاية، إىل عنيفة ثورة نشوب أو طويل زمن مرور فيها تغيري أقل يتطلب بحيث
فقد حال، كل عىل يشء منها يبقى أنه غري قليًال وتنتج غاليًا ثمنًا الثورات تكلف نعم
وحروبًا الهول دور حدوث القانون أمام ومساواة الحقوق بعض الفرنسويني نيل استلزم
ليفوت ذلك كان وما الرجال، من ماليني ثالثة وقتل سنة، عرشين أوربا يف استمرت
للفرنسويني أنى ولكن املقصلة، من أكثر مسوية فالقاطرة ثورة، غري من الفرنسويني

الالتينية؟ الشعوب عىل اآللهة به تمن ولم الصرب

نقترص فلذا الفصل؛ هذا صدر يتحمله ال االقتصادي العالم يف النقابية شأن يف البحث
االشرتاكية ملناهضة صالحة أداة ألصبحت الفوضويني من تخلصت لو بأنها القول عىل
املساواة يف البؤس إىل املقال بلسان تدعو والتي يوم، كل فيها تتورط التي الحكومية
االشرتاكية، عدوة — سابًقا بينت كما — هي النقابية أن بالنا عن يغيبن فال واالستعباد.
متدين، ملحد أو نرصاني بمسلم إنسان كنعت هو الثانية إىل إحداهما الكلمتني فضم
يطالعوا أن إنكاره عىل االشرتاكيون يرص الذي الفرق هذا يجهلون الذين أنصح وإني
الفرق فيها يرون إذ بريت)، (إدوار املوسيو النقابي يراع دبجها التي املفيدة الرسالة
مداخلة كل ترفض التي النقابية وبني الحكومية، عنوان هي التي االشرتاكية بني الشديد
الطبقة النحطاط نتيجة االشرتاكية انتشار املؤلف هذا اعترب وقد الحكومة، قبل من
املال رأس وأما له، مانعة أو للرقي مناهضة عدها التي الفوىض حارب ثم الوسطى،

ا. تامٍّ إدراًكا شأنه يدركون فالنقابيون االشرتاكيون يمقته الذي
بمعونة استطاع عجيبًا ساحًرا التمول نظام تعترب «النقابية (بريت): املوسيو قال
وسائل جميع االجتماعي العمل من يخرج أن والتعاون الفردية االستنباط وملكة الجرأة

اإلنتاج.»
مزاحميهم أمام بالتدريج أنفسهم ينكرون الذين االشرتاكيون يعلم تقدم ما ومع
مثل ومزاحمات العمال»، من ناخبيه االشرتاكي الحزب حرمان يف «تكدح النقابية أن
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وسيلة الطبيعة تجد لم الذي املقدر النزاع ذلك تخافن فال كثري، نزاع بوقوع نذيرة هذه
وبني األمم وبني الحيوان أنواع بني واقع فالنزاع نزاع؟ من مكان يخلو وهل غريه. للرقي
يف الدفاع يجيد أن إال املرء عىل وما الواحد، الجسم خليات وبني الجنسني وبني األفراد
نكيف ما بحسب علينا أو معنا العالم ويسري منها، مناص ال التي املنازعات هذه أثناء

لها. لعننا رغم عىل الطبيعة مقتضيات معاناة من بد وال أنفسنا، به
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األول الفصل

االستعامرية مبادئنا

القرن يف البرش به يهتم ما أشد من والغرب الرشق بني االقتصادي النزاع سيكون
املايض، حروب إليه أدت مما أكثر دماء وسفك تخريب إىل حتًما فسيؤدي العرشين،
عىل محافظتنا فائدة يف يجادل ال فيه العظيم الشأن من للمستعمرات سيكون وملا

مستعمراتنا.
ومع معينة، مبادئ بضعة عىل املستعمرات من األوربية األمم ملختلف ما إدارة تقوم
باختالف تختلف فإنها عامة، التجربة بنت هي التي املبادئ هذه تكون أن يجب أنه
املبالغة، من يشء األمم باختالف تختلف املبادئ هذه بأن القول يف كان ولربما األمم،
عىل يشتمل األول فالنوع االستعمار، مبادئ حيث من أوربا دول بني نوعني تمييز فيمكن

األخرى. األمم أكثر عىل الثاني النوع ويشتمل تقريبًا. وحدها فرنسا
عن نرتفع كنا فلما نحن وأما منها، تستفيد كي مستعمرات لنفسها األمم هذه تبني
نود الحضارة نعم األرض أمم إىل نحمل أن هو العالم يف شأننا أن ننىس ال وكنا ذلك مثل
ردت أن تلبث لم واملبادئ األنظمة تلك أن ومع ومبادئنا، بأنظمتنا الشعوب نحكم أن
مختلف لنا يثبت حتى سرينا عىل االستمرار إىل الحق عىل أننا اعتقادنا يدفعنا باإلجماع

وعمليٍّا. نظريٍّا محزنة أغالط عن عبارة االستعمارية مبادئنا أن املصائب
لفتح إنكلرتة عليها سارت التي املبادئ الهند» «حضارة كتابي يف بينت ولقد
الحكمة ودرجة الهند ورجال الهند بمال الهند دوخت أنها وكيف وإدارتها، مستعمراتها
يف عليها لتطبيقها ما يوًما تخرسها ربما وأنها العظيمة، املستعمرة هذه بها أدارت التي

. مختالٍّ نفسيٍّا ً مبدأ األخرية اآلونة
فرنسا عليها تسري التي املبادئ يف البحث عىل — هنا املجال لضيق — وسأقترص
النتائج. من تطبيقها عن ينشأ قد ما ويف مستعمراتنا أقرب هي التي الجزائر، بالد إلدارة
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مؤلفان كتبهما منها اثنني أن إال الغاية، إىل فكثري املباحث من الجزائر عن كتب وما
املوسيو هما واملؤلفان فيه، قيلت التي األفكار معدل فيهما فتجىل باملوضوع جديران
واملوسيو فرانس) دو (كوليج فرنسا كلية يف املدرسني العلماء من وهو بوليو) (لروا

السابقني. القناصل من وهو (فينيون)
الجزائر، بالد يف استعمارنا نتائج يف مفصًال أبحث أن الفصل هذا يف أتوخى وال
زمنًا ستسريها والتي إدارتنا سريت التي األساسية النفسية املبادئ قيمة أبني أن أرى بل
السياسة فمقتضيات يطبقونها، الذين الرجال ال املبادئ أنتقد إذًا يظهر، ما عىل طويًال
هو كما املبدأ بنت هي السياسة ومقتضيات األمور، والة تسوق التي هي النظريات ال
القدرة من ليسوا الذين األشخاص ال مؤاخذته تجب الذي هو فاملبدأ ذلك وعىل معلوم،
الشعب كان فإذا املبدأ، ذلك تبديل الصعب ومن بدونه، يحكموا أن يستطيعون بحيث

محافظة. أشدها بالحقيقة فهو الظاهر يف الثورات إىل نزوًعا األمم أكثر الفرنسوي
من ماليني خمسة فيسكنها السكان، قليلة مساحة فرنسا تعدل التي الجزائر إن
اإلخالص هذا إثبات كان وإن الرسمية، التقارير يف يجيء كما ألنظمتنا املخلصني املسلمني
يستعني الذي من قريب جيش إىل أي جندي، ألف ستني من مؤلف جيش إىل يحتاج
الذين املسلمني من مليونًا وخمسني الهندوس من مليونًا ٢٥٠ إخضاع عىل اإلنكليز به

االنقياد.1 يف وصعوبة خطًرا الجزائر سكان يفوقون
شخص ٨٠٠٠٠٠ عددهم بلغ أوربيني — املسلمني عدا ما — الجزائر يف ونرى
العنارص فهذه إلخ، … واملالطيني والطليان اإلسبان من اآلخر والنصف إفرنسيون نصفهم
ينشأ الذي اليوم وليس واملسلمني، تتوالد ال بينها فيما املتوالدة بأنسابها املختلفة األوربية
ببعيد، ومنافعها فرنسا أخالق عن تختلف ومنافع أخالق ذو شعب التوالد ذلك عن فيه
الجزائر ملنح معدة دولة السخي) (ميسني مثل األوربيني لهؤالء تبدو فرنسا أخذت واآلن

األخرى. املساعدات من وكثريًا خريية ومؤسسات حديدية، سكًكا مجانًا
ذرية من — الجزائر بالد يف الساحقة األغلبية تتألف ومنهم — الجزائر مسلمي إن
ثلثيهم لرأينا األساس إىل اليوم نظرنا ولو أفريقية، شمال افتتحوا الذين الفاتحني جميع

بلغ وقد آباد، حيدر نظام دولة يف يشاَهدون ما وأكثر الخلَّص، العرب من الهند مسلمي من كثريًا إن 1

شوارعها اجتياز األوربيني عىل تحظر اإلنكليزية الحكومة جعل مبلًغا آباد حيدر يف وخطرهم تعصبهم
عىل تحتوى الهند يف مدينة فكل عام، أمرُّ باألوربيني الهنود اختالط منع أن عىل وحرس، جواز بدون

الفرنج. حيُّ والثاني الهنود حيُّ أحدهما الكيلومرتات: من بكثري الغالب يف منفصلني حيني
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ملسلمي فارق فأحسن ا، جدٍّ ضئيل القومني بني والفرق العرب، من وثلثهم الرببر من
السائدة اآلراء ألحد خالًفا وسنرى حرض، وسكان بدو سكان إىل تقسيمهم هو الجزائر

الطبقتني. هاتني إىل والرببر العرب انتساب يف فرق ال أنه
عىل املسلمني «حمل وهي واحدة بكلمة بوليو) (لروا املوسيو كتاب تلخيص ويمكن
السيايس فالنهج الجزائر، أمر يف لفرنسا السائدة اآلراء عن يعرب الكلمة وبهذه التفرنس»،
اتخذ الذي النهج همجيته يف يشبه التفرنس عىل املسلمني لحمل اآلن حتى اتبعناه الذي
من ينزعون أولئك كان فقد الحمراء، الجلود أصحاب إلبادة األولني األمريكيني قبل من

جوًعا. املوت حرية لهم تاركني الصيد أرايض هؤالء أيدي
وصفها يف (فينيون) املوسيو أجاد وقد املسلمني، دحر يف اإلدارية سبيلنا هي هذه

يقول: حيث

ويسلمونه عصيان كل عند أرايضالقبائل من قسًما ينزعون الجزائر حكام كان
العنرص كان وكلما الصحراء، إىل األصليني البالد أبناء ويطردون املستعمرين إىل
من القبائل وتُقَىص آبائهم، تراث األبناء أولئك يُحَرم كان عدًدا يزيد األوربي
أن سنة: ثالثني اتبعت التي السياسة هذه نتائج فكانت فيها، القاطنة البقاع
صار عمله ثمرة اقتطافه يف ويشك الصحراء، إىل يدحر كان الذي العربي
حرم الذي العربي صار ملا وأنه أرضه، وإصالح زراعته تحسني يف يفكر ال
عن عاجًزا املياه مجاري إىل بالوصول والتمتع للفالحة الصالحة قبيلته أرايض
وأضحى لغذائه، الرضوري القمح يحصد ال أصبح واليبوسة القحط مقاومة
النوع هذا من هي التي واملحن اآلالم ألوف وأن تزول، أو تقل مواشيه يرى
العرقني بني الهوة وجعلت املستعمرين، عىل حقًدا األصيل الجزائر ابن زادت

وأعمق. أبعد
لألرايضالتي مالكة القبائل بأن الذيرصح ١٨٦٣ سنة يقضمرسوم ولم
فصارت واسمها، الطريقة هذه شكل بدل وإنما «الدحر»، طريقة عىل بها تتمتع
املذكورة الطريقة وتتصف العامة»، املنفعة ألجل التملك «طريقة تسمى
ثانيًا العرب، أرض من إال بأرض املستعمرين عىل تجود ال أنها أوًال بصفتني:
والبؤس، بالفقر عليهم املحكوم العرب عىل محرمة لألوربيني دوائر تؤسس أنها
ويرتاوح املحاكم، تقدره بمبلغ األرض مالك عىل الطريقة هذه ويعوضبحسب
فالجزائري هكتار، كل تلقاء فرنًكا و٦٠ فرنًكا ٥٠ بني عادة التعويض هذا
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وعيش بعيشه دخله يقوم ما أي هكتاًرا، أربعني أو هكتاًرا ثالثني يملك الذي
و٢٫٠٠٠ فرنك ١٫٥٠٠ بني مرتاوح بمبلغ عليه يعوض الحياة طول عائلته

سنتني. أو سنة سوى يكفيه ال بمبلغ أي فرنك،

هو الجزائر بالد يف مطلقة مداخلة الحكومة مداخلة يف رأيناه ما أغرب ومن
قصة عىل ليطلع آنًفا إليه أرشت الذي الكتاب يطالع أن القارئ فعىل الرسمي، االستعمار
الذين املنحطني زمر عىل األرايضمجانًا توزيع نتائج فيه يرى إذ املحزنة، االستعمار ذلك
فيه ويرى زرًعا، أو حرثًا يحسنوا أن من املقدسة الرباهمة لغة يدرسوا أن أقرب هم
وما الخطرة التجربة تلك تكف ولم املعالم، دارسة مقفرة الرسمية القرى أصبحت كيف
العام الجزائر حاكم طلب فلقد إدارتنا، رجال لتنوير العظيمة النفقات من إليه أدت
يد نالتها التي غري قرى وإيجاد العرب، أمالك لنزع الفرنكات من مليونًا خمسني إعطاء
يف املسلمون لثار أمره تم لو الذي االقرتاح هذا الربملان رفض الحظ فلحسن اإلخفاق،
فيه واملناقشة املذكور االقرتاح لنا ويثبت املاليني، من كثري إنفاق ذلك وجشمنا الجزائر،

االستعمار. مادة يف الفرنسويني سذاجة درجة قبوله احتمال ثم
العارفون ويقدر غاليًا، ثمنًا تكلفنا الجزائر تجعل التجارب تلك أن من نعجب وال
التضحية هذه بعد فهل الذاتي، دخلها عدا ما مليارات أربعة من أكثر عليها أنفقنا أننا
أن بالنا عن يغيبن ال ولكن نرجوه، ما ذلك السالم؟ دعائم فيها ووطدنا ثائرها، أخمدنا
عظيًما. جيًشا — يستلزم يزال وال — استلزم نسبيٍّا حفًظا الربوع تلك يف للنظام حفظنا

ودحرهم العرب أمالك نزع أحدهما سياسيني مبدأين عىل الجزائر فتحنا منذ رسنا لقد
يف نفلح ولم أنظمتنا، قبول عىل بإكراههم التفرنس عىل حملهم والثاني الصحراء، إىل
ترىض ال كثرية ماليني أن يف ريب وال به، يغتذون يشء ال حيث الصحراء إىل العرب دحر
فما يتفرنسوا، أن العرب يقبل لم وكذلك املقاومة، من شيئًا تبدي أن قبل جوًعا باملوت

غريها. أمة مزاج لتعتنق النفيس مزاجها تبدل أن أمة استطاعت
تعديلهما، يف رغبة اآلخر إىل أحدهما من انتقالنا يوجب ولم فاسدان، فاملبدآن إذًا
للبالد تركنا أنَّ قادتنا فيه يدرك الذي اليوم يجيء حتى الخطرة تجاربنا عىل فسنواظب
وال االستعمار، دول تفعل كما — ومعتقداتها معايشها وطرق وعاداتها نظمها املفتتحة

نفقة. وأقلها حكمة وأكثرها االستعمارية األساليب أبسط — وهولندا إنكلرتة سيما
سري ذلك يؤيد له، العام الرأي ملخالفة الحايل الزمن يف الوجه هذا اتخاذ ويتعذر

اآلراء. من والكتب الجرائد يف ينرش وما إدارتنا، رجال
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يف كذلك األمر أن ظننا حتى الدينية املعتقدات تأثري من الغرب يف نتخلص كدنا وما
املسائل جميع فوق الرشق يف الدين مسألة أدركوا الذين األوربيون والكتاب العالم، أنحاء
يسيطر (بوذا) أو (سيفا) أتباع عند كما ملسو هيلع هللا ىلص محمد أتباع عند فالدين الغاية، إىل قليلون
والرشب األكل أمور وليست والخاصة، العامة الحياة وعىل والسياسية، املدنية النظم عىل
ما عىل ذلك اإلنكليز أدرك وقد دينية، أعمال سوى الرشقيني عند والحصاد والزرع والنوم
و(فيشنو) (سيفا) كهنة عىل وحافظوا الهند معابد فأحيوا تشدد، من بروتستانيتهم يف
يقولون محامني يجد ال إنكلرتة سماء تحت يبحث ومن مبرشيهم، ترويج يف يندفعوا ولم

املبادئ. أحد يبيد أن من تبيد أن باملستعمرة أجدر إنه
أصحاب إىل تستند وأن اإلسالمي، الدين حماية يف تسعى أن سياستنا عىل كان
وتضعف تناهضهم أن من بدًال وشيوخهم املسلمني علماء تقوي وأن املسلمني، عند الطرق
الرشق أمور معرفته وعىل مقدرته، تونسعىل يف األول املفوضالفرنسوي دل وقد شأنهم،
املسلمني، عيون يف تدابريه بها يربر دينية مراسيم إصدار إىل تونس بَاي يدفع كان عندما

وظيفته. من عزله يف باستعجالنا كافأناه وقد العمل ما ولكن
تشتق هذه ألن أنظمتهم؛ جميع فليحرتم الدينية العرب عادات يحرتم أن يود ومن
التمنع»، «سياسة يسميها التي السياسة هذه بوليو) (لروا املوسيو ويستهجن تلك، من
يتضمن وطبائعها وتقاليدها العربية القومية يسمونه ما عادات احرتام «إن يقول: ثم

أفريقية.» ومستعمرينا جيشنا ترك
ومستعمرينا؟ جيشنا انسحاب إىل وعاداتهم العرب طبائع احرتام يؤدي وملاذا

بسبب رأيه دعم عن يعجز ألراه وإني ذلك، عن يجيبنا أن املؤلف ذلك سها فلقد
مسلمي نحو اإلنكليز يتخذها التي السياسة فهي عنها أناضل التي السياسة وأما معقول،

العظيمة. اإلمرباطورية تلك بها يرتكوا ولم الهند،
فهي العامة، املساواة يف مبادئنا بوليو) (لروا املوسيو إليها يشري التي التدابري تالئم
جيلني «إخضاع عن عبارة واإلدغام األوربي»، العنرص يف العربي العنرص «بإدغام تقول
واحدة عامة وقوانني واحد اجتماعي ونظام واحد اقتصادي لنظام اآلدميني من مختلفني

واحد». إنتاج وطرز
بسهولة، يقتحمها أنه غري املوانع، بعض اإلدغام سياسة يف املذكور املؤلف ويرى
فاضح! خطأ من له فيا بالدين»، إال األوربيني عن يختلفون ال الرببر «أن يزعم فهو
يف الرببري وبني املتمدن األوربي بني الفرق إن قلنا إذا الحقيقة إىل أقرب األمر ويكون

أيامنا. يف البارييس وبني (برينوس) أيام الغولوي بني كالفرق الزمن هذا
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عرب بحمل أوىص لألوربيني مماثلني بوليو) (لروا املوسيو عند الرببر كان وملا
للوصول «يجب يقول: فهو ذلك، يف صعوبة يرى وال التفرنس، عىل وحدهم الجزائر
من يبقى وما الزوجات، وتعدد املشرتكة وامللكية القبيلة نظام نبدل أن الغرض هذا إىل

الزمن.» بتعاقب فيعالج التفرعات
الخلص االشرتاكيني ترس التي — التبدالت تلك تحقيق أن إليه املشار للمؤلف بدا وقد
النفيس العرب مزاج درس إنسان ككل — أعتقد بالعكس وإني السهلة، األمور من —
فرنسا كلية يف أستاذ إىل أسرتايل زنجي تحويل عن صعوبة يقل ال التحقيق ذلك أن —

الطريان. الضفادع تعليم أو فرانس) دو (كوليج
يعدهم أنه يظهر الذين العرب عىل حكمه يف رؤوًفا بوليو) (لروا املوسيو وليس
العرب أن ويعتقد األقدمني»، الرعاة شعوب «كنظام عنده فنظامهم الهمج، من جمًعا
أهل الحقيقة يف الشعبني فكال اعتقاده؛ يف ضل وقد حرض، سكان الرببر وأن بدو سكان
تقسيم أن يعلم عرش الرابع القرن يف خلدون ابن كتبه ما يقرأ ومن حرض، وأهل بدو

بزماننا.2 يختص ال حرض وأهل بدو أهل إىل الرببر
للتمدن االستعداد يف والرببر العرب بني التفريق من املؤلفني بعض به أتى وما
قلت كما — الرببر فبني الحارض، الوقت يف عليها يعتمد ال سطحية مالحظات إىل فيستند
البيئة بحسب يكون املعايش طراز أن وبما العرب، بني كما بدو وأهل حرض أهل —
الرمال الكثرية الصحاري ففي العرق، عن ال األرض طبيعة عن الطرزان ذانك يصدر
عرب بني فرق وال حرض، أهل نراهم املخصبة البقاع ويف بدو، أهل والرببر العرب نرى

الجهة. هذه من العرب وجزيرة وسورية مرص عرب وبني الجزائر

البسائط مألوا القديم، املغرب سكان هم اآلدميني من الجيل «هذا الرببر: يف بحث عندما خلدون ابن قال 2

الخوص ومن والطني الحجارة من البيوت ويتخذون وأمصاره، وضواحيه وأريافه تلوله من والجبال
ال الرحلة من قرب فيما املراعي النتجاع والغلبة منهم العز أهل ويظعن والوبر، الشعر ومن والشجر
للركوب الغالب يف والخيل والبقر، الشاء ومكاسبهم األملس، والقفار الصحراء إىل الريف فيها يجاوزون
بالفلح منهم املستضعفني ومعاش العرب شأن منهم. النجعة أهل مكاسب من اإلبل كانت وربما والنتاج،
السابلة.» وقطع الرماح وظالل اإلبل نتاج يف واإلظعان االنتجاع أهل املعتزين ومعاش السائمة، ودواجن
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الرببري أم الحرضي العرب العقيل: الرقي يف الثاني يفوق الرجلني أي أرى وال
يف الرفيعة الحضارة ذي العربي إىل مللنا أحدهما إىل نميل أن اقتىض ولو الحرضي،

ابتدائية.3 حضارة سوى له تتفق لم الذي الرببري إىل ال التاريخ
يف أسهب وقد الزوجات، تعدد تحريم هو بوليو) (لروا املوسيو يراه إصالح وأهم
الواحدة الزوجة عىل يقوم املنزل تدبري «إن فقال: واحدة زوجة عىل االقتصار فوائد بيان

العربي.» املجتمع وينحط البيت وهناء العائلة روح تزول الزوجات فبتعدد فقط،
وأن الزوجات بتعدد يقولون الرشقيني جعلت التي األسباب هنا أبني أن أريد وال
املؤدي الخبيث الزوجات تعدد من خري الرشقيني عند الرشعي الزوجات تعدد أن أذكر
يجد ففيه العرب»، «حضارة كتابي يطالع أن القارئ فعىل أوربا، يف اللقطاء زيادة إىل
فاضالت نساء العرب سلطان أيام ظهر أنه ويرى وغريها، املسائل لهذه كافيًا إيضاًحا

األزمنة. هذه يف عندنا يظهر كما عاملات،
من وهل الزوجات، تعدد عن ينشأ لم املسلمني توقف أن أيامنا يف ثبت وقد
الروماني، اإلغريقي العالم عىل أطلعونا الذين هم وحدهم العرب أن أذكر أن الرضوري
علميٍّا مورًدا لها قرون ستة يف تعرف لم — باريس جامعة منها — أوربا جامعات وأن
لم التي الحضارات إحدى هي العرب فحضارة مناهجهم؟ وتطبيق العرب مؤلفات غري
أننا غري أخواتها، من ككثري ماتت أنها ننكر وال نضارة، منها أكثر هو ما التاريخ يعرف
أهمية. أكثر عوامل عن صادرة نتائج الزوجات تعدد مبدأ إىل نعزو أن السذاجة من نرى
الذي وهو الزوجات، تعدد مبدأ عىل الفاضل األستاذ ذلك حقد يف السبب ندرك وال
كان وإذا بالتدريج، يتقلص ظله وبأن املثرية، العرب عائالت عىل باقتصاره يخربنا
انحطاط يف الكبرية األسباب «من يكون وكيف إلغاؤه يراد فلماذا نادًرا، إليه الرجوع

العربي»؟ املجتمع
وقد العرب، يف للتأثري الوسائل أحسن من الالتينية تربيتنا بوليو) (لروا املسيو ويعد
به أرضب الكثرية وتأمالتي العديدة سياحاتي جعلتني حتى الرأي هذا أنصار من بقيت

يف عددهم كثرة أن يف ريب وال بالخرت، القديمة القرون منذ اشتهروا فلقد أخالًقا، العرب دون الرببر 3

نصري بن موىس أمية بني خلفاء أحد سأل وعندما بالغدر، البون حروب اشتهار أوجب قرطاجة جيوش
ليس أنه أجابه اآلن، الجزائر قطر منها يتألف التي األقاليم يف القاطنني الرببر عن العربي إسبانيا فاتح

العهود. ونكث والخيانة الخديعة يف يدانيهم من
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أن الصواب من أرى كتابي قراء من أحد عقيدة أبدل أن آمل ال أنني ومع الحائط، عرض
الرتبية أن القارئ يرى فهنالك آٍت، فصل يف وسأرشحه ألهميته املوضوع يف رأيي أقول

واملادي. األدبي شقاءهم تزيد املستعمرات أبناء أحوال تحسن أن من بدًال األوربية
الشعوب يف املحزن األوربية الرتبية لتأثري النفسية األسباب إدراك علينا يتعذر وال
الءمت التي الرتبية فهذه ا، تامٍّ اختالًفا أوربا شعوب عن تختلف التي أو املتأخرة،
واحتياجات مشاعر تناسب ال كثرية قرونًا استمرت تحوالت بعد واحتياجاتنا مشاعرنا
مبادئه من بغتة رشقي أي أو الهند أو العرب تجريد األوىل نتائجها ومن تلك، عن تختلف
املوسيو حلم أن ولو حياته، مقومات أي ومعتقداته، نظمه إليها تستند التي املوروثة
ألصبحت تحقق أوربية تربية العرب برتتبية يقولون الذين املؤلفني وجميع بوليو) (لروا
إنكلرتة إىل بالنسبة وكايرلندا النمسا إىل بالنسبة البندقية كانت كما إلينا بالنسبة الجزائر

أملانيا. إىل بالنسبة وكااللزاس
افتتح التي الهند فقدنا عىل مؤلفاتهم يف مؤرخونا يتلهف األحيان بعض ويف
فلو ذلك، يف األسف يوجب يشء ال أنه وعندي املايض، يف منها قسًما الكبري (دوبليكس)
املستعمرات، من وغريها (پونديشريي)، عىل تتسلط بما عليها لتسلطنا أيدينا يف بقيت
منا تخلصت أن ذلك جراء من لبثت وملا بوليو)، (لورا املوسيو ذكرها التي باملبادئ أي

عنيفة. ثورات بعد
مكان كل يف حكمنا تجعل التي الزالت تلك نظري الصينية4 الهند يف ارتكبنا وقد
مفوضني إلينا أمورهم مقاليد ألقيت الذي الرشقيني إىل نرسل فنحن أحد، يطيقه ال مخربًا
يفقهون ال الذين الفرنسويني املوظفني من جحفل بواسطة أمورهم يديروا كي سياسيني
تعود أن الكبرية املستعمرة تلك عىل يجب أنه ومع وطبائعهم. الرشقيني عادات من شيئًا
مثابرين نزال ال (هارمان) املوسيو يقول كما سنة كل فرنك مليون بمئتي فرنسا عىل
الحقد نار فيها إيقادنا سوى نتيجة نائلني غري إليها، والرجال املال من كثري إرسال عىل
الشعوب حاجات إدراك عن عجزنا عىل آخر بدليل وإتياننا نفوذ كل فيها وضياعنا علينا

حكمها. عن ثم ومن وأفكارها ومشاعرها األجنبية،

نتائج فيها فأثبت والسودان، السنغال بالد عن فيها بحث مقاالت بضع (كولني) الدكتور نرش 4

الزنجي املجتمع نظام عىل األوان قبل بهجومنا «إننا قال: حيث أنظمتنا الشعوب جميع إلزام عىل عزمنا
ووثنيوهم.» الزنوج مسلمو فيها يحاربنا طاحنة حرب غمار سنخوض
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تختص واحتياجات ومبادئ أناظيم املستعمرات أبناء إلزام عىل عزمنا يف كله الخطر إذًا
األوربية الرتبية طالء يبدل فقلما مجدية غري الجهود تلك إن ثم عنهم، مختلفة بأمم
املدارس عىل تخرجوا الذين الهند أدباء قليًال حادثوا املستعمرات، أبناء جوهر من شيئًا
التي معلوماتهم رغم عىل وبينهم بيننا املوجودة الهوة درجة لرتوا الهندية اإلنكليزية
قرون إىل الربابرة احتاج فلقد أوربا، يف والثانوية العالية املدارس خريجي معلومات تعادل
الحتياجاتهم، مالئمة وفنونًا ولغة حضارة الروماني العالم أنقاض عىل ليقيموا كثرية

الكبرية. االنقالبات إتمام عىل يقدر الذي هو وحده الزمان أن أعني وبهذا
الفاتحة فاألمم املصاقبة، عند تمتزجان ال متباينتني حضارتني أن يثبت والتاريخ
املشاعر يف كثريًا هذه عن تختلف ال التي هي األخرى األمم يف التأثري عىل قدرت التي

واملعتقدات. والنظم واألفكار
أفريقيا يف اآلن وتأثريهم دولتهم، أيام الرشق يف العظيم العرب تأثري نفرس بذلك
مقومات تعتنق بها اختلطوا التي األمم جعل يف العرب أفلح فقد والصني، والهند
حلت، أينما ترسخ العربية الحضارة أن ويظهر وفنونهم، ولغتهم دينهم أي حضارتهم،
الفرس فيها يؤثر لم التي الفراعنة مرص وجعلت القديمة، الهند أديان تقهقرت فأمامها
ويف مليونًا خمسني الهند يف نرى واآلن وجه، كل من عربية بالًدا والرومان واإلغريق
زمر يصيب أنه ومع يوم، كل العدد هذا ويزيد املسلمني، من مليونًا عرشين الصني
األوربي فالسائح برمتها، اإلسالم يفتتحها أفريقية يف عظيم إخفاق األوربيني املبرشين
ولغتها. دينها خلفها نارشة العرب قوافل يرى أفريقية وسط إىل النفس بشق يصل الذي
أن الرومان بعد استطاعت التي األمة ولكن ماهرين، مستعمرين األوربيون يكون قد
بالحقيقة استطاعوا الذين هم وحدهم فالعرب العربية، األمة هي األخرى الشعوب تمدن
ونظمها دينها أي عنها، غريبة أمة حضارة عنارص تعتنق أخرى شعوبًا يجعلوا أن

وفنونها.
اإلنكليز عىل ذلك يسهل كما متأخًرا شعبًا يحكموا أن األوربيني عىل يسهل وقد
مشاعرنا بني واالختالف النفيس، مزاجه يبدلوا أن ببالهم يخطرن ال أنه غري الهند، يف
تذليله يتعذر فلذا الغاية؛ إىل عظيم واحتياجاتهم الرشقيني مشاعر وبني واحتياجاتنا
بحياتنا يفتنون ال فهم احتياجاتهم، تالئم ال الحتياجاتنا املطابقة وحضاراتنا فجأة.
عمل من توجبه وبما املصنوعة، وحاجاتنا الكثرية وثوراتنا الدائمة وهمومنا املفتعلة
غري الحرية من يعرفون ال والذين صعب عمل يف املوثقني عمالنا بعيش وال مستمر
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الناس أقل الرشق متعلمي شاهدت أن سياحاتي أثناء يف نظري استمال ومما اسمها،
سعادة أكثر الرشقي يعدون الجميع ورأيت أوربا، يزورون حينما بحضارتنا افتتانًا
تنجم التي الوحيدة والنتيجة منه، بعيًدا دام ما األوربي من أخالًقا وأحسن رشًفا وأكرب

تعساء. وتجعلهم تفسدهم أنها هو الرشقيني يف حضارتنا تأثري عن
سوى يمكنني ال الفصل هذا ففي آنًفا، عرضتها التي الحقائق بيان يف أسهب وال
بوليو) (لروا املوسيو ينعم أن ألرجو وإني كبريًا، مجلًدا تفصيلها يتطلب أفكار إيجاز
تربيتنا بواسطة التفرنس عىل متأخر شعب حمل مبدأ أن معنا فيعرتف األمر، يف النظر
يحق وال املشاغبني، لالشرتاكيني املبدأ هذا أمثال فلنرتك عنه، يدافع أن مثله بعالم يليق ال
ببعض بعضها مرتبط الواحد الشعب نظم أن يجهل أن الحارض الوقت يف مفكر ألي
أن عليه بل يريد، ما حسب اختيارها عىل يقدر ال الشعب هذا وأن رضوريٍّا، ارتباًطا
يتخذها حضارة أفضل نظريٍّا هي التي الحضارة عن يبحث أن اللغو ومن أمرها، يعاني

الشعب. هذا مزاج تالئم التي عن البحث يجب بل الشعب،
وإن معلومة تصري أخذت وقد الحقائق، تلك بيان أكرر سنة عرشين منذ فتئت وما
الثقات من وهو — هارمان) (جول السفري وضعه مهم كتاب ففي مهل، عىل ذلك كان

يأتي: ما جاء واالستعمار» «االستيالء وسماه — الرشق أمور عىل املطلعني

شعوب بوجود يعرتف ال أن ورعيته الفاتح عىل املشؤومة الكبرية األغالط من إن
وبأنه متأخرة، شعوب وبوجود األحوال وتأثري األمر، بطبيعة راقية ومجتمعات
مشرتكة بقوانني بينهما التقريب تعذر عظيًما الطرفني بني الفرق كان كلما

واحدة. وثقافة
االستعماري توسعهم يف لألوربيني دليًال القواعد هذه تكون أن ينبغي
من فابتعدوا املستعمرون طبقها فإذا عنهم، املختلفة األمم عىل واستيالئهم
السياسية وأنظمتها النفيس الشعوب مزاج واحرتموا والتمثيل، اإلدغام سياسة
رعاياهم وعىل عليهم عاد واألدبية املادية احتياجاتها عن الناشئة واالجتماعية

عميم. خري

املتأخرة البلدان يف إدارتنا رجال يكل فال األفكار، تلك من بعيدين ساستنا يزال وال
يقدرون أبناءها ليجعلوا فيها وإعالنه اإلنسان»، حقوق «بيان ترجمة من يحكمونها التي

االستعمار. مادة يف عجزنا عىل نقف الصبيانية النفسية وبهذه أناظيمنا، ِنَعم
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يف إليها نلجأ شديدة استبدادية طرٌق نتخذها التي اإللزامي اإلدغام سياسة إىل يضاف
ففيها األوربيون، يطيقه ال أمًرا فيها اإلقامة نجعل الطرق وبهذه القاصية، مستعمراتنا

املستبدين. آسيا ملوك من كأنه فيسري مطلق، حاكم أنه موظفينا أصغر يظن
(املاتن)، جريدة إىل (الكويان) يف السياح أحد أرسلها رسالة يف جاء ما وإليك

:١٩١٠ سنة مارس ٢٩ يف الصادر عددها يف فنرشتها

هوس يصيبهم أن فرنسا من يرسلون الذين موظفينا كبار يلبث ال
ويسجنونهم الناس عىل ويقبضون طائشة مراسيم فينرشون املطلق، االستبداد
فيدفعونهم السكان يهولون بذلك وهم أهوائهم، حسب البالد من ويطردونهم
أولئك فرنسا حكومة تستدع الكيل يطفح ومتى واالستيفاز، التحفز إىل

أخرى. أمكنة يف ملناصب لتعينهم املوظفني
يعامل هو إذ طمأنينته، يوجب يشء فال — املستعمر أي — الكولون وأما
تفسريًا الجمارك تعريفة بتفسريهم فالحكام التجارية، أموره يف جورية معاملة
هنالك، يقام مرشوع ألي ضمان وال بولس، سبيل يف بطرس يهلكون متحوًال
سنتيما ثمانني بإعطاء ووعدتم هنديٍّا لوزًرا لتزرعوها أرًضا اشرتيتم فإذا
تطالبون مرشوعكم أتممتم أن بعد جئتم ثم تنتجونه مقدار كل عىل مكافأة
ساعة تجيء وحينما سنتيما، ثالثني إىل نزلت املكافأة نسبة ترون باملكافأة
به، وعدتم ما إنجاز عىل بها تقدر حال يف ليست امليزانية إن لكم يقال الدفع

هنا؟ إىل أتيتم فلماذا فرنسا، يف عنكم تبحث لم اإلدارة وإن

العاج) (شاطئ حاكم منشور من عبارات نقلت عندما — سابق فصل يف بينت
أصابت وقد السكان، صدور إيغارها ودرجة االستعمارية أساليبنا همجية — الحايل
نود الذين السكان أولئك عصيان من بد ال إنه قولها يف اإلنكليزية ميل) (أفريقن جريدة

فيها: جاء ما فإليك حضارتنا. نعم قًرسا إلزامهم

يف لها نظري ال حال إىل العاج شاطئ يف سنتني منذ وقعت التي املعارك آلت
العاج شاطئ يف اآلن يقع مما نستنبط وقد الحديث، الغربية أفريقية تاريخ
يفدهم لم الذين الغابات قبائل عىل الرضائب فرض خطل أهمها كثرية عربًا
بأساليب إال تطبيقها يتم ال هذه مثل مالية فسياسة شيئًا، األوربي الفتح

فاضح. عمل وكل والقتل الغزو يف واإلمعان القرى كحرق ظاملة،
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لديهم عزيز بكل للتضحية املستعمرات أبناء تأهب من نعجب ال وإننا
املتمدنني اإلدارة رجال يرون عندما عنهم املمقوت األجنبي نري يخلعوا كي
حتى محاصيلهم ويرتهنون زعمائهم، هامات الرماح رؤوس عىل يعرضون

عليهم. املفروضة الرضائب يؤدوا

نقول االستعمار يف فشلنا جراء من علينا استحوذ الذي الغم إزالة سبيل عىل وإننا
كطرقنا، االستعمار يف جائرة طرًقا البلجيك اتخذت وقد ذلك، يف منا أسعد ليسوا األملان إن
وهي وافرة، ثروات الكبرية الكونغو مستعمرة من تبتز جعلها لألمور إتقانها أن غري
نفسها، إىل تحسن اإلنسانية إىل نحسن أننا به ندعي الذي الكاذب زعمنا مثل من لبعدها

االستعمار. مادة يف منهاج أصلح هو غريه إىل ال نفسه إىل الشعب وإحسان
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الثاني الفصل

الشعوب عىل األوربية الرتبية تطبيق نتائج
املتأخرة

معينة جهة من املسألة إىل ننظر واآلن االستعمارية، مبادئنا يف السابق الفصل يف بحثنا
املستعمرات. أبناء يف وتربيتنا ونظمنا األوربية حضارتنا تأثري يف فنبحث

املشؤوم السبيل يعلم وكل فرنسا، يف الشديدة للمناقشات محالٍّ املوضوع هذا كان
له. حل إليجاد الدولة وسلطات العام الرأي سلكه الذي

وزنوج الصفر الصينية الهند وسكان الجزائر عرب حمل بغري ذلك يف نهتم لم
بالًدا تصبح حتى ورشائعنا عاداتنا عىل املستعمرات هذه وإكراه التفرنس عىل املارتينيك

وجه. كل من فرنسوية
ال أممية فهي املعضلة، تلك بدرس اهتمت التي الوحيدة األمة ليست فرنسا أن عىل

أوربا. جميع أي مستعمرات، لها التي األمم جميع بال تشغل تزال
يثبت لكي والكاتب فرنسا، يف كثريون أناس عنها أناضل التي املبادئ عىل يقبل لم
تطبيق أن عىل دلته عديدة سياحات عن ناشئ اعتقاد ذا يكون أن يجب عنها الدفاع يف
كنا وملا مستمرٍّا، رخاءً الهولندية واملستعمرات اإلنكليزية املستعمرات منح املبادئ هذه
تدل كما الربكة قليلة أضحت كليٍّا اختالًفا تلك عن تختلف بمناهج مستعمراتنا نحكم

ميزانيتنا. كاهل بها تثقل التي واألعباء وشكواهم ممثليها إحصاءات عليه

أهمية: الحضارة عوامل أكثر ألنها الرتبية؛ يف اآلن سأبحث
عربت إذا إال مقنعة تكون ال املستعمرات أبناء عىل األوربية الرتبية تطبيق نتائج إن
أنجزناها التي التجارب اآلن منذ ذكرت ولو كثرية، أمم يف طويلة مدة بها أتى تجارب عن
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قليلة أقطار عىل طبقت بأنها عيلَّ العرتض مثًال الجزائر كبالد الخاصة مستعمراتنا يف
فقط.

أتى اختبارات إىل مستعمراتنا يف الرتبية أمر اختيارنا يف نستند أن علينا وجب ولذا
اإلنكليز أتمها التي األوربية الرتبية تجارب عن أوًال فسنتكلم أخرى، مستعمرات يف بها

الهند. يف
فيها مرعية تزال وال البرش، من مليونًا ٢٥٠ عىل طبقت الهند يف اإلنكليز تجارب
اللورد بتأثري ١٨٣٥ سنة الهند يف اإلنكليزية الرتبية أمر بدأ وقد سنة، سبعني منذ
لذلك بدا فلما كلكتا، يف العام الحكومة مجلس أعضاء أحد آنئذ كان الذي (ماكويل)
اإلنكليزية، واملؤلفات التوراة إىل بالنسبة حقرية وعلومها الهند كتب أن السيايس القطب
(بنتنك) اللورد حكومة نفوذه بفضل قررت وقد التعليم، برامج من إقصائها وجوب رأى
األوربية. والعلوم اإلنكليز آداب سوى اإلنكليزية الهند مدارس يف يدرس ال سوف أنه

جامعات أربع عىل اليوم تحتوي فالهند التاريخ، ذلك منذ مستمرة التجربة فتئت وما
خمسني من أكثر املدارس تلك عىل وينفق طالب، ماليني وثالثة مدرسة و١٣٠٠٠٠ أوربية

والجامعات. الثانوي التعليم عىل والبقية االبتدائية، املدارس عىل ثلثها مليونًا
أي الراهنة، املصلحة تالئم أنها إليها نظر إذا املؤسسات تلك فائدة يف جدال وال
قليلة رواتب تلقاء البالد إدارة عىل اإلنكليز ليساعدوا املوظفني صغار من ألوًفا تربي أنها
إال الهنود مقام يقومون ال أوربا من موظفني جلب إىل اإلنكليز اضطر وإال الغاية، إىل

مرة. عرشين هؤالء رواتب تفوق برواتب
بالرتبية تشبعوا الذين األشخاص يكون هل السؤالني: هذين عن يجاب ماذا ولكن
األوربية الرتبية ترفع هل ثم إياها؟ منحتهم التي للدولة أصدقاء أم أعداء اإلنكليزية

التمييز؟ قوة فيهم وتنمي ذكائهم مستوى
الشكل عىل ويتجىل عناء، كبري إىل يحتاج ال السؤالني هذين عن النظري الجواب
أحرى فما أوربا يف الفائدة عميم التعليم كان وإذا ا؟ عامٍّ ترياًقا التعليم يعترب ألم اآلتي:
التجربة أن غري القديمة، الراقية الحضارة ذات الهند بالد يف جليلة بفوائد يأتي أن به
يف اختالًال األوربية الرتبية أوجبت فقد النظريات، عليه تدل ملا مناقضة نتائج إىل أدت

الخلقي. مستواهم وخفضت التمييز قابلية منهم ونزعت الهندوس،
املوضوع يف أفكارهم وتلخص ذلك، ينكروا أن األوربية الرتبية أنصار يسع وال
جامعة يف السابق املقدسة الرباهمة لغة أستاذ كتاب من أنقلها التي اآلتية بالعبارات

الهند: أنحاء جميع يف مثيل ساح الذي ويليم) (مونريو املسرت به أعني أكسفورد،
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ناقيص كثريين أناًسا صادفت فقد عيني، يف ترق لم تربيتنا نتائج بأن أعرتف
مزاجهم يف املوازنة فاقدي األخالق ضعيفي فقل شئت وإن الثقافة، قلييل العلم
األمور يف تفكريهم ولكن الكتب، يف كثريًا يتعلمون قد هؤالء مثل ورجال العقيل،
ال لرأيتهم إليهم نظرت ولو العزيمة، من وصدق الثبات من يشء عىل ينم ال
فهم سبيًال، املستمر للسعي يدركون وال بابًا، والثرثرة الهذر لغري يعرفون

يكتبون. وما يقولون ملا مناقضني مبدأ كل عن مستقلني يسريون
وعاداتهم قومهم، وتقاليد وحكمتهم ودينهم وآدابهم لغتهم يرتكون هم
الشك يف ومذهبنا بعلومنا ينتفعوا أن دون من كثرية قرون منذ املتأصلة

وديننا.
املتعلم، املستعمرات ابن نسميه ما املجهودات من كثري بعد نصنع ونحن
من بذلناه ما لنا يشكر أن من فبدًال علينا، ينقلب أن يلبث ال االبن هذا أن إال

لسجيته. التصدي من منا بدر ما عىل لنفسه ينتقم تراه لتهذيبه املساعي

عندما فهو حديثه، طرز من املتعلم املستعمرات ابن نقص عىل االطالع ويمكن
وهل دوتراي)، (پونسون عىل (شكسبري) يرجح هل برزانة يسأله مرة أول األوربي يقابل

زوجاته؟ عدد وكم لندن يف النمر إنكلرتة ملك يصطاد
خاطره ففي النظر، يشمل املطابقة عدم من املتعلم املستعمرات ابن أفكار يف وما
والرومان اليونان وأبطال إنكلرتة عهد وويل والتوراة و(جوبيرت) و(سيفا) (فيشنو) يجول
عن يتأخر ال وهو املخيفة، الرساباند كرقصة الحديثة وامللكيات القديمة والجمهوريات
وسيفا، وفيشنو براهما لثالوث مشابًها ثالوثًا وزرائه ورئيس عهده وويل إنكلرتة ملك عد
املوروثة مبادئه عليه تمليها معاٍن من هذا يف يراه بما الثالوث ذلك تفسري عن يتأخر وال

اإلنكليزية. الرتبية من اكتسبه ما رغم عىل حني كل يف إليها يرجع التي

هل وهو: السؤال هذا عن جوابًا لتكون تصلح ويليم) (مونريو قول من األخرية الفقرة إن
تمنحه التي لألمة صديًقا أم عدوٍّا يمنحها الذي املستعمرات ابن تجعل األوربية الرتبية

إياها؟
املدارس عىل تخرجوا الذين الهنود جميع أن يعتقد ال إنكليزي موظف الهند يف ليس
ال الهندية املدارس يف درسوا الذين وأن اإلنكليزية، السلطة عىل أشداء أعداء اإلنكليزية
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أخف ويعدونها بفضلها لهم تم الذي السلم أمر يقدرون فهؤالء عداء، أي لها يضمرون
تحته. رازحني كانوا الذي املغويل النري من وطأة

األوربية، الطريقة عىل تخرجوا الذين الهندوس رأي عىل يطلع أن يود ومن
حمالت من أشد حمالت اإلنكليزية الحكومة عىل يحملون يراهم هنالك جرائدهم، فليطالع
أن يلبثون ال بحلمهم املشتهرين الهندوس أن عليه االطالع يفيد ومما الفوضويني.
إنكلرتة كانت وإذا اإلنكليزية، الرتبية من قسًطا ينالون عندما مفرتسني، أشداء يصبحوا
الشعب أفراد بني ألولئك صدى يسمع ال فألنه الحمالت؛ تلك إزاء نفوذها عىل محافظة

أميون. أكثرهم الذين
بالد يف له معنى وال للهنود»، الهند «أن هو اإلنكليز علَّمهم الذين الهندوس شعار
فيها واجتماعية سياسية وحدة ال لغة بمئتي متكلمة كثرية شعوب من مؤلفة كالهند
يف الخطر قليلة الهند يف املتعلمني طبقة كانت إذا ولكن والقرية، القبيلة وحدة سوى

تكثر. عندما الربيطانية السيطرة ستهدد فإنها عددها، لقلة الحارض الوقت

الرتبية ترفع هل وهما: السؤالني، هذين عن لإلجابة سابًقا ذكرناها التي األمور تكفي
بقي واآلن بها؟ تغذيه التي لألمة صديًقا تجعله وهل العقيل؟ الهندوس مستوى األوربية

الخلقي؟ الهندوس مزاج األوربية الرتبية تنمي هل وهو: اآلتي األمر نوضح أن علينا
يطلع خفًضا تخفضه الخلقي الهندوس مستوى رفعها من بدًال األوربية الرتبية إن
فاقدي طمعاء خبثاء أناس إىل وفضالءهم صالحهم تحول فهي يعارشهم، من كل عليه
األستاذ ذلك قاله ما وإليك سادتهم، أمام نذالء أذالء بالدهم أبناء مع جبابرة الضمري

آنًفا: بأقواله استشهدت الذي اإلنكليزي

قلما الذي الهندي وأن فضائل، لهم أن كما نقائص لألوربيني أن ننكر ال
من كثري عىل قص فلقد معايبنا، اللتقاط االستعداد كثري مزايانا يكتسب
بالتدريج الهند يف ملكنا اتساع وشاهدوا التجارب، حنكتهم الذين الضباط
وحب واملداجاة، الغش من شيئًا حديثًا املفتتحة البالد أبناء يف يروا لم أنهم
أن بعد فيهم يرونها التي املساوئ من ذلك وغري والبخل والبهتان التقايض

بنا. يختلطوا

عىل تخرجوا الذين الهندوس موظفي إىل النظر عند الخلقي االنحطاط ذلك ويتجىل
اتخاذ إىل اضطرت أمرهم حقيقة عىل اإلنكليزية اإلدارة اطلعت فلما اإلنكليزية، املدارس
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الحديدية السكك يف سلبهم رش لتتقي املراقبة يف واإلمعان الدقيقة االحتياطات من كثري
الربيد. ودوائر

األوربية الطريقة عىل تخرج من يف إال الخلقية النقائص تلك تصادف ال وملاذا
أوجبته ما تقويض إىل تؤدي النفيس الهنود مزاج تالئم ال التي تربيتنا ألن الهنود؟ من
فيهم، للسري الباعثة القديمة معتقداتهم زعزعة وإىل النتائج، من فيهم اإلرثية املؤثرات
بوسائل عليهم تمن أن غري من احتياجاتهم تزيد إنها ثم مجردة، بنظريات واستبدالها
من عىل أعداء ينقلبون لهم مكانًا املجتمع يف يجدون ال السبب لهذا كانوا وملا قضائها،

الرتبية. تلك منحوهم
يوجب الذي هو النفيس األمة مزاج يالئم ال الذي التعليم وإنما نفسه التعليم وليس
الرتبية نتائج وبني األوربية الرتبية نتائج بني املقايسة عند ذلك عىل نطلع النتائج، تلك
أناس الهندية الطريقة عىل تخرجوا الذين فالهندوس العصور، بفعل ثبتت التي الهندية
سري ذوو العلمية أوربا مجالس يف باالشرتاك خليقون باالحرتام جديرون أعفاء مهذبون
من اإلنكليزية املدارس عىل تخرجوا الذين الهندوس أوضاع يف ملا املناقض بالوقار مملوء

ودناءة. قحة
بالهند ا مختصٍّ أسيادهم عىل األوربية املدارس يف درسوا الذين حقد أمر وليس
أثبت النتائج، تلك نظري وحصدنا الصينية الهند يف الخطايا تلك مثل ارتكبنا فلقد وحدها،
(كلوبوكوسكي)، املوسيو الصينية الهند لحاكم تقرير من أقتطفها التي اآلتية بالعبارة هذا
أن فبعد ،١٩٠٩ سنة الثاني كانون ٢٧ يف الصادر عددها يف (الجورنال) جريدة نرشته

قال: لنا األناميني بغضاء درجة (كلوبوكوسكي) املوسيو ذكر

ومحاوراتهم مناقشاتهم سياق يف املتطرفة املبادئ ذوو املتعلمون يحرض
عىل يساعدوننا الذين املحليني والوالة الفرنسوية الحكومة عىل األرياف سكان
إقصاؤها أغضبها العالية الشهادات حملة من طبقة بجانبهم ونرى أعمالنا،
ويمتاز الطائفية، بالنعرة متذرعة ضدنا الناس تثري فأخذت الوظائف عن
زعمهم حسب طامعون كثرية شهوات ذوو العلم ناقصو شبان هؤالء بني من

اليابان! مستوى إىل بالصعود

اإلدغام يف الالتينية مبادئنا قيمة إىل (كلوبوكوسكي) املوسيو التجربة هدت وقد
متحًرسا: فقال
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االجتماعي األناميني نظام أساس هي التي األنامية الكور إحدى أخذنا إذا
فمن سريها، ويعوق فيها بلبلة يوجب مبارشة أمورها يف تدخلنا نرى مثًال،
بالزمان، معتربين خفيًفا ا مسٍّ إال املتعاقبة األجيال عمل نمس ال أن الحكمة
به وأعني — الصنع العجيب البنيان ذلك دعائم يقوض أن من بدًال فإنه
الصواب ومن أساطينه، ويثبت أركانه يوطد — واشرتاعه الشعب عادات موئل
واإلدارية السياسية املراسيم ابتكار يف واملفاجأة اإلرساع خطيئة نرتكب ال أن

املتأصلة. والعادات للطبائع املناقضة

حينئذ مستعمراتنا، أهم هي التي الجزائر بالد إىل ولننظر النائية البالد تلك لندع
أهل إن نعم الرتبية، بواسطة التفرنس عىل حملها عىل متفقة سياستنا أغلبية نرى
مما الجزائر يف بها أتينا التي التجارب هل ولكن عرًقا، الهند أهل عن يختلفون الجزائر
الهندية؟ إمرباطوريتهم يف اإلنكليز نالها التي من أفضل نتائج فيها ننال أن نأمل يجعلنا
يؤمون ال ألنهم الجزائر؛ مسلمي يف تربيتا تأثري قيمة بالتجربة نحقق أن يصعب
فيه، حكم إلعطاء عليه عثرنا ما يكفي ضيقة األمر اختبار دائرة أن ومع أبًدا مدارسنا

أفريقية»: «فرنسيس كتابه يف دوما) (پول املوسيو رواه ما فإليك

الجزائر مطران رأى الجزائر، بالد يف ١٨٦٨ سنة أطنابها املجامعة رضبت أيام
عدًدا فجمع التبشري، يف أسلوبه لتطبيق حانت الفرصة أن (الفيجريي) املوسيو
هذا من نلنا وقد وتربيتهم، إلطعامهم املرتوكني الجزائر صبيان من كبريًا
من قريبة مدة منذ عدت فلما واحد، آن يف مفيًدا محزنًا درًسا الخريي العمل
فكلمته وجيًها قسيًسا القطار يف صادفت قسطنطني مدينة إىل الجزائر مدينة
دعم وقد التعس، العربي العنرص إصالح من قانًطا فرأيته الجزائر أحوال يف
ذلك جمع «لقد قال: حيث (الفيجريي) املوسيو أيتام مسألة بذكر ادِّعاءه
ظلوا منهم مئة عدا ما اإلسالمي الدين إىل فعادوا صبي، آالف أربعة املطران
الذين املستعمرين كرام اضطر فقد الجزائر، يف سمعة أسوأ ولهؤالء نصارى،
وإدمان والخمول باالختالس التصافهم برسعة منهم التخلص إىل استخدموهم
أطيانًا وأقطعوا خاصة قرى فأحلوا زواجهم أمر البال عىل خطر ثم املسكرات،
١٨٨٠ سنة ففي األعمال، بأفظع كله ذلك بعد أتوا وقد جهاز، بأحسن وجهزوا

فتأمل! قسيسهم، القرى تلك إحدى يف قتلوا
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عىل طبقت فلقد البارزة، التجارب من الجزائر سكان يعرفها التي التجربة هذه إن
من بعيدة بيئة يف أي برتبيتنا، فيهم للتأثري مالئمة أحوال يف وضعوا صبي آالف أربعة
ال فإنها باالختالط، كانت أم املدارس كتب بمزاولة الرتبية أكانت وسواء آبائهم، نفوذ
نظام من أكثر النفوس قهر عىل تقدر تربية من فما النتائج، تلك مثل إىل إال تؤدي
جمع من أحسن الفرنسيس يف العرب ندغم أن به نستطيع عندنا يشء وال الجندية،
الجزائر كتائب يف العرب فجندنا فعًال ذلك جربنا وقد واحدة، كتائب يف الفريقني
كال، املديد؟ االختالط هذا بعد تفرنسوا فهل فرنسويني، ضباط إمرة تحت وجعلناهم
دفعة الضعيف األوربي الطالء من يتخلصون نراهم بسالء جند بأنهم اعرتافنا مع وإنا

عنهم. الرسمي اللباس يخلعوا أن بعد واحدة
حوائه إىل ويرجع برنسه، يلبس الجزائري الجندي نرسح أن «بعد املؤلف: ذلك قال
مؤمنًا النساء من له يطيب ما ويتزوج (الكسكسو) املفتول أكل عىل ويقبل قريته أو
الدواب، من املرأة وأن كالب أبناء كالب النصارى وأن رسوله محمًدا وأن واحد هللا بأن
معاقرة نقيصة سيما وال فنقائصنا شيئًا منا اقتبس وإذا تفرنًسا، الناس أقل فالجزائري

الخمرة.»
الجزائر عرب قلوب يف األوربية الحضارة صب باستحالة القائل بالرأي أتفرد لم
املنافع من بعيًدا بحثًا الجزائر أمور عن بحثوا الذين جميع قاله فلقد تربيتنا، بواسطة
أي يف مسلًما خاطبت فما املوضوع، يف ذلك غري العرب متعلمي رأي وليس الشخصية.
الرأي، ذلك عىل رأيته إال آسيا قلب حتى مراكش من املمتدة املسلمني أقطار من قطر
ينظرون الذين لألوربيني العداوة شديدي املسلمني تجعل تربيتنا إن يقول منهم فكل
أخذت الذين العرب متعلمي جميع يل أكد وقد واالكرتاث، املباالة بعدم نيلها قبل إليهم
جديدة احتياجات وخلق وطنهم أبناء إفساد غري إىل تؤدي ال تربيتنا أن األمر يف رأيهم
وجعلهم طالعهم سوء مقتهم غري إىل تؤدي ال أي يقضونها، بما عليهم تمن أن دون لهم
وأنه كبرية، عنهم تفصلنا التي املسافة كون مدارسنا يف يتعلمونه ومما متمردين، عصاة
يف تثور أن دون من عليها األجنبي بسيطرة ترىض أن من األمة عىل عاًرا أشد يشء ال
األفريقية مستعمراتنا يف شاملة الرتبية أصبحت إذا أنه يف ريب وال عنيفة، ثورة وجهه
الهندوس شعار صار كما العرب»، ألبنائها الجزائر «بالد الجزائر: مسلمي شعار يصري

الهنود». ألبنائها الهند «بالد اإلنكليزية: الحضارة من أشبعوا الذين
بتعذر نقول أن لنا جاز أخرى، وبلدان والجزائر الهند يف النتائج تلك تماثلت وملا
ال أمة بالد يف كتلك تجارب عىل نثابر أن املخاطرة ومن الرتبية، بفعل أمة أية تحويل
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لها درأ فيها كبري جيش إبقاء إىل اضطرارنا بدليل شملها السلم أن ندعي أن نستطيع
العصيان. من

كون إثبات سوى أحاول لم فإني التعليم، عدو أنني تقدم مما تستخرجن وال
رجًال أو أخرى، حضارة إىل ينتمي رجًال تناسب ال املتمدن األوربي تناسب التي الرتبية

الصحيح. باملعنى ألمته حضارة ال
الشعوب تفيد كي منها األوربية للرتبية بد ال التي التعديالت يف هنا أبحث وال
تقترص أن يجب الشعوب هذه تعليم برامج أن العرض سبيل عىل أذكر وإنما املتأخرة،
يدوية وممارسات وصناعية زراعية تطبيقات وعىل الحساب، كعلم عملية علوم عىل
مئة وحرب فرنسا ملوك تاريخ من لها أفيد كهذه فمعلومات البقاع، باختالف تختلف
بأن أجبتك املوضوع يف مفصًال برنامًجا وضعي عدم يف السبب عن سألتني وإذا السنة،

نفًعا. يجدي ال فيه يكتب ما كل
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الدينية ومبادئها أوربا أنظمة تطبيق نتائج
املتأخرة الشعوب عىل

املستعمرات، أبناء أخالق يف فساد إىل تؤدي األوربية الرتبية أن السابق الفصل يف بينا
أترك واآلن العقيل، مستواهم ترفع أن غري من لألوربيني شديدين أعداء إىل وتحويلهم
— أخرى مرة إليه أعود أن عىل — املستعمرات أبناء يف األوربية الرتبية نتائج فحص
األبناء. أولئك يف األوربية األنظمة تأثري يف أي اإلدغام، سياسة يف آخر عامل يف وأبحث

إىل فرنسا يف متأصل منترش أنظمتها بتبديل أمة تحويل بإمكان القائل املبدأ إن
أنظمتنا أن لنا يلوح واحد نمط عىل تجري جميعها األمور جعل إىل مليلنا ونحن الغاية،
مبادئنا نبني كنا ملا إننا ثم األخرى، الشعوب عىل نوجبها أن فنرى النظم، أكمل هي
وحينئذ منزلة، كحقائق ألعيننا تبدو النظري والعقل املجردات عىل واالجتماعية السياسية

البرش. سعادة سبيل يف نرشها إىل باحتياج الرسل كجميع أنفسنا يف نشعر
عىل االقتصار إىل اضطررنا لدروسنا االكرتاث قليلة املتمدنة األمم رأينا وملا
النتائج من السبيل هذه يف لنا اتفق وما التفرنس، يف اإلفراط عىل لنحملها مستعمراتنا

الفالسفة. باهتمام جدير
ذلك يف ننظر ولم فرنسوية، واليات مستعمراتنا اعتبار عىل مبادئنا حملتنا وقد
الهمج حتى والعرب والصفر الزنوج يتمتع أن رأينا بل األصليني، سكانها أحوال إىل
واملجالس البلدية املجالس وبتأليف العام االنتخاب بحق أي اإلنسان»، حقوق «بيان بنعم
وهكذا الشيوخ، ومجلس النواب مجلس يف وباالشرتاك املحاكم من وبسلسلة العامة،
الدور أبناء العقيل نشوئهم يف يشبهون والذين يتحررون، يكادوا لم الذين الزنوج يطفر

املعقد. اإلداري نظامنا إىل الحجري
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دخول أوجبت فقد عواقبها، لتقدير كاٍف زمن املذكورة الطريقة عىل مىض وقد
هذه لرأينا اإلحصاءات إىل نظرنا ولو االنحطاط، طور يف الزاهرة مستعمراتنا من كثري

فرنسا. ميزانية من معونة إىل فيها تحتاج حال يف أصبحت املستعمرات
نطالب نفتأ ال ترانا مستعمراتنا يف اإلفالس من اإلدغام سياسة أوجبته ما رغم وعىل
الطوية سليمو البحار وراء ما يف رعايانا أن تظن وال وأكمل، أجمع وجه عىل بتطبيقها
القضائي اإلداري بنظامنا إلعجابهم فليس بها طالبونا فإذا لهجتهم، ذلك عىل تنم كما
بهم وكأني الرضائب، من ندفعه ما مثل يدفعوا أن دون ماليٍّا منه ليستفيدوا بل املعقد،
يف كما أموالهم، من ال ميزانيتنا من وترًعا ومرافئ طرًقا بالدهم يف ننشئ أن يأملون

اإلنكليزية. املستعمرات
الكنوز ذات فرنسا عىل عالة يكونوا أن عىل نفوسهم يف اإلدغام سياسة تدل ا حقٍّ
العام املجلس رئيس قالها التي اآلتية العبارة يف األماني هذه وتتلخص تفنى، ال التي
تصبح حتى فرنسا يف بالتدريج مستعمرتنا إدغام «نتمنى وإليكها: (الرينيون) ملستعمرة
التي الرضائب بنظري كاهلنا إثقال إىل ذلك يؤدي أن غري من ولكن فرنسوية، مديرية

فرنسا.» يف تدفع

فلو بالحقيقة، التعقيد شديدة النظرية لبساطتها األفئدة تستهوي التي اإلدغام سياسة
عن ناشئ ذلك وأن الغاية، إىل مركبة أنها لعلمنا والقضائية اإلدارية نظمنا يف دققنا
ولم ننشأ لم أننا مع نحن ا، جدٍّ قديمة حضارة إياها أورثتنا التي املركبة احتياجاتنا
واملرافعات، اإلدارة يف أسلوبها وشدة بطئها ننتقد ترانا األنظمة تلك حكم تحت إال نرتعرع
اإلداري واملجلس البلدي املجلس وظائف يعلمون الذين فرنسا أبناء عدد أن تظنون وهل
إلخ … االستئناف ومحكمة االبتدائية واملحكمة الصلح حاكم وواجبات العام واملجلس
النظام هذا مثل عليه يطبق أن األنامي أو العربي أو بالزنجي األجمل أن رأيتم حتى كثري
املذكور النظام حسب — له يحق ال التي الواجبات جميع يف فكروا واحدة؟ دفعة املعقد
يراجعه أن عليه يجب فيمن وفكروا نقدية، بغرامة عليه يحكم أن غري من يجهلها أن —
يبتاع أو يبيع أن له يجوز ال أنه واعلموا وسكناته، حركاته يراقبون الذين املوظفني من
أن لرتوا تعقيًدا املراسم أشد يراعي أن دون من بدين جاره يطالب وأن أرض، قطعة
ومن احتياجاته، تالئم التي البسيطة األنظمة بغري له عهد ال هو ألجله، يخلق لم نظامنا
الرضائب تكون وأن رسيًعا، رخيًصا بسيًطا القضاء يكون أن األنظمة تلك مقتضيات
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نزعم التي الحرية يعترب الحياة يف واملوانع القيود يعرف ال إنه وإذ املباغتة من بعيدة
االستبداد. عظيمة إياها نمنحه أننا

الواجب من يرون الذين النظرية العلوم أصحاب سري املالحظات هذه تعوق وال
األناظيم هذه لتطبيق ونحن أنوفهم، رغم عىل بأناظيمنا مستعمراتنا أبناء عىل يمنوا أن
املارتينيك يف فلنا صادراتنا، أهم أنهم ويظهر املوظفني، من كثرية كتائب إليهم نرسل
الهندية قرانا يف ولنا موظف، ثمانمئة الزنوج من سكانها من املئة يف ٩٥ يتألف التي
منهم موظف ومئة الشيوخ مجلس يف وعضو نائب الهندوس غري يسكنها ال التي األربع

املوظفني. من جحفل الصينية الهند يف ولنا قاضيًا، ٣٨
يعرتفون ما رسعان ولكن النظريات، تلك من مشبعني أوربا املوظفون هؤالء يغادر
يف تحقيقه يتعذر خيال عن كناية أخرى أمة نظم لتعتنق نظمها ترك عىل أمة إكراه بأن
للتوفيق طريقة ابتكار يف منهم كل يسعى الصعوبات أنواع يصاقبون وعندما الكتب، غري

الطبيعة. بحكم أحًدا تريض ال الطريقة هذه كانت وإن جميعها، املصالح بني
عن فيستغني الفؤاد، ذكي نشيط حاكم املستعمرة إىل يجيء آخر إىل وقت ومن
يف وقع كما وذلك الزمن، من حينًا املستعمرة تلك فتسرتيح املوظفني، أولئك من كثري
ماليني ثمانية فاقتصد الوظائف، من كثريًا (كنستان) املوسيو ألغى حيث الصينية الهند

عزل. أن لبث ما الحاكم هذا أن غري واحدة، سنة يف
التي الوظيفة عقم إىل بل كفاءتهم، يف نقص إىل موظفينا فشل نعزو أن يجوز وال
تريد وال بها ترىض ال أمم عىل أنظمتنا يطبقوا أن عىل فرنسا هؤالء يغادر يحملونها،
املستعمرات، إىل يصلوا أن قبل تطبيقها من أسهل هو ما يرون وال مضمونها، تفهم أن
ولم بإخفاقهم، ويعرتفوا بعجزهم يشعروا حتى وظائفهم يتسلمون يكادون ال ولكنهم
الصينية الهند إىل حاكًما عرش خمسة سنوات ست يف أرسلنا فلقد ذلك عن الحكام يشذ
عىل يسري أن منهم واحد يستطيع أن دون — أشهر خمسة كل يف واحًدا حاكًما أي —
من صار راتبه فألن السابق؛ يف منها أطول اليوم الحاكم مدة كانت وإذا السياسة، تلك

نافذين. أناس سوى له يختار ال بحيث الضخامة
ال للحكم جديدة طريقة فيبتدع السابق الحاكم بإخفاق يعترب جديد حاكم وكل
الدوام عىل الشخصية نظره وجهة يطبق ال وهو الفوىض، غري إىل النتيجة حيث من تؤدي
النواب مجلس يف ألقاها مفيدة خطبة ففي وزراؤنا، به يأمره ما الغالب يف يطبق بل
أشهر ستة استمر الذي حكمه أثناء يف اضطر إنه قال آنًفا به استشهدت الذي الحاكم

اآلخر. منهم كل يناقض الوزراء من أربعة ألوامر يخضع أن إىل
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دواعي ومن فثورة، فحقد فوىض وهي: اآلتية النتائج إىل تؤدي تلك مثل وسياسة
حديثًا: نرش كتاب يف جاء النتائج، هذه عىل املآل متحدة الشواهد جميع أن األسف

الهند يف علينا تمرد وكل واالنتقاض، اللصوصية علة الوطني املبدأ ليس
سكانها راحة بإقالقنا الحادثات هذه نوجب الذين نحن وإنما الصينية
بهم واستبدادنا قراهم وحرقنا الحقول عن مزارعيهم وإقصائنا وتسخريهم

محاصيلهم. أضعاف ثالثة تساوي باهظة رضائب عليهم وبفرضنا

بل وحدها، الصينية الهند يف املحزنة النتائج تلك مثل إىل الفاسدة سياستنا تؤدي وال
فرنسا، يف إدغامها ملحاولتنا والقديمة الحديثة مستعمراتنا جميع يف يصيبنا اإلخفاق إن
الجزائر بالد ينزع أن أوشك الذي األخري االنقالب سبب بأن اآلن أذكركم أن أريد وال
لكم أذكر وإنما الفرنسوية، بالجنسية واحدة دفعة الجزائر يهود تجنيسنا هو أيدينا من
أثبت (كوالن) املوسيو نرشها كثرية مقاالت ففي السنغال، بالد يف عدول شهود يراه ما
املجتمع بحملنا «إننا فقال: العواقب، من فيها ترغب ال نظًما األمم إلزام سيجره ما لنا
الزنوج وثنيو فيها يشرتك مستمرة طاحنة حربًا سنحصد األوان قبل النظام عىل الزنجي

ضدنا.» ومسلموهم
القوة عظيمي دمنا ما األخرى ومستعمراتنا السنغال يف مستمرة الحرب تكون وال
رعايانا قلوب يف الغيظ نار نوقد الذين نحن إننا القول من يمنعنا ال وهذا والجربوت،

شأنه. يكن مهما االنتقاض إىل فندفعهم
يف كبريًا زمنًا أقام وقد — (پواتودوبلييس) املوسيو السابق البحرية طبيب وقال
وتحويل األوان قبل املستعمرات يف االنتخاب طريقة تطبيق عن «ينشأ — مستعمراتنا
البيض إقامة وجعل السلطة، الزنوج تسلم انتخابية وظائف إىل الرئيسة الوظائف جميع
يمثلهم الذين املستعمرات ناخبي عدد عن بحثنا لو ثم مستحيًال، شيئًا مستعمراتنا يف
إىل ينتسب الذي للزنجي أن لوجدنا االشرتاعية أمورنا يف لالشرتاك برملاننا يف نواب

الوطن.» دفة تسيري يف فرنسويني ثمانية شأن (االنتيل) مستعمرة

يف أبحث أن عيلَّ بقي واآلن املستعمرات، سكان عىل األوربية نظمنا تطبيق نتائج تلك
الدينية: معتقداتنا تأثري

والتبشري، الدعوة سياسة باتباع الحاليني أمورنا والة نتهم أن اإلنصاف من ليس
بمواعظهم يزعجون الذين املبرشين عن السالح بقوة فيه ندافع الذي الزمن مىض فقد
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الدينية، عباداتهم يف أحراًرا مستعمراتنا أبناء تركنا إننا ثم االجتماعية، الرشق مبادئ
الراقية الحضارات إحدى عنارص تطبيق يمكن ال بأنه بياني ألتم األمر هذا أدرس وإني

املتأخرة. الشعوب عىل
هذه ولكن الرشقيني، يف القليل الدينية معتقداتنا تأثري إلثبات أرقام بضعة تكفي
ديننا. إىل الرشقيني تحويل عن بعجزهم أنفسهم املبرشين اعرتاف بجانب تذكر ال األرقام
أمرهم توىل الذين يتيم اآلالف أربعة بقصة استشهدت فقد بالعرب يختص ما فأما
عربي، تأثري كل من بعيدة مسيحية تربية هؤالء تربية رغم فعىل (الفيجريي)، الكردينال

الرشد. سن بلغوا أن بعد اإلسالم إىل أكثرهم رجع
عقدته مؤتمر ففي تلك، من أوسع اإلنكليزية الهند يف سيما وال الرشق يف والتجارب
مبرشي بفشل الترصيح إىل طيلر) (إسحق القانوني القسيس اضطر االنغليكان كنيسة
قوية دولة وحماية كثرية سنني وسعي عظيمة نفقات بعد يقدروا لم الذين اإلنكليز
أعظم املبرشين فشل ويكون دينهم، إىل الناس سفلة من يسري عدد تحويل عىل إال لهم
أنفقوا املبرشين أن فمع دولتهم، من معونة يأملون ال حيث اإلسالم، بالد يف ذلك من
عرش استمرت بمجهودات وأتوا مليون، نصف وفلسطني فارس وبالد العرب جزيرة يف
مختلة بلهاء أنها ظهر وفتاة أجرائهم من قليل سوى ينرصوا أن يستطيعوا لم سنوات
الرشقيني يف تأثرينا تعذر لنا تبني األخرى األمثلة إىل األمثلة هذه أضفنا وإذا الشعور،

وحضارتنا. ومبادئنا بآرائنا
ومن وخياالتهم، ثباتهم يحرتمون الذين من فإني املبرشين، عدو إني تقولن وال
بما لغتنا ينرشون حيث كسورية، املتأخرة البلدان يف العالية خدماتهم يقدرون الذين

فيها. املدارس من يؤسسونه
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عنحتويل األوربية احلضارة أسبابعجز
املتأخرة الشعوب

واللغة واآلداب واملعتقدات األناظيم يف سيما وال عنارصالحضارة، مختلف يف البحث يدلنا
وعىل تعتنقها، التي األمة يف والشعور التفكري طرز وبني بينها تناسب وجود عىل والفنون

يتحول. الطرز ذلك أخذ إذا إال تتحول ال كونها
ملناحي عنوان سوى واملعتقدات النظم وليست الحضارة، نتائج تتلخص وبالرتبية
يشء ومشاعرها األمة أفكار وبني الحضارات إحدى بني يكن لم فإذا الحضارة، تلك
األمة يف مؤثرة غري الحضارة تلك نتائج بها تتلخص التي الرتبية بقيت املطابقة، من

يباينها. ما تناسب ال االحتياجات بعض تناسب التي األنظمة وكذلك املذكورة،
سيما وال — الرشق شعوب بني النفيس الفرق أن تثبت بها نأتي مقايسة وأقل
به تؤثر ال مبلًغا االتساع من بلغ الغرب شعوب وبني — الصينيون والهنود املسلمون
من أي الوجوه، جميع من الغرب شعوب عن الرشق شعوب تختلف تلك، يف هذه أنظمة
يوم كل تسعى الغرب شعوب نرى فبينما واملعتقدات، واملشاعر واملبادئ األفكار حيث
املايض من حياتها تستمد الرشق شعوب نرى املوروثة، املؤثرات ربقة من التحرر يف
يحافظ فالرشق الثبات، من الرشق عادات يف بما الحديثة ألوربا عهد فال غريه، دون
ال الغرب أمم عند تضعضع الذي العائلة ونظام خرسناها، التي املعتقدات عىل باعتناء
عىل محافظة ظلت فينا تأثريها أضاعت التي املبادئ وكذلك الرشقيني، عند سليًما يزال
ا جدٍّ ضعيفة واحتياجات قوي أسمى مثل ذوو الرشقيني أن ومع الرشق، أبناء يف تأثريها
أن والخالصة الغاية، إىل كبرية احتياجاتنا وأصبحت التقلب، طور يف األعىل مثلنا دخل
حافظ القديمة املجتمعات قوام منه يتألف ما وكل والعادات، والتقاليد والعائلة الديانة
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الغربيني، نفوس يف تقوضت أركانها أن مع فيها ريب ال محافظة الرشق يف نفوذه عىل
بعد. مسدها يسد ما إيجاد يف يفكروا لم الذين

فاألنظمة الخصوص، عىل األنظمة يف والغرب الرشق بني العميقة الهوة وتتجىل
معتقداتهم من تشتق — هنوًدا أم كانوا عربًا — الرشقيني عند واالجتماعية السياسية
السياسية وأنظمتها معتقداتها بني فصلت قد تدينًا األمم فأشد الغرب يف وأما الدينية،

بعيد. زمن منذ
إال نوعها يكن مهما البدع عىل فيه الناس يقبل وال مدنية، ال دينية الرشق رشائع
نفوذهم عىل فخافوا الرس هذا اإلنكليز أدرك وقد الدين، تعاليم من مستنبطة كانت إذا
كهنة عىل وحافظوا الهند معابد — الربوتستاني باملذهب تمسكهم رغم عىل — فأحيوا
لرشيعة معرتضني غري منها املشتقة ونظمهم رعاياهم ديانة محرتمني و(سيفا) (فيشنو)
رشيعة بقي الذي وللقرآن سنة، ألفي منذ واملدنية الدينية الهند رشيعة ظلت التي (مانو)

ملسو هيلع هللا ىلص. محمد أيام منذ واملدنية الدينية املسلمني
والنظم النفيس املزاج يف يكن لم الغرب وشعوب الرشق شعوب بني والفرق
الرشق شعوب احتياجات بساطة يف سيما وال الحياة أمور أدق يف بل فقط، واملعتقدات

املعقدة. احتياجاتنا إىل بالنسبة
الشديد البؤس عنوان هي معاشية بأحوال وقناعته الضئيلة الرشق رغبات تستوقف
النوامي، وبعض وخيمة أو وكوخ بلحاف يكتفي فالرشقي السياح، جميع نظر أوربا يف
احتياجاتنا، من شيئًا — الواقع بحكم — يكتسب األوربية الطريقة عىل يتخرج ومتى
ساخط رجل إىل يتحول االحتياجات هذه به يقيض ما ينال أن آنئذ عليه يتعذر أنه وبما
ذو فيها األوربية الرتبية استفحلت التي اإلنكليزية الهند بالد يف واألمر متمرد، بائس
ينال الرعاية بعني إليه واملنظور اإلنكليزية الرتبية من املشبع فالهندي وعربة، معنى
أحذية فينتعل األوربي، النبيل يقلد أن يحاول ذلك وعند شهر، كل يف فرنًكا ثالثني راتبًا
يميض ال أنه بيد الصحف، ويطالع السيغار ويستعمل وطني ناٍد إىل وينتمي فرنجية
كان وإن الطفيف، املبلغ ذلك قلة من الطالع سيئ نفسه يرى حتى قصري زمن عليه

الهندية. العادات عىل محافظتني هنديتني عائلتني ملعيشة يكفي
تكفي األوربي املستعمر حاجات وبني الجزائري العربي حاجات بني واملقايسة
الجزائري العربي فأما الحضارة، سلم يف متفاوتني شعبني رغائب يف التباين درجة إلثبات
ويف (الكسكسو)، املفتول أكلة لطبخ تكفيه الحبوب من قليلة مؤونة يف تتجىل فرغباته
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الطبقة من كان ولو — األوربي املستعمر وأما وبرنس، وخيمة الخالص املاء من يشء
أي الثياب، من وكثري وخمر ولحم بيت إىل يحتاج فهو معقدة، احتياجات فذو — الدنيا

األوربية. البيئة يف تعوده ما جميع إىل
اآلتي: النفيس الناموس مكان كل يف تشاهد التي الكثرية األمور تلك من نستخرج
مبادئ يلزمهم فهو بائسني يجعلهم املستعمرات أبناء عىل األوربية الرتبية تطبيق أن وهو
أنه هذا ومعنى بها، التمتع بوسائل عيهم يمن أن غري من رفيعة عيش وطريقة جديدة،

الحال. أمام بال وبلبلة قلق يف إياهم ملقيًا املوروثة ماضيهم وصايا يمحو
األمثلة سحيقة؟ هوة عنا تفصلهم الذين الرشقيني من وتربيتنا نظمنا تقربنا وهل
دلتنا عندما األمثلة تلك فدعمت النظريات جاءت وقد ذلك، نأمل تجعلنا ال أوردناها التي
يختلف املوروثة وباملشاعر املوروثة، مشاعرها تبدل أن هو األمة عىل يشء أصعب أن عىل

ا. تامٍّ اختالًفا الغرب عن الرشق
قرونًا استمر تأثريًا واحدة ومعتقدات واحدة نظم القومية املشاعر تلك يف أثرت وملا
تجارب ونتيجة األمة مايض عنوان املشاعر إن ثم عليها، للرتبية سلطان ال أصبح كثرية،
روح ألن عظيمة؛ سيطرة ذات وهي اإلرثية. السري عوامل وعنوان األجيال من كبري عدد

منها. مؤلفة األمة
استولوا فالرومان التاريخ، يف كبري شأن أحد يجهلها ال التي القومية األخالق ولتلك
الراقية، القومية بأخالقهم السنني هذه يف الهند يحكمون واإلنكليز اليونان بالد عىل
بعض تردع أن تستطيع تربية من وما ذكائهم، بسمو مما أكثر ونشاطهم وبصربهم
والجهود. السري يف االستمرار عن والعجز التبرص وعدم االندفاع عن مثًال كالزنوج األقوام
الشعوب نرى املدرسية، النظريات من عدد الستظهار كفن التعليم إىل نظرنا وإذا
أن تستطيع مثًال كالزنوج املتأخرة بالشعوب الطبيعي اإلنسان تاريخ ينعتها التي
عودته عند (هيبو) املوسيو الجامعة أساتذة أحد قص فلقد كاألوربيني، تربية تكتسب
من مختارات وترتجم هندسية، أدلة تستظهر الزنوج ناشئة فيها رأى أنه أمريكا من
رب أبناء والبيض الزنوج أن عىل أدل يشء «ال قال: ثم متقنة، ترجمة (توسيديد) كتب

األمر.» ذلك من الفريقني بني تفرق لم الطبيعة وأن واحد،
األستاذ أن أعلمه الذي وإنما ال، أو واحد رب أبناء والبيض الزنوج هل أدري وال
الشعوب تهذيب بأمر يهتمون ممن كثري قلوب عىل ران كما الوهم قلبه عىل ران املذكور
يف التعليم إن وهو: اآلتي للسبب قلوبهم عىل ران إنه أقول مثًال، كاملبرشين املتأخرة
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املرء ذكاء أخذ فإذا الذاكرة، يمأل يشء وكل العلمية، املباحث استظهار عىل يقوم املدارس
العقلية قابليته نسبة عىل بها االنتفاع ويكون املحفوظات، بتلك االنتفاع عىل قدر النمو يف
القرون، غضون يف شعبه اكتسبه ما خالصة بالحقيقة هي التي املوروثة والخلقية
التفاوت. هذا إزالة عىل تربية أية تقدر وال الشعوب، تفاوت رس هو القابليات واختالف
أن سوى علة لذلك وليس األوربي، ينجح كما املدرسة يف املتأخر الشعب ابن ينجح
بني الذهني التفاوت وأن الصبيان، بأدمغة جديرة استظهار دروس املدرسية الدروس
تقدم كلما يفقد األوربي الصبي إن نقول أن نود وبهذا الرشد، سن قبل يبدو ال الشعوب
عند الوراثة نواميس بحكم يقف املتأخر الشعب ابن عقل أن مع الصبياني عقله السن يف
من ريب يف كنتم وإن املدرسة، يف اكتسبه بما االنتفاع من يمنعه وقوًفا الحدود بعض
التي الفروق لرتوا دراستهم عهد يف متساوين كانوا الذين والزنوج البيض فتعقبوا ذلك

الحياة. معرتك يف العرقني بني تفصل
والعرب الزنوج صفات تفسد أنها هي األوربية للرتبية النهائية النتيجة إن قويل أكرر
األحيان بعض يف ينالون قد نعم األوربيني، صفات تمنحهم أن غري من املوروثة والهنود
خالل من إليه ينظروا أن بعد إال به ينتفعون ال أنهم إال األوربية املبادئ من بصيًصا
املبادئ ومتناقض األفكار متباين يتقاذفهم وهكذا ومشاعرها، املتأخرة شعوبهم تأمالت
وهم منها، واحدة تذليل عىل يقدروا أن دون الحياة مصادفات وتتجاذبهم الخلقية،

الزمن. اندفاعات غري دليل لهم يكون ال حتى الحال هذه عىل يستمرون
األوربية، تربيتنا من املستعمرات ابن يكتسبه الذي الضعيف الطالء يخدعنَّك ال إذًا
ينظر ال أن يستحب والتي املسارح، يف يلبسونها التي املمثلني ثياب يشبه الطالء فهذا
املدارس عىل تخرجوا الذين الهند متعلمي مرة مئة من أكثر حادثت وقد قريب، من إليها
وأفكارهم أفكارنا بني املسافة أن فشاهدت أوربا يف الجامعات عىل أو الهندية اإلنكليزية

ا. جدٍّ عظيمة ومنطقهم ومنطقنا
ال األوربية؟ الحضارة مستوى إىل تصل لن املتأخرة الشعوب أن ذلك يعني وهل
تمر أن بعد إال لها يتيرس ال الوصول هذا ولكن األيام، أحد يف إليه ستصل أنها يف ريب
عانوا أيًضا فأجدادنا عنه، تفصلها التي املراحل جميع من — بالطفرة ال — بالتدريج
مساعَي القديمة الحضارة بكنوز وانتفاعهم منه خروجهم تطلب وقد الهمجية، طور
تلك عنارص يف أدخلوها التي التبدالت أمر وليس التقريب، وجه عىل سنة ألف استمرت
حضارة فكأن املجهول، باألمر بها ليلتئموا وفنونها وأناظيمها لغتها يف أي الحضارة،
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الشعوب عقول تالئم ال حضارتنا أن كما املتأخرة عقولهم تناسب ال كانت كتلك رفيعة
الحارض. الوقت يف املتأخرة

تصري ال فالبزرة الحياة، ذوات نواميس وجوب واجبة االجتماعي التطور سنن
النمو يد تنالها أن بعد إال رفيعة تضَحى ال والحضارات رجًال، يصبح ال والطفل شجرة
به نأتي بما تطورها أمر األمم عىل نعكر أن املتعذر من وليس املحسوس، غري التدريجي
أن نستطيع ال أننا إال بكرسها البزرة نمو حيال الوقوف عىل نقدر أننا كما عنف، من

التطور. ذلك سنن نبدل

وهي: حضارتنا املتأخرة األمم إلزام عن عجزنا يف األسباب أحد عن اآلتية بالكلمة نعرب
التي والرتبية واملعتقدات فاألنظمة األمم، تلك إىل بالنسبة ا جدٍّ معقدة الحضارة هذه إن
عقب، عىل رأًسا معايشها طرق تقلب ال التي هي النفيس مزاجها يف التأثري عىل تقدر
الغالب يف هي املسلمون عليها استوىل التي فاألمم الرشق، يف املسلمني تأثري نفرس وبهذا
كثريًا تقايس أن عليها ليس أي عندهم، ما مثل وعادات وحاجات مشاعر ذات رشقية أمم
الغربية حضارتنا اعتناق يف تقاسيه أن عليها كما اإلسالمية الحضارة عنارص اتخاذ يف

املعقدة.
املادية قوتهم إىل العالم يف واملادي الذهني املسلمني تفوق بعزوهم املؤرخون ظن
االنتشار عىل استمرت اإلسالمية الحضارة بأن عليهم فريد الحقيقة، كبد أصابوا أنهم
عرشين الصني يف بلغ بالقرآن املؤمنني عدد وبأن املسلمني، سلطان زوال بعد طويًال زمنًا
عدد وبأن األوقات، من وقت يف البالد تلك عىل هيمنة للمسلمني يكن لم أنه مع مليونًا
املؤمنني عدد يزال وال املغول، دولة أيام منه أكثر أي مليونًا، خمسني صار الهند مسلمي
أن استطاعت التي الوحيدة األمة هم الرومان بعد فالعرب مطردة، زيادة يزيد باإلسالم
بدينها أي عنارصحضارتها، من عنرص بكل ترىض تجعلها وأن الشعوب، مختلف تمدن
السيايس كيانهم عىل طرأ الذي بعد نفوذهم يتقلَّص أن من بدًال وهم وفنونها، ونظمها
ذلك وعلة النرضة، العظيمة دولتهم أيام لهم يتفق لم مبلًغا ويبلغ قبل ذي من أكثر تراه

لبساطته. املبتدئة األمم احتياجات يالئم منه تستنبط التي واملبادئ القرآن أن
وكلما ومعتقداتهم، أنظمتهم تجاًرا بصفتهم ولو وحلوا مروا أينما املسلمون يبذر
فاملسلمون اإلسالم، تعاليم تنرش قبائل شاهدوا إفريقية مجاهل ارتياد يف السياح أمعن
الذين األوربيون وأما عليها، األدبي سلطانهم ويبسطون جهدهم، إفريقية شعوب نُوَن يَُمدِّ

األدبي. لنفوذهم أثًرا فيه يرتكون ال كتجار أم كفاتحني سواء الرشق يجوبون
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يف الدينية ومعتقداتهم وأنظمتهم برتبيتهم التأثري عىل يقدرون ال األوربيني أن والخالصة
ال الكتاب هذا مجال كان فلما الحديث، اليابان بتاريخ عيلَّ يُعرتض وال برسعة، الرشقيني
وهو: اآلتي بالبيان أكتفي الحضارة سلم يف رفيعة درجة بلغت أمة أمر لتفصيل يتسع
األساسية قوانينه يغريِّ لم الحارض الوقت مبتكرات عىل واحدة دفعة بإقباله الياباني إن
فتعلم الحياة، معرتك إىل نزل الذي اإلقطاعي األمري كمثل فَمثَلُُه وأخالقه، ومعتقداته
للياباني تيرس ما أن غري العقيل، مزاجه يغري أن دون املدافع واستعمال القاطرات َسْوَق
الباطنية. حياته ثبات األوربي أعني عن حجب الخارجية حياته يف سطحي تغيري من

حضارة ذات لها افتتاحنا وقت استعمارها نود التي البالد تكن لم األمر كان ومهما
التََّفْرنُِس عىل حمله أو شعب أي إدغام يف آمالنا إن نقول ولذا السابقة؛ اليابان كحضارة
غري وقوانينهم ونظمهم عاداتهم املستعمرات ألبناء فلنرتك خطرة، أوهام عن عبارة
إىل للوصول ويجب عليهم، بالوصاية ولنكتِف د، املعقَّ اإلداري نظامنا إلزامهم يف ساعني
بدرس منهم يبقى ما نطالب وأن املستعمرات، يف موظفينا عدد نقلل أن الغرض هذا
يقِدرون حال يف نجعلهم وأن دقيًقا، درًسا ولغتهم وعاداتهم املستعمرات أبناء طبائع

النفوذ. من يلزمهم ما اكتساب عىل بها
نفًعا، يجدي ال تفصيلها أن العتقادي املذكورة اإلصالح مبادئ بإيجاز اكتفيت
الحارضة السياسية املبادئ من يتألف أنه وبما طويل، زمن بعد إال ينال ال العام فالرأي
تميل لكونها واملشاعر اقتحامها، يصعب العام للرأي جريان املذكورة للمبادئ املناقضة
تأثري ال والرجال املال من كثريًا تطبيقها سبيل يف نخرس التي اإلدغام سياسة علينا
من كبري عدد بعد إال العقيل للمنطق النرص يتم وال السياسة، هذه يف العقيل للمنطق
قلوبهم املفعمة الناس بصائر تنوير عىل تقدر التي هي وحدها فاملصائب التجارب،

باألوهام.
نثابر أن الصحيح من هل وهي: األسئلة هذه — قلوبنا يمأل والحزن — لنورد وإنا
من أجدادنا سفك التي الدينية كاملعتقدات وهمية أحالم لتحقيق الخطر ضاللنا عىل
أناس السياسيني رجالنا بني يكون أن العقل يقبله مما وهل دمائهم؟ من كثريًا أجلها
أن الصواب من وهل رغمها؟ عىل السعادة أنواع الشعوب ملنح رسالتنا صحة يعتقدون
مثًال العرب كمزاج — النفيس الشعوب مزاج تحويل إمكان االقتصاد علماء من كثري يرى

ومدنهم؟ قراهم يف املشاع وإلغاء العائيل نظامهم بتغيري —
أهرقنا فباسمها الويالت، من علينا اإلنسانية يف مبادئنا جرَّته فيما قليًال فلنفكر
أمم حمل نود وباسمها لنا، عدوة اليوم أصبحت التي الشعوب لتحرير دمائنا من كثريًا
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علينا الشعوب مختلف أحقاد غري ذلك جراء من نلنا وهل التفرنس، عىل آمنة مطمئنة
العداء؟ إيانا ومناصبتها

يف ليسيح مستعمراتنا يرتك الذي الفرنسوي السائح عىل كبري دهش يستويل
يرى إذ مستعمراتنا، يف كسياستنا سياسة تطبق ال حيث األخرى األوربية املستعمرات
موظف بألف البرش من مليونًا ٢٥٠ يسكنها التي الهند مستعمرة يديرون اإلنكليز
ويسرتونها ترًعا الهند يف يفتحون ويراهم ألًفا ستني عىل عددهم يربي ال وجنود إنكليزي
إن نعم واحد، بدانق إنكلرتة يطالبوا أن دون األعمال من وغريها الحديدية بالسكك
العامة باملجالس لها عهد وال العامة، االنتخابات نظام تعرف ال الهنود من املاليني تلك
نفسها تدير أنها إال يمثلونها، نواب بريطانيا برملان يف لها وليس املعقدة، وبأنظمتنا
ال الذين اإلنكليز موظفي من قليل عدد وصاية وتحت القديمة عاداتها حسب بنفسها

جهدهم. شؤونها يف يتدخلون
يد عىل أمورهم ندير الذين مستعمراتنا أبناء من تعاسة أكثر الهنود هؤالء وهل
ذلك يعتقد من ليزر ألجلهم؟ تسن لم التي وعاداتنا قوانيننا حسب املوظفني من جحفل
هم ال الذين الفرنسويني املوظفني من مئات يديرها أنه يرى كي الهند يف القليلة قرانا
أنظمتنا تطبيق عن نشأ وأنه عقب، عىل رأًسا القديمة الهندية النظم قلب سوى لهم
لريى الهند بالد إىل ليذهب ثم فيها، السلم مقام األهلية والحروب الفوىض قيام عليها
قلما اإلنكليزي املوظف وأن التعظيم بعني اإلنكليز أسياده إىل ينظر الهندي أن وهلة أول
ممتًعا وأخالقهم وعاداتهم أنظمتهم يحرتم وأنه والخاصة، العامة الهنود أمور يف يتدخل
عىل قادًرا كنت ولو مستعمراتنا، أبناء بها يتمتع كالتي وهمية ال حقيقية بحرية إياهم
وألقلعنا رأيي، يرى ال واحد بينهم كان ملا السياحة هذه مثل الفرنسويني جميع إلزام

قوانينا. عىل األجنبية الشعوب بحمل القائل املبدأ عن
أوهامنا محل ليحل جاء جديد أعىل مثل مظهر فهي املبادئ؛ تلك نزدري أن ويجب
حق لها التي هي وحدها القوية الشعوب أن نعلم أن علينا وإنما أضعناها، التي الدينية
مستقبل وأن الحارض، الوقت يف العالم إليه يتدرج الذي االقتصادي العراك يف الحياة
الوهم حظرية إىل بالتجائنا املستقبل هذا سنخرس وأننا باألوهام، وطيًدا يكون ال وطننا

والخيال.
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يعرف ولم مبدأين، إىل التاريخ أدوار مختلف يف األمم اتخذتها التي االستعمار طرق ترد
السالح بقوة الشعوب تدويخ وهو لالستعمار، واحد أسلوب سوى األمر بدء يف الرومان
حتى ببطء تتناسل فكانت البقية وأما كأرقاء، أبنائها من األقوياء وبيع كنوزها وسلب
وهكذا. ثانية كنوزها فيسلبون الكرة الرومان يعيد وحينئذ وتغتني، السابق الفراغ تسد
فابتكروا كثريًا، تفيدهم ال الطريقة تلك أن األمر نهاية يف أدركوا الرومان أن إال
املفتتحة البالد سكان استثمار عىل قائمة أخرى طريقة اإلمرباطوري العهد أوائل يف

لعيشهم. يكفي ما لهم يرتك أن عىل بالرضائب بإرهاقهم
تطبيقها عند توجبه ما وعىل القرون، مر عىل يذكر تغيري الطريقة هذه عىل يطرأ ولم
الفاتح اضطرار بسبب كبري تعقيد إىل تؤدي واملتبوع التابع بني حسنة عالئق من بكياسة
منظمة إدارة تتطلب إنها ثم املزاحمة، األمم جيوش ضد املفتتحة البلدان عن الدفاع إىل
املستعمرات أبناء اشمئزاز غري املستعمرون يجني ال رديئة اإلدارة كانت فإذا وحكمة،

واضطراباتهم. قالقلهم واستمرار وبغضائهم،
يكتفوا أن وهي الغاية، إىل لبقة ثالثة طريقة الطريقتني تينك إىل األملان أضاف وقد
يرتك أن فبعد عنها، والدفاع إدارتها أمر لألجانب يرتكوا وأن املستعمرات أثمار باقتطاف
ويستغلونها فيها يقيمون عليها واملحافظة األخرى لألمم املستعمرات افتتاح أمر األملان
الصدف ويرتكون اللؤلؤ يحرزون أنهم ذلك ومعنى مراكش، يف اآلن شأنهم هو كما

املستعمرات. عىل اليد لواضعي
والتجارة الصناعة يف وأفضلية الخلقية املزايا بعض يتطلب الطريقة هذه تطبيق
األفضلية، تلك األملان اكتسب الفنية األملان تربية فبفضل املزاحمني، جميع ملضاربة تكفي
عن أنفسهم اإلنكليز عدل وقد التقريب، وجه عىل متعذرة اليوم مصارعتهم وأصبحت
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يلبثوا وال والتجارة الصناعة عىل فيستولوا بالتدريج عددهم يزد يحلوا فأينما مكافحتهم.
سادة. يصريوا أن

الساحلية البقعة يف مهم شأن ذوي سنة عرشين من أقل يف أضحوا الصورة هذه عىل
وينحرص العظيمة، التاريخ حوادث من فيها وقع بما واملشتهرة دازور) (كوت املسماة
األمر أول األملان أخذ فلقد يوم، كل الشأن هذا ويزيد منها مرت كيلو مئتي يف اآلن شأنهم
سنة بحثت وقد بأيديهم، أصبحت حتى البقعة تلك يف الفنادق صناعة عىل يستولون
عىل تحتوي وعرشين اثنني عددها البالغ فنادقها فوجدت (مانتون) يف األمر عن ١٩٠٦
فندًقا دازور) (كوت يف صادفت وما فرنسويٍّا، و٥٠ أملانيٍّا ٣٥٠ منهم مستخدم ألف

الواطئة. الدرجة من منازل بضعة حاشا فرنسويون يديره
بني يقيسون الذين قلوب يف العجب يلقي الذي الجرماني االستيالء ذلك ويرجع
األملان مهارة إىل منه أكثر اقتصادي سبب إىل املايض يف وبينها اآلن دازور) (كوت حالة
أن بعد موًرسا اآلن أصبح فقريًا ١٨٧٠ حرب قبل كان الذي فاألملاني الفنادق؛ أمور يف

الصناعة. عالم يف تقدم
ليسرتيح دازور) (كوت إىل يجيء كبري شغل بعد وهو فيغتني، األملاني يجدُّ إذًا

إلخ. … باألرايض ويضارب مصنوعاته من شيئًا آخر إىل وقت من ليبيع ثم ويتلهى
كل صار الربح كبرية — األملاني يديرها التي سيما وال — الفنادق صناعة كانت وملا
أهلية تثبت ومتى ا، خاصٍّ فندًقا لنفسه يؤسس أن األملاني الفنادق أحد مدير به يحلم ما
فندًقا. به ليؤسس ماًال غريها أو (همربغ) يف املصارف أحد أصحاب يقرضه املدير هذا
مصارفنا أصحاب أن مع املال من إليه تحتاج ما املصانع األملانية املصارف تسلف
عىل ويقبل أموًال الدولة ليسلف املصانع هذه مثل عن الجمهور أنظار تحويل يف يسعون
هذه وهي بنسبة كثرية مصانعنا1 أرباب عمالة وتكون األجنبية، املالية األوراق اشرتاء
عن البحث يف صعوبة — مثًال هايتي ودولة فينزوئال كدولة — دولة أية ترى وال األوراق،
املصارف أصحاب أن عىل يدل ال وذلك استقراضها، لرتويج مستعدة فرنسوية مصارف

١٢٠٠ البالغ الرويس القرض ترويج يف إليها عهد التي باريس يف الخمسة املصارف عىل عاد لقد 1

املذكورة الدراهم ذهاب عىل لنحزن وإنا مليونًا، ٩٦ أي املبلغ، هذا من املئة يف ثمانية فرنك مليون
الُعَدد من إليه يحتاجون ما منهم يشرتون فالروس األملان، إىل الصناعية آالتنا لتجديد إليها نحتاج التي

البحرية. واألدوات الصناعية واآلالت الحربية
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معرفة أكثر أنهم عىل يدلنا وإنما فرنسا، يف املصارف أصحاب من وطنية أعظم أملانيا يف
يف الفنادق مديري أحد أن يل روي فقد فيها، األموال تسلف أن يجب التي باملواضع
فاشرتى ٢٠٠٠٠٠ أقرضه مرصف صاحب عىل فعثر فرنك ٦٠٠٠ ادخر كارلو) (مونت

سنوات. خمس بعد فرنك بمليون باعه فندًقا املبلغ بهذا
قريب (مانتون) يف أملانيني فندقني حسابات عىل سنني بضع منذ اطلعت ولقد
وأن فرنًكا ٣٩٧٤٤٤ مبلغ ١٩٠٤ سنة موسم يف ربح األول أن فرأيت اآلخر من أحدهما
منجم أي بها يأتي ال هذه مثل فمبالغ فرنًكا، ١٦٧١٥٣ مبلغ املوسم ذلك يف ربح الثاني
فرنسا يف ما يعلمنا الذي العبقري الرجل علينا بها يمن التي الخدم أعظم وما ذهبي،
املقفرة البعيدة األصقاع إىل الهجرة عىل يحضنا أن من بدًال األجانب يستثمرها كنوز من
استعمار يف نسعى أن قبل فرنسا بكنوز االنتفاع يف نفكر ال وملاذا املحمة!2 الفقرية

مدغسكر؟ أو الكونغو

أملانيا يف الفلسفة شيوخ من شيخ باريس إىل حديثًا فيه عدت الذي القطار يف كان
أخذت وقد مسايرة، كل من مجرًدا رأيه بيان إىل ودعوته السابقة مالحظاتي له فذكرت
مستبد قيرص يقودهم الذين األملان حال سوء من أتوجع — نفسه يف طمأنينة أللقي —

فقال: الفيلسوف ابتسم هنالك مطامع، ذو

يأكل زمن يف يظهرون سيلال أو كنابليون القيارصة أن عىل التاريخ يدلنا
خفيفي قيارصة ظل تحت لعيشنا علينا تحزنوا فال األمة، فيه االنقسام
الذين االنقراض قيارصة دور نحو لسريكم أنفسكم عىل احزنوا بل االستبداد،
جليًال قيًرصا لنفضل وإننا لكم، السائدة الفوىض من لينقذوكم إليهم تلجأون

بالدكم. يف سيظهرون الذين املصادفات قيارصة عىل قيرصنا مثل محبوبًا
يف نظركم استوقفت التي االقتصادية األمور يف فلنبحث وللقيارصة، لنا وما
حرب منذ أملانيا تطور عىل أقف يجعلني ما العمر من بلغت لقد دازور)، (كوت
رقي سبب الحظتم كما هي الخلقية الصفات وبعض الفنية فالرتبية السبعني،
أبناء بني كثريًا يكون وقلما — الذكاء وأما والتجارة، الصناعة عالم يف أملانيا

الحمى. فيها تكثر أي 2
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فأنت الوجود، عن الخيايل األملاني غاب وقد الرقي، هذا يف له عمل فال — وطني
تأسيس عىل منكبٍّا تراه وإنما الفلسفية، باملناقشات أوقاته يقيض اآلن تراه ال
فاتني وما برسعة، إيساره يوجب ما جميع وعىل واملرافئ واملصارف املصانع
والذي الكماليات من اللحوم أكل معتربًا فقريًا فيه األملاني كان الذي الوقت
وأما املنحطة، الفنادق يف إال يبيت وال الثالثة، الدرجة يف إال يسيح ال فيه كان
أصبح النعمة حديثي كجميع وهو نفسه، مرفًها موسًعا األملاني فأرى اليوم
الحديدية خطوطكم مستخدمي جانب يف الحق بأن أعرتف وإني فظٍّا، وقًحا

املتقدمة. حضارتكم برقة لهم عهد ال الذين األملان غلظة من لتذمرهم
فلألملاني مزاياه. من شيئًا األملاني تعدم ال ولكنها فيها ريب ال نقيصة هذه
داركم عقر يف يزاحمكم اآلن هو وها الفنية، وتربيته ونظامه بآالته األول املقام
املنتجات كصناعة األخرى بعد واحدة صناعاتكم ويبتلع شديدة مزاحمة
… الكهرباء وأدوات الدقيقة واملوازين املرئية، التصوير وعدسات الكيماوية
ال سوف التي الجمركية لحواجزكم درءًا مصانع بالدكم يف يقيم أخذ وقد إلخ،

نفًعا. تجدي
يف نسعى واآلن أخرى، أمكنة يف مثله إذًا ترون دازور) (كوت يف ترونه وما
املتوسط، األبيض البحر سواحل يف بقعة أجمل استعمرنا كما مراكش استعمار
إىل بسيطة أمرها من شيئًا صحفكم تدرك لم التي مراكش مسألة إن ا حقٍّ
دراهم افتتاحه سبيل يف وننفق القطر هذا نفتتح أن نرى ال فنحن الغاية،
معه، االتجار من منعنا عن بردعكم مكتفني ذلك رشف لكم تركنا بل كثرية
كفاها بل الغرض هذا إىل للوصول حرب غمار تخوض أن أملانيا عىل وليس
فيكم الوطن فكرة انحالل فيه يتم الذي اليوم تنتظر وهي تهديدكم، لبلوغه
عليكم، الحرب لتشهر والتسليح التجنيد وعدم بالسلم القائلني رجالكم يد عىل

مطاليبها. عليكم تميل كي قليل مجهود إىل إال تحتاج ال وحينئذ
التي هي وإنما الصناعية، والوجهة التجارية الوجهة من إنكلرتة نخىش ال

منه. مفر ال أمًرا لها محاربتنا كانت ولربما الوجهتني، هاتني من تخشانا
حاجتنا، تسد ال (همربغ) أصبحت فلقد كمراكش، قطر تدويخ نود ال نحن
وشماًال يمينًا الطرف أدرنا وقد كبري، تجاري حربي مرفأ إىل مضطرين ورصنا
كثرة ومع املذكور، للوصف حائًزا (أنفرس) مرفأ غري ً مرفأ جوارنا يف نجد فلم
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ال ذلك أن نرى (أنفرس) يف ومصارفنا البحرية ومشاريعنا التجارية بيوتنا
التجارية سلطتنا تقرتن أن يجب بل إنكلرتة، من قريب كهذا مرفأ يف يكفي
القطب فصلها فقد املطامع هذه البلجيكيون ويعرف العسكرية، بسلطتنا فيه
وال البلجيكي، الربملان يف ألقاها خطبة يف بيكار) (أدمون املوسيو السيايس
أنه فاتها أنه إال زوالها، تأخري عىل هولندا مع باتحادها تقدر البلجيك أن ننكر

األمر. آخر يف الشمس تحت مكان الصغرية لألمم يكون ال
الحرب، علينا فيشهرون الطبيعة بحكم االستيالء ذلك اإلنكليز وسيقاوم
منكم أضعف آنئذ ستكونون أنكم بما ولكن إليهم، ستنضمون أنكم يف شك وال
يحتمل. ما عىل الطاحنة الحرب تلك نفقات تأدية يف شأنكم سينحرص اليوم
تضني والسياسية الداخلية منازعاتكم نرى الحرب تلك تقع وريثما
مقت موجبة االضطهاد إىل وامليل التسامح عدم من درجة بلغتم وقد قواكم،
بقيت التي هي والحسد الحقد مشاعر أن ويظهر لكم، الحرة األمم جميع
يف كنتم أنكم مع السفىل الدركة إىل تهبطون بكم وكأني الالتينية، األمم يف
ولم الرضائب كاهلهم أثقلت ضعاًفا قوًما تكونون أخذتم فقد األوىل، الدرجة

املال. من يستبقونه ما غري عندهم يبَق
عن تعدلوا أن يجب االنقراض إىل انحداركم دون تحولوا لكي وأنتم
بروح تتحلوا وأن تربيتكم طرق تغريوا وأن والدينية السياسية أحقادكم
كانت وإن هذه مثل فصفات بيان، وفرسان فن أرباب بقيتم لقد التضامن،
واالقتصاد والصناعة العلم سري يف لها كبري شأن ال أصبحت املايض يف مفيدة
هذه وتتطلب الحديث، للعالم السائدة هي الفنية واملناهج الحارض، الوقت يف
العمل بغري تكتسب ال دقة الصناعة أمور يف أم الحرب أمور يف سواء املناهج
سيظل والدقة الضبط عدم أن ويظهر املديد، والصرب والثبات املستمر املنظم
عن أقلعت كيف لرتوا النرضة صناعتكم إىل فانظروا الالتينية، لألمم سائًدا
بحريتكم وكذلك ومناهجنا، صناعتنا صاقبتها عندما سنوات بضع يف النضال
رشكاتكم أسهم أسعار هبوط من ذلك عىل أدل وال التقريب، وجه عىل اختفت

البحرية. رشكاتنا أسهم أسعار فيه ترتفع وقت يف البحرية
سلطان يقوم وعليها خطبكم، يف كبري شأن والسلمية اإلنسانية وللرباهني
يف للعالم السائدة االقتصاد مقتضيات يف عملها هو ما ولكن االشرتاكيني،
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دون يحولوا كي (فيزوف) بركان إىل نابويل أهايل توسل كعمل عملها زماننا؟
املهيمنة االقتصاد مقتضيات وكذلك العزائم، بقراءة تخمد ال فالرباكني ثورانه،
ولد ذات تكون رشعت أملانيا وهذه الُخطب، بتأثري مجراها تحول ال األمم عىل
أسواق من لها بد ال كثرية منتجات تصنع وهي الولد، قليلو أنكم مع كثريين
العالم صغر فلقد القريب، املستقبل يف ذلك عليها وسيستحيل فيها، تبيعها
هذا أجل ومن اقتصاديٍّا، اليابان عليه استولت الذي الرشق من يدنا ونزعت
وأبنائنا، مصنوعاتنا من يفيض ما إليكم فسنصدر جرياننا، إىل أبصارنا ندير
من عندكم واقع هو بما ضعفكم فيه يتم الذي القريب الوقت ننتظر واليوم
التاريخ، لسنن تبديل وال ضدنا، الدفاع عليكم فيتعذر والفوىض االنقسام
طرأ وال ذلك، بغري تقدم يحدث فلم األقوياء، أمام زوالهم الضعفاء فمصري
ويل وهي: مثًال فأضحت سنة ألفي منذ قالها التي (برينوس) كلمة عىل يشء

للمغلوب!

تنفع ماذا ولكن مزاعمه، عن نجيب أن ويمكن األملاني، الفيلسوف قاله ما ذلك
من شيئًا أرى وأنا باريس من دنونا األدلة؟ فيها تؤثر ال التي املرء عقائد إزاء األجوبة
بما شاعًرا مبتسًما كتفي بهز اكتفيت وقد إليه، املشار الفيلسوف قاله ما يف الحقيقة

مظلمة. هوة من مقرتب سائح كل به يشعر
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األول الفصل

االجتامعية الفوضى

كان بل اإلنساني، باملذهب قائًال سلميٍّا سنسورينوس) (مارسيوس القنصل يكن لم
القديم العالم مدن أغنى كانت قرطاجة أبواب من دنا فلما األعداء، نفسية يعلمون ممن
(سنسورينوس) امتدح أن وبعد السلم، ومحبي والتجارة الفنون يف نضارة وأكثرها
وسلموها سالحكم «ألقوا مستنتًجا: لهم قال الحرب فظائع ولعن السلم، فوائد لهؤالء
«سلموني لهم: قال ثم طلبه، إىل فأجابوه حمايتكم.» أمر عاتقها عىل روما فستأخذ إيل،
بالدفاع روما تعهدت أن بعد منها فائدة ال النفقة عظيمة كثرية فهي الحربية، سفنكم
عىل «تحمدون لهم: قال وحينئذ عليهم، به أشار ما املساملون ففعل أعدائكم.» ضد عنكم
— روما أن وهي أخرى بتضحية تقوموا أن إليكم أطلب أن إال عيلَّ يبَق ولم خضوعكم،
مكان أي يف باإلقامة لكم تسمح فهي قرطاجة، أهدم بأن أمرتني — عصيان لكل دفًعا
القرطاجيون أدرك هنالك البحر.» من درجة ثمانني يبعد أن عىل الصحراء يف تختارونه
مع ُحِرقت فقرطاجة أنفسهم، عن يدافعوا أن عبثًا حاولوا وقد السلمي، املذهب أخطار

التاريخ. عن وغابت السكان من فيها َمن
وزرائنا رئيس بال عىل خطرت أنها وأظن العرب، من كثري عىل القصة تلك تشتمل
تمثال أمام ألقاها التي خطبتُه الظن هذا عندي أحدثت الربيد، موظفي اعتصاب بعد
الجرأة ذوي لغري املستقبل وليس األقوياء، لغري حق ال «أنه فيها: جاء فقد (غامبتا)،
فقمع أجمعني، الناس بازدراء جدير املوظفني عصاة يحابي مجتمع وكل واإلقدام،

األمة.» سالمة تمليها رضورة عصيانهم
تمرد ملعالجة يَر لم آخر ركن لهجة تناقض اللهجة هذه أن الحظ حسن ومن
يجب «إنه وهي: اآلتية، املبهمة الصيغ سوى وهدمهم واعتصابهم العمال ووعيد املوظفني
العمال»، طبقة عىل يعتمد وأن وقته ابن الرجل يكون وأن حسابه، وقع ملا يحسب أن
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العمال يعاملوا بأن بالسعداء وصفهم الذين األمور أولياء بمناشدته كالمه ختم وقد
بحب القائلة الحديثة الفلسفة مظاهر من هي اللهجة وهذه وسخاء، بكرم واملوظفني
الجبن «فلسفة — صوريل جورج تعبري حسب — تسمى بأن أجدر هي والتي اإلنسانية

والنفاق».
أصحاب بخوف شعروا فكلما الكالم، هذا عن واملوظفني العمال جواب نجهل وال
أولو يبديها مقاومة أقل عند يأتون ال وهم وتهديدهم، ازدرائهم يف أمعنوا منهم األمر
املستويل هو الخوف أن األسف دواعي ومن والحرق، والتخريب االعتصاب سوى األمر

معلوم. هو كما الثورات وهيأ الجيوش كرس الذي هو والخوف الحكومة، رجال عىل
اعتصاب أيام قالها لو كبريًا تأثريًا تؤثر الصائبة السابق الوزراء رئيس وكلمات
غري إىل املتمردين لهؤالء اإلذعان يؤدِّ ولم سهًال، كان آنئذ فالدفاع ألبعده، الربيد موظفي
(ماكيافييل) قال كما فالجماعات الحكومة، رجال ويحتقرون بقوتهم يشعرون جعلهم

بالقوة. شيئًا منه تأخذ ملن شاكرة تكون ال
يف اإلذعان سبيل اختري وقد لقدمه، االعتبار بعني (ماكيافييل) قول إىل ينظر لم
ملا ولكن الربيد، موظفي رواتب زيادة الرسمية الجريدة نرشت ما فرسعان األمر، بداءة

اإلذعان. عىل تستمر ال بأنها الترصيح إىل الحكومة اضطرت مطاليبهم زادت
الحكومة وبتهديدهم مفرطة بوقاحة إال رغباتهم يبدوا لم الربيد موظفي إن ثم
سياسة حليف يكون النجاح أن اآلخرون املوظفون رأى وملا مكرًرا، تهديًدا باالعتصاب
ثم ومن امليزانية مضاعفة لتنفيذها وجب وقد مطاليبهم، وأبدوا عقريتهم رفعوا التهديد

الرضائب. مضاعفة
يعلمون فهم قليًال، إال ضعفهم بنتائج يبالون ال والوزراء الربملان رجال أن جرم ال
واملطاليب الرغائب أخذت ملا ولكن ظهورها، عند الحكم زمام عىل قابضني يكونون ال أنهم

العام. للرأي مداراة املقاومة من يشء إظهار إىل اضطروا برسعة تزيد
أن بالجمهور فيجمل الفائدة، من خاليًا الثاني الربيد موظفي اعتصاب يكن ولم
النقابي النظام تحت ينطوي ماذا ليدرك الحديدية والسكك الربيد اعتصابات يقايس

الثوريني. جميع أمام ولينتصب
الفتن جميع سبب فالخوف خائفني، غري أنفسنا عن ندافع كيف نعلم أن ينبغي
يقولون واملعلمون الربيد موظفو كان وهل عسكري، استبداد من عنها ينشأ وما الدامية
يجوز وهل هول؟ من خطبهم توجبه بما واثقني يكونوا لم لو الجرائد يف نرشوه ما
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القائل املذهب الناس بني ويبذروا الالوطنية املبادئ ينرشوا بأن الدولة ملوظفي السماح
يصح وهل فيه؟ يعيشون الذي املجتمع أركان بتقويض أي التجنيد، وعدم السالح بنزع
قالها التي العبارة بمثل أنفسهم يف ا عمَّ يعربون الذين املعلمني من كثري عن السكوت
املعلمني بانتساب الصعاليك لتحرير أطالب «إنني وهي: عام، مجلس يف مفوضيهم أحد
األطفال»؟ قلوب عىل الوسطى الطبقة عىل الحقد يطبع وبأن العمال، اتحاد جمعية إىل
الناس فأولئك الزعماء، بعض قلوبهم أعمى ضالني أناًسا نجادل أن العبث ومن
الوسطى، الطبقة أبناء بني ممتازة زمرة إىل بالحقيقة ينتسبون التظلم من يكثرون الذين
أن مع الصعاليك، من بأنه الربيد موظفي اعتصاب رئيس ادعاء سمعناه ما أغرب ومن
فرنك آالف ثالثة مقداره تقاعد راتب سينال أنه ومع فرنك، آالف ستة بلغ السنوي راتبه
كرواتب املوظف هذا أمثال رواتب ألصبحت النقابي للمذهب النرص تم فلو األقل، عىل

العمال. أصغر
تمرد الحكومة من قسًما أن وهو عجبًا، الربيد موظفي اعتصاب أثناء يف رأينا لقد
الربملان من فقط تتألف ال إنها البالد؟ حكومة تتألف يشء أي ومن اآلخر، القسم عىل
املوظفني من مليون من أيًضا بل بتنفيذها، تأمر التي الوزارة من وال القوانني، يسن الذي
املوظفون هؤالء رفع فإذا الحقيقية، السلطة بينهم توزعت والذين مبارشة ينفذونها الذين
عن يُستغنَى فكيف الوزراء عن االستغناء أمكن وإذا الدولة، اضمحلت العصيان راية
كان فإذا بآخرين، تبديلهم الصعب من ليس مليونًا؟ عددهم البالغ الحكومة موظفي
إال يضطر ال فإنه حداًدا أو ميكانيكيٍّا يكون كي كثرية سنوات سعي إىل يحتاج املرء
كان وإذا جابيًا، أو بريد موظف أو ديوان رئيس يصبح كي أسابيع بضعة جهد إىل
عىل الوقوف من شيئًا عملهم يتطلب — الربق كموظفي — رجال املوظفني جحفل بني

عديدهم. فقليل امليكانيك

تقلق التي هي نفسها األشياء ال األشياء حول تدور التي اآلراء «إن (إبيكتيت): قال
يف ليست األخطار فهذه الحارض، الوقت أخطار عن يعرب القول هذا وبمثل الرجال.»

األمور. تلك حول تدور التي واألفكار األوهام يف بل نفسها، األمور
لزعزعة يُقتَىض أنه التاريخ لنا أثبت وقد وتقعدها األمم تقيم التي هي األوهام إن
كاألنهار. الدماء وسيل كثرية قرونًا تمتد حروب نشوب السلطان من األوهام لبعض ما
وقت يف العمال تذمر وما الزمن، هذا يف منه أحسن زمن يف العمال نصيب صار وما
يظل الذي وإنما املصالح، بني يوفق أن الصعب من وليس الحارض، الوقت يف تذمرهم
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أصبح وقد الجماعات، يف الساسة بذرهما اللذان والحسد الحقد هو متعذًرا بينه التوفيق
ترياًقا والفوضوية والنقابية االشرتاكية وصارت النفسية، العدوى بفعل ا عامٍّ االستياء

األمراض. لجميع
واملتعصبني الحراصاملتهورين أخالط من املذاهب هذه من املشبعة الجماعات تتألف
البلهاء من وجيش املتنضحني اإلنسانية ومحبي الساخطني املدارس وخريجي املتحمسني

ناعق. كل يتبعون الذين
يرى الذي الشكل عىل تقوم والنقابية والفوضوية كاالشرتاكية الحديثة واملعتقدات
والحركة. السري يف قوي عامل هو وهم من فيه ما عىل الشكل فهذا املستقبل، أتباعها به
يف مبدأهم أشأم ما الذين األمر أويل جبن من الزائد الثورية األحزاب إقدام وينشأ
الزعيم نرشه كتاب ففي عينني، ذي لكل بادية الضعف هذا نتائج أصبحت وقد اإلنسانية،
يأتي: ما جاء العنف» سياسة يف «تأمالت وسماه صوريل) (جورج املوسيو االشرتاكي
النقابية زعماء احتاج وما الحكومة، ضعف هو االجتماعية السياسة يف عامل أكرب «إن
إىل وهبات منًحا يطلبوا ال أن العمال يعلمون فهؤالء ذلك، يدركوا كي طويل زمن إىل
معتمدين مطاليبهم املذكورة الطبقة عىل يفرضوا أن عليهم بل الوسطى، الطبقة أبناء
الوعيد إزاء تخضع التي الوسطى الطبقة نذالة عىل قائمة اجتماعية وسياسة نذالتها، عىل
عليها محكوم الطبقة هذه إن القائل الرأي شيوع إىل — محالة ال — مؤدية والتهديد

واقع.» فغًدا اليوم يقع لم إن زوالها وإن باملوت،
زاد األمر أويل يف يلقونه الذي بالخوف الثوريني االشرتاكيني شعور زاد وكلما
مقاطعة اتحاد «حزب نرشه الذي الجديد بالربنامج ذلك عىل االستدالل ويمكن وعيدهم،
إال ينتهي لن الذي — نضاله لدوام يتخذ الحزب «أن فيه: جاء فقد االشرتاكي»، السني
جميع — وآالته اإلنتاج مواد عىل الصعاليك وبقبض التمول ونظام املجتمع عىل بالقضاء
عىل وتحريض العامة باالعتصابات وقيام االنتخابية املعارك يف اشرتاك من العمل وسائل

التمرد.»
من أحالمهم تحقيق عن ينشأ ا عمَّ باإلجابة املتعصبني القساة هؤالء نطالب وال
لو رشيرة آلهة أن مع التخريب، غري يف يفكرون وال أنوفهم من أبعد يرون ال فهم النتائج،
ألصبح النقابيني أهواء حسب املجتمع وغريت واحدة، دفعة الثورية اآلمال جميع حققت

اآلن. منه أسوأ عندئذ العامل نصيب
وكثريًا العوام، تهييج يف عنايتهم وتنحرص البعيد باملستقبل الثوريون يهتم ال
ذلك يستغلون أنهم ظنهم يف الدستوريون االشرتاكيون ويخطئ ذلك، يف ينجحون ما

208



االجتماعية الفوىض

يعبأ ال بهبات الفوضويني ثائر يهدئون أنهم يتصورون عندما كبريًا ضالًال ويضلون
الجهة يف شك من وهل الدخل، عىل رضيبة وفرض الحديدية السكك كابتياع بها هؤالء
النقابات نحو أم الباطلة اإلصالحات تلك واضعي أنحو العمال، جموع إليها تتجه التي

أهلية؟ بحرب املجتمع هدم سوى تقرتح ال التي الثورية
اتجاه يف واضح عامل — هنا فيها أبحث ال التي االقتصادية العوامل عدا — يوجد
الخائفني األمور والة بني االختيار يف ترتدد ال فالجموع الثوريني، نحو العمال طبقات
تتجه إنها أي العمال، اتحاد جمعية أوتوقراطية وبني وعيد كل أمام يذعنون الذين

يشء. يزلزلها ال التي القوية السلطة فيها تتجىل التي الجهة نحو بغريزتها
تسوس الثورية فالنقابية عظيمة، قوة من الثورية للنقابية ما إنكار يسعنا وال
كالم قلة ومع املستبدين، أشد يتخذها ال بطرق نريها تحت الرازحني العمال جموع
هم الظاهر، يف النظام عىل تمرًدا الجموع أكثر ِقبَل من يطاعون كيف يعرفون رجالها
ولهم دليًال، والحركة السري غري لهم يرون وال القلوب لضعفاء املطولة الخطب يرتكون
االعتصابات أمر العمال تبلغ وهي باالعتصابات، وتأمر التعليمات تصدر عامة لجنة
يقتله االعتصاب أمر العمال من يخالف ومن األسباب، ببيان مكلف غري مفوض بواسطة
عن البحث عىل سريانج) (هري يف اجرتأ الذي العريف ذلك قصة يجهل منا ومن زمالؤه،
أنقذوه الذين الرشطة رجال يد عىل إال القتل من ينُج فلم النقابة، طردته أن بعد ثيابه
الذي التبغ عمال أحد مصري ذلك غري كان وما لها؟ يرثى حالة يف العمال زمالئه من

النقابة. قررته الذي الراتب من أعظم براتب ريض
ظل فقد الصواب، وقلة الغباوة من عظيم جانب عىل كانت ولو اللجنة أوامر تطاع
هذا وعلة النقابة، مفويض أحد أمرهم كما كثرية شهوًرا معتصبني (هازبروك) يف العمال
متقنة بآالت القديمة آالته استبدال أراد الحياكة مصنع مديري أحد أن هي االعتصاب
مىض فيما الحديدية اآلالت إيجاد يتم لم فلو سنوات، عرش منذ أمريكا يف مستعملة
كما وضعفهم األمور والة نفسية حيث الحارض الوقت يف إحداثها إمكان يف لشككت

رأيت.
يف ريب وال التعقل، عىل قادرة الجموع أن يعتقدون ملن رضورية تلك مثل وأمثلة
ذوي غري تطيع ال وأنها تتعقل، ال الجموع أن إدراكهم يف العمال اتحاد زعماء أفضلية أن
األقليات، بحقوق ويطالبون العام، االنتخاب نظام يرفضون اليوم وهم النفوذ، أو القوة
الديمقراطية القليلة الحقوق تلك أمر يتم حتى كبري زمن يميض ال وسوف بحقوقهم، أي

مكرهة. غري طائعة بها ترىض والجماعات
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التي النفسية الفوىض يف بل فقط، العنف من توجبه بما الثورية الحركات خطر ليس
واعتصب الربيد موظفو اعتصب فبالعدى أيًضا، الطبقات جميع بني العدوى بفعل تنترش

إلخ. … املوظفني نقابات وتأسست املعلمون وتمرد ليون بلدية جالوزة
لنيل كاٍف أنه يعتقدون العصاة جعلت الوعيد إزاء تخضع كانت ملا والحكومة
عاٍص كل يف يرون هؤالء وصار املشرتعني تجاذبت املتناقضة املنافع أن وبما الرغائب،
حسب متباينة قوانني يسنون وأخذوا الحائط عرض االقتصاد بمقتضيات رضبوا ناخبًا
الجنود وقتل املصانع نهب عىل يأسفون املشرتعني هؤالء أن فمع املتمردين، رغائب
قوانني بسن أي واملسامحة، بالحلم العصاة يعاملوا أن يرون الصناعات وتقويض
وحرقوا النفوس قتلوا عمن وبالعفو مساملني راضني العمل إىل لرجوعهم كافية يظنونها

االعتصاب. أثناء يف املعامل
نعانيه ما إىل مؤدية خطرة نفسية حالة الوسطى والطبقة الربملان عىل يطرأ وهكذا
جاء نفسية خطبة يف ذلك نتائج إىل پوانكاره) (ريمون املوسيو أشار وقد الفوىض، من
إىل يؤدي تحقيقه إن االشرتاكيون يقول الذي بالرساب جاحدين «نظل يأتي: ما فيها
ال حيث من عملهم عليهم نسهل ألم ولكن الكاملة، والراحة التامة باملساواة البرش تمتع
تسكني يف نسعى أننا إال املضلة، سياستهم عىل ونحتج بأوهامهم نهزأ إننا نعم نشعر؟

الهبات.» أنواع بمنحهم ثائرهم
تلك سلطان عىل يدل بعمل أتى نفسه السيايس القطب هذا أن عىل لنحزن وإنا
الشيوخ مجلس يف زمالءه أن فمع خطبته، يف إليه أشار الذي القاهر النفسية الحالة
خيب الحديدية الغرب خطوط بابتياع القائل الخطر املرشوع إخفاق يف عليه اعتمدوا

النضال. عن فامتنع آمالهم
وزراء رئيس رأينا وقد سريهم، وبني األمور أولياء أقوال بني تناقًضا نشاهد ذلك من
معاونتها عن يكف لم «أنه علمنا ثم الجنائي»، النقابات «هذر عىل ألقاها خطبة يف يحتج

التجنيد». بعدم القائل املبدأ إىل الناس تدعو كانت وإن األمة بمال
الخلق، وانحطاط اإلرادة فقدان الحارض الوقت يف الالتينية األمم أوصاف فمن
معروف. هو كما التاريخ عن العظيمة األمم غابت الذكاء بانحطاط ال الخلق وبانحطاط

البزور يف ما ذلك ويشبه بعيدة، خفية علل — املبارشة الظاهرة عللها عدا — للحوادث
للنظر جالب عنف من الحارضة السياسية األزمات يف ما فعىل خفية، أشجار من الظاهرة

النفوس. يف عميق اختالل عنوان إنها أي أخرى، عوامل تنشأ
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أصاب الحارض الوقت يف االنحالل أن ليعلم حوله الطرف يدير أن املرء ويكفي
يكثر وال عراها تتفكك التي العائلة يف أزمة األمة: قوام هي التي األدبية القوى جميع
يف وأزمة قضائها وسائل يف نقص مع تزيد التي االحتياجات يف وأزمة ببطء، إال أفرادها
األخالق وأزمة األفضليات، لجميع منكر املساواة يف ومبدأ أحد، يحرتمها ال التي السلطة
وأزمة يوم، كل تهن التي اإلرادة يف وأزمة الجرائم، اقرتاف زيادة انحطاطها يوجب التي
وأزمة العدل، إقامة عىل يجرؤون ال الذين القضاة يف وأزمة يتمردون، الذين املوظفني يف
وتقول واالستياء السخط تعمم التي النقابات يف وأزمة الفوىض، يعلمون الذين املعلمني يف

إلخ. … والكفاءات املال ورأس والجيش الوطن عىل بالحقد
جميع يف يضمحل السلطة ومبدأ يزول النظام لرأينا االجتماعي السلم إىل نظرنا ولو
أصحاب وأن التسليم بغري السقوط هذا يقابلون ال القادة أن األسف دواعي ومن درجاته،

والخضوع. االنقياد غري يف يفكرون ال املايض يف والنهي األمر
الحالة تلك عىل جديًدا مثاًال (أوالر) املوسيو الصوربون يف التاريخ أستاذ أورد وقد
مما أكثر الجماعات روح عىل املثال بهذا يستدل أن (أوالر) باملوسيو وأجدر الروحية،

الفرنسوية. الثورة يف للبحث جمعها التي الباطلة األوراق بتالل
محطات إحدى يف صندوقه إيداع إىل الجماعات بفضائل املغرم األستاذ ذلك اضطر
محل يف كان لتسلمه أتى وعندما الثاني، اليوم يف به يطالب أن عىل الكبرية باريس
ليس أنه سيماه عىل األربعة هؤالء فقرأ بهدوء، وإيابًا ذهابًا يمشون نقلة أربعة االستيداع
أخذته وملا به، مبالني غري مشيهم عىل فاستمروا حلوان منهم يرجى الذين السياحني من
إىل أضاف وقد جانبه، يف الحق بأن لألستاذ فاعرتف النقلة رئيس إىل األمر شكا العزة
بنفسه، الصندوق تسليمه عىل إال يقدر ال وإنه مرؤوسيه عىل سلطة ال إنه قائًال ذلك
ألنه رئيسهم عىل سخطوا تم بما النقلة شعر أن وبعد فقط، املحطة باب إىل ونقله
فخضع محله يف الصندوق برتك إياه منذرين وشتًما سبٍّا وأشبعوه ضئيًال حلوانًا حرمهم

معتذًرا. لهم
جمع عىل يقدرون الذين التاريخ أساتذة يقوله ما عىل يعتمد أن ينبغي ال أنه أعلم
تصديق من يمنعنا ال هذا ولكن منها، العرب واستخراج رشحها عىل مما أكثر الوثائق

يماثله. ما يوم كل يقع والذي األمر يهمهم من يكذبه لم الذي الحادث ذلك

العدوى بفعل تظهر بل وحدها، الدنيا املجتمع طبقات بني االجتماعية الفوىض تظهر ال
العمال، اتحاد جمعية زعماء أحد باريس مطران آخى فلقد أيًضا، املحافظني بني النفسية
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تمرد عن أي االعتصاب، حق عن بحماسة القساوسة أحد دافع كاثوليكي مؤتمر ويف
وقاحة املبادئ أكثر عن يدافعون من القساوسة بني «أن الطان: جريدة يف جاء املوظفني،

فوىض.» وأعظمها للمجتمع مقتًا وأشدها
حماة يكونوا أن يجب الذين املحافظني وبني املتطرفني االشرتاكيني بني فرق وال
املحافظون «يساعد الجريدة: تلك قالت العوام، عند دنيئة حظوة نيل إىل امليل يف املجتمع
دققوا ولو غريهم، يستفيده مما أكثر منه يستفيدون الذي االجتماعي النظام تقويض عىل
فالنقابيون السيايس، نفعهم وراء الوجه هذا عىل سعيهم يف واهمون أنهم لعلموا األمر يف

شيئًا.» يمنحوهم أن دون منهم ينتفعون الذين هم والثوريون
يف وزراؤنا ويتظاهر الالوطنية، املبادئ بانتشار عندنا الفوىض شيوع ويتجىل
انتشار دائرة أن املعتقد بمظهر الجامعات وأساتذة املعلمني بها يمدحون التي خطبهم
يقصدون وماذا الغاية، إىل محدودة السالح ونزع التجنيد بعدم القائلة الالوطنية املبادئ

املرض؟ كتم يف الشفاء وهل الحقائق؟ وإخفاء باإليهام
خطبة يف املرض تفاقم بيان يف حذره رغم عىل پوانكاره) (ريمون املوسيو يرتدد لم
ضد فرنسا عن الدفاع يأبون الذين الالوطنيني أولئك أن ذكر أن فبعد حديثًا، ألقاها
قال: لحزبهم النرص يتم كي األهلية الحرب نار إيقاد إىل بحماسة الناس يدعون األجنبي

استقصاؤنا أهوائه؟ اتباع يف غريب طباعه يف شاذ رجل (هرييف) املوسيو هل
أفكاره يف وحيًدا يكن لم أنه عىل األسف مع يدلنا املؤتمرات بعض مذاكرات يف
بإنكاره. التأثري هذا نبيد أن نرى ال ولكننا تأثريه يف نبالغ ال وإننا بيانه، وطرز
يف يقول (بيبل) ترون الحرمات بمقاالته (هرييف) املوسيو ينتهك بينما
يتقلدون الوطن أبناء جميع فإن أملانيا هوجمت إذا بأنه «ثقوا الريشتاغ:
عنه سندافع أننا لكم أقسم وإني وطننا، فالوطن العدو، إىل ويزحفون السالح

ننترص.» أو نبيد حتى
هذا ولهجة الفرنسوي، االشرتاكي ذلك لهجة إزاء نتذكر ال وكيف
مطية تصبح أممية فرنسا صارت «إذا (إدغاركيني): قول األملاني االشرتاكي

األمم.» جميع أهواء
نحن الذي زماننا يف الالوطنية فليست الكلمة، هذه نحفظ أن يجب نعم
إال تليق ال وهي وتدليس، غش مبدأ سوى فيها نعيش التي أوربا ويف فيه
واقعة — روصو) (فالديك عنها حكى كالتي — لها مايض ال وهمية بجزيرة
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فقرية ساكنيها إلعاشة يكفي إخصابًا مخصبة مجهول محيط بحر وسط يف
فيها. أحد حرص يحرك ال فقًرا

ال أنه غري الفوىض، يف وقعت التي األمم مصري عىل العديدة بأمثلته التاريخ يدلنا
الشؤون يف اآلن نبحث ولذا الحال؛ عىل تطبق ال قد ماضية أمور سوى علينا يقص
وعند إسبانية، جمهورية وعرشين خمس عىل الجنوبية أمريكا تحتوي فنقول: الحارضة
من تجردها بعد الفوىض يف تقع التي األمم أمر إليه يؤول ما عىل نطلع إليها النظر
لم ولو الهمجية، طور من الجمهوريات تلك دنت فلقد والنظام. واألمن األخالق سمو
عصابات ترى ففيها ا، تامٍّ دخوًال فيه لدخلت وتجارتها صناعتها عىل األجانب يقبض
مقاليدها وتسلم السلطة عىل تستويل كي والفساد الشقاق بذور تبذر تفتأ ال مسلحة
مفسدة عصابات تظهر ما فرسعان طويًال، الرئيس هذا سلطان يستمر وال رئيسها، إىل

دواليك. وهكذا فتقتله، أخرى
الحياة إليه وصلت ما عىل نستدل الجرائد بعض نرشها التي اآلتية وبالخالصة

الجمهوريات: تلك يف االجتماعية
الفوىض من حال يف وقعت (نيكاراغا) جمهورية أن عىل األمريكية الربقيات «تدلنا
ضد ثائرة املذكورة الجمهورية أن ذكرت فلقد شؤونها، يف املتحدة الواليات لتدخل مربرة
(كورنيتو) وشوارع (ماناغا) شوارع يف مستمرة تزال ال املظاهرات وأن (زياليا)، رئيسها
ضاقت الذين السياسيون املسجونون يُقتَل أن يخَىش وأنه بالبنادق الناس يقتتل حيث
من الجمهورية رئيس ملنع تألفت لجانًا وأن جوًعا، يموتون وتركوا ذرًعا، السجون بهم
كثريًا (فاسكري) الجنرال قتل حيث (راما) يف الرئيس أنصار حليف النرص وأن الفرار،

العصاة. من
قواعد خرق الذي (زياليا) الرئيس معاقبة عىل املتحدة الواليات ترصحكومة وسوف
توطيد يف معها املكسيك حكومة باشرتاك ترىض لن وهي جنائيٍّا، خرًقا الدولية الحقوق

العقاب.» إنزال بعد إال هنالك السلم دعائم
اتصافهم يتطلب العقود فاحرتام عقودهم، إيفاء الناسعىل أولئك حمل من نستغرب
يدها املتحدة الواليات تبسط أن لنرجو وإنا التمدن، يف رفيعة درجة من فيهم ليس بما
قطر بتحويلها املتحدة الواليات أثبتت فقد أبنائها، مستوى لرتفع الجمهوريات تلك عىل
الناشئة الفوىض أثقال تحت رازًحا كان أن بعد سعيد قطر إىل سنوات بضع يف (كوبا)

النعم. من واألمن النظام يف ما اإلسباني الحكم عن
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يف ينحل أنه ويف (كوبا)، مثال يف فكرت إذا صنًعا تحسن الالتينية األمم أن وعندنا
الخلقية. الصفات من بدونه ألمة بقاء ال ما الالتني
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اجلرائم استفحال

يف حديثًا دار ما مطالعة تخلو وال الجرائم، زيادة االجتماعية الفوىض انتشار أوجب
السهولة إىل ترشدنا فهي فائدة، من اإلعدام وعقوبة الجرائم حول املناقشات من الربملان

لهم. دليًال العاطفية السبل يتخذون عندما الخطباء أذكياء بها يهذر التي
بينها من أطرح وإني اإلعدام، عقوبة من القتلة لحماية مختلفة بأدلة أتوا لقد
ما البالد أبناء وجد «إذا تغيب أن تلبث ال عنده فالجرائم االشرتاكيني، النواب أحد أدلة
الذي الشديد التمول نظام من عليهم مجور غري أحراًرا الشمس سماء تحت به يعيشون
هذه بمثل ارتيابهم عدم يف لرأيناها االشرتاكيني قوة عن بحثنا ولو منه»، يتحرروا لم

الرتهات.
اإلعدام: عقوبة ضد النواب مجلس يف قيلت التي األدلة وإليك

املسؤولني. غري وتجازي املجتمع تقي ال ألنها مرضة؛ اإلعدام عقوبة
عربة. تكون ألن تصلح وال األخالق تقوِّم ال اإلعدام عقوبة

اآلخر. حياة ينزع أن له يحق ال فاإلنسان اجتماعية، جناية اإلعدام عقوبة
االنتقام. بمبدأ إال تفرس ال اإلعدام عقوبة

بعد إال تعرف ال الجنون آثار كانت فلما مجانني، كانوا أعدموا ممن كثريًا أن تبني
مسؤول. غري رجل أو مجنون إعدام من خوًفا العقوبة تلك إلغاء وجب العموم عىل اإلعدام

عليه. تطبق من تشني أن من أكثر يطبقها من تشني اإلعدام عقوبة
البلدان. مختلف يف الجرائم سري يف تؤثر لم اإلعدام عقوبة

جرائم أن مع الجرائم سري يف اإلعدام عقوبة تأثري عدم إلثبات باإلحصاءات استعانوا
تضاعفت األخرى والجرائم املئة، يف ثالثني زادت عمليٍّا العقوبة هذه إلغاء بعد القتل
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من القضائي اإلصالح لجنة رئيس (بريي) املوسيو أورده ما وإليك سنوات، خمس يف
النواب: مجلس يف الوثائق

أنه نرى فيها حكم التي الجرائم إىل ال اقرتفت التي الجرائم إىل نظرنا إذا إننا
واقرتف ،١٩٠٥ سنة جريمة ١٣١٣ واقرتف ،١٩٠١ سنة جريمة ٧٩٥ اقرتف

.١٩٠٧ سنة جريمة ١٤٣٤
عقوبة ألغينا كلما يزيد الجرائم عدد إن قلت إذا بجانبي الحق يكون إذًا
يبالون ال باإلعدام يعاقبون ال أنهم يعلموا أن بعد فالقتلة عمليٍّا، اإلعدام

الجرائم. باقرتاف

إىل — ثالثة عدا ما — العامة املجالس طلبت الوجه هذا عىل الجرائم والشتداد
تطبقها. أن التنفيذية السلطة وإىل اإلعدام عقوبة يلغي ال أن الربملان

املجرمني قلوب عىل يستحوذ الذي الهول درجة بيانه يف الخطيب ذلك استند وقد
من خوًفا القتل عن امتنعوا إنهم القائل املجرمني اعرتاف إىل اإلعدام عقوبة جراء من

املذنبني. عن الدفاع أمر عاتقهم عىل أخذوا الذين املحامني أقوال وإىل املقصلة،

منذ العقوبات سري يف كثريًا أثرت التي «التبعة» مسألة هو املناقشات تلك عىل الباعث إن
كان إذا إال املرء تلحق ال فالتبعة التقريب، وجه عىل اآلن أمرها واتضح سنة، خمسني
اإلنسان، يف واالختيار اإلرادة وجود اليوم يعتقدون ال والفالسفة والعلماء مختاًرا، مريًدا

أفعاله. عن مسؤول غري الجاني فريون
اجتماعيٍّا، عنها مسؤول ولكنه الفلسفية، الوجهة من أفعاله عن مسؤول غري اإلنسان
يبايل أن عليه وليس نفسه، عن الدفاع إىل مضطر الهالك مورد يرد لكيال فاملجتمع
(پاستور) كمزاج عقيل مزاج من القاتل اللص تجرد أن فمع الطبيعة بعد ما بدقائق
غري أنه مع الضائن1 وكذلك لپاستور، عنها له املجتمع معاملة تختلف عمله، من ليس
الجزار. قبل من بالذبح أوصافه عليه تحكم املعروفة، باألوصاف اتصافه عن مسؤول

زمن إىل الفلسفية التبعة وعدم االجتماعية، التبعة بني الفرق عىل الوقوف احتاج
املؤتمر يف سيما وال فيه للبحث عقدت التي املؤتمرات يف الفرق هذا اتضح وقد قليل، غري

الغنم. من املاعز خالف 1
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قيلت التي اآلراء خالصة هنا أنقل وإني جنيف، يف ١٩٠٧ سنة املجانني أطباء عقده الذي
(غورمون): ونرشها فيه

االجتماعية القوانني حرمة خرقوا إذا وأشباههم املجانني عىل العقاب إنزال يجب
ال األدبية التبعة مبدأ ترك جاز فإذا مختارين، غري أم كانوا مختارين سواء
كان شاعًرا الجريمة، الجاني اقرتف وإذا االجتماعية، التبعة مبدأ ترك يجوز
ملا االجتماعية التبعة فلوال املجتمع، من نفيه يقتيض خطر فهو شاعر غري أم

ما. حضارة قامت
هذه عن يدافعون الذين هم وحدهم العقوبات وعلماء األطباء وليس
الوجهة من مسؤول (سوليان) «هل (فاغيه): املوسيو قاله ما فإليك النظريات،
وخز وعدم البهيمية حيث من الحيوان أنواع وبني بينه فرق ال إذ كال، األدبية؟
أن يجب (سوليان) فعله ما مثل يفعل لكي واملرء املباالة، وفقدان الضمري
قطعه. يقتيض لشذوذه (سوليان) ونخاع نخاعه، مثل شاذ نخاع ذا يكون

الضاري الوحش عىل للقضاء تنفع فهي مالئًما، أمًرا اإلعدام عقوبة أرى
من وإني الضارية، الوحوش بقية ولتهويل مستمر خطر عن كناية هو الذي
منهم، املرض ذوي عىل سيما وال الجناة عىل العقاب أشد بإنزال القائلني

املرىض. من كثريًا مجازاتهم وتشفي خطًرا الناس أعظم فهؤالء

الشعور ومختيل والكحوليني املجانني وأشباه املنحلني أكثر أن فيه مراء ال ومما
أن يجب األوباش من فريق وهنالك فزًعا، زادوا العقاب زاد كلما وأنهم العقاب يخافون
الناس يقتلون الذين الوحوش أولئك باألوباش وأعني أبًدا، املقصلة ساطور من يتفلتوا ال
أن يلبثون ال أشهر بضعة بالحبس عليهم يحكم الذين فهؤالء نفسه، للقتل الضواحي يف

رساحهم. إطالق بعد عليه كانوا ما إىل يعودوا
فهي بعنف، عليها يُقَض لم إذا أمرها ويشتد تنمو نفسه للقتل القتل إىل والحاجة
بالصيد يقضونها وأشباههم واملتمدنون حني، كل يف للظهور مستعدة موروثة ثمالة
أكابر أحد وصف وقد القتل، إىل االحتياج مظاهر من مظهر سوى بالحقيقة يكن لم الذي
األوباش نفسية عن تختلف ال التي الصياد نفسية — الصيادين من وهو — القضاة

يأتي: بما الحيوان أنواع عىل بتطبيقها إال القتلة
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تلك قتل يف أمعن كلما لذة يزيد وهو راحم، غري الطريدة يصمي الصياد
عن نفسه يردع أن أراد ولو اللطيفة، الجميلة والطيور الساحرة الحيوانات

والشقاء! للتعاسة فيا استطاع، ملا دمائها سفك

فلنقِض عنه، نفسه يزجر أن يستطيع وال القتل يف كبرية لذة يجد كالصياد والوبش
علينا. يقيض أن قبل عليه

تغريًا سنني بضع يف تغريت املوضوع يف الجزاء وعلماء األطباء آراء أن لنالحظ وإنا
وأما املسؤولني، غري املجانني من معدودين بعيد غري زمن منذ الجناة كان فقد كبريًا،
يُطبَّق بأن جديرين مسؤولني يعدون — الشعور مختيل من يعتربون كانوا وإن — اليوم
املعتقل يف قليل زمن عليهم يمر أن بعد ألنهم اعتقالهم؛ يفيد فال وإال العقاب، أشد عليهم

أجله. من اعتقلوا ما إىل فيعودون رساحهم، يطلق
معتادي خصوًصا — الجناة معاقبة رضورة يف رأيهم الجديد املذهب دعاة أشاطر
الفلسفية» «املجلة يف املذهب هذا إزهار قبل كتبته ما أذكر وإني شديًدا، عقابًا — اإلجرام
معاقبة برضورة القائلة النتيجة إىل وتوصلت مسؤولون» جميعهم الجناة «إن قلت: حيث
لتعذر نظًرا بعيد بلد إىل بالنفي اعتياًدا والجناة صارًما جثمانيٍّا عقابًا انتهاًزا الجناة
الطرق تعبيد امللزمة التأديب كتائب يف اإلجرام معتادي إدماج يمكن أنه وبينت إصالحهم

أفريقية. وسط يف الحديدية الخطوط ومد

يوم، كل يزيد الجنايات فاقرتاف ضئيل، تأثري ذات يجعلها اإلعدام لعقوبة القليل تطبيقنا
كيف نعلم أن بنا فيجدر األخرى، الجرائم ارتكاب يف نقص إىل تطبيقها تقليلنا يؤدي وال
باألشغال أي مجدية، غري بعقوبات زماننا يف مرتكبيها نجازي إننا الجرائم، هذه نكافح
إىل اإلنسانية يف مبادئنا بفضل فتحولت الشاقة األشغال عقوبة فأما وبالسجن، الشاقة
املحاكم إحدى يف عام نائب يل بنيَّ وقد مزينة، مساكن فأصبحت السجون وأما نزهة،
وسائل من فيها ملا الحال متوسطي من كثري مساكن تفوق الحديثة السجون أن العليا
االستحمام وغرف البارد واملاء الحار واملاء باألنابيب والتدفئة بالكهرباء كالتنوير الراحة
أشهر يف ليسجنوا جنًحا يرتكبون أناًسا رأى أنه يل ذكر ثم إلخ، … النزهة وحدائق

الحرية. عدا ما الرفاهة وسائل جميع يجدون حيث السجون تلك يف الستة الشتاء
مؤثًرا شديًدا تطبيًقا املجرمني عىل تطبق املدة قصرية إنكلرتة يف العقوبات أن ومع

أذناب. تسعة ذات بسياط ويجلدون الشاق الشغل عىل يكرهون فهم نفوسهم، يف
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— تسكنها كانت التي لندن وصارت إنكلرتة، يف الجرائم عدد الطريقة هذه قللت
جلد أن بعد العصابة هذه تعرف ال األوباش من عصابة — (الكاسان) املوسيو بنيَّ كما

وتشتتت. أفرادها من عليه قبض من
قضاتها تساهل بفضل آخر نظاًما تتبع باريس أن «نعلم (الكاسان): املوسيو قال
اإلفراط نظام أم الجثمانية العقوبات أنظام أفضل؟ النظامني أي ولكن العامة، ونيابتها

اإلجرام. معتادي يف تأثريًا أكثر هي الجثمانية العقوبات أن يف ريب ال املسامحة؟ يف
عىل االعتداءات فيها كثرت عندما ١٩٠٥ سنة الدانمارك يف الجلد نظام سن لقد
أن بعد فرنسا، إىل الجثمانية العقوبات نظام مشرتعونا يُدِخل أن لنرجو وإنا الناس،
شهوًرا السجن يف اللبث من خري أنه عىل ودلت إنكلرتة، يف الحسن تأثريه التجارب أثبتت

وسنوات.»
يساعد ومما الجرائم، زيادة إىل يؤديان قضاتنا وعجز للعقوبات تخفيفنا أن جرم ال
بينت كما — توجب ال القوانني فهذه املصانع، يف العمل قوانني املجرمني عدد تكاثر عىل
يرون حينما األشقياء، بمهنة يرضون الذين الفتيان من ألوف بطالة غري — آخر فصل يف
تزيد واملنفيون املسجونون بها يعامل التي العناية وكذلك العمل، من عاطلني أنفسهم

شيوًعا. القتل وجنايات انتشاًرا الجرائم
من استيائه عن األعضاء أحد أعرب حديثًا باريس بلدية مجلس عقده اجتماع ويف
عن ناشئة أنها (ليبني) املوسيو باريس وايل فأجاب باريس، يف الليلية االعتداءات كثرة
ما اليوم تحصد البالد «أن ذكر ثم املجرمني، عن املستمر العفو وعن القضاة ضعف

الرحيم». اإلنساني املذهب بذور من سنني بضع منذ زرعته
استحوذت التي الثقيلة األذهان ذوو يلجأ تفاقم فمتى العالج، يسبب املرض وتفاقم
الكبرية، املدن أحياء يف الدماء سفك يكثر ومتى التجربة، دروس إىل العواطف عليها
يطوف أن املرء عىل ويتعذر فساًدا، والحقول األرياف يف األشقياء عصابات تعيث وحينما
للمدافعة كافية تدابري اتخاذ يف األمور والة يفكر سالًحا، يتقلد أن دون من ليًال باريس يف

الناس. أرواح عن
الشافية، العقوبات قوانني من يكفي ما فيه يكون ال وقت يف ذلك يقع حينما ولكن
اللجنة مقرر رصح كما — الشعب يصول نفسه عن الدفاع عىل مكرًها امرئ كل ويكون
محاكمة. غري من الجناة قتل يف فيرشع شديدة، صولة — النواب مجلس يف القضائية

فمن قاصم، قاطع رشس متهور قضاء الجماعات قضاء «إن املذكور: املقرر قال
عقوبة تطبيق يف املجتمع حق مسؤولني غري ألناس والنهي األمر أصحاب يرتك أن املنكر
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حقوقهم يأخذون الناس العامة السلطات تدع أن املنكر ومن الناس، عن دفاًعا اإلعدام
القوانني.» بحماية ثقتهم لعدم بأنفسهم ألنفسهم وينتقمون بأيديهم

وال الجناة، انتقام يخشون الذين قضاتنا جبن الجرائم زيادة يف العوامل ومن
محادثة يف ذلك إىل القضاة أحد أشار وقد طفيفة، ذنوبًا املذنبات النساء عىل إال يشتدون
أن تعلمون أفال العقوبات، دون املرافعات طريقة يف «تبحثون يأتي: ما منها نقتطف
وإلغاء املقيد الترسيح بفعل سنة خمسني منذ عليه كانت ما نصف إىل هبطت العقوبات
عقوبات اتخاذ يستدعي فذلك اإلنكليزية، الطرق تطبيق تريدون االحتياطي؟ السجن
للسلطة مضعفة وجنايات جنًحا يقرتف من كل واضطهاد شاقة وأشغال جلد من اإلنكليز
وال سيًفا يتقلدون ال لندن يف الرشطة رجال فيها، يمسون ال حال يف األمن رجال وجعل
شاكني مجتمعني إال رشطتنا رجال مثلها يف يميش ال أحياء يف منفردين ويمشون مسدًسا
حال يصبح ومتى شافية، قاطعة بعقوبات الجنايات إيقاع عىل تقضون فوقتما سالًحا،

املرافعات.» طريقة يف نبحث إنكلرتة يف الرشطة رجال حال مثل رشطتنا رجال
«الجرم كتابه يف (ماكسويل) أشار كما — هو العقوبات بأشد الجناة تهويل إن ا حقٍّ
القصاص. وعيد من يتأثر أيًضا فاملجنون الجرائم، الستفحال الوحيد الدواء — واملجتمع»

اإلنسانية مرض من الجمهور شفاء يتطلب العقوبات من يلزم ما فرض إىل الوصول إن
رئيس قاله ما فإليك الشفاء، هذا نرجو تجعلنا دالئل بضعة ولدينا الخوف، من والقضاة
أن هو الخصوص عىل يهمنا الذي «إن األوباش: أحد قتله جلواز دفن عند البلدي املجلس
النجدة إضعاف غري إىل تؤدي ال فهي إلينا، سبيًال إنسانية أنها املزعوم للمبادئ نجعل ال

أنفسهم.» األوباش من وفساًدا رضًرا أكثر وهي فينا، واملروءة
اللصوص. من خطًرا أشد اإلنساني املذهب فدعاة مطلقة، مشاطرة الرأي هذا أشاطر
من ونعد انتشاره، عىل مستمرٍّا اإلنساني املذهب نرى الحقائق هذه تشيع وريثما
يسأل أن إال املرء يسع وال الجيش، سلك يف اإلجرام معتادي إدخال املشؤومة مظاهره
فقد الثكنات، يف اإلجرام معتادي إدماج مبدأ فيه نبت الذي السخيف الرئيس دماغ عن
الجرائم، بأنواع عليهم محكوم وبش مئة عىل الزمن من حينًا الكتائب بعض اشتملت
عددها يف (الجورنال) جريدة ذكرتها التي اآلتية الحادثات وقوع فيها وجودهم فأوجب

وهي: ١٩٠٩ سنة الثاني كانون ٢٨ يف الصادر
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التي البطح طريقة عىل رجالن الظهر وقت ُسِلَب األخري األول ترشين شهر منذ
الرسقة، صنعة قواعد حسب القائد بيت َق وُرسِ بها، (مونتارجي) ألهايل عهد ال
منذ ووجدت يعرفهما، لم جنديني قبل من كتفيه بني السكان أحد وُجِرَح
األوباش الجنود أولئك عليه فما الرتعة، يف ملقاة الجنود أحد جثة أيام ثمانية

إليهم. الوقائع هذه نعزو يجعلنا سري من

إلغاءه ويوجب املشؤوم القانون ذلك عىل العصيان راية العام الرأي يرفع لم فإذا
الجيش. انحالل اإلنسانية بمذهب القائلون يتم

بنيرضورة عندما الرأي يف إصابة ذو أنه (شومه) املوسيو الجريوند نائب أثبت وقد
اآلتية: العبارات يف الجرائم لتقليل الجثمانية العقوبات

إنني قلوبهم: يف شكوًكا أوقعت إذا عذًرا الحساسة النفوس ذوي أستميح
جثمانية، بعقوبات الناس عىل يعتدون الذين األشقياء بمجازاة املطالبني من
معرفة يف املعضلة وليست الحياة، إىل يحتاج يتفلسف أن قبل فاإلنسان
أوباًشا نرى أن غري من يوم يمر ال خطرهم، يف بل عدمها أو الجناة مسؤولية
من لرأيناهم نفسيٍّا تدقيًقا فيهم دققنا فلو نفسه، للقتل أبرياء أناًسا يقتلون
يشتغلوا أن عىل البنات عىل عالة يكونوا أن يفضلون الذين املتهتكني الكساىل

واملصانع. املعامل يف
وبٌش يراهن ما أكثر فما نفسه، للقتل الغالب ويف ليرسق يقتل الوبش
أن علينا وجب إذًا الوسطى، الطبقة أبناء من يمر رجل أول قتل عىل زمالءه
فوائد ومن األخالق، من عليه هم ما إىل ناظرين األوباش ضد أنفسنا عن ندافع
الذي فالوبش تؤمله، أن من أكثر عليه تطبق من تذل أنها الجثمانية العقوبات

مثًال. جلدة عرشين جلد بأنه يفتخر ال بالشنق حتى بالسجن يفتخر

بيانًا الجرائد إحدى نرشت فقد الوبش، حماة يكثر العقوبات تلك نسن وبينما
«أن علمها وبش بتأثري الوبيش» «املذهب اعتنقت إنها فيه قالت دكتورة سيدة يراع دبجه
باملالذِّ حافلة األوباش مهنة وأن األغنياء، عىل املحافظة لغري ينفعان ال والصالح الصدق
الثوري»، جيشنا يف أوباش بضعة وجود من بأس «ال بقولها: بيانها ختمت ثم املفاجئة»،
املريضة! النفوس ذوي يف اضطراب من التعليم يوجبه ما عىل بارز مثال من لها فيا
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فعندما اإلنسانية، يف مبادئنا نتائج عىل تدلنا أن تستطيع التي هي وحدها والتجربة
قلوبنا، من الحنو عاطفة تزول اإلنسانية محبي من كاٍف عدد ويبقر الخطر، يشتد
— األوباش يرى وحينما الجثمانية، العقوبات فنكتشف شفاء التدابري أشد عن ونبحث
والسجون الجديدة (كاليدونيا) حدائق أن — باريس يف ألًفا ثالثني عددهم بلغ وقد
العمل يفضلون واملقصلة الشاقة واألشغال بالجلد استبدلت الراحة أسباب عىل املشتملة
أسابيع، بضعة يف أوباشها من باريس تتخلص وآنئذ والقتل، الرسقة عىل املصانع يف
أشد وأنه واملجتمعات، األفراد عىل املذاهب أشأم اإلنساني املذهب أن مشرتعونا ويعرتف

االنحطاط. يف العوامل
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السيايس القتل

الفوىض مظاهر من مظهر — األيام هذه يف وقوعه كثر وقد — السيايس القتل إن
عظيم. نفيس الختالل وعنوان الحارضة االجتماعية

فسواء عملية، نتيجة إىل تأديته عدم الجمهور يف السيايس القتل يوجبه انطباع وأكرب
جمهورية رئيس أم النمسا إمرباطورة أم إيطاليا ملك أم املقتول كان روسيا أقيرص
دون من آخر رجل مكانه الحال يف ينصب أنه عىل الواقع يدل الربتغال ملك أم فرنسا
فعل رد إىل السيايس القتل يؤدي ما وكثريًا املقتول، يمثله الذي النظام يف يشء يبدل أن

املذكور. للنظام مؤيد
القائلة املزاول النفس علم مباحث يف بلبلة توجب الحقائق هذه مثل أن لنا ويلوح

إلخ. … والطمع كاالنتقام الشخصية املنفعة هو الجنايات مصدر إن
واملصلحة الشخصية املنفعة من بعيدة عوامل عن إذًا تنشأ السياسية فالجرائم

الجرائم؟ هذه تفسري الحايل النفس علم يستطيع فكيف العامة،
عىل وسلطانها املعتقدات بعض انتشار يف نبحث أن ذلك إىل للوصول يُقتَىض
غريزة هي — اجتماعيٍّا أم سياسيٍّا أم كان دينيٍّا — ملعتقد الخضوع رضورة النفوس:
ويكفيهم آليٍّا، حياتهم يدير معتقد إىل يحتاجون فهؤالء النفوس، من كثري عىل متجربة

الفكر. حرية إىل ال الفكري االستعباد إىل يصبون أنهم ذلك ومعنى التفكري، عناء
من معتقًدا رأيت ملا الحقيقة إىل نظرت فلو القوية، املعتقدات يف للعقل تأثري وال
عن نشأ الدول وأمتن الديانات أعظم عليها وقامت البرش لها دان التي الكبرية املعتقدات
أتباعها بفضل إال تنترش لم وهي املتهوسني، من قليل عدد عمل من فاملعتقدات العقل،
والستعباد ناصعة حقائق إىل الظاهرة األباطيل لتحويل كاٍف قوي إيمان من املشبعني

النفوس.
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غري إيمانهم إليهم يوحيه حسبما يسريون تجعلهم األتباع هؤالء يف اإليمان شدة
يشء بكل التضحية عن يتأخرون ال ينومهم اإليمان كان وملا الشخصية، بمنفعتهم مبالني

التاريخ. يف عظيًما دوًرا مثلوا فلذا نرصه؛ سبيل يف
نامية دينية بغريزة متصفون أناس — االشرتاكية روح كتابي يف بينت كما — هم
لديهم، ما بكل سبيله يف يضحون ديني شعار أي أو ملوجود اإلذعان إىل بها يحتاجون
بها يحلم كان التي اآلخرة جنات من قريب فردويس بمجتمع نفسه يعلل منهم فريق وكل
أدمغة ففي النظر، بإنعام جديرة أمثلة والفوضويني العدميني نعد بينهم ومن أجدادنا،
واملنطق العقل فيها يؤثر وال املوروث التدين خلق عليها استحوذ التي االبتدائية هؤالء
الحيف إزالة عىل قادرة حكومة أمورها تدير دنيوية جنات شكل عىل األجداد إيمان تجىل

لها. حد ال قدرة من القديمة لآللهة بما متصفة
حقائق وجهله معتقده نرش إىل واحتياجه التعقل عن لعجزه الخطر شديد والرسول
العدوى، بفعل إال تنالها ال آراء ذات التعقل عن عاجزة جماعات يف وتأثريه األمور،
بالعقل تؤخذ الجماعات إن القائل االعتقاد الحارض للجيل السائدة الكبرية األباطيل ومن
بينت كما والعدوى والنفوذ والتكرار التوكيد من إال إيمانها تستمد ال أنها مع واملنطق
فالناس الحقائق، وألنصع منافعها ألوضح إيمانها بمناقضة الجماعات تبايل وال مرة، غري
بفعل العالم قلب ما وكثريًا وحركتهم، لسريهم دليًال يتخذونها باملعتقدات يؤمنون عندنا
يف مثله املستقبل يف املعتقدات شأن وسيكون والصواب، للعقل مخالفة املعتقدات أشد

الجهة. هذه من املايض
ال يغيظنا كان وإن السيايس والقتل السيايس، القتل نفرس الحقائق هذه وبمثل
وأن معتقده، يشاطرونه الناس يجعل أن املؤمن الرسول يقصده ما فأكثر يدهشنا،
نرش إىل شديد باحتياج يشعر وهو األمر، يكلفه مهما ذلك دون يحول من كل يقيضعىل
الشقاء. ظلمات من البرش سيخرج الذي الطيب الخرب ذلك العالم يف يذيع وأن إيمانه

بغري رسالة ظهرت وهل النفيس، الرسول مزاج مقومات من التخريب إىل الحاجة
يتأخر ال إيمانه أعداء يقيضعىل لكي فالرسول األشياء؟ بعض وهدم النفوس بعض قتل
بالحضور املكتظة املسارح أحد يف القنابل من كثري وقذف األبرياء من ألوف قتل عن
البرش، لتجديد يسعى الرسول دام ما املالحم هذه أهمية وما املأهولة، الشوارع أحد أو

األباطيل! وهدم الحقائق دعائم وتوطيد
من الغالب يف هم بل مبدئيٍّا، الدنيا الشعب طبقات من القتلة الرسل هؤالء يكون وال
يكونون وقد البسيط، النفيس مزاجهم يالئم ال درًسا الجامعات يف درسوا الذين املتعلمني
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عد فلقد املجتمع، بتجديد القائل املبدأ قلوبهم عىل ران الذين الحلم ذوي من أحيانًا
يحلمون ال وممن البرشي، النوع محبي من أنفسهم وروبسبري ومارا ورافاياك توركمادا

سبيله. يف بأنفسهم والتضحية بسعادته إال
الهمجية، عصور يف حتى زمان كل يف واملهيجون املجانني «ظهر (لومربوزو): قال
فوضوية وعصابات سياسية أحزابًا صاروا فقد اآلن وأما األديان، يف عيشهم يرون وكانوا
اإليمان فضحايا فأفاقني متمردين عصاة أصبحوا ثم الصليبية الحروب يف مجاهدين كانوا

والزندقة.
املتعصبني، أولئك من واحد — خاصة الالتينية األمم عند — األيام هذه يف ظهر وإذا

املجتمع. ميدان سوى يف لحرصه مرتًعا يرى ال فإنه
مرصاعيه عىل مفتوًحا الباب ترتك التي الثابتة غري باملبادئ حافل امليدان هذا ألن
مسألة عىل يجتمعون التعصب زعماء من زعيم مئة تجدون أنتم ها املتعصبني، لحماسة
املبدأ كان فكلما مثًال، هندسية لقضية خالًفا وذلك الطبيعة، بعد ما أو الالهوت علم يف
وال بالرصع املصابني أو املجانني من عدًدا — غرابته نسبة وعىل — وراءه يجر غريبًا
بحسب ا عامٍّ ظفًرا أو ا عامٍّ انكساًرا شخيص فوز كل يصبح حيث سياسيٍّا كان إذا سيما
حياتهم عىل أجًرا لهم ويكون املوت حتى املتعصبني أشياعه يالزم املبدأ وهذا األحوال،

سبيله.» يف يقاسونه الذي العذاب أو يخرسونها التي
وزير حاجب قتل يعلم فكل السيايس، القتل ضحايا عدد الفوضوية املبادئ تزيد
«إن يأتي: ما فيها جاء التي الجرائد إحدى مبادئ من مشبع هندي طالب قبل من الهند
فجميع واحرتامهم، أصدقائنا عطف يحرمنا ذلك كان وإن جناية ليس السيايس القتل
غري سياسيٍّا قتًال القاتل يعدون واألباطيل األوهام ربقة من تحرروا الذين األشخاص
واحدة. سنة يف سياسية جناية ٣٢٩ البنغال يف وقع ولقد لإلنسانية.» منتقًما بل مجرم
الرسل من وغريهم والعدميون الفوضويون اقرتفها التي القتل جنايات عدد أصبح
تجعلنا كلها الدالئل بل سيقل، أنه عىل يدل يشء وال ا، جدٍّ كثريًا األخرية سنة الثالثني يف
املايض يف األديان عليهم استولت الذين الخطرون املتهوسون ل حوَّ فلقد سيزيد، أنه نعتقد
نقيض أن فإما مناقشتهم، العبث ومن الحارض الوقت يف السياسة عالم إىل وجهتهم

علينا. يقضوا أن وإما عليهم
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أغراها ملا والحكومة فرنسا، يف الفوىضاالجتماعية انتشار يف العوامل أحد الدينية األحقاد
دخوًال الدينية االضطهادات طور يف دخلت والضجيج الشغب كثريو متعصبون أناس

ا. تامٍّ جهًال والتاريخ النفس علم جهلها عىل بذلك دلت وقد والحزن، للغم موجبًا
قانون ويف الدولة عن الكنيسة فصل يف الخصوص عىل الدينية االضطهادات تجلت
البصائر عمى أن فيظهر الدوام، عىل القلوب يعمي والحقد الدينية، املحافل أموال نزع
اإلكلريوس رجال تجريد سوى به يقصد لم الذي الفصل قانون سن حتى شديًدا كان

منها. يعيشون متوسطة رواتب عن
رجال أخطأ وقد القانون، ذلك من الجمهوري النظام عىل خطًرا أشد يشء ال
بها يسلم لم سلطة لنيل بابًا لهم وفتح قيودهم أطلق أن بعد منه توجعهم يف اإلكلريوس
اإلكلريوس يحرر قانون من أكثر طائًشا قانونًا اإلنسان يتصور وهل كثلكة، ملوكنا أشد
فتجعلهم تختارهم الحكومة كانت الذين األساقفة يعني البابا ويرتك الزمنية السلطة من

قبضتها؟ يف
وحرمانهم بيوتهم من وطردهم اإلكلريوس رجال اضطهاد من أخرق يشء ال وكذلك
اإللزاس يف الدين رجال بحمايتهم نظرهم سعة عىل أملانيا ساسة دل وقد عيشهم، وسائل

األدبية. الوجهة من البلد هذا الفتتاح تمهيًدا رواتبهم وزيادة واحرتامهم
اإلكلريوس رجال قلوب لتكسب الجهود من بقليل تأتي أن الحكومة عىل كان وقد
عنه، يدافعون سيايس مبدأ لهم ليس اإلكلريوس فرجال الجمهورية، أنصار من وتجعلهم
منافعنا أكثر يباين ما نقرر فجعلنا أبصارنا عىل أغىش الذي بالتعصب نفعل ماذا ولكن

والقرس. بالعنف تقاتل ال األدبية القوى أن جاهلني وضوًحا
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عىل تنم هي بل فقط طائشة الدينية املحافل أموال بنزع القائلة القوانني وليست
توجبه ما درجة أثبتت وقد اإلنصاف، قواعد بعض فهم عن عجز عىل وتدل وحيش، ظلم

يطبقونها. الذين أخالق يف فساد من لألخالق املفسدة القوانني
يظن كان فرنك مليار عىل القبض حب هو القوانني تلك سن عىل الباعث إن نعلم،
يف طمًعا تقاعد كرواتب العمال عىل منه قسم توزيع ثم الدينية املحافل عىل يعود أنه
العمال وزاد األبصار عن غاب املليار أن ذلك نتيجة كانت وقد االنتخابات، أيام أصواتهم
مليونًا عرش اثني غري عن الدينية املحافل أموال تصفية تسفر لم إذ املجتمع، عىل حقًدا
الدينية املحافل كانت التي واملؤسسات املعاهد نزع رضًرا األمر زاد وقد الفرنكات، من

املال. بيت من عليها اإلنفاق واجب الدولة وتحميل املحافل هذه يد من بها تقوم
التصفية مأمورو هم املذكورة القوانني تطبيق من استفادوا الذين واألشخاص
إىل (كومب) املوسيو القوانني تلك واضع اضطر حتى هؤالء اغتنى فلقد واملضاربون،

لصويص. أمر تنفيذها بأن االعرتاف
بأرقام فدعمه الشيوخ مجلس عىل تقريًرا (ويجيسمانسه) املوسيو عرض وقد
أجرة فرنك ألف مئة التصفية مأموري منحت املحاكم بعض أن ذكر إذ للحزن، موجبة
أجرة فرنك آالف عرشة نال التصفية مأموري أحد وأن فرنك، ألف ستمئة تصفية عىل
يقوم أن دون فرنك ١٦٠٠٠ (نيس) يف ُمِنَح آخر مأموًرا وأن فرنك، ٢٥٠٠٠ تصفية عىل

جرٍّا. وهلم بعمل،
بجانب شيئًا تعد ال وحماتهم التصفية مأمورو ابتلعها التي املبالغ هذه أن غري
املوسيو ذكر فقد علنًا، تقع لم التي املزايدات من الصناعات أرباب نالها التي األرباح
صحيحة بارزة أمثلة ١٩٠٩ سنة الثاني كانون ١٤ يف املجلس عقدها جلسة يف (دوفيلني)
بربح الفور عىل فباعه فرنك ٢٦٠٠٠٠٠ ب (بوا) دير اشرتى رجًال أن ومنها ذلك، عىل
ثالث الحقيقي ثمنه دون بثمن (وازو) دير ابتاع آخر رجًال وأن فرنك، ماليني ثمانية

مرات.
العدلية لوزير يقول فجعلته وأقعدته، النواب مجلس أقامت التي املواطآت نجهل وال
لصديق املحاكم قضت فباملواطآت والدعارة، األكلة من يشء القضائي نظامنا يتخلل إنه
(شارتروز)، ملصنع ثمنًا فرنك مليون نصف يدفع بأن التصفية مأموري أصدقاء من
أن نجهل ال وكذلك فرنك. ماليني بثمانية رسميٍّا قدر ثمنهما أن مع التجارية وعالمته

فرنك. مالين خمسة الختالسه سجن التصفية عصابة أعضاء أحد
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شديد، بؤس يف أكثرهم فوقع أمرهم، يف أحد يفكر فلم أموالهم نزعت الذين وأما
فلم الدولة رجال بها وعدهم التي اإلعانات إنجاز سنوات خمس بعضهم انتظر وقد
رئيس أرسله كتاب من اقتطفناها التي اآلتية العبارة من ذلك عىل نستدل بطائل، يظفروا
لك أقول بأن «اسمح وهي: العامة، املعارف وزير إىل ١٩٠٨ سنة تموز شهر يف الوزراء
حرمن أنهن يرين اللواتي النساء ترك تبعة السنة آخر حتى أتحمل أن أستطيع ال إنني

الفاقة.» دركات أشد يف القانون به وعدهن الذي التعويض
والنهي األمر أولو يجد وهل كتلك، صحيحة أمور النواب مجلس يف ذُِكرت وقد
أموالهم؟ فنزعت النرصلالشرتاكية تم لو طالعهم سوء فيبكون عليهم يعطفون مؤرخني
املشاغبني املتعصبني بعض رصاخ يخاف فالذي عليهم، يحنو مؤرًخا يجدوا ال أن أرجو

والشفقة. الرحمة يستحق ال الناس أموال بسلب فريىض
«أسأل يأتي: ما الرسمية الجريدة ونرشتها النواب مجلس يف ألقيت خطبة يف جاء
أموالهم من التصفية موظفو جردهم الذين الدين رجال سيطعم الذي من الوزراء: رئيس

حاجاتهم؟ تقضوا أن ترون وكيف
أصبح ملا واليوم العيش، وسائل من يشء لديهم وليس تقاعد رواتب يمنَحون ال هم
اضطر خبز كرسة يملك ال — عمره من الستني بلغ قسيس وهو — (ستانيسالس) مدير
هو سيما وال تقاعد، راتب منحه مرات ست طلبت وقد ليعيش، التعليم مهنة مزاولة إىل

فرنك. مليونَا منها اْختُِلس مؤسسة مدير
األموال وبهذه أموالهم، ُسلبت الذين املسيحية املدارس مديري سيطعم الذي ومن
استعملت الدينية املحافل مليارات أن نعرف اليوم األمة؟ أوالد ويعلِّمون يعيشون كانوا
الخري عمل سوى لهم هم ال كانوا الذين الدين رجال من وكثري القديسات البنات لطرد

األوالد. وحماية البائسني وإغاثة
بعض امتالء فأوجبتهم والهدم، والسلب الطرد برضوب أتيتم الصورة تلك عىل

مسؤوليتكم!» أكرب وما أشقانا ما سادتي، يا آه الدراهم، من الجيوب
والغيظ السخط مقاالت من الجائر الدينية املحافل أموال نزع يف قل ما هنا أنقل وال
جمهورية لرئاسة مرشح كبري رجل عبارات بنقل أكتفي وإنما األرض، أقطار مختلف يف

وإليكها: إكلريوسية ليست التي الربازيلية الجرائد إحدى عن بالده

بأنواع فتأتي القهقرى ترجع اإلكلريوس طيف عليها ثقل التي فرنسا نرى
القرن يف تعود الخارجي حريتها طالء رغم عىل وهي واالضطهاد، الظلم
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من الدينية املحافل رجال به طرد كالذي رهيب استبدادي نظام إىل العرشين
البالد.

حضن يف ون يتضامُّ البحار خلف وقع الذي االضطهاد طريِدي إن وها
حاشية تجلس وحيث سعيدة، مطمئنة آمنة تنترش الدينية املحافل حيث أمريكا

روزفلت. الربوتستاني خوان أمام الكرادلة وجماعة األعظم الحرب

وسلوكها العدل طريق عن الدولة َحيََداَن ينكر أن الضمري حر رجل أي يسع وال
أنشأه الذي (شارتروز) كمصنع باألفراد خاصة أمالًكا بنزعها لألخالق مفسًدا سبيًال
مبادئ الدينية مبادئهم ملخالفة األفراد أموال فنزُع الشخيص، وعملهم بأموالهم أناس

اإلنصاف. وقواعد باألدب ُمِخلٌّ وحيش عمل األمور أولياء
لذلك املبلغ؟ هذا الحقوق ازدراء فيه بلغ أن بعد املجتمع يقوم أساس أي وعىل

القوي. لغري حق ال حيث الهمجية عصور إىل املجتمع يرجع
القرون إىل يعيدنا الذي الديني االضطهاد يستنكرون اليسار نواب بعض أخذ وقد
النواب: مجلس — أحدهم وهو — (البوري) املوسيو يخاطب كيف فاسمع الوسطى،

اإلكلريوس رجال تطاول ضد دفاًعا الحارضة الالإكلريوسية السياسة تعني ال
ولذا آخر؛ فلسفي رأي أو إيمان له من كل ازدراء يراد بل الناس، يظن كما
يحافظون أنهم مع األديان عىل القضاء يََودُّون الذين املناِفِقني أولئك أناهض
إيجاد يف تسعى أن الدولة عىل وليس بهم، الخاصة الدينية طقوسهم عىل
األمر أولو يحرتمها ال رسمية زندقة إىل الناس دعوة أي األمة يف أدبية َوحدة
الناس يجمع أن عرش الرابع لويس أراد أيام فرنسا كابدته ما فكفاها أنفسهم،

الكاثوليكي. املذهب عىل

الوقت يف يقع الذي الديني االضطهاد عىل ستحكم القادمة األجيال أن يف ريب وال
بها نحكم التي األحكام بمثل — الدينية واملحافل اإلكلريوس أموال كنزع — الحارض
أبداها كالتي حجًجا اليوم يُبُْدوَن األمر فأولو نانت، مرسوم وإلغاء التفتيش، محكمة عىل
البالد. يف سياسية ووحدة أدبية َوحدة إيجاد وهي املرسوم، ذلك إللغاء عرش الرابع لويس
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العلة إليضاح بل الدينية املحافل أموال نزع لتربير ال ظاهري علمي بسبب يحتج قد
من صار مختلة دينية تعاليم النشء تعلِّم كانت ملا الدينية املحافل أن وهو طردها، يف

العلمية. املدرسية الكتب عىل تخرجوا أساتذة محلها يحل أن الصواب
الحديث، النفس علم بتطور لهم علم ال الذين بالفطريني جديرة هذه مثل فأفكار

العقلية. بقيمتها ال األعمال من توحيه بما املعتقدات أن العلم هذا أثبت وقد
تحريضها هو يهم الذي وإنما صائبة، أم مختلة املعتقدات تكون أن يهم ال إذًا
جديد دين آخر إىل وقت من يظهر املتحدة الواليات ففي والحركة، السري عىل الناس
أفاد الذي (املورمون) دين األديان هذه ومن العمل، عىل الناس لحثه باالحرتام خليق

بلقًعا. كانت بقاع يف الزاهرة الكبرية املدن من كثري إقامة إىل لتأديته أمريكا
فمع الديانات، تأثري من شيئًا يفقهون ال املعتقدات عىل يحملون الذين الفكر أحرار
عىل التاريخ دلنا العقلية الوجهة من الحقيقة من قليل عىل إال تشتمل ال الديانات أن
عىل تقدر ال بما الرجال من ماليني حياة زينت وأنها عليها، قامت الحضارات أهم أن
عبارة فالديانات الغري، ومحبة الذات وإنكار وإخالص زهد من الفلسفة مذاهب فعله
أن أرادوا إذا إال الدين رجال يضطهد أن يجوز وال هدمها، ال بها االنتفاع يجب قوى عن

األخرى. املعتقدات يضطهدوا
طيب واملحرومني الضعفاء وتدعم كبرية، آماًال النفوس تورث التي وهي — الديانات
وعبادتها اآللهة أوجدوا الذين الخياليني فلنعد وقت، كل يف البائسني ملجأ — العيش
بشأنهم ويعرتف مقاتلتهم عن يعدل أخذ عرفهم الذي والعلم البرش، إىل املحسنني من
يف سيتحولون كانوا وإن وهم الخلقي، األمم ثبات يف عوامل املايض يف كانوا فقد الكبري،

األمل. إىل يحتاج البرش دام ما يزولوا لن املستقبل
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الناس كان الضباب كثرية بقعة عىل لوقوعها باألرسار الحافلة املدن من (استوكهلم) ُعدَّت
ولكن بالبندقية، املرء تذكر أنها األدالء يزعم الدنيا، حدود أقىص يعتربونها املايض يف
ال املهمة بمحالها عيونهم يمتعوا أن بعد وهم املدينتني، بني شبه وجه يرون ال السياح
املستقبل، يف نراه قد منظًرا اتفاًقا قصدوها الذين السائحون رأى وقد أبًدا، فيها يقيمون

اآلن. حتى مثله أحد يَر لم ولكن
االجتماعية املراتب فيه قلبت عامًلا األيام أحد يف أصبحت العاصمة تلك أن والحكاية
واملهندسون بناء صار اإلقطاعي واألمري دخل ذا فيها أصبح فالبناء عقب، عىل رأًسا
يوسقون أصبحوا والطالب الشوارع يكنسون صاروا واملتمولون العربات يسوقون أضحوا

البالليع. كاسحي من أضحوا والقضاة السفن
يسكنون الذين الشياطني عمل من هو فهل االنقالب؟ ذلك نشأ سحرية قوة أية وعن
— فالشياطني ال، شك ال (اسكندينافيا)؟ أساطري يف جاء كما والبحر واألرض السماء
ذلك نسري فيجعلوننا أفكارنا يقلبون بحيث النفوذ من ليسوا — (أودين) اإلله حتى

السري.
من أقوى خفية قدرة بغتة املعايش وطرق االجتماعية املراتب لقلب كفت وقد
النفوس تحويل عىل قدرت الرضورة فهذه االجتماعي، الدفاع رضورة وهي أولئك، قدرة

واحدة. دفعة املهن أشق وإلزامها
اإلرضاب أمر بإعالنها املجتمع عىل الحرب السويد يف األممية العمال نقابة شهرت
كل آنئذ فشعر عمياء، إطاعة إياها العمال إطاعة وعىل الكبرية قوتها عىل معتمدة العام
الربابرة مطالب ضد الدفاع يجب وبأنه خطر، يف الوطن بأن املجتمع أفراد من فرد

الجدد.
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رئيس أذعن كما عقيمة أنها ولو النقابة ملطاليب تذعن أن الحكومة يمكن كان أجل،
الحالة زيادة غري إىل يؤدي ال ذلك ولكن األول، الربيد موظفي اعتصاب يف فرنسا وزراء
سفلة قيام واملوجبة والصناعة التجارة أركان املقوضة االعتصابات كثرة إىل أي خطًرا
الدفاع إىل الوسطى الطبقة أبناء اضطر كله هذا حدوث من وخوًفا عليتهم، مقام الناس
شيئًا. الحكومة إىل طالبني غري واملعاهد املصانع يف العمال محل أنفسهم تلقاء من فحلوا
النقابة بذلته ما مع الهائل االعتصاب عىل قىض نزاع يف مضت أشهر ثالثة وبعد

نريها. تحت ووضعه املجتمع إلذالل العظيمة الجهود من
علمت إذ الحضارة، إىل خدمة أعظم املجيد الدفاع بذلك (السويد) أسدت وقد

نفسها. عن تدافع كيف القائدة الطبقات
محبي من الضيقة األحالم لذوي كشف فقد أخرى، فائدة املذكور ولالعتصاب
السويدية الصحف إحدى يف جاء تهددنا، التي االشرتاكية أخطار عن القناع اإلنسانية
أي االشرتاكية العنارصغري جميع جمعه االعتصاب ذلك أوجبها نتيجة أحسن «أن املهمة

االشرتاكي». الخطر ضد وتصويبها واحدة راية تحت البالد سكان أسداس خمسة
الرأي وعطف العمل أرباب نقابات باتحاد إال أمره يستقم لم الدفاع هذا إن ثم
األعمال عىل هنالك يتدربون الوسطى الطبقة أبناء أكثر ألن إال مجديًا يكن ولم العام،

إلخ. … واملطل واللحم والصقل والنجر كالسحل اليدوية
فرنسا يف كزميلتها تتصف ال (السويد) يف الوسطى الطبقة أن مالحظته يجب ومما
نفسها عن لتدافع االتحاد يف الوسطى طبقتنا تفكر لم فإذا والخضوع، التسليم بصفة

وقت. أقرب يف وزوالها أموالها من تجريدها يقع

مختلفة، علل من املشتقة األمور من املوظفني وتمرد العام االعتصاب أن لنا يلوح قد
واحد نفيس ناموس عن ناشئة متماثلة حوادث بالحقيقة أنها عىل يدلنا النظر إنعام ولكن
نفوذها بزيادة املجتمع طبقات إحدى تشعر عندما أنه وهو األمم، جميع بني مشرتك

األخرى. الطبقات استعباد إىل الحال يف تصبو
املجتمع، عنارص بني التوازن يزول عندما تقع االبتالع مقدمة هي التي النفوذ زيادة
وقع التوازن اختل فإذا املتقابلة، قواها بتوازن إال تدوم ال األفراد كحياة األمة وحياة

املوت. وقع االختالل استمر وإذا املرض،
يزيد عندما االجتماعية الطبقات إحدى نفوذ أن عىل تدلنا التاريخ إىل نظرة وأقل
اإلمرباطوري العهد يف روما استولت أن فبعد األخرى، الطبقات عىل السيطرة إىل تميل
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املذكورة الجيوش وبني شيوخها مجلس بني التوازن وزال جيوشها، بواسطة العالم عىل
وحدها الجيوش صارت حتى السيادة تلك زادت وقد لها، سيدة الجيوش هذه أصبحت

وتخلعهم. اإلمرباطرة تعني
كاألمراء االجتماعية العنارص من كثري قبل من زمن بعد وقعت االبتالع وحادثة
الطبقات هذه بني يزول التوازن كان فعندما إلخ، … وامللوك واإلكلريوس اإلقطاعيني
جهلت فلما أيًضا، املتغلبة الطبقة يصيب االضمحالل كان األخرى الطبقات إحداها فتبتلع

الوجود. عن غابت التوازن قيمة فرنسا يف امللكية
عنرص ترويج وبعدم املجتمع عنارص بني التوازن عىل باملحافظة القائل املبدأ إذًا
إلنكارها الوجود عن امللكية غابت وإذا أسايس، سيايس مبدأ األخرى العنارص حساب عىل
ونقابات العمال اتحاد جمعية تركت إذا أيًضا ستغيب جمهوريتنا فإن الناموس هذا

نفوذًا. تزيد املوظفني
عليه، بارز بدليل اليونان بالد أتت وقد وقت، كل يف املذكور الناموس مصداق يظهر
مطلق. عسكري بنظام حكمها ذلك فأوجب الرسمية الطبقات إحدى عليها تغلبت عندما

إزاء اليوم فنحن نفًعا، تجدي ال أموًرا الفتن عند والخضوع الكالمية املناقشات أضحت
قال أحد، رشهم من ينجو ال النرص لهم تم فإذا التخريب، يف واضح برنامج ذوي أعداء
يف — اشرتاكي نائب وحرَّض والوطن»، الجيش ضد هي الثورية «النقابية ُكتَّابهم: أحد
االقتداء عىل الجندية سلك يف االنتظام إىل دعوا الذين «شباننا — حديثًا ألقاها خطبة

العسكرية». السلطة عىل وتمردوا التجند رفضوا الذين برشلونة بعمال
الذين العمال طبقة زعماء االجتماعي النظام عىل يشهرها التي الحرب هي تلك
يفعل كما — يحالفهم ومن واملعلمني، املوظفني من وكثري النواب بعض إليهم ينضوي
إما تلك مثل فحرب النفس، قواعد جهله عىل يدل استمالتهم رجاء — األغنياء بعض
باملحالفة، الهزيمة تُجتَنب وال وسط، وال هالكه إىل أو الطرفني أحد نرص إىل تؤدي أن
واحتقار الحال يف عاًرا توجب األمر آخر يف خراب من املحالفة عن ينشأ عما ففضًال

املستقبل. يف األعقاب
القائلني من أحد بها يثق ال اإلنسانية يف كاذبة بخطب الخوف تورية تنفع ال إذًا
فهي الحارض، الوقت يف الثوريني االشرتاكيني طريقة من أبسط يشء وال والسامعني،
الخوف من تمليه ما أن آخر فصل يف بينت وقد بالوعيد، الرغائب ونيل الوعيد عن عبارة

الربملان. مقررات يف العوامل أكرب هو
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يبايل الذي من ولكن ماليتنا، انهيار االشرتاكيون يمللها التي التدابري عن سينتج
بعيًدا؟ ويرونه قريبًا نراه الذي االنهيار بهذا

واالشرتاكيني، الفوضويني بتأثري وضعت التي القوانني نتائج يوم كل نشاهد أننا عىل
التجارة غرف اعرتاض رغم عىل وقع الذي الحديدية الغرب سكك ابتياع عن نشأ فقد
بنيَّ وقد مقرتحوه، فيه يطمح كان الذي النجاح من بدًال الدولة ميزانية كاهل إثقال
مليونًا ٥٠ وسيكون ١٩٠٩ سنة فرنك مليون ٣١ السكك تلك عجز أن (دومر) املوسيو
التبعة لفقدان ذلك غري الدولة بها تقوم التي املشاريع جميع مصري كان وما ،١٩١٠ سنة

يجب. كما إدارتها يف مباالتهم ولعدم املوظفني عند
ولم النظرية، العلوم أصحاب من األوهام ذوو يوجبها التي املال بيت خسارة تزيد
يف طمًعا فالحكومة املشؤوم، شأنهم إثباته سوى الحديدية الغرب سكك ابتياع يفعل
نفقة عاتقها عىل أخذت أحًدا ينفع ال االبتياع هذا أن منها وجهًال بعضهم تعصب تسكني
سنوات عرش بعد فرنك مليار النفقة هذه وستصبح سنة، كل يف فرنك مليون خمسني

(بودنوت). املوسيو الشيوخ مجلس أعضاء أحد بنيَّ كما
بفعل عمًقا امليزانية يف العجز هوة تزيد فسوف األمر، فاتحة غري يكن لم ذلك ولكن
احتكار كالئحة بعد تسن لم التي القوانني عن شيئًا نقول وال الربملان، تقود التي املبادئ

الفرنكات. من مليونًا وخمسني مئة امليزانية ل سيحمِّ الذي التعليم
كثرت فقد حد، عند يوقف ال فإنه استبداديٍّا سلوًكا األموال نزع سبيل سلكت ومتى
أي يسع وال اإلنسانية، باسم وضعها رغم عىل األموال نزع إىل املؤدية الحديثة القوانني
عىل الحديدية الخطوط رشكات يكره الذي القانون الصفة بتلك يصف ال أن قانوني
ال وكيف كبرية، تقاعد رواتب قبله تمنحهم كانت أنها مع العمال تقاعد رواتب زيادة
وحدها مرسيليا) — ليون — (باريس حديد سكة نفقات زيادة يرى وهو ذلك يسعه

سنة. كل ماليني عرشة صارت
وبما باالعتصاب، الربملان النقابيون يهدد أن إال القانون هذا مثل سن يتطلب وال

االجتماعي. الدفاع يف عليه يعول أن السذاجة من صار الوعيد أمام يذعن الربملان أن
الئحة لوضع فاجتمعوا لهم الربملان خضوع درجة الحديدية السكك عمال رأى
حسب الفرنكات من مليونًا ثمانني الزيادة هذه وستبلغ أجورهم، زيادة فيها يطلبون
— ليون — (باريس رشكة إىل نظرنا فلو تكلفه، ما يف نبحث أن املفيد ومن تقديرهم،
منا قسَّ ولو سنة، كل الفرنكات من مليونًا وعرشين خمسة نفقة تكلفها لرأيناها مرسيليا)
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و٢٥ فرنًكا ٣١ منها واحد كل ألصاب ألف ثمانمئة عددها البالغ أسهمها بني املبلغ هذا
فتأمل. سنتيًما

فرنًكا ٢٤ غري املستقبل يف يربح ال فرنًكا ٥٦ اليوم يربح الذي السهم صاحب إذًا
الدولة ضمان عىل يعتمد أن العبث ومن السنوي، دخله نصف من أقل أي سنتيًما، و٧٥

.١٩١٤ سنة سيزول الضمان فهذا للفائدة،
ولو الخسارة، من األسهم أرباب يصيب بما االشرتاكيون يفرح أن الطبيعي ومن
وفروا الذين املوظفني وصغار العمال من األرباب هؤالء بعض أن لعلموا األمر يف بحثوا

أسهم. بضعة البتياع كثرية سنوات يف املال من شيئًا
إيجاد يف وليسعوا أنفسهم، عن يدافعون كيف املذكورون األسهم أصحاب فليعلم
النواب من النفوذ ذوي به يراجعون وبما العامة االجتماعات من يعقدونه بما عام رأي

املهدد. دخلهم عن الدفاع أمر أنفسهم عىل يأخذون الذين

تميل ال وهي بآثارها، إال عادة نعرفها ال خفية قوى نتيجة الغالب يف الظاهرة أعمالنا إن
األعمال. هذه إليضاح الرضورية األدلة أيًضا تميل بل فقط أعمالنا علينا

إىل ترد نراها فإننا سنة ثالثني منذ األمر أويل تقود التي السري عوامل يف دققنا وإذا
عند الحظوة لنيل األقليات اضطهاد ثانيًا: الناخبني، من الشديد الخوف أوًال: وهي: ثالثة

الثالثة. العوامل هذه فعل يف فلنبحث االشرتاكية، املبادئ تأثري ثالثًا: الناخبني،
العظيم تأثريه يف يختلف ال أنه وأظن سابق، فصل يف فيه بحثت فقد الخوف فأما
الوزراء رأينا حيث األول الربيد موظفي اعتصاب منذ مظهر بأجىل شأنه تجىل فقد اثنان،

املوظفني. عصاة ملطاليب صاغرين يخضعون والربملان
دوام يف الوزراء أكثر استند فإليه فيه، يجادل أحد ال االضطهاد عامل وكذلك
سنوات ثالث روصو) (فالديك حكم «استمر الكبرية: الصحف إحدى يف جاء سلطانهم،
سنوات ثالث (كومب) املوسيو حكم واستمر الدينية، للمحافل املضاد القانون بفضل
(روفيه) املوسيو وبقي الرهبان، وطرد الدينية املدارس بإغالق القائل القانون بفضل

الحكومة.» عن الكنيسة فصل قانون بفضل الحكم زمام عىل قابًضا
من تألفت فلقد عظيًما، دوًرا االشرتاكي النفوذ به وأعني الثالث العامل ويمثل
تسامًحا أقل تعاليم ذات ديانة — والعدوى والتكرار التلقني بفعل — االشرتاكية نظريات
أنهم بدليل منها مشبعني بها يؤمنون ال الذين حتى الناس وصار القديمة، املعتقدات من
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يتم لم حني األوىل املسيحية لقرون مشابه دور يف اليوم فكأننا مقاتلتها، عىل يجرؤون ال
انتشارها. كثرة مع النرص لها

باشرتاء القائل القانون ومنها الخطرة، القوانني من كثري سن االشرتاكية نفوذ أوجب
يف الخطوط تلك ابتياع مبدأ الراديكاليني من كثري أدخل وقد الحديدية، الغرب خطوط
االقرتاع عن الراديكاليون يتأخر لم االقرتاع وقت جاء وملا لالشرتاكيني، تملًقا برنامجهم

االقتصاد. علماء عنها أخرب التي السيئة بنتائجه مبالني غري له
معتقداتنا انحالل أوجبت التي القوانني من كثري االشرتاكية مبادئ عن كذلك ونشأ
التخرج ألغى الذي املصانع يف العمل قانون ومنها وصناعتنا، وبحريتنا وتجارتنا األدبية

أوباش. إىل التالميذ من كثريًا فحول
خمودها عىل مثابرة القائدة الطبقات دامت ما عملها عىل العوامل تلك ستستمر
تطبيقه القائم الدخل رضيبة قانون يف تأثريها املذكورة للعوامل وسيكون مباالتها، وعدم
تحت الشيوخ مجلس يف اآلن وهو النواب، مجلس له اقرتع وقد التفتيش، مبدأ عىل
كثريًا تحملت وإن ففرنسا الجمهوري، النظام دوام يتوقف رفضه أو سنِّه فعىل املناقشة،

طويًال. زمنًا القانون كهذا الجور كثري قانونًا تتحمل ال االستبداد من
فما كذلك األمر كان وإذا األفراد، حياة ينكد القانون ذلك تطبيق أن يجهل أحد ال
عن أجبنا لقد ماليتنا؟ زعزعة إىل مؤدٍّ لقانون يقرتع الربملان جعلت التي األسباب هي

فائدة. من سبق ما تكرار يخلو وال سابًقا، السؤال هذا
التي االنتخاب لجان وعيد أولها كثرية: نفسية أسباب القانون ذلك الستحسان
إن ثم األخرى، دون طبقة عىل الرضائب فرض إمكاَن االقتصاد سنن لجهلها تصورت
ومن وضعه، أسباب من بغريها املذكور القانون يُطبَّق ال التي األمريي التفتيش طريقة
تكون عندما لهم يتسنى كي الناس ثروات عىل االطالع إىل االشرتاكيني ميل وضعه أسباب
املحافل أموال به نزعت كالذي بقانون املتمولني أموال ينزعوا أن جانبهم يف األكثرية

الدينية.

إىل الشبيبة هذه وصلت ولقد وتفعله، وتقوله الشبيبة فيه ستفكر ما عىل مصرينا يتوقف
متداعية، املجتمع ودعائم منحلة املايض معتقدات أمامها فرأت االجتماعية الحياة ميدان
وامللكية العائلة ونظم املراتب سلسلة وشاهدت عنه تدافع أعىل مثًال تجد لم ملا وهي
عىل سيقيض هذا مثل واعتقاد عقيم، مجهود كل أن اعتقدت منثلمة والجيش والوطن

والعنف. االضطهاد عىل الناس بها صرب التي األخالق
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يفكرون ال والذين لهم، تقاليد ال الذين الثوريني شهوات الحالة هذه حركت وقد
اكتسبها التي الثروات نهب غري يف عيش مدار لهم يرون وال الحارضة الساعة سوى يف
التعصب يقاومه ال عندما قويٍّا للرش التعصب يصبح ما فرسعان وعناء، بكد اآلخرون

للخري.
زمام عىل لقبضها األمة أبناء خرية الوسطى الطبقة شبيبة تزل لم كله هذا ومع
فلما أخالقها، فقدت إذا خرية تبقى ال الخرية أن بيد والفنون، واآلداب والصناعة العلم
مقاومة عىل يقدروا لم املتينة أخالقهم األخري العهد يف الرومانية األمة خواص أضاع

سلطانهم. فضاع قوي بعزم املتصفني الربابرة مطامع
اقتصادية منازعات عن عبارة املستقبل منازعات تكون ال األمور ظواهر رغم وعىل
هذه عن الناشئة املشاعر بني فقل شئت وإن املبادئ، بني منازعات ستكون بل فقط،
ببطء إال تتبدل ال األمة أخالق مجموعها من تتألف التي املشاعر أن ومع أيًضا، املبادئ
إىل الرتبية توصلت الوجه هذا عىل مرات، عدة األجيال غضون يف تطورت أنها شوهد
كما الحروب يكسبون ال املدارس معلمي إن نعم، واحد، قرن من أقل يف أملانيا تحويل

فيها. للهزيمة موجبة نفسية تكوين عىل يقدرون أنهم إال أحيانًا، يقال
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وجهته، وتعني عزائمه تسري التي الناظمة مبادئه يف بالبحث الجيل مقادير عىل يستدل
وهل مبادئ، ال شهوات ذات والجماعات الجماعات يف نجدها ال املبادئ؟ هذه نجد وأين
يف يعربون ال هؤالء الخطب؟ ويلقون الكتب يؤلفون الذين القلم أرباب يف بها يظفر

كتبهم. وقارئي خطبهم سامعي الستهواء بها املسلم املبادئ غري عن الغالب
عند تقريبيٍّا إملاًما بها يلم قد األدوار ألحد السائدة املبادئ استنباط صعوبة رغم وعىل
واملوسيو (الفيس) املوسيو أمثال فخطب الكلمة، املسموعي األساتذة تعاليم عىل االطالع

الحارض. الوقت يف الشبيبة أدالء به يهتم ما عىل تنم (بيارلوتي)
من مشبعة روح بها أوحت فقد الغم، يفرج أو يشجع الخطب هذه يف يشء ال
التسليم ورضورة املجهود فائدة بعدم االعتقاد الخصوص عىل فيها يرى ومما التطري،
ويظهر بنا، املحيطة الكون أرسار عن اللثام إماطة عن العلم بعجز والقول الحوادث أمام
مع أيامهم أواخر يف املفكرين أولئك قلوب عىل ران والقدر القضاء يف مظلًما مذهبًا أن

شبابهم. ريعان يف اآلمال أطيب من مشبعني كانوا أنهم
والقدر القضاء يف نغمات من العلمي املجمع وأعضاء األساتذة هؤالء به يأتي وما
رئيس قال حديثًا وقعت محادثة ففي الحارض، الوقت يف السياسة أقطاب بمثله يأتي
فهنالك الرجال، عزيمة فوق املقدر األمور سري «إن (لوبه): املوسيو السابق الجمهورية
املقدر األمور سري يتألف العنارص أي من وسنرى يقودنا.» باألرسار حافل خفي منطق

باألرسار. الحافل املنطق وذلك
فكأنه الحزن، عليه استحوذ العلمي املجمع يف عضو أكرب هو (بيارلوتي) واملوسيو
العلم به (لوتي) املوسيو يعيب ما وأكثر الخالد، سليمان سفر أنني منسجم بلسان يكرر
اإلنسان قدرة الشهري الكاتب هذا يعتقد وال وتفسريها، األمور إيضاح عن عجزه هو
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التيار أمام الوقوف «يتعذر قال: فقد وحدثانه، الدهر نوائب أمام نفسه عن الدفاع عىل
واحد.» مستوى يف الجميع يصبح حتى يشء كل خفض إىل يرمي الذي الجارف

زاد تقدمت كلما الحضارة أن فعندي املساواة، هذه بوقوع القائلني من لست
التفاوت هذا أسباب آخر كتاب يف بينت وقد االجتماعية، مراتبهم يف الناس بني التفاوت
وعقل املهندس عقل وبني الجاهل وأفكار العالم أفكار بني املسافة أن فذكرت التدريجي
فكيف وإال الرجال، بني ال الظواهر فبني التسوية من يقع وما يوم، كل تزيد الصانع
من خوًفا تتبعه أن سفينته عىل يجب الذي االتجاه النجوم يف يقرأ الذي الربان يستوي
املقادير من هو النفيس فالتفاوت وحده؟ ترك إذا غارق محالة ال الذي واملالح الغرق

استبداد. بأي عليها يُقَىض ال التي املهيمنة
والقدر، بالقضاء وقوًال تطريًا (لوتي) املوسيو من أقل (الفيس) املوسيو كان وما
معتقدين أراكم أن «يغيظني قائًال: تفاؤله عىل أنبه پوانكاره) (ريمون املوسيو تناول فلما

الحارض.» الوقت يف الناس لقيادة تكفي بسيطة قديمة مبادئ بضعة أن
بدا وقد إياها، لجهله إليها يرش لم إنه (الفيس)؟ املوسيو يعني الجديدة املبادئ وأي
الديمقراطية أصبحت وقد خطر، يف واملجتمع الدولة «إن فقال: فخافه بعيد طيف منها له
حال يكون كيف تعرف وال تريد ماذا تعلم ال والخياالت والشهوات الغرائز من مزيًجا
والنظم القوانني من يحدث بما ساكنها وحرك صدرها ضاق ملا وهي املستقبل، يف املجتمع
وهكذا السقوط، إىل فيه يشء كل آل حتى الحارض املجتمع معالم تدك أخذت والعادات
وهنالك مًعا االجتماعية والنفقات الحربية بالنفقات الدول فيه تقوم الذي الوقت قرب

النهار.» ضحى
نظري وقع أنه نيس وهل الباطل؟ من شيئًا مخاوفه يف أن الفاضل النبي هذا يعلم أال
املذكورة املعضالت تكررت فلما وفلورنسا؟ وروما كأثينا األمم جميع يف املعضالت تلك
أغلب يف اسمها بدلت الرببرية إن نعم، فيها، متماثلة نتائج إىل أدت واحد وجه عىل عندها
الرقي، عوامل من املقاتلة هذه إن ثم والخارج، الداخل يف مقاتلتها تجب ولكن األوقات،
كانوا وملا سلًفا، الهزيمة يتوقعون االجتماعي النظام حماة كان إذا إال خطرة تكون وال

الهالك. يستحقون فإنهم محالة ال االنكسار إىل حينئذ يصريون
«ضحى بالد يف جامعاتهم وخريجي واشرتاكييهم الالتني مساملي اتفاق يتم قد
أموالهم ونهب الالتني استعباد ذلك معنى ولكن (الفيس) املوسيو تخيلها التي النهار»

املغلوبني. مزاحمة عىل والقضاء املليارات قبض يف الطامعة املجاورة األمم قبل من
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التي فهي الخياليني، أحالم دونها تحول ال مطامع إىل املؤملة الحقائق هذه تستند
األبد. إىل وستحكمه اليوم حتى العالم حكمت

تعليمنا تناولت بل وحدهم الناس أولئك يف والتسليم التطري مناحي تشاهد وال
جماعة إىل ينضوي والقدر بالقضاء قائًال مسلًما األستاذ يكون ال فعندما أيًضا، املدريس
االشرتاكية رأس الحارضعىل الوقت يف األساتذة من كثري أصبح الصورة هذه عىل العصاة،

الثورية.

الذي فهو واألديان، الفلسفة خلدته وقد القديم، املايض تراث والقدر القضاء مذهب
هللا إن القائل (جانسينوس) مذهب عليه وقام الربوتستانية الفرق من كثري عليه بني
عىل القائم الجربي املذهب كان وإذا للنجاة، وآخرين لإلحراق أناًسا األزل من اختار
املذهبني، بني فاللتباس والقدر القضاء يف األجداد مذهب الظاهر يف يربر الحديث العلم
ظهرت العلل هذه عادت كلما وإنه سابقة علل بنت الحادثة إن تقول العلمية فالجربية
القوى جميع القدماء عزا وقد ذلك، يف فعل علوي ملوجود يكون أن غري من الحادثة تلك
يف وطمًعا ببعض بعضها القوى تلك ارتباط منهم جهًال علوي موجود إىل الطبيعية

العزائم. وقراءة الصلوات بإقامة مجراها تغيري
إىل ولننظر حلها، لتعذر اإلرادة نظرية يف البحث أمر الطبيعة بعد ما لعلماء ولنرتك
عندما يتبدد وأنه الحقائق جهلنا القدر مصدر أن تثبت حيث العلمية، الوجهة من األمر

منها. يتألف التي العنارص نحلل كيف نعرف

الجو وحوادث كالهرم الثابتة الطبيعية املقادير هو األول النوع أنواع: ثالثة للمقادير
ونخرب سننها نعنيِّ أن نستطيع تبديلها عىل نقدر ال كنا وإن فنحن الكواكب، وسري
املقادير هو الثاني والنوع جزئية، محافظة إزاءها أنفسنا عىل ونحافظ وقوعها قبل عنها
املقادير فهذه البرش، من ماليني بحياة تودي كانت التي واملجاعات كاألوبئة املتبدلة
انفراد، عىل العنارص تلك من واحد كل وهاجم عنارصها فحلل العلم تقدم كلما تتبدد
بعد العلة أن وبما املقادير، بهذه حافل فالتاريخ املصنوعة، املقادير هو الثالث والنوع
املصنوعة، املقادير مقاتلة الصعب من كان الرضورة بحكم بنتائجها تأتي تتكون أن
يفعله ما وهذا قوة، عنا تقل ال أخرى مصنوعة بمقادير مقاومتها عليها للسيطرة ويجب

الرجال. أعاظم
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عىل — ثابتة مقادير سابًقا عدت التي — الحوادث يف العلم تأثري يف البحث يدلنا
يبرت امرئ كل كان سنة أربعني فمنذ وتزول، املقادير بعض بها تنحل التي الصورة
مختلف سكان وكان أيام، بضعة يف الهالك مورد يرد باريس مستشفيات يف عضوه
فقد املقادير، هذه عرى انحلت حني اليوم وأما الصفراء، الحمى ضحايا يذهبون البقاع
كانت لو ليهلكوا كانوا ما وأنهم املكروبات بعض بفعل يهلكون كانوا املبتورين أن ظهر

والطاعون. الصفراء الحمى يف مثله يقال البرت يف قيل وما مستعملة، التعفن دوافع
الطوفان من يتخلصوا أن الهولنديون استطاع فقد الغاية، إىل كثرية تلك مثل وأمور
(براندبرغ) وتربة (پومريانيا) رمال بروسيا حولت وقد الكبرية، الجهود من بذلوه بما

خصبة. وحقول جميلة غابات إىل النفطية

ما عىل املقادير فهذه التاريخية، املقادير عىل الطبيعية املقادير بعض يف قلناه ما يطبق
من تتفلت ال السيايس وماضيه الشعب روح من اشتقاقها عند استعصاء من عليه هي

عنارصها. بتحليل تتبدد املقادير إن القائل الناموس حكم
١٨٧٠ سنة حرب إىل نظرنا فلو ذلك، تؤيد تاريخنا صفحات من صفحة وكل
كان وأنه منه، مفر ال أمًرا كانت فيها هزيمتنا أن لرأينا النفسية عواملها جميع وحللنا
واحًدا الهزيمة منها تألفت التي العنارص يبددوا أن السامية املدارك ذوي من أناًسا يمكن

ساحقة. ثقيلة مجموعها يف تصبح أن قبل اآلخر بعد
املهلكة املقادير مصدر — باملستقبل التنبؤ عن العجز وكذلك — النفسية واألغالط
التأمل روح فقدان ومنها كتلك، أغالط عن نشأ فقد األجيال، من كثري عىل الوطأة الثقيلة
ستحول نتائج من يتبعه وما روسيا انكسار النفيس اليابانيني مزاج وجهل واملالحظة

يحتمل. ما عىل أوربا مصري
معاقرة أن ومع الغاية. إىل كثرية — مثًال الخمرة كمعاقرة — املصنوعة واملقادير
الربع هذا عيوب بسبب العسكرية للخدمة املطلوبني ربع يجند ولم بيننا عمت الخمر
تاثريًا املعاقرة قدر يف التأثري عن عاجزين ترانا مدمنني آباء عن باإلرث إليه انتقلت التي
إحداث من خوًفا الخمر تعاطي عىل الناس تشجيع إىل مضطرة الدولة إن ثم شافيًا.

ميزانيتها. يف كبري عجز
تذليلها، يستحيل بحيث االستعصاء من تصبح أن نوجدها التي املقادير تلبث ال
كتابه يف فبني ذلك، عىل مفيد بمثال السابق التجارة وزير (كروبي) املوسيو أتى وقد
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يجب، كما أمورها تسيري حاول وأنه الفوىض، من اإلدارية الخدم يف ما حديثًا نرشة الذي
اختالط من التبعات يف وملا مستمر خصام من املوظفني بني ملا مسعاه يف ينجح لم وأنه

إلخ. … الوحدة فقدان من القيادة يف وملا وتشويش
إىل للتجارة وزيًرا فيهما ظل اللتني السنتني رغم عىل (كروبي) املوسيو يتوصل لم
بدليل ا تامٍّ وقوًفا عجزه أسباب عىل يقف لم أنه يَر كتابه يطالع ومن بال، ذي تبديل

االنتخاب». نظام بإصالح الديمقراطية مناحي «تبديل الحالة ملعالجة اقرتاحه
املذهب أصبح أجلها فمن نتائجها، حيث من خطًرا العاطفية املقادير كانت ولربما
الزمن يف فرنسا به بليت ما أعظم من املنحطة النرصانية مظاهر أحد هو الذي اإلنساني
قوانني سن من يوجبه بما االجتماعي بنيانها دعائم يأكل الذي هو املذهب فهذا الحارض،
األوباش دخول يقررون األمور أولياء جعل الذي وهو عنيفة، ثورات نشوب إىل مؤدية
إىل يدفعنا الذي وهو الجيش، لعرى مفكًكا فيها دخولهم كان ولو الجندية سلك يف

الحديثة. الراحة وسائل عىل مشتملة سجون يف األوباش مجرمي عىل املحافظة
كان ما أضعاف ثالثة أصبح حتى اإلنساني املذهب أنصار بفعل القتلة عدد يكثر
انفجار يقع لم لو ليعدموا ضحاياهم حرقوا الذين القتلة كان وما سنني، بضع قبل عليه
فمحب اإلنسانية، محبي فريق من األمة عىل بالءً أكثر يشء وال العام، الرأي يف سخط

تقدم. لكل مانع نشاط لكل هادم رجل هو بل تقدم رجل ليس اإلنسانية

دار حديث ففي تبدو، أخذت األقدار تذليل يف النفس علم عىل االطالع فائدة أن أظن
شيئًا يرى ال بأنه يل رصح األفاضل خارجيتنا وزراء أحد (هانوتو) املوسيو وبني بيني

وظيفته. بأمور قيامه أثناء يف السيايس للرجل النفس علم من رضورة أكثر
فقط، األمم حياة تقيد التي األقدار يحاربون كيف األمر أويل النفس علم يعلِّم ال
ريشيليو مثل السياسة أقطاب استطاع فقد الحوادث. يسريون كيف أيًضا يعلمهم بل
التاريخ مقادير يذللوا وأن األمور، مجرى يقودوا أن إدوارد وامللك وبسمارك وكافور
واالجتماع الدين مقتضيات شأن عىل واطالعهم النفس أحوال عىل وقوفهم بفضل

واالقتصاد.
له سلطان ال أحوال عن الناشئة املقادير تذليل عن عجز من اإلنسان يف ما ومع
الوجه هذا عىل اتجاهه، رغم عىل بالريح الربان ينتفع كما املحنك الرجل بها ينتفع عليها
منها مفر ال التي األمور من الخطرة واملزاحمة اإلنتاج زيادة رأوا الذين األملان استطاع
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نحن وأما االقتصادية، األزمات يف وقوعهم دون بها ليحولوا إنتاج نقابات يوجدوا أن
التي اإلنتاج نقابات جائرة بقوانني نقاتل ترانا الصناعي التجمع رضورة إدراكنا فلعدم

أملانيا. إمرباطور يساعدها
تقع فإنه مناهضتها يحاول بل الطبيعة سنن عن الصادرة باملقادير ينتفع لم وإذا

كبريًا. زمنًا نتائجها القادمة األجيال تعاني عظيمة نكبات
فقد قليًال، أمرها نسوا الذين الفرنسويني عدد كان وما آنًفا ١٨٧٠ حرب إىل أرشنا
مع يجهلونها الطالب بعض أن الطان جريدة يف العالية املعلمني دار أساتذة أحد بنيَّ
املليارات عىل فائدة فرنك مليون ٤٥٠ نؤدي نزال وال أوربا يف تأثري ذات تزال ال أنها
تلك يف انكسارنا نتائج ومن فيها، إنفاقها إىل اضطررنا والتي عرش، خمسة عددها البالغ
جرياننا فتئ ما هجمات لرش اتقاءً الفرنكات من ملياًرا وخمسني ثالثة إنفاقنا الحرب

سنة. أربعني منذ بها يهددوننا املنصورون
إىل البالد احتياج ومقدار باليا من األغرار الغافلون السياسة رجال يوجبه ما ترى
املقادير. ويذللون الحال ثنايا من املستقبل يقرأون كيف يعرفون الذين الرجال أعاظم
هؤالء دقق ولو الخطابة، فن السياسة أن النيابي دورنا يف الساسة من كثري يعترب
املستندة فالخطابة مؤقتًا، إال يكون ال الطنانة الصيغ عىل القائم النجاح أن لرأوا األمر يف
املقررات التخاذ الزمة معرفة واألشياء الرجال معرفة تتطلب ال وطالوة بظرافة الكالم إىل
لدوام رضورية مستمرة جهوًدا صاحبها إىل تطلب ال أنها كما الرسيعة، الفعالة الصائبة

النجاح.
مصاعب اليوم تقايس إنكلرتة كانت فإذا أعمالهم، نتائج الحاليون الساسة يبرص وال
فلعجز األملاني الخطر إزاء أسطولها لتقوية منها بد ال التي الرضائب زيادة يف جمة
األملانية الفرنسوية الحرب بعد يوافقونا أن هؤالء رفض إذ املستقبل، كشف عن ساستها
يرى (بسمارك) كان وقد املستقبل، سري ويغري أملانيا مطاليب يحدد مؤتمر عقد عىل
مذكراته؛ يف قال كما مساء صباح أمره يف يفكر فكان كابوًسا، املؤتمر هذا مثل انعقاد
نتائج إىل ألدى املؤتمر ذلك انعقاد تم ولو انتصاراته»، ثمرة «يحرمه أنه يعلم كان ألنه
عىل ك الرتُّ عىل املنصورين الروس فأكره سنوات بضع بعد عقد الذي برلني مؤتمر كنتائج
تخل دولة ليرتك عقد لو املذكور املؤتمر كان ما ا حقٍّ فيها، الطامعني البقاع عن التخيل
أن وروسيا والنمسا إنكلرتة مصلحة من كان وهل انكسارنا، رغم عىل األوربي بالتوازن

أوربا؟ وسط يف عظيمة دولة تقوم
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فيها يقبض التي القصرية املدد بسبب فيها مشكوًكا الالتينية األمم مصري أصبح
الحارضة الساعة سوى يف يفكرون ال هؤالء تجعل والتي األمور، زمام عىل السياسة رجال
ألسوأ موجبة منحطة سياسة هي الحال بغري تبايل ال فسياسة باملستقبل، مبالني غري

العوارض.
وإنا املستقبل، إىل والتطلع النظر ببعد إال السياسة عالم يف النجاح يكون وال
أفريقيا حالة كانت النظر: بعد عىل بارًزا مثاًال الكونغو ملستعمرة البلجيك تأسيس نتخذ
عىل كان وقد يكتشفونها، الجسورين الرواد من عدد فأخذ سنة أربعني منذ مجهولة
األوربيني ربقة من ستتخلص آسيا أن فأدرك واسعة بصرية ذو ملك آنئذ البلجيك رأس
أن تلبث لم أواسطها يف إمرباطورية تأسيس يف فرشع أفريقية، يف هؤالء مستقبل وأن
البلجيك. غنى يف كبريًا عامًال وأضحت روسيا نصف مساحة عن تقل ال مساحتها صارت

عن أخذه ما غري املقادير يف فكًرا تقدم ما مطالعة من اكتسب القارئ يكون أن أرجو
دواعي ومن واإلرادة، العزم بفضل تذليله يمكن األجداد إهمال عن منها نشأ فما الكتب،
يف فهل وإال السيئة، نتائجها أوالدنا سيكابد مصنوعة مقادير نخلق نزال ال أننا اآلسف
عىل وصربنا التجنيد وعدم بالفوىض القائلة واملبادئ الالوطنية املبادئ إىل الناس دعوة
تربية طالبهم املدارس أساتذة ومنح بالصناعة مرضة قوانني وتكديسنا املوظفني عصاة
سدى يذهب وهل النتائج؟ أسوأ إىل يؤدي ما غري كلها هذه يف هل — ومعنًى مادًة منحطة
والتسليم األمور بجالئل املباالة وعدم األمة عظمة بها التي األفضليات عىل الشبان حقد
ننحدر كله ذلك أجل من للعزائم؟ الناظم األدب وفقدان والوقيعة االزدراء وروح األعمى،

سبلنا. غري سبًال تسلك التي أملانيا وترتفع
فقد الفوىض، وسداه الثورات لحمته طريًقا شعبنا يتبع أن الخطر شديد هو ومما
مطاردة الناس صفوة ومطاردة النظام وقلة العجز حماية يف اآلن زعمائنا شأن انحرص
هي التي الثروات عىل واالستيالء العيش وضنك البؤس يف املساواة وراء والسعي عمياء

القلوب. يف والشهوات الحسد نار وإيقاد العمل عماد
الثوريني من جيش نمو عن نتغاىض ترانا االنقراض يف العلل هذه تجمع أثناء ويف
يسعون ال والذين الضمري وحسن واملبادئ التقاليد من بيشء يتصفوا لم الذين املتعصبني
شكوكنا بغري نقابلهم وال والتخريب، الهدم يف رغباتهم وتنفيذ شهواتهم قضاء غري يف
قرب وهكذا خضوًعا، زدنا وعيًدا زادوا وكلما املزري، وتسليمنا اكرتاثنا وعدم الشاحبة

القوى. ميزان فيه يرتج ال الذي الوقت
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وضعه يف بذلتها التي الكبرية فالجهود النفوس بعض أثقف أن الكتاب بهذا قدرت وإذا
عىل واحد كل يقدر بسيطة حقائق سوى الغالب يف فيه أذكر لم أني عىل عبثًا، تذهب لم
املايض يف خلفنا كانت التي األمم أخذت وقد التأمل، وحسن الفكر إنعام بعد استنباطها
عليها الوقوف ويمكن قادتها، بيانات يف يجيء ما بدليل عليها تطلع الحال يف فسبقتنا
أحد (روزفلت) املسرت ١٩١٠ سنة نيسان ٢٤ يف (الصوربون) كلية يف ألقاها خطبة يف
وخطر املساواة مبادئ خرق بنيَّ أيًضا فهو املتحدة، الواليات جمهورية رؤساء مشاهري
وإليك غريها، أخرى وحقائق الحياة يف الذكاء عىل الخلق وأفضلية االشرتاكية، املذاهب

خطبته: يف جاء ما بعض

والرشاقة سمت مهما والثقافة كثرت مهما الذكاء حدة أن ننىس ال أن يجب
الخلقية والصفات األساسية، الخلق صفات يف يقع فراًغا تسد ال علت مهما
وامليل التبعات وتحمل والرزانة النفس ضبط هي األمة سيادة عليها تقوم التي
عن األمة عجزت الصفات هذه ضعفت فإذا والشجاعة، والحزم االتحاد إىل

شؤونها. يف التدخل عن األجنبية األمم منع وعن نفسها سياسة
غري عدد وإىل والتخريب الهدم إىل مؤدية االشرتاكية إن قلنا إذا نبالغ وال
الناس إن فنقول نكذب ال أن وعلينا األخالق، وفساد والظلم الرشور من يسري

لها. وجود ال املساواة أن علمنا أن بعد متساوون
انقسام بفعل انقرضت ثم الجمهوريات من كثري املايض يف تأسس لقد
املصري، زمام عىل القبض يف الفريقني من كلٌّ وسعى وأغنياء، فقراء إىل أبنائها
فقط الجمهوري للنظام واإلخالص اآلخر بغض يف أحدهما يمعن كان وكلما

يدنو. النظام هذا أجل كان

النفوس، يف لرتسخ تكرارها فيجب كثرية، سنوات منذ أبينها فتئت ما حقائق هذه
تدخل أن بعد عليها تهيمن وإنما صحتها، بيان ملجرد املبادئ النفوس تسيغ قلما إذ

والحركة. السري بواعث تنضج حيث أعماقها يف التكرار بفعل
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االجتامعي الدفاع

باملايض صالتها تقطع أن تحاول التي األمم يف االجتماعية واملنازعات الفوىض تشاهد
النفيس. مزاجها قرار بذلك ففقدت

العامة واملشاعر واملعتقدات التقاليد من شبكة من تتألف األمة روح أن نعلم
غري شكل عىل تعني التي الروح هي فهذه الوراثة، بفعل أمرها ثبت التي واألساطري
سريًا وتسري متماثًال تفكريًا األمم تفكر وبفضلها سرينا واتجاه أفكارنا وجهة شعوري

األساسية. معاشها طرق يف متشابًها
روح من عليه يقوم ما بثبوت األركان ثابت يكن لم ما البقاء املجتمع يستطيع وال
طور إىل ترجع أن قومية روًحا اكتسبت حتى مترببرة ظلت التي األمة تلبث وال قومية،
نفسها، فقدت الوطنية روحها روما فقدت فلما فيها، الروح هذه تنحل عندما الهمجية
روح الكتساب كثرية قرون إىل أنقاضها عىل سلطانهم أقاموا الذين الفاتحون احتاج وقد

التوحش. ظلمات من بها يخرجون وطنية
الدينية املعتقدات بالتدريج تزول حيث الخطرة التاريخ أدوار أحد يف ترانا واليوم
يقوم ما يتكون أن غري من وسرينا أفكارنا وجهة بها تتعني التي والخلقية والسياسية
من قليل يكون أن أمكن فإذا األمة، آلهة تتالىش أن الرهيبة األمور ومن بعد، مقامها
يفعم أعىل مثل إىل الدوام عىل تحتاج التي الجماعات عىل ذلك يتعذر الأدريني الناس

باآلمال. قلوبها
يحل حتى قصري وقت يمر ال إذ أبًدا، تموت ال ولكنها أحيانًا اآللهة تتبدل قد نعم
االشرتاكية تعاليم أوشكت واليوم الدهور، بفعل بيل الذي املعتقد محل جديد معتقد
بسهولة االتصال عىل قدرتها من قوتها تستمد وهي الدينية، التعاليم مقام تقوم أن
بها يؤمن كان التي القديمة اآللهة مظاهر من املهيمنة فالحكومة املوروثة، باملعتقدات
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ورد التي الجنة وبني االشرتاكيون بها يحلم التي الجنة بني فرق من فهل وإال أجدادنا،
األولني؟ أساطري يف ذكرها

وإن ورثتها التي غري معتقدات ذات تكون ال املؤثلة فاألمم الجنتني، بني فرق ال
ال كثرية أجياًال النفوس يف ثباتها اقتىض التي واملشاعر املعتقدات، هذه أسماء اختلفت

فجأة. تزول
نفوس يف تدخل النرصانية الديانة وارثة هي التي االشرتاكية الديانة نرى العلة لتلك
يقول ال وما أمل من الشائخة اآللهة إياه تمنحهم ال بما البسطاء قلوب وتمأل الجماعات

وخيال. وهم من العلم به
اإلكلريوس فرجال القديمة، املذاهب عىل شديًدا حقًدا االشرتاكية رسل ويحمل
تحت روحهم وترزح واحد، ملنزع متقاربة مظاهر إلخ … والفوضويون واالشرتاكيون
واحدة موجودات يعبدون وحدة من النفيس مزاجهم بني ملا وهم متماثلة، أوهام أثقال

االختالف. قليلة بوسائل واحدة حاجات يقضون أو
شديدي كانوا ملا سلميٍّا تعاليمهم بنرش يكتفون االشرتاكية الديانة نارشو كان ولو
بالقوة الناس إكراه يف أسلوبهم الرسل جميع يشاطرون وهم العمل ما ولكن الخطر،

البرش. سيجدد أنه يعتقدون الذي األعىل مثلهم اعتناق عىل
املوروث التدين خلق عليها استحوذ التي النفوس إىل املجتمع به يوحي الذي والحقد
يصبون املايض يف منهم حظٍّا أسعد اليوم هم هؤالء أن ومع برسعة، العمال بني ينترش
الذي القديم العالم عىل األولون النصارى يصبها كان كما الحارض النظام عىل اللعنات

األمر. آخر يف عليه قضوا

دافع الذي كالدفاع ضعيًفا عنه الدفاع نرى شدة من املجتمع عىل الهجوم يف ما ومع
كما — الخواص يعتقد ال فاليوم انتشارها، أيام املسيحية الديانة ضد األصنام عبدة به
من لضجرهم وهم املجتمع، نظام عليها القائم املبادئ متانة — وقتئذ يعتقدون ال كانوا
قوي عزم من املجرد بمظهر يظهرون الحارض الزمن مقتضيات ومن املوروثة املؤثرات
الحوادث أقل تحدث الغاية إىل متحولة اآلراء هذه كانت وملا العامة، بآراء للعمل واملهيأ

وحماسة. وغضب سخط انفجارات فيها
لديهم وليس النفيس تذبذبهم دون تحول بمبادئ يتصفون ال األمور أولياء أن وبما
وهكذا وها، يسريِّ أن من بدًال الجماعات وراء يسريون سريهم عىل دليًال يتخذونه مصباح

يشء. منه لهم يبقى ال حتى بالتدريج نفوذهم األمة خواص يفقد
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هم املجتمع خراب إىل ترمي والتي العوام غرائز عن املعربة املبادئ ينرش والذي
ولكنهم العقل قليلو العموم عىل فهؤالء والرسل، بالزعماء ننعتهم الذين املجانني أشباه
الذي األسمى املبدأ نرص سبيل يف الشخصية بمنافعهم للتضحية مستعدون العناد كثريو
روحها، يف كبري تأثري ذوو ساطعة جنات الجموع عدهم لو وهم قلوبهم، عىل ران

الدوام. عىل للحركة باعث أكرب واألمل األمل هي فالجنات
جميع اقتحام إىل ويدفعونها الجماعات ينومون خياالتهم نومتهم ملا والرسل
قدر وإن فالذكاء القرون، غضون يف النفيس الجماعات مزاج يتغري ولم برسعة، املصاعب

الحقيقية. الناس أدالء هي التي واألهواء املشاعر تبديل عىل يقدر ال التحول عىل
مع كثريون الفوىض رسل وأن الرسل، غري يفلهم ال الرسل أن الحزن بواعث ومن
توقد فال الباردة الحقائق وأما األفئدة، يستهوي فالوهم العدد، قليلو النظام رسل أن
قلتم فإذا فيها، الحقائق بذر من أسهل النفوس يف األوهام بذر إن ثم أحد، يف الحمية نار
إذا ولكن يصدقونكم، ما فرسعان مصنعه يحرق بأن جدير سارق العمل رب إن للعمال
مثل يصنعون آسيا يف األصفر النوع أبناء ألن األجور خفض عىل ُمكَره أنه لهم بيَّنتم

يسمعون. ال منها أرخص بثمن منتجاتكم
بفعل العظيمة الدول من كثري زال وقد اآلن، حتى العالم قلبت التي هي فاألوهام
يف للعقل يكون أن نأمل فال البطالن، تامة اليوم لنا تبدو التي العاطفية املبادئ بعض
القاهر، األوهام سلطان ملعاناة نفوسنا ولنهيئ املايض، يف شأنه من أكرب شأن املستقبل
أحد وال طويًال زمنًا رسوخها يستمر فشيئًا شيئًا النفوس يف ترسخ أن بعد فاألوهام

تخريبها. بمدى التنبؤ عىل يقدر

التي الفلسفية املبادئ بعض عن نشأت الفرنسوية الثورة مظالم أن سابق فصل يف بينت
لحقوق أساًسا أفراده قلوب أعماق يف الراقدة األوىل الرببرية غريزة يعترب الشعب جعلت
أنهم عىل يدل الواقع أن مع العقل بنور يسريون أنهم أيامها يف الناس ظن وقد جديدة،
وإنا لهم، دليًال أصبحت رادع كل من تحررت ملا املوروثة غرائزهم وأن العقل حاربوا
ال العقيل عىل الغريزي هيمنة عن كناية فالهول الغرائز، ألحط عنوانًا الهول دور لنعد

ومؤرخوه. رجاله تصور كما العقيل سيطرة عن عبارة
مساعي كانت فما التاريخ، يف العهد حديث إال املوروثة الغرائز عىل االنتصار يكن ولم
ومن والقوانني، والعادات التقاليد بقوة الحيوانية الطبيعية الغرائز لردع إال املجتمعات
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تظهر أن السهل ومن عليها، نقيض أن غري من ولكن الغرائز هذه عىل نسيطر أن املمكن
مثًال. كاالشرتاكية املحرضات بعض بفعل ثانية

نضال عن عبارة الغالب يف هي بل العقل بنت الكبرية الشعب حركات ليست ا حقٍّ
يحكم الغرائز منطق عن صدر ما العقيل باملنطق يوضح أن يحاول ومن العقل. ضد
الحارض الوقت يف الثورية الحركة كانت وما التاريخ، من شيئًا تفقه ال بأن نفسه عىل
عده فما املجتمع، دعائم تقويض إىل تميل التي الوحشية الغرائز حكم إىل عودة سوى
املنحطة. املعايش طرق إىل رجوع إال هو إن الرقي من األوهام أعمتها التي النفوس ذوو
علمت إذا إال متمدنة األمة تكون وال والقرس، الضغط من شيئًا حضارة كل وتستلزم
من األمم خرجت ملا القوية االجتماعية الروادع فلوال والقرس، الضغط هذا تتحمل كيف

الروادع. تلك تضعف عندما الطور ذلك إىل تعود وهي الهمجية، طور
ومن مستمر، بجهد إال الحضارة وليدة هي التي االجتماعية الروابط تبقى وال
العجز هذا فشا وقد الجهد، يف استمرار عن األمة أبناء يعدل أن الكبرية االنقراض عوامل
يُلَقى كان كما االجتماعية املصائب أمام سالحها تلقي فهي املتعلمة، األمة طبقات بني

األمر. آخر يف العلم عليها تغلب التي األوبئة أمام
نجاحهم عىل فاعتمادهم الثوريني، الرسل إىل يتطرق لم ضعفنا علة هو الذي والشك
جعلهم والهناء السعادة من يشء عىل صاروا العمال أن ومع قوتهم، عوامل من هو
النفيس العمال مزاج أخذ وملا الطالع، سيئو أنهم التكرار بفعل يعتقدون املتمذهبون
النفيس. الهمج كمزاج يصبح أن املزاج هذا أوشك األوىل الغرائز حظرية إىل بالتدريج يعود
ورأس الذكاء قيمة إثبات لذلك فيجب الحضارة، طور إىل العامل إرجاع يسهل وال
أين ولكن له، رسم الذي الجديد االجتماعي النظام يف شقاءه يرى وجعله له والعمل املال

األمور؟ هذه إىل إرشاده عىل القادرون السادة

من العارية الجامعة عىل ال أنفسهم عىل يتوكلوا أن الوسطى الطبقة أبناء عىل يجب
بالد يف وقع كما صفوفهم ينظموا وأن لها، قوة ال التي الحكومة عىل وال الناظمة املبادئ
أن فعلَّمتها السويد حكومة التجارب حنكت وقد العمال، طبقة تمرد ضد للدفاع السويد
تبذر وأن العامة البالد مصالح جميع تقف بأن عاصية ألقلية يسمح الذي االعتصاب حق
الئحة الربملان عىل تعرض وجعلتها الحضارة، تقدم يالئم ال الناس بني الفوىض بذور
العقوبات بأشد البالد عىل كارثة يكون اعتصاب كل ومجازاة املشرتكة العقود قانون
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كان فلو العمل، وأرباب العمال بني يقع اختالف كل لتفصل تحكيم محكمة وتأسيس
أوشك الذي املالحني وإرضاب الربيد موظفي إرضاب عندنا وقع ما القانون هذا نظري لنا

التجارية. بحريتنا عىل يقيض أن
تلك بمثل القيام يف يفكرون فرنسا يف األمور أولياء تجعل التجارب أخذت وقد
مثل يسن أن قبل النفيس مزاجنا عىل التعديل بعض يطرأ أن ينبغي ولكن الحركة،
يف التفكري من يمنعانها ولدونتها الوسطى طبقتنا تردد أن ننكر وال املذكور، القانون
(جورج املوسيو قال ذلك، عىل تحملها قد مهاجمتها شدة أن غري نفسها، عن الدفاع
سبيل سلوكهم من شيئًا يكسبون ال أنهم األموال رؤوس أرباب يرى «عندما صوريل):
كان ما إىل يلتجئون نصيحتهم تحسن لم أنه ويعلمون والديمقراطية االجتماعي السلم
إىل املتمولني طبقة تلجئ التي هي وحدها العمال فطبقة ونشاط، همة املايضمن يف لهم

الصناعي.» النزاع يف الشدة
يستطيع ال حديثًا فيه العالم دخل الذي الطور ففي قويٍّا، فليبق يعيش أن يود ومن
تتحىل أن الوسطى طبقتنا وعىل عنه، يدافع كيف يعرف ال يشء عىل يحافظ أن أحد
يتفاقم التي املنازعات يف الظفر أرادت إذا النقائص بعض عن تعدل وأن الفضائل ببعض
عمله جني من أنها العامل يعتقد التي والكماليات بالنفائس التلذذ يف فاإلفراط أمرها،

االشرتاكية. الخطب جميع مثله يورث ال حقًدا تورثه
الحال يف اإلنكليزية األرستوقراطيني طبقة وبني الوسطى طبقتنا بني قايسنا وإذا
وأنها برسعة، تشيخ الوسطى طبقتنا رأينا القديمة الفرنسوية األرستوقراطيني وطبقة
الدنيا، الطبقة من تستمدها التي العنارص من به تتقوى ما بفضل إال باقية تظل ال
حقوقها بفضل إال تدم لم القديمة األرستوقراطية فالطبقات كثريًا، ذلك من نعجب وال
أرستوقراطية بعكس وهي أفضلية، بأية صاحبها اتصاف إىل تحتاج ال التي املوروثة
الوراثة نواميس كانت وملا أفرادها، عقل يف بأفضلية إال أمرها يستقيم ال التي الذكاء
األمم» تطور «رس كتاب يف ذلك بينت كما — املتوسط املثال إىل األمة خواص ذرية ترجع

تليها. التي بالطبقة االستعانة إىل الخواص طبقة تضطر —
ذرية تعيد فالطبيعة االشرتاكيون، يحلم كما ال ولكن أحيانًا، مسوية فالطبيعة إذًا
بني التسوية فيودون االشرتاكيون وأما املستقبل، يف املساواة حظرية إىل الناس صفوة

الحال. يف الناس
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يف بل الوسطى، الطبقة من العالية الصفوف يف اليوم تتكون ال الدفاع روح أن يظهر
تهديدهم كثر الذين هؤالء أدرك فقد الباعة، وصغار الدكاكني كأصحاب الدنيا صفوفها
بأعباء للقيام شؤونهم ينظمون فأخذوا أنفسهم، عىل اعتمادهم رضورة عنهم الدفاع وقل
كتائب تأسيس عىل ويعزمون الجمعيات ويؤلفون النقابات إىل ينتسبون اآلن وهم النزاع،

السويد. بالد رضبته الذي باملثال مقتدين لتحميهم
قائًما كان لو أهمية أكثر ويكون املظالم، ضد املبارش الدفاع بغري ذلك يختص وال
تأكلنا التي الفوىض وسط لنا السبل وإنارة تسيرينا عىل القادرة الثابتة املبادئ بعض عىل

االجتماعي. البنيان أركان بالتدريج تقوض التي القوى ضد املناضلة إىل دفعنا وعىل
حوادث عىل فيها يطلع الصحف يطالع ومن تعوزنا، التي هي كتلك ثابتة ومبادئ
به قام ما أسخف فما املستقبل، رجال يف العجب ستلقي نفسية ألحوال عنوان هي
يف طمًعا الرسيع لروا) (فيلنوف قطار سري دون نائبهم مع حالوا الذين املتظاهرون

لهم! محطة إنشاء عىل الرشكة إكراه

الذي النظام ويضمحل السلطة مبدأ ويزول ا عامٍّ أمًرا القوانني ازدراء يصبح وحينما
جدير يشء وال أساسه، من املجتمع فيه يدرك الذي الوقت يدنو الحضارة تقوم عليه
والعامل ربانه أمام واملالح رؤسائه أمام غطريس فاملوظف القوة، غري باالحرتام اليوم
يقضون ال فالقضاة مكانتها، يوم كل تفقد القديمة السلطات وكذلك مستصنعه، أمام
ضد الوطن أبناء عىل تحافظ ال والحكومة اللصوص من الثراء ذوي ويحمون بالعدل
أموالهم ونزع الرهبان اضطهاد سوى يف نشاًطا تظهر ال وهي والقسوة، العنف ذوي

أيديهم. من
أواخر يف الحوادث تلك نظري ظهر وقد ينطفئ، مجيد وماٍض تتداعى حضارة تلك
الحديدية نابليون يد كفت قد نعم سنوات، عرش استمرت فوىض بعد (الديركتوار) عهد
إىل فيها نعود أن يمكننا حال يف نحن وهل الضحايا، من كثري تلقاء ولكن النظام، إلعادة

التجارب؟ تلك بمثل القيام
رجال شطر ال أنفسنا شطر لنولها وجهتنا؟ نويل من وشطر الوازع؟ أين إذًا
حريتهم أضاعوا الذين املشرتعون الحكام هؤالء يفعل وماذا واملشرتعني، الحكومة

ملواله. العبد إطاعة اللجان رغائب إطاعة غري يف يفكرون ال إنهم وقوتهم؟ ومنزلتهم
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األحيان بعض يف يكون الذي النائب أن حديثًا پوانكاره) (ريمون املوسيو بنيَّ وقد
خشخشة يسمع أن دون من خطوة يخطو «ال سمسار سوى ليس الربملان أمام متكربًا
االنتخابات». لجان سلطان أمام «الركوع عن عني طرفة يتأخر وال استعباده»، قيود

لهذا وصار انتخابه تجديد بغري يبايل ال فأصبح انتخب الذي فالنائب ذلك وعىل
املجتمع. عىل خطر بالحقيقة هو الجموع غرائز ألحط ينقاد الغرض

كانوا ملا والعوام األمور، مقاليد بيدهم الذين هم العوام بأن نعرتف ال أن اللغو ومن
عىل االستيالء بغري يحلمون ال الحسد عليهم استحوذ وقد الذاتية منافعهم يجهلون
جعلهم مبلًغا األمر بهم بلغ وقد األفضليات، جميع وإلغاء الذكاء بنت هي التي الثروات
تتقهقر ماليتنا إن وها بدونها، صناعة أية ترتقى ال التي األموال رؤوس نزع يطلبون
يتبعون الذين األرقاء عىل الحكم قايس التاريخ وسيكون اإلفالس، إىل يوم كل بتأثريهم

بصائرهم. تنوير يف يسعوا أن غري من السادة أولئك مثل
املساواة ويؤسسون بالقوانني املجتمعات يجددون أنهم الشعبية الحكومة عباد يظن
إليها يسعى التي النزعات هذه بطالن بينا وقد أصحابها، يد من األموال وينزعون
أن مع املساواة وإقامة املقدرة الطبيعية السنن تبديل يف فمساعينا ملل، بال مشرتعونا
يخرق أن يود الذي املصنع رب كسعي رضرها يف هي علينا التفاوت تفرض الطبيعة

وامليكانيك. الطبيعية الحكمة نواميس

فالواجب نفًعا، يجدي ال املستقبل مجتمعات ستدير التي األدبية القواعد يف هنا والبحث
وكيفية دوامها ووسائل لنا السائدة القواعد بدرس الخصوص عىل نهتم بأن علينا يقيض

الفوىض. حيال الوقوف
العدد كثرية الشعب قيادة عىل القادرة الناظمة املبادئ تكون أن الرضوري من ليس
عظمة رس األعىل الرومان مثَل كانت التي روما عبادة ظلت فقد محرتمة، متينة كانت إذا

العبادة. هذه فيه وهنت الذي اليوم حتى روما
عنوان هو الذي الوطني املبدأ عن الدفاع يف جهودنا نبذل أن يجب كذلك ونحن
يعلمون الذين االشرتاكيني أكثر بفعل يدك فرنسا يف املبدأ هذا أخذ وقد الخلقي، نظامنا
دفعة االجتماعي البنيان ينهار فإنه انهار إذا — االجتماعي البنيان قطب وهو — أنه

واحدة.
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تعيش ال األمة إن القائل املبدأ سيما وال املبادئ من كثري املذكور املبدأ من ويتفرع
ينكر حزب لدينا وليس نفيس، وتهذيب للسلطة واحرتام مراتب وسلسلة جيش غري من
تعيش الذي البلد دوام تبتغي جميعها فاألحزاب الثوريني، حزب حاشا املقومات هذه

فيه.
هو والوطن بغريه، لألمة قوة ال الذي الحقيقي االجتماعي املالط هو الوطن حب إن
حبب وما ألجله، فلنعش بدونه العيش عىل نقدر ال كنا وملا السالفة، القرون تراث عنوان
جاء الوطن، عبادة إىل الناس لدعوة إال الناس إىل أنفسهم الحديث الرتكي االنقالب زعماء
كل من وأعز األبوين من أقدس حي ضمري له إنسان كل عند الوطن «أن بياناتهم أحد يف

العالم». يف يشء
أملانيا وتساعد روما عظمة عليها قامت التي الوطن عبادة أن األسف دواعي ومن
الطبقات بني تنترش وهي بالدنا، يف تضعف أخذت الرقي يف كبري بسهم الرضب عىل
صغار بواسطة العامة طبقات وبني الجامعات بواسطة أمريكا ويف أملانيا يف املتعلمة
ال ما ذلك هذا؟ بمثل فيها ليأتوا واملعلمني األساتذة عىل فرنسا يف نعتمد فهل املعلمني،

نراه.
الجيش عىل الحقد إىل الناس تدعو التي النقابات إىل ينضمون املعلمون كان وإذا
الناس يجحد ومتى يدهم؟ عىل تهذيبها تم التي األجيال من ننتظر فماذا الوطن ومقت

حيٍّا؟ ليبقى املجتمع يستند الدعائم أي فإىل قوانينه ويعصون وطنهم
بيان يكررون فاالشرتاكيون تكرارها، من تعب يصيبنا وال الحقيقة، هي تلك
يقنعوا أن التكرار بفعل استطاعوا وقد الحارض، والنظام املال برأس تكفر التي مبادئهم
فلو كثريًا، كررت إذا إال القلوب يف الحقيقة ترسخ ال ا حقٍّ نظرياتهم، بصحة الجماعات
وكانوا الثوريني كإيمان متأجج إيمان من مشبعني الحارض املجتمع عن املدافعون كان

برسعة. هؤالء النكرس هؤالء كهمة بهمة ينرشونه
يصري أن الحارض املجتمع حماة من واحد كل عىل يجب التي الساعة دنت ولقد
يؤدي فلسوف املخربة، االشرتاكيني بربرية ضد االجتماعي البيان عن دفاع رسول فيها
الدفاع أصبح وقد البالد، األجنبي وغزو األهلية والحروب العام اإلفالس إىل هؤالء انتصار

أحد. منها يتملص ال أن يجب وظيفة الفوىض ومحاربة الوطن عن
االجتماعي، األمة بنيان إلقامة الوطن مبدأ من تشتق التي األدبية القواعد وتكفي
وحدها القوانني إىل استنادها اقترص فإذا النفوس، يف تأثريها درجة عىل قوتها وتتوقف

ضعيفة. كانت
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أجزاء بني التحاًما توجب التي هي والجيوش واألساطيل والنظم الدساتري وليست
هو خفائه مع األعىل فاملثل األعىل، مثلها يف الحقيقية األمة فقوة عظمة، وتمنحها األمة
كثرية، قرونًا تجد أعىل مثًال تنال لكي واألمة النفوس، ويقود املنظورة األشياء يوجد الذي

املثل. ذلك تفقد عندما الهمجية طور يف وتقع

الخواص عدد اليوم كثر وقد األخالق، انحطاط هو فينا تأثريًا االنقراض عوامل وأشد
والتنعم الرتدد فأصبح إليه الكبري احتياجهم رغم عىل فيهم النشاط خلق ضعف الذين

لهم. سائدين
وتنحني الخطر، فشديدو نشاًطا تعصبهم منحهم الذين املتعصبون الثوريون وأما
املستقبل، يف سيناله الذي املبلغ خطرهم يبلغ ولم القوي، عزمهم أمام الضعيفة العزائم
االجتماعية التقاليد بفضل قائًما يزال ال أركانه تقويض يف يوم كل يسعون الذي فاملجتمع

املايض. عن املنتقلة
فسلطان لنا، معونتهم تدوم ولن فينا، التأثري أصحاب وحدهم األموات أن ويظهر

ثانيًا. معينًا الحال يف له رأى إذا إال يبقى ال املايض

الحوادث أن بإيضاحنا ذلك وسنفعل االستنتاج، باب نطرق أن الطويل بياننا بعد نرى
مهيمنة. لرضورة تابعة واالجتماعية والحيوية الطبيعية

وقعت التي االكتشافات إىل أضيفت وقد قرن، نصف منذ أفقه اتسع املعرفة عالم إن
عنرص اكتشاف عن يعدل الحديث العلم إن ثم لتفسريها، نظريات املدة هذه أثناء يف
إن حتى نظره يف يتالىش يشء فكل العصور، بتعاقب تتبدل ال وعالمة العالم يف ثابت
والقرار. الرسوخ مقام التقلب يقوم وهكذا أبديتها، خرست خالدة أنها ظن التي املادة
ارتباط هو معرفته نستطيع الذي وإنما األشياء، علل علة عىل اطالعنا املتعذر ومن
الغور البعيدة اآلتية النتيجة إىل (پوانكاره) التجارب هدت وقد ببعض، بعضها الحوادث

وإفك». كذب النسبي عاملنا يف حقيقة كل «أن وهي
كثرية صغرية علًال الكبرية العامة السنن مقام أقام البسيطة الرشوح برتكه والعلم
صنع من االجتماعي والعالم الحيوي والعالم الطبيعي العالم أن علمنا وقد الغاية، إىل
عند القوة شديدة وتكون منفردة دامت ما لها عمل ال الذاتيات هذه وأن صغرية، ذاتيات
النبات وطلع األمصار، وتشكلت البلدان قامت الوجه هذا عىل بعض، إىل بعضها انضمام

املدنيات. رصح البرش وشاد الحياة وبقيت
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الحوادث تكوين يف بعض إىل بعضها وانضمام العلل كثرة شأن ببيانه والعلم
ال تبقى حيوية وخليات طبيعية ذرات من املختلفة الذاتيات أن أيًضا أثبت وتطورها

أعمالها. بني ناظمة قوى تؤلف لم إذا لها تأثري
عنارص إىل أو الحيوية الدائرة عنارص إىل أو الطبيعية الدائرة عنارص إىل نظرنا ويف
هذه تؤثر ال ومتى وجهتها، لتعيني رضورية الناظمة القوى نرى االجتماعية الدائرة
الناظمة فالقوة له، أهمية ال غباًرا املذكورة العنارص تصبح العنارص تلك يف القوى
يف كذلك واألمر املوت، يجيء الحياة تقف وحينما الحياة، هي األعضاء ذوات لخليات

املجتمع. أفراد
القوى فهذه إلخ، … األعىل واملثل املعتقدات هي البرشية للدائرة الناظمة والقوى
التاريخ أدوار يف أمة كل احتاجت وقد تموت، ال — اسمها تغري أن استطاعت وإن —
الناظمة القوى هذه إحدى حرمت فإذا والخيال، والعلم والسيف املعتقد إىل جميعها

الهالك. مورد وردت أهواء ذات مذبذبة لقوى وخضعت
األمر فويل الحوادث، سري يف العالم شأن األمم سياسة يف األمور والة شأن ويشبه
هذه ومحاربة الطبيعية القوى من إيجاده يستطيع ال ما إرادة غري عىل يقدر ال كالعالم

لها. مخالفة طبيعية بقوى القوى

به، املحدقة القوى ملقاتلة اإلنسان بها يتمتع التي القوى مختلف بني من اإلرادة نذكر
الحضارات. به تزهو ما وكل والفنون العلوم عجائب العدم من أخرجت التي هي فاإلرادة
أعىل األمم بعض بها بلغت التي الكيفية عن وبحثنا التاريخ سلسلة يف دققنا ولو
بأرسارهم التسليم عىل العالم الفكر قادة بها أكره التي الصورة وعن والعظمة العز
هالك يف السبب عن بحثنا لو ثم متينة، إرادة بفعل تم كله ذلك لوجدنا ومضمراتهم،
األمر آخر يف الربابرة لحكم العالم ملكة كانت التي روما خضوع ويف األمم من كثري

اإلرادة. ضعف عن نشأ ذلك أن لعلمنا
وليست إضعافها، ال تقويتُها الرتبية غاية فلتكن والشعوب، األفراد سيدة اإلرادة إذًا
القوية اإلرادة تورث وال املستمرة، اإلرادة كسب يف بل تَة املَوقَّ اإلرادة كسب يف الصعوبة

يشء. كل ويبتدع الجبال اإلنسان ينسف فبها وقنوًطا، يأًسا النفوس
إنعام فإن تنحط وأخرى تقف، وأمم ترتفع أمم عىل يدلنا الحديث التاريخ كان وإذا
هي القدر ال فاإلرادة األمم، تلك إرادة يف تفاوت عن ناشئ كله ذلك أن عىل يدلنا النظر

العالم. عىل املهيمنة
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