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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 املرتجم مالحظة 
 

يفيدان تذّكرها وحنن   ومبادئ إسالمّية سيخطر يف ابيل وأان أعمل على هذا الكتاب آايت وأحاديث  
ه املالحظة ع. ل. ليعرف القارئ أّن هذ وأضع بعدها  ما خيطر ببايل يف اهلامش،  نفهم التاريخ، وسأضع  
. ابلنسبة ألصل الكتاب فإّن املؤرّخ األكرب يف القرن العشرين، أرنولد توينيب، كان أو االقتباس من عندي

جّد لديه يف دراسة التاريخ، خّلص فيه كتابه  ، آخر ما1972قد كتب قبل وفاته بعام، أي يف عام  
الكبري يف دراسة التاريخ، وأضاف إليه ما جّد لديه من معلومات ودروس، ابإلضافة إىل تزيني كتابه 

 ، وعّلقت عليه.اجلديد بكثري من الصور. وهذا هو الكتاب الذي عملت عليه واختصرته

أان كتبت هذا الكتاب ليس بغرض الربح، فمن أراد أن  مالحظة ملن يوّد استخدام الكتاب: 
يقرأه أو يرسله إىل من يريد أو يضعه بني أيدي أّي جمموعة فال أبس، ليفعل ذلك إبذين وبال سؤايل. 

ولكن من أراد أن يطبعه وجيين من ذلك مااًل فال أمسح له بدون أن يطلعين وإذا كان يل حّق أن يعطيين 
 .  alkhayat.abdullatif@yahoo.com مراسلة:  حّقي. وهذا إمييلي أليّ 
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 كلمة افتتاحّية 
 

ستكون رؤيتنا بال شّك غري متوازنة من انحية .  1972هذه دراسة لتاريخ البشريّة كّلها، حىت هذا العام  
 أن أصبح أسالفنا بشراً كانوا بدائّيني، مل يرتكوا سجالً إالّ الزمان، فلمّدة نصف مليون أو مليون عاماً بعد  

مليون عاماً مضت حىت  2.6)العصر احلجري يقع ما بني    بعض العظام وبعض أدوات العصر احلجري
أتهيل احليواانت وصنع آنية الفّخار والنسيج ال يزيد عهد ظهورها ألف عام قبل امليالد(. فالزراعة و  15

أكثر معرفتنا . يعين هذا أّن  عن عشرة آالف عام، وال يزيد عهد احلضارة عن حوايل مخسة آالف عام
الفرتة القريبة نسبّياً. أّما النظر إىل التاريخ نظرة شاملة على املستوى اجلغرايف فهذا ابلبشريّة حمصور هبذه  

ولكّن هناك عقبة   فها هي األرض أمامنا نستطيع السري فيها ودراستها، ،من الّناحية املوضوعّية  أسهل
أهّم ها على أّّنا  كبرية، وهي أنّنا ننظر إىل دولتنا أو حضارتنا أو ديننا وهي أشياء صادف أن نشأان في

 الدول أو احلضارات أو األداين، جملّرد أنّنا نشأان فيها.   وأعظم

ويرد هنا سؤال: ملاذا أصاًل ندرس التاريخ؟ ملاذا منّد بصران إىل ما هو خارج عصران ومكاننا؟  
رون بعضها إىل بعض بشكل مدهش على مدى اخلمسة ق  انضمّ اجلواب امللّح املعاصر هو أّن البشريّة قد  

، وال نزال أغراابً بعضنا أو ثقافّياً  األخرية، هذا على املستوى املاّدّي، ولكّن البشريّة ليست مّتحدة سياسّياً 
هذا الواقع مرعب، ويكفي لنرى كم هو مرعب أن نتذّكر احلربني قّيد كّل فئة واقعها احملّلّي.  يعن بعض،  

فالبشريّة ال بّد أّّنا ستمّزق نفسها ما مل وتوّتر وعنف.    العاملّيتني ونرى ما ينتشر يف الدنيا من قلق وإحباط
تصبح ما يشبه العائلة الواحدة. وال نكون ما يشبه العائلة الواحدة ما مل يعرف بعضنا بعضاً. فال يعيش 

اإلنسان يف حلظته، بل يعيش كحلقة يف الزمان، يتذّكر املاضي كّل الوقت، وينظر إىل املستقبل أبمل 
 ال مفّر من أن نفهم اتريخ أنفسنا واتريخ اآلخر.وخوف. هلذا ف

يضاف إىل السبب املاضي حب الفضول، فنحن يف فضول لفهم العامل الذي نعيش فيه، حىّت  
 تاريخ، وكنتمتخّصصة يف اللو مل نشعر ابلقلق. أان شخصّياً ورثت حّب التاريخ عن والديت، فقد كانت  

ثري خيايل. ي  وكان هذا ممّا  ه عن أسفاره إىل اهلند والّصنيحّبار قصص  وهو  أحد أقاريبأيضاً أمسع من  
وكنت يف صباي أعتقد أنّنا نعيش يف عامل عقاليّن منتظم، مثّ تبنّي يل أّن هذا التصّور خيال، بعد أن 
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عاماً(. تبنّي يل أّن التاريخ هو ما حنتاجه لتجّنب   26  وقتها  انفجرت احلرب العاملّية األوىل )كان عمري
   .1لك الكوارثأمثال ت

، وفهم أّّنا كما تذّكرت وقتها املؤرّخ اليوانين ثيوسيديديس، فقد انفجرت يف عصره حرب مدّمرة 
ا شهده ثيوسيديديس. معىن هذا أن اتريخ ملستغرّي األوضاع، ففّكرت وقتها أّنين أشهد شيئاً مشاهباً  

يعين هذا أنّه و ، رغم بعد الزمان.  متوازيةاليوانن يف عصره واتريخ الغرب يف عصري يسريان على خطوط  
، دراسة مقارنة. من خالل دراسيت التالية تبني يل وجود ابإلمكان دراسة هذين اجملتمعني كواقعني متوازيني

، إىل 31مناسبة للمقارنة. مثّ وصل العدد من خالل دراسيت الالحقة إىل  جمتمعاً على مدى التاريخ   21
جانب جمتمعات أخرى أجهضت قبل أن تكمل دورهتا. لدّي إذن عدد كاٍف من النماذج ألجل دراسة 

  ويهوذا ملوك إسرائيل  مقارنة. مدارسنا تفرض علينا تعّلم ملوك إجنلرتا وتوارخيهم، ولكيّن شعرت أنّ 
عقلي من خالل دراسة األدب   تواآلشورّيني أكثر إاثرة. كانت جامعاتنا قد وّسعرّيني  وجرياّنم املص

فصدمتين احلرب صدمة مل أستفق   1914التاريخ. مّث جاء عام    دراسة  اليوانيّن والالتيين، الذي ندرسه مع 
. على حوايل نصف أقراين يف الّدراسة  1916و    1915منها حىّت اليوم، فقد قضت احلرب يف عامي  

رين ابألسى واحلنق ملا حيدث يف العامل، وأان ال أريد ألحفادي وأبناء  عوظّلت األحداث بعدها تش
أحفادي أن يكون عاملهم مثل عاملنا، وهذا الكتاب هو رّدي على هذه الطريقة اإلجرامّية اليت جيري هبا 

           إدارة شؤون البشر.

. كان الكتاب يف شكله 1972عام  حىّت   1920لقد عملت على هذا الكتاب من عام   
ويف نفس الوقت كنت أكّلف أبعمال .  1961، كان آخرها صدوراً يف عام  جمّلداً  12األصلي يبلغ  

، اترخيّية للحكومة، وأكتب اترخياً لألوضاع الراهنة. وهكذا جتدين أضع قدماً يف احلاضر وقدماً يف املاضي
. يضاف إىل هذا أّن من حيّدق يف املاضي واحلاضر ال ميكن إالّ وكان نوعا العمل يغّذي بعضهما بعضاً 

 أن ميّد بصره إىل املستقبل. 

 
(. "قل سريوا يف األرض 11أيمران القرآن الكرمي ابلسري وفهم التاريخ: "قل سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكّذبني" )األنعام:   1

حىّت يرتّفع بعضنا عن بعض: "اي أيها الناس  ( وأيمران بفهم الشعوب واألقوام حىت نتفاهم، وليس 20فانظروا كيف بدأ اخللق"" )العنكبوت 
 (. ع.ل. 13إاّن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً وقبائل لتعارفوا. إّن أكرمكم عند هللا أتقاكم." )اجملادلة: 
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خيتلف اجملّلد احلايّل عن العمل القدمي ذي االثين عشر جمّلداً، وكذلك عن خمتصر سومرفيل  
ا ال تعطيه .  فاجملّلد احلايّل مزّين ابلكثري من الصور، ألّن الصور تعطي م2للمجّلدات العشر األوىل

 ة.الكلمات. وهنا كانت مساعدة اآلنسة كابالن كبري 

يضاف إىل هذا أّن العمل احلايل رغم أنّه اختصار للكتاب األصلّي فإنّه حيتوي على معلومات  
توّفرت بعد الكتاب القدمي. على سبيل املثال مل يكن يعرف شيء عن حضارات أفريقيا جنوب الصحراء 

ل العرب ومن بعدهم من أوراّب الغربّية. كما سّلط ضوء أكرب بكثري على الكربى األصلّية قبل وصو 
حضارة آسيا الشرقية، وعلى التاريخ االجتماعّي واالقتصادي لنفس املنطقة. وها قد استعادت الّصني 

 مكاّنا الطبيعي يف لعب دور رئيسّي يف قضااي العامل. كّل هذا يعطينا فهماً أوىف لقضااي البشريّة.

شيء تغرّي شكل التاريخ، حىّت إّن   الّتارخيّية  فهم الّتاريخ أنّه كّلم أضيف إىل معلوماتنا  مشكلة 
إلله اليوانين بروتيوس يذّكران هذا ابالتاريخ يصبح أحياانً شيئاً خمتلفاً متاماً مبجّرد إضافة معلومات جديدة )

ام(، فكّلما فهمنا شيئاً أكثر عن الذي ال جمال لإلمساك به وإيثاقه، ألنّه يبقى يغرّي شكله على الدو 
املاضي، وكّلما توّسعت معرفتنا للحياة صار للماضي معىن آخر. ال يبقى للتاريخ حال واحدة ألّن من 
طبيعته أن يضيف إىل نفسه على الدوام. أال ترى كم تغرّي شكل التاريخ خالل احلرب العاملّية األوىل ممّا 

دثة الوحيدة اليت تغرّي فيها التاريخ تغرّياً ضخماً، فهناك توحيد كان عليه قبل احلرب؟ وليست هذه احلا
م، وظهور التوحيد بني اليهود،   633ق. م. وتدّفق العرب من جزيرهتم يف عام    221الّصني يف عام  

وظهور الفلسفة يف اليوانن والصني. بعض هذه األحداث ليس مثل االنفجار، بل هو متدرّج، ولكّن أثر 
  املتدرّج أكرب.

 وسائليبقى عصران خمتلفاً على كّل حال، فألّول مرّة صارت البشريّة كتلة واحدة من حيث   
حيصل من خالل التغرّي يف شكل التاريخ هنا نرى  من خالل التقّدم التقين اهلائل. و و التواصل واملواصالت  
التالية ابكتشاف ما مل نكن نعرفه عن املاضي. ففي الفرتة    وحيصل التغيري أيضاً اإلضافات اجلديدة،  

األكاديّة، وحضارة اإلندس، واحلضارة -نابليون استخرج علماء اآلاثر حضارات كاملة، مثل السومريّةل
هتا. يعين كّل الّ سجاملينويّة، وحضارة املااي، وظهر إىل العيان احلضارة الفرعونّية املصريّة، وذلك ابكتشاف  

دايد عدد احلضارات املعروفة، وهذا ما ييّسر الدراسة املقارنة. أضف إىل هذا ما استخرجه علماء هذا از 
 اآلاثر عن بداية البشريّة. 

 
  (مالحظة: ما نراه يف البالد العربّية ابسم دراسة التاريخ لتوينيب هو ترمجة هلذا املختصر من عمل سومرفيل )ع.ل. 2
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 األّول الباب

 

 شكل التاريخ
 

نسبياً   ميكن اعتبارها مستقّلة  وحدة اترخيّية  ،مأّول ما حنتاجه لدراسة التاريخ إجياد وحدة معقولة احلج
. ال يبدو الوطن أو الدولة وحدة معقولة، حيث يصعب فصلها عن وحدة أكرب نستطيع دراستهاحبيث  

تكون الدولة تبعاً هلا. أرى أّن "احلضارة" هي الوحدة املناسبة. فهذه الوحدة ال تشّوه احلقائق كما هو 
عات قبل احلضاريّة، مّث أحبث عن "منوذج" نقيس عليه احلال مع الدولة. سأنظر أوالً إىل بعض اجملتم
-، لذلك سأمزج ثالث مناذج: التاريخ اهليليين )اليوانينّ احلضارة، وال يبدو أّن أّي منوذج منفرد كافٍ 

     .3(، والصيين، واليهوديّ الروماينّ 

  

  

 الفصل األّول

 

 نسبّية التفكري التارخييّ 

 
حىّت من املفيد أن نضيف هنا أّن املؤرّخ كثرياً ما حيتاج أن يدرس ويتوّسع يف الرتكيز على بلد ما بل أحياانً على اتريخ مدينة واحدة، بل   3

ملة لفهم أصغر من املدينة، وحىّت توينيب له كتب يف دراسة املاضي واحلاضر واملستقبل لدولة واحدة. وإمّنا حينما يريد املؤرّخ أن ينظر نظرة شا
 دروس التاريخ وفلسفته، فهذا ما يصّر توينيب أنّه ال يصلح فيه وحدة للدراسة أصغر من احلضارة. ع.ل. 
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إّن أهلتهم زرق العيون محر الشعر. حّقاً لو أّن الثريان واجلياد كان هلا أيٍد   4أهلتهم فطس األنوف سود البشرة، ويقول الثراسيون "يقول اإلثيوبّيون إّن  

          زينوفانيس      5كأيدينا وأرادت أن ترسم أهلتها أو تعمل هلا متاثيل لرمست اجلياد آهلتها كاجلياد ولرمست الثريان أهلتها كالثريان." 

 

العمل التارخيّي حمكوم يف أّي عصر وأّي مكان ابلتوّجهات وامليول لذلك املكان وذلك العصر. لقد 
حكم العامل الغريّب يف القرون األخرية مؤّسستان: الّنظام الصناعّي الذي حكم االقتصاد، والنظام الذي 

سؤول الذي ميّثل الشعب، ويف دول نسّميه "الدميقراطّية" الذي حكم السياسة، ونعين به النظام الربملايّن امل
مستقّلة ذات سيادة. لكّن هذين النظامني ليسا من ابتكاران، بل من ابتكار أجدادان. واآلن جند هذين 

مشكلة   تكون  هذهحسناً، فليكن ذلك، ولكّن النظامني حيكمان حياتنا، بل يسيطران على خيالنا.  
 لى تفكري مؤّرخينا. هذين النظامني يسيطران ع  ينما نالحظ أنّ خاّصة ح

فالنظام الّصناعّي له وجه إنسايّن ووجه غري إنسايّن: يظهر اجلانب اإلنسايّن فيه يف "تقسيم  
العمل"، ويظهر اجلانب غري اإلنسايّن يف تطبيق التفكري الّصناعّي على اجلانب املاّدّي من احلياة البشريّة. 

املواّد اخلام لتصبح مواّد مصّنعة. املالحظ   الصانعون  أبخذ فالغاية فيه رفع اإلنتاجّية إىل أعلى حّد ممكن،  
أّن هذا الوصف لإلنتاج الّصناعّي اقتبسه الفكر الغريّب يف القرن العشرين، ليس يف النظريّة فحسب، بل 

 يف التطبيق.

عامل مرموق يف أحد العلوم الطبيعّية، كيف كان وهو  الحظت منذ طفوليت يف بيت قريب لنا،   
ك يف صفوف املكتبة اليت لديه، فقد كانت الرفوف تنزاح عنها الكتب يف العلوم العاّمة واألدب حيدث حترّ 

وحىّت يف اختصاص الرجل، كانت الرفوف ختلى من هذه الكتب الشّيقة، وحيتّل مكاّنا سلسلة متتالية 
مل   كّنهاكانت هذه الدوراّيت حتفظ على شكل جمّلدات، ول  من عدد صغري من الدوراّيت املتخّصصة.

تكن كتباً ابملعىن املعروف، بل كّل عدد من الدوريّة املتخّصصة كان حيتوي عدداً من األحباث، وكثرياً ما 
متباعدة العناوين واحملتوى، ال يربط بينها إال خيط رفيع من التخّصص العلمّي. وفيما بعد   األحباث  تكون 

 اكتشفت الكتب اليت أحزنين اختفاؤها، اكتشفتها يف خمزن البيت.

 
 تراسيا دولة قدمية كانت يف جنوب شرق أوراّب، يف منطقة البلقان  4
 ( ع.ل.32"كّل حزب مبا لديهم فرحون" )سورة الروم:  5
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ليست هذه الدوراّيت سوى النظام الصناعّي، تقسيم للعمل كما يف املصانع، وليست األحباث  
اليت كنت أراها يف   د اخلام. ال شّك أّنين اآلن أدرك أّن هذه الدورايتاملنشورة فيها سوى تصنيع للموا

يف مكاّنا املناسب طاملا أّن الرجل متخّصص يف هذا الفرع من العلوم الطبيعّية،   هيبيت قريبنا العامل  
 فلماذا ال يكون عمل أمثال هذا املتخّصص موازايً لإلنتاج الصناعّي؟ علينا على األقّل أن نصرب حىّت 

تنضج هذه العلوم، فليست كّلها إالّ يف عهد الطفولة. غري أّنين أريد اآلن أن أنتقل خطوة أخرى، وهي 
أّن نفس تقسيم العمل، والتخّصص الذي ينسى كّل الفروع األخرى، انتقل حديثاً إىل جماالت غري العلوم 

ات البشريّة. ومن مجلة هذه احلقول اليت الطبيعّية، إىل جماالت ليس جمال عنايتها املواّد الطبيعّية، بل الكائن
اقتبست الطريقة الصناعّية التاريخ، فالتفكري التارخيّي رغم اترخيه الذي يفوق الثورة الصناعّية أبضعاف 

 قبل طريقة ال تناسبه على اإلطالق، انصاع للنظام الصناعي الذي طبع حياتنا.  قد  كثرية،

يخ الراسخة حلكم العامل الصناعي عمل ثيودور من أوضح األمثلة على انصياع مملكة التار  
ريخ اجلمهوريّة مومسون. كان مومسون قد كتب يف شبابه كتاابً عظيماً سيبقى فخراً للحضارة، وهو ات

. ولكن يبدو أّن مومسون ما كاد يطرح الكتاب للجمهور حىّت 56-1854، وقد نشر يف  الّرومانّية
 مسارات خمتلفة، فأعطى حياته لتنظيم نشر الكتاابت شعر ابخلجل منه، وحّول طاقته الضخمة إىل

الالتينّية والنشر املوسوعّي للقانون الدستورّي الرومايّن، وهذه املنشورات األخرية هي ما كان يرغب أن 
ال تكاد جتد رابطاً يربط كّل إنتاجه الالحق إالّ أّن مؤلّفها واحد. وليس مومسون إاّل مثااًل   يرتبط به امسه.

الصناعي فيه نفسه على العقول املثّقفة،   التفّوقوّجه املؤّرخني الغربّيني من جيله، وهو جيل فرض  على ت
وهكذا كّرس املؤّرخون أفضل طاقتهم ل "مجع املواّد اخلام"، مثل النقوش والواثئق، وحىّت حينما أرادوا أن 

صناعي، يرتّكب من جهود الفريق. جيمعوا اجلهود املبعثرة يف تواريخ، كان اجلهد من نوع تقسيم العمل ال
ومثل هذه اجلهود ستجد مكاّنا إىل جانب املنشآت املدهشة للحضارة مثل اجلسور وانطحات 

السحاب، ولكن عقل املراقب احملايد سيجد أّن إنتاج األحباث الشديدة التخّصص يف جمال التاريخ قد 
ل ميدان التاريخ كلمات العلوم شّوهت هذا احلقل. ميكن أن يالحظ املراقب كيف زحفت إىل داخ

الطبيعّية، مثل "املخترب" و "العمل األصيل". يضاف إىل هذا االستهانة ابإلنتاج التارخيّي الذي يكون 
، وكيف استقبل بعداوة ظاهرة موجز اتريخ العامله. ج. ويلز   كتابنتيجة عمل عقل واحد. الحظ مثالً  

خني زاّلت املؤّلف حينما مّر يف غضون رحلته الطويلة على من قبل املؤّرخني: لقد التقط عديد من املؤرّ 
الشريط الضّيق الذي يكون ميدان هذا املؤرّخ أو ذاك. رمّبا مل خيطر بباهلم أّن ويلز عاش حياة البشريّة يف 
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يتجرّأ على عمل د من املؤّرخني، وال  أحشجاعة ال ميلك مثلها    هذا االكتشافيف  عقله الفّذ، وأنّه أبدى  
 هذا الكاتب غري املتخّصص.  يف مقابل، وهم املتخّصصون  عمل ويلز  مثل

هكذا طبعت الصناعة عقل املؤرّخ بطابعها، حىّت وصل األمر إىل درجات عليلة يف بعض  
األحيان. يالحظ مثالً كيف أّن من يكون قادراً على استخدام إحدى مصادر الطاقة فإنّه قد يستخدمها 

ها ابلطريقة اليت استخدمها، بل يستنكر أن يرتّدد غريه يف استخدامها بصرف النظر عن سالمة استخدام
طاملا أّن ابإلمكان استخدامها، فهكذا أصبحت الوسيلة غاية، أصبح استخدام مصدر الطاقة غاية يف 

حّد ذاته، طاملا أّنك صادفت ماّدة قابلة لالستخراج واالستعمال. لقد أصبح اإلنسان يف هذه احلالة 
 .  6ّدة اليت سّخرت لهعبداً للما

ضّي من املاّدة، فقدان للتوازن أمام مىت وكيف نستخدم املصادر املتوّفرة. ولكّن ر  إنّه موقف م   
املؤسف أكثر أّن املؤّرخني يقعون يف نفس احلفرة. لنعِط مثاالً يوّضح الفكرة. بعد حتطيم االسكندر 

، وحّل حمّلها ملكّية السيليوسيديني يف آسيا. ال يشّك حّل حمّلها البطاملة يف مصر  7لالمرباطوريّة األخيمّية
أّي دارس هلاتني القّوتني أيّهما أهّم، وهي السيليوسيديّة، فهذه وليدة الزواج الكبري بني احلضارة اهليلينّية  

داين عظيمة. وكانت أرض السيليوسيدّيني ملدة وكان من نتيجتها ظهور أاليواننّية واحلضارة السوريّة،  
قرنني أنشط مكان يف اإلبداع البشرّي. إذا قاراّن ذلك بزواج احلضارة اهليلينّية مع املصريّة فال جند هلما 

مثرات، إال أشياء ابهتة مثل عبادة آيسيس وبعض التنظيمات االقتصاديّة. غري أّن ما جذب املؤّرخني إىل 
ول لكال احلضارتني أماله شيء آخر، وهو أنّه حبكم الطقس وّفرت مصر معيناً ال مقدار اجلهد املبذ 

ينضب من األحافري، وخاّصة ورق الربدي. بينما مل يكن من آاثر يف اجلزء السليوسيدي سوى بعض 
هاتني من  النقود والنقوش وبعض الكتاابت، وهناك أيضاً األلواح البابلّية. لكّن من الواضح أّي  

 جلبت أكثر االهتمام: إّّنا مصر، حىّت أخرج املؤّرخون أدّق التفاصيل عنها، وعدد الذين احلضارتني
انصرفوا للبحوث يف مصر هو عدد ضخم. كّل هذا يظهر لنا أّن ما جذب الباحثني ليس قيمة البحث 

املصريّة صرف للبشريّة ولكن سهولة احلصول على املواّد اخلام. فلو أّن جزءاً من اجلهود املبذولة لآلاثر  
ابجّتاه امللكّية األخرى لكان مثرهتا للبشريّة أضعافاً. إنّه ينطبق عليهم مثل صانع الفّخار حينما يصبح عبداً 

لغضاره. فالصناعّي حيتاج أن جيد السلعة املطلوبة، وجيد املواّد الصحيحة إلنتاجها، والقّوة البشريّة  
 

كون جيب أن يكون مسّخراً لإلنسان، وليس العكس: "وسّخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض الذي يعّلمنا إاّيه القرآن الكرمي أّن ال 6
(، وأّن واجبنا اإلحسان يف استخدام أّي شيء، كما نرى يف احلديث الشريف: "إّن هللا كتب اإلحسان على كّل 13مجيعاً منه." )اجلاثية: 

 شيء" )انظر األربعني النووية(. ع.ل. 
  م.ق. 550ية امتدت للشرق األوسط، استمّرت مئيت عام بداية من حضارة فارس  7
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ربح ملنتجها، وال يفيده أن يقع يف غرام سلعته بدون هذه املناسبة، حىّت تصل إىل يد الزبون مع حتقيق  
الفائدة العملّية، فعليه إذن أن يكون سّيداً للمواد اخلام، ال خاضعاً هلا. فلماذا يكون املؤرّخ أقرب إىل 
اخلضوع ملاّدته اخلام؟ إّنك تتعامل مع كائنات حّية ال مواّد جامدة، وهذه الكائنات احلّية هي البشر،  

 ملؤرّخ مثله مثل من يدير حضانة أطفال أالّ يعامل البشر ككائنات جامدة. فعلى ا

وليس النظام الصناعّي هو النظام الوحيد الذي حيكم احلياة الغربّية. إّن النظام الصناعّي يقبل  
ل تقسيم العمل، وتطبيق هذا النظام يف الّصناعة مثن ال جيد الصناعّيون مفرّاً منه ألفضل إنتاج، فكما قا

من العمل الناجح يف العامل املادّي، فعقلنا  نابرجسون إّن تناولنا امليكانيكّي للعامل هي الطريقة اليت متّكن
مرّكب هبذا الشكل. ولكّن نفس برجسون يالحظ أّن هناك صفة أخرى للعقل اإلنسايّن حني يتعامل مع 

تناول احلياة كحياة متكاملة. ال ريب   احلياة، وهي النظر إىل احلياة ال على مبدأ التقسيم، بل على مبدأ
أّن املؤرّخ يدرك هذا، ويدرك كم هي جناية على احلياة البشريّة أن نعاملها كما نعامل قطع الصناعة. 

ولكن هناك سبباً آخر لتناول املؤرّخ ملاّدة دراسته، أي اجملتمعات البشريّة، هبذه التجزئة. فاملؤرّخ حمكوم 
 الصناعّي، وهو دولته ذات السيادة، وهي الدولة اليت أعطته مفهوم بشيء آخر إىل جانب التفكري

 الوطنّية. 

كما قلنا يف البداية إّن املؤرّخ حمكوم لنشأته يف جمتمع معنّي، فروح الدميقراطّية تفهم على أّّنا ال  
ّوة اإلنسان تنفصم عن الدولة الوطنّية ذات السيادة. كان املفروض أّن روح املسيحّية تلهم الغريّب أبخ

نظرة تشمل اإلنسانّية، وإمّنا طّبقت على  يقوم   كنظاممل تطّبق  لإلنسان، ولكّن السياسة يف جانبها العملّي  
يقوم على القبلّية والعسكريّة. فحينما نفّكر ابلنظرة القومّية الوطنّية جند فحواها النظر إىل جزء من   كنظام

للدميقراطّية، واستعادة للقبلّية. بل إّن املبدأ الوطيّن أعمق يف   اجملتمع على أنّه اجملتمع كّله، وهذا مناقض
جمتمعنا من املبدأ الدميقراطّي بكثري. هلذا فلنعّدل قولنا األّول حني قلنا إّن املبدأ الصناعّي واملبدأ 

ناعّي واملبدأ الدميقراطّي مها املؤّسستان اللتان حتكمان اجملتمع الغريّب، فإّن األدّق أن نقول إّن املبدأ الص
م.    1875القومّي مها املؤّسستان اللتان حتكمان اجملتمع الغريّب. ويف القرن الذي انتهى يف حوايل عام 

 كانت هااتن املؤّسستان تعمالن معاً لبناء "قوى كربى"، كّل منها تنظر إىل نفسها على أّّنا الكون كّله. 

بلد من هذه البالد األوربّ ّية، "القوى الكربى"   فرغم اخلطأ الواضح هلذا التصّور، لكّن أبناء كلّ  
اليت نظرت إىل نفسها على أّّنا حمور احلياة الغربّية، استطاعوا أن يعيشوا وفق هذا املعتقد. بل إّن كّل 

دولة من الدول األوربّية يف الفرتة املذكورة، من أصغرها إىل أكربها، كانت تنظر إىل نفسها على أّّنا حمور 
لغ من حّدة تلك النظرة أّّنا لفرتة ما غّطت على وطمست وحدة اجملتمع الغريّب. وعّم هذا احلياة، وب
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املقصود حينما نذكر احلاجة إىل   التصّلب، أي التمّسك أبّن اجملتمع اخلاّص للفرد، متمّثالً يف دولته، هو
الدولة ذات السيادة اليت اجلميع. ومل يكن املؤّرخون خارج هذا التصّلب واجلمود، خاّصة أّن  جمتمع يوّحد  

يتبع هلا املؤرّخ وّفرت له حالّ للمواءمة بني الرغبة يف النظر إل احلياة البشريّة يف مشوهلا واألخذ مببدأ 
"تقسيم العمل" املطّبق يف الصناعة، هذا ألّن التعامل مع "التاريخ العام" يتصادم متاماً مع مبدأ تقسيم 

حدة، وحدة البلد اليت صادف أنّه عضو فيها، فإنّه وجد يف هذا حجماً العمل. فأن أيخذ املؤرّخ هبذه الو 
نه يف نفس الوقت أن يزعم أّن بلده نوع من الكون. من هنا كانت الوطنّية من املاّدة يريح قدراته، وميكّ 
 هي احلّل األمثل للمؤرّخ. 

جملتمع األكرب، عن ااًل  ميكننا أن نرى إىل أّي حّد ميكن ملؤرّخ كبري أن ميضي يف تبيّن بلده بدي 
ولنخرت بلداً من أعظم بالد الغرب، وهو فرنسا، ولننظر يف عمل املؤرّخ كاميل جوليان، وهو من أكرب 

املراجع لفرتة ما قبل التاريخ يف تلك املنطقة اليت أصبحت فيما بعد فرنسا. كان جوليان قد نشر يف عام 
. الكتاب نفيس ابلتأكيد، ولكّن القارئ ولنا التارخيّيةمن الغال إىل فرنسا: أصكتاابً أطلق عليه:   1922

ال يكاد يعرف كيف يرّكز على املوضوع املطروح، هذا ألنّه يشعر أن جوليان ال يستطيع أن ينسى أنّه 
فاملؤّلف ال يستطيع أن خيمد   ؟فرنسّي. أال تالحظ كيف أّن العنوان الفرعي وحده يعطيك موقف املؤّلف

ته، مهما طال الدخول يف املاضي، وحىّت قبل مئات ألوف السنني، وقبل أن يكون نريان شعوره بفرنسيّ 
هناك شيء امسه فرنسا، وكأّن فرنسا كانت منذ األزل حمّددة احلدود، وكل من يقرتب منها فهو عدّو. إنّه 

مرباطوريّة حيمل شعوره بفرنسا يف قلبه مهما تنّقل يف التاريخ. إنّه حيرج مثالً حينما ضّمت فرنسا إىل اال
الرومانّية، ويريد أن يثبت جاهداً أنّه يف غضون اخلمسة قرون اليت بقيت فرنسا منطقة رومانّية فإّن سّكان 

بتبعّيتهم لإلمرباطورية الرومانّية. وال تسل   مالغال كان شعورهم بشخصّية بالدهم املتمّيزة أقوى من شعوره
ق.م(. إّنك   4500  –  9000عصر احلجرّي احلديث )عن فرحته حينما ظهر له معامل متيز فرنسا يف ال

عندما اندى الفرنسّيون: "لن ميّروا!" فانظر كم   1918إىل عام    ، أيتشعر أّن املؤرخ قفز ألوف السنني
دخلت العاطفة يف ذهن املؤرّخ. إّن القارئ يرى املؤرّخ قد اخّتذ املوقف املتطّرف يف اعتبار بلده هي العامل 

يران أّن فرنسا ابلّذات متّيزت كوحدة على مدى ألف عام، أي بعد متّيز اجملتمع الغريّب أبسره. هذا مع تقد 
عاماً فحسب، ومع مالحظتنا أّن دور فرنسا ظّل على الدوام حموراّيً.   250عن االمرباطوريّة الرومانية ب       

املؤرّخ بلده يف مركز فهذا خيّفف من الّلوم الذي يستحّقه جوليان. ولكّنك ستجد نفس املوقف من وضع  
احلضارة الغربّية، وكتابة التاريخ الغريّب من وجهة نظره بالده، يف بالد أصغر بكثري من فرنسا وأقّل دوراً 

ضطّر أن يكتب اتريخ فاملؤرّخ هنا يشعر أنّه م  بل التشيك أو يوغسالفيا،  بكثري، مثل هولندا وسويسرا،
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من وجهة بلد ال يكاد يكون تبلور وجوده أصالً. جملتمع الغريّب( )اجمتمع مّر عليه أكثر من اثين عشر قرانً  
ميكن حىّت فهمها فمن يريد أن يكتب اترخياً عن سلوفاكيا أو كرواتيا فسيجد أّن هذه الشعوب ال  

كشعوب مستقّلة، حىّت إذا تركنا فكرة كتابة اتريخ جمتمع الغرب من زاوية مثل هذه البالد، أقول هذا ألّن 
 ّرت مبثل هذه البالد هي خربة مشرتكة مع غريها. كّل خربة م

كانت املؤّسستان الّلتان ذكرانمها، مؤّسسة الصناعة ومؤّسسة القومّية أو الوطنّية، يعمالن معاً  
م، وقد أّدى هذا إىل ظهور "القوى العظمى"، ولكّن هاتني املؤّسستني بدآ   1875حىّت حوايل عام  

، ىمتعاكسني بعد هذا التاريخ. فالصناعة خرجت عن نطاق حىّت أكرب القوى العظمتعمالن ابجّتاهني  
واجّتهت حنو التنوّع العاملّي، بينما املؤّسسة القومّية تضاءلت زاويتها حىّت صارت تزعم االستقالل القومّي 

ا كيان وحدات أصغر فأصغر، وهو ما ذكرانه قبل قليل عن دول قليلة األمهّية صغرية احلجم، ليس هل
 مستقّل أصالً، ال سياسّياً، وال اقتصاداّيً، وال ثقافّياً. 

.  1914كان للحربني العاملّيتني معاً أثُر ظهور نزعة كانت تتنامى على مدى نصف قرن قبل   
هنغاراي إىل دولتني، وانتهت اإلمرباطوريّة -فقد انتهت مكانة أكثر القوى الكربى: انفصلت النمسا

الربيطانّية والفرنسّية واهلولنديّة، ومل يبق دول عظمى غري دولتني، بينما ازداد عدد الدول ذات السيادة، 
ترى تلك األعداد الكبرية من   ةأو الثقافي  ةوهذا استقالل امسّي، فمن الناحية العسكريّة أو االقتصاديّ 

من الدول اليت تسّمى متطّورة، والدول الدول ضئيلة االستقالل. فالدول اليت تسّمى انمية تتوّقع العون 
األوربّية اليت ظّلت ختوض دورة بعد دورة من احلروب على مدى أربعة قرون ونصف، انتهت بعام 

 ، صارت تسعى إىل الوحدة عن طواعية، على أساس من التساوي. 1945

لعامل أكرب، وهكذا صارت القاعدة اجلديدة السائدة هي أّن اجملتمعات صارت تشعر أّّنا اتبعة   
بينما كان الشعور السائد يف ضمري نفس تلك اجملتمعات الطموح ألن تكون كّل واحدة من الدول عاملاً 

بذاته ال يتبع غريه. فهذا العكس يف التّيار كأنّه عودة إىل التوّجه الذي ساد يف القرون الوسطى، حيث 
مرباطورية الرومانّية املقّدسة، وكان الشعور أّن كانت اجملتمعات الغربّية اتبعة ملؤّسسات مثل البابويّة واإل

 . إقليميّ املمالك هي جمّرد حكم  

يهّمنا أن نرى كيف ينعكس هذا على املؤّرخني، فإذا كّنا رأينا كيف انصاع املؤرّخ للنظرة  
أينا مثااًل ور هذا التوّسع يف النظرة،  فإذا كّنا نرى اآلن  اإلقليمّية حني تبىّن الدولة كوحدة مناسبة للبحث،  
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توّجه األوربّيني إىل الوحدة، فإّن تفكري املؤرّخ ومشاعره اليت تتبع البيئة يتوّقع أن تتبع هذه النظرة له يف  
 األوسع.

إذن احلقل املناسب كوحدة لدراسة التاريخ؟ مبا أّن حقائق التاريخ  فما هو  سوف يسأل القارئ: 
باشرة، فإّن علينا أن نبحث اآلن عن ذلك احلقل املناسب ال جترب كّل مؤرّخ أن يكون مقّيداً ببيئته امل

 للبحث التارخيي حىّت منضي إىل تتّمة حبثنا. وهذه هي اخلطوة التالية.

 

 

 الفصل الثاين

 

 حقل الدراسة التارخيّية

 

حىّت جند احلقل املناسب للدراسة التارخيّية سأنطلق من احلقل املعتاد بني املؤّرخني، وهو اختيار دولة 
طنّية لنفحص كم هي مناسبة لتكون وحدة لدراسة التاريخ. لنجعل بريطانيا هي العّينة اليت نفحص و 

مدى صالحيتها كحقل للدراسة التارخيّية. املكّون الرئيسّي لربيطانيا هي إجنلرتا، وقد مضى على كوّنا 
له مثل فرنسا يف عمق عاماً. واجنلرتا هي عضو يف اجملتمع الغريب مث  250جزءاً من بريطانيا أكثر من  
فرنسا. وحينما نفّكر هل اجنلرتا وحدة مناسبة   واتريخاترخيها   كبري بني  عضويتها، هذا مع اختالف

لتكون وحدة مستقّلة للبحث التارخيي جند هلا ميزة كوّنا جزيرة، فاجلغرافيا تساعدها يف الشعور 
ّك مثل حدود فرنسا. هذا مع أّن دور ابستقالهلا، فبهذا تستطيع الشعور أبّن حدودها غري قابلة للش

بريطانيا يف التاريخ الغريّب بقي رئيسّياً وابرزاً وعلى مدى أكثر التاريخ الغريّب، مبعىن أنّنا إذا وجدان بريطانيا 
غري مناسبة لتكون وحدة منطقّية لدراسة التاريخ، فال يوجد بلد أوريّب آخر يناسب مثل تلك الدراسة. 

هل ميكن أن نفهم األحداث الّرئيسّية من التاريخ اإلجنليزي مستقّلة عن بقّية سنسأل أنفسنا إذن:  
الغرب؟ هل جند الّتأثري األجنيّب طفيفاً مقارانً ابلّتأثري اإلجنليزي؟ هل ميكن أن نبحث حداثً رئيسّياً من 

التاريخ اإلجنليزي،   أهّم األحداث يف  لنستعرض إذنالتاريخ اإلجنليزي متناسني اتريخ بقّية العامل الغريّب؟  
 بدأ أبقرهبا إلينا:
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)أ( تطبيق النظام الّصناعّي يف االقتصاد )بدأ يف الربع األخري من القرن الثامن عشر(؛ )ب( 
أتسيس احلكومة ذات النظام الربملايّن املسؤول )بدأ من الربع األخري من القرن السابع عشر( ؛ )ج( 

ث من القرن السادس عشر، حيث بدأ القراصنة، وتطّور تدرجيّياً التوّسع خارج البالد )بدأ من الربع الثال
وأتسيس جمتمعات انطقة ابإلجنليزية   الشاسعةإىل جتارة دولّية على مدى العامل، وبسط اليد على املناطق  

عرب البحار يف مناطق معتدلة الطقس(؛ )د( حركة اإلصالح الربوتستانيت )منذ الربع الثاين من القرن 
(؛ )ه( النهضة، مبا يف ذلك مظاهرها السياسّية واالقتصاديّة والفنّ ّية )منذ الربع األخري من السادس عشر

انتقال الشعب )ز(  استقرار النظام اإلقطاعّي )منذ القرن احلادي عشر(؛    )و(  القرن اخلامس عشر(؛
 السادس(.اإلجنليزي إىل املسيحّية بشكلها الغريّب )من السنني األخرية للقرن  

ميكن للمرء أن يالحظ أنّنا كّلما سران حنو املاضي فإّن األحداث اإلجنليزية تظهر أقل استقالالً  
عن غريها. فبما أّن الدخول يف املسيحّية هو احلادث البارز الذي تبىن عليه كّل األحداث، جند أّن هذا 

تمعات اليت كانت قبلّية جرى احلادث هو أبعد ما ميكن عن أن يكون خاّصاً ابجملتمع اإلجنليزي، فكّل اجمل
توحيدها حتت مظّلة اجملتمع الغريّب الوليد. وفيما خيّص النظام االقطاعّي فقد حصل بتأثري الغزو 

الدامناركي، وال ميكن فهم النظام اإلقطاعي يف بريطانيا منفصالً عن ذلك، خاّصة أّن هذا النظام مشل يف 
يعلم أّّنا انطلقت من مشال إيطاليا، فلوال فاجلميع  ّما النهضة  نفس الوقت فرنسا والدول االسكندانفّية. وأ

، مل  1475حىّت    1275انطالق احلركة اإلنسانّية وغريها على مدى قرنني يف تلك املنطقة، أي منذ  
يكن من املمكن أن تنطلق تلك احلركة حنو الشمال. وكذلك فحركة اإلصالح الربوتستانيت مل تكن سوى 

الستقالل عن اجلنوب، ومل تكن إجنلرتا هي اليت ابدرت هبذه احلركة، ومل تصلها إال جزء من حركة عامة ل
يف مراحل متأّخرة. أّما حركة التوّسع الربيطاين خلف البحار فال بّد لفهمها من متابعة احلروب األوربّ ّية 

 السابقة، وتوازانت القوى، بدأ من أواخر القرن اخلامس عشر. 

أحدث حدثني يف القائمة مها من نبات الرتبة االجنليزيّة، فهل ميكن  سوف تسمع من جيادل أنّ  
فهمهما بعيداً عن بقّية اجملتمع الغريّب؟ إّن النظام الربملايّن مل يكن يف احلقيقة النتيجة االجنليزيّة لقوة تقتصر 

اعّية فال ميكن فهمها على إجنلرتا، وإمّنا كانت تتحّرك يف إجنلرتا وفرنسا يف نفس الوقت. وأّما الثورة الصن
ابالقتصار على اجلهد الربيطاين، ألّن االقتصاد الربيطاين ليس إال جزءاً من اقتصاد أوسع، االقتصاد 

 األوريّب.  

إاّل إذا نظران إليه كجزء من جمتمع  سليميّتضح ممّا سبق أّن الّتاريخ اإلجنليزّي ال يفهم بشكل   
ا يف التجاوب مع األحداث، إالّ أّّنا كّلها جيمعها جمتمع واحد كّل دولة فيه هلا طريقته  ومع أنّ أوسع،  
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تعيش كّلها حتت مظّلته. وبنفس الطريقة سنجد أنّنا من أجل فهم اتريخ فينيسيا )البندقّية( حنتاج أن 
املدن يف -وفلورنسا، وغريها من الدول  انضعها ضمن اجملتمع الذي تتبع له، جمتمع يضّم ميالنو وجنو 

ا يف الفرتة الوسيطة. كما حنتاج نفس العملّية لنفهم اتريخ أثينا، فهي جزء من التاريخ اليوانيّن مشال إيطالي
يف العصر اهليلييّن. ففي كّل هذه احلاالت ليس لنا أن نفصل اجلزء عن اجملتمع الكبري، فكّل واحدة من 

اّصة، ولكّن خرباهتا األجزاء مثل فصل يف الكتاب. صحيح أّن كّل عضو يف اجملتمع هلا خرباهتا اخل
تفصيالت ضمن الفكرة العاّمة الواحدة، وال تفهم إحداها مستقّلة عن اجلسم العام. مثل هذه النظرة 

، ومتّكننا من الفهم اليت تفرضها الوحدات الصغرية  الشاملة تعطينا نظاماً ننظر من خالله بدل الفوضى
 الواضح للمجتمع.

الواسعة من خالل مثال من التاريخ اليوانيّن اهليلييّن يف   ميكننا زايدة فهم ضرورة هذه النظرة 
املدن يف ذلك اجملتمع يف -ق.م. واجهت كّل الدول  325ق. م. و  725القرون األربعة الواقعة ما بني  

بداية الفرتة املذكورة مشكلة ضغط عدد السّكان، حبيث مل تعد املوارد الغذائّية تكفي. وحينما برزت 
مدينة حبّلها ابلطريقة اليت خطرت هلا: قامت كورنث وغريها ابلتخّلص من -دولة  املشكلة، قامت كلّ 

بعض سّكاّنا ابحتالل مناطق زراعّية يف سيسيليا وجنوب إيطاليا وغريها. فهذا احلّل ينطوي على توّسع 
 متفقا  مدن أخرى، مثل إسبارطة،-دولأّما  املدن يف مؤّسساهتا.  -جتّدد هذه الدول  بينما ملجغرايّف،  

حصلت على ما حتتاجه من  إسبارطةاملدن اليواننّية، وهي مسينا. يعين هذا أّن -مبهامجة أقرب الدول
أرض زراعّية على حساب حروب متتالية مع اجلريان اليوانن، فكان على إسبارطة أن تبقى على استعداد 

 سها.من إسبارطة دولة عسكريّة من أمخص قدمها إىل رأجعل للحرب على الدوام، ممّا  

أّما احلّل الذي تبّنته أثينا فكان خمتلفاً عن هذا وهذا. أتّخرت أثينا يف التعامل مع الضغط  
، مّث خرجت حبّل ينّم عن األصالة، حيث جعلت فيها  السّكاين على املوارد حىّت كادت حتدث ثورة

رت مؤّسساهتا زراعتها متخّصصة ومناسبة للتصدير، وبدأت حبركة تصنيع مناسب للتصدير أيضاً، وطوّ 
لتعطي دوراً منصفاً للمشاركني يف النهضة االقتصاديّة. كان يف احلّل األثيين طريق لتطوير اجملتمع اليوانيّن 

 .األثييّن بريكليس حني قال: "إّن أثينا تعطي النور للمجتمع اليوانيّن"  احلاكماهليلييّن كّله، وهو ما أّكده  
أثبتت أن فخر بريكليس ليس  ، جمتمع كّل اليوانن،مع الكبريفحينما بدأت أثينا تعيش من أجل اجملت

ق.م. كانت األفكار   325بدون أساس. ففي الفرتة التالية من التاريخ اليوانيّن اهليلييّن، أي منذ عام  
ا األثينّية هي السائدة. حينما ننظر إىل اجملتمع اليوانيّن يف الفرتة املذكورة هبذه النظرة األوسع، جند أّن لدين

مدينة على حدة. إّن التاريخ اليوانيّن اهليلييّن -أجوبة مل نكن لنحصل علينا لو ضّيقنا النظرة إىل كّل دولة
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ينطوي على تطّور، فمثالً مل تكن إسبارطة شديدة االختالف عن غريها من املدن اليواننّية قبل أن ختتار 
ن فهم هذا التغرّي احلاسم إاّل ضمن الصورة اجملتمع كثكنة كاملة، وال ميك  تصاغ  حنياحلّل الذي ذكرانه،  

 الشاملة. 

وهذا ما حنتاجه أيضاً يف فهم قّصة فينيسيا وميالنو وفلورنسا يف العصر الوسيط، ال ميكن فهم   
، وهو ما رأيناه ينطبق على اجملتمع الغريّب الذي ، وإمّنا على نطاق إيطايلمدينة على حدة-اتريخ كل دولة

 ا وغريمها. الرتكيز على جزء واحد سيشوه النظرة ابلتأكيد. يشمل بريطانيا وفرنس

مالحظة أخرى تظهر من خالل حتليلنا حىّت هذه النقطة، وهو اختالف عصور اجملتمعات اليت  
مع الفرتة   يلتقي  ذكرانها. ميكن أن نتابع أصول اجملتمع الغريّب حىت نراه يلتقي مع ّناية اجملتمع اهليليين،

 الرومانّية.  -اليواننّية  املسّماة املرحلة

 لنضع اآلن بعض النتائج املؤقّتة لتحليلنا حىّت اآلن: 

دولة   ةحقل الدراسة التارخيّية املناسب للفهم هو جمتمعات أوسع، زماانً ومكاانً، من أيّ    (أ)
 هي جزء من ذلك احلقل التارخيّي.  ، ألّن هذه الدولة الوطنّيةوطنّية

-املكّونة للمجتمع املناسب للدراسة، سواء أكانت دولة وطنّية أو دولةإّن عالقة األجزاء   (ب)
مدينة أو غري ذلك هي عالقة اجلزء الذي ال ميكن فصله عن الكينونة الكبرية اليت يتبع هلا 

 كّل جزء. إّن األجزاء يف احلقيقة مثل التعبري عن احلقيقة األكرب بلهجات خمتلفة.

دول مستقّلة مثل بريطانيا أو أثينا هو وحدة مناسبة للفهم صحيح أّن اجملتمع الذي تتبع له   (ت)
التارخيّي، ولكّنه غري منفصل عن غريه من اجملتمعات، فكّل هذه اجملتمعات صور لذلك 

 الكائن الذي نسّميه اجملتمع. 

ليس لنا أن نعترب أاّيً من اجملتمعات املذكورة، مثل اجملتمع الغريّب، هو البشريّة، فمن  (ث)
ما يكون مولوداً من جمتمع قبله ووريثاً له، كما هو احلال يف وراثة اجملتمع الغريّب اجملتمعات 

 للمجتمع اهليليين، أو قد يكون بداية سلسلة هو أّول أعضاءها. 

العالقة بني جمتمعني قد تكون عالقة "انتساب" جمتمع إىل جمتمع، وهي مثالً العالقة بني  (ج)
 .يينّ اهليلاجملتمع  الغريّب بسلفه  اجملتمع  
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 الفصل الثالث

 

 بعض التعريفات

 

اجملتمع: اجملتمع هو الشبكة الكاملة من العالقات بني البشر. يالحظ هنا أّن مكّوانت   -1  
اجملتمع ليست البشر، بل العالقات بينهم. يعين هذا أّن هوبس أخطأ حينما مّثل اجملتمع ككائن عمالق 

اس أعضاء يف مسّاه "ليفيااثن" يتكّون من عدد كبري من األفراد املتالصقني، بل وليست عبارة: "الن
اجملتمع" صحيحة. فحينما جيتمع الّناس فليسوا جمتمعاً كّلما جتّمعوا، بل هم مجهرة، واجلمهرة أو احلشد 

 ميكن أن جيتمعوا ويتفّرقوا وتؤخذ هلم صورة.

من  ،أعضاء اجملتمع   الثقافة: أوافق يب ابجيب حني عرف الثقافة على أّّنا "أنساق يف سلوك  -2 
، ما عدا تلك األنساق اليت هي ابلتأكيد وراثّية." ويضيف كروبر إىل  أوسع نطاقنطاق الفرد نفسه إىل

 تعريف ابجيب أّن الثقافة تشمل القيم، وأان أوافق على هذه الزايدة أيضاً.

احلضارة: شاعت كلمة احلضارة مبعىن نوع معنّي أي طور معنّي من الثقافة ازدهرت يف فرتة   -3 
بدأ عصر احلضارة منذ مخسة آالف عام. يالحظ أنّه من أجل   فقد  الّيةحسب معلوماتنا احل، و حمّددة

صنع احلضارة يتفرّغ أقّلّية من اجملتمع عن االنشغال بكسب املوارد االقتصاديّة، مثل الصناعة والزراعة، 
ويكون هؤالء جنوداً أو إدارّيني، وأهّم منهم رجال الدين، ويسكنون يف العادة يف املدن. هبذا تكون 

حلضارة ممكنة. كما إّن اجملتمع يسوده يف فرتة احلضارة نظرة غيبّية عميقة، يقبلها اجملتمع بال ترّدد،  ا
وتكون هي الطابع الذي يدفعه إىل العمل. عرّب عن هذا بشكل أنيق كريستوفر دوسون حني قال: "وراء 

فاً روحّياً، مبعىن أّّنا الوضع كّل حضارة حلم"، هلذا فأان أتبىّن تعريف وايتهول حني يعّرف احلضارة تعري
 فيه دأب جلعل البشريّة تعيش يف تواؤم، كأّّنم أعضاء يف أسرة واحدة.   حيصلاالجتماعّي الذي 

واحلضارات هي اجملتمعات اليت تكون احلقل املناسب للدراسة التارخيّية، ويتبع احلضارة تكوينات  
شيء الطبيعّي أن تكون الوحدة األكرب أوضح مدن، دول قومّية، طبقات، وغري ذلك. وال-عديدة: دول

كحقل للدراسة من الوحدة األصغر، ولكّننا ال نستطيع أن نذهب يف هذا إىل أقصى مدى، ألنّه ال 
شيء ميكن استكمال دراسته بدون عالقات تصل إىل كّل البشريّة، ولكّن العقول ال تستطيع أن حتيط 

حقل ك. يعين هذا أنّنا حينما خنتار احلضارة   البشريّة، أي يشمل كلّ حبقل دراسة يصل إىل هذا املدى
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نقبل هذا نسبّياً، حىت يستطيع العقل البشريّة تصّور املادة اليت يدرسها.  نامناسب للدراسة التارخيّية فإنّ 
 احلقيقة الكاملة هو حقل كامل للدراسة. أقّل من  وإاّل فال شيء 

تفّتت، مث   اّنار، مثّ   أثناء سريها، وبعضها أمّت سريه حىّت واحلضارات اليت نعرفها بعضها حتطّم   
حتّلل. فللحضارة أطوار متّر هبا، وال أريد أن أمضي بعيداً يف تشبيه احلضارة حبياة الفرد. فمثالً احلضارة 

ككائن هي شيء غري مرئّي، مثلها مثل املؤّسسات، كاحلكومات مثاًل. ولكّن للحضارات مظاهر مرئّية 
وذته ذات الرزّات أو املسامري، والكنيسة الغربّية مؤّسسة، خبثل النسر الذهيّب لدولة بروسيا، ابلطبع، م

املظاهر املرئّية للحضارة فال   يطّلع اخلبري علىولكن هلا صلبان ورداء الكهنوت اليت تعرف هبا. وحينما  
ص وحتليل املظاهر طئ يف معرفة إىل ماذا ترمز املظاهر أو الرموز. ويعمل املتخّصصون على فحخي

احلضاريّة حىّت حيّددوا حدود احلضارة املكايّن والزمايّن، كما حيّددون الروابط بني احلضارة وبني غريها. 
ويالحظ الباحث النسق العام الذي يربط منتجات احلضارة. الحظ مثالً كيف حيّدد املتخّصص إىل أي 

ليس من صنف األشياء اليت هي   الشيء املوصوف  نيكو   نا، وهحمّدد ريفّ حفرتة ومكان يتبع منتج فيّن أو 
األسلوب ميّيز فيظهر األسلوب املمّيز،  ألّن هذه مشرتكة بني البشر، ولكن حينما    ،أساسّيات احلياة

أّن كّل هذه   ليكن واضحاً احلضارة. واألسلوب يظهر يف املؤّسسات السياسّية والقضائّية أيضاً. لكن 
 ريات عنها، ألّن احلضارة أو الثقافة غري مرئّية. املنتجات ليست احلضارة، بل تعب

حضاريّة، وجمتمعات يف طور حضارّي، وجمتمعات يتمّثل  -اجملتمعات: هناك جمتمعات قبل  -4 
احلضاريّة درجات، بدأ من اجملتمع احلجري األدىن، وهكذا -فيها األداين العليا. وطبعاً اجملتمعات قبل

احلضارة، دون أن يكون دخل احلضارة. ومن الواضح أنّه ال يوجد حىّت يكون اجملتمع فيه بعض عناصر  
جمتمع إالّ وقد بىن إجنازه على كّل من سبقه من جمتمعات. كما إنّه ال يوجد جمتمع إالّ وله ثقافة، ومن 

 الناحية العملّية يكون من املستحيل دراسة اجملتمع بدون ثقافة أو العكس.

 

 

 الفصل الرابع

 

 دراسة شاملة لقضااي البشريّةاحلاجة إىل  
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هناك دوافع عّدة لدراسة قضااي البشريّة يف نظرة شاملة. فاإلنسان فضويّل ابلطبع، ففي جمال قضااي 
البشريّة، يدفعنا الفضول أو حّب االستطالع إىل البحث عن نظرة شاملة عريضة "ابنوراما" جتعل العقل 

نّه مل حيدث أن اكتشف اإلنسان شيئاً علمّياً على اإلطالق يفهم الصورة جبملتها. وكما قال آينشتاين: "إ
." لقد أثبت اإلنسان أنّه ميلك الذكاء الذي جيعله عليه  كبّ ينإاّل بعد أن رفع رأسه عن السندان الذي  

 يعرف أّن جهوده لن تكون كاملة، وهذا ما يدفعه إىل أن يتابع العمل.

قضااي البشر     خيّص هذار نظرات واسعة األفق، واللكّن هناك دافعاً آخر للنظر إىل قضااي البش 
تبدو وكأّّنا ال حتصى، ويبدو فظواهر الكون  .  ليس جملّرد الفضولوحدها، بل كّل ظواهر الكون، وهذا 

يسبح يف حبر ال حّد له، الوضع جيعل اإلنسان يشعر كأنّه  الكون لعقل اإلنسان وكأنّه ال ّناية له؛ وهذا  
شعور مرعب.   فإنّه  بدون خريطة أو بوصلة،حينما يكون  و كذلك،   اإلنسان يف الكون   وإذا كان وضع

أّول ما خيطر ببال اإلنسان يف هذه احلالة املخيفة أن يوهم نفسه أّن هذا احمليط ليس هبذا احلجم الذي 
مثل حذف أجزاء من الكون وتقسيم الكون،   يتجاوز تصّوران، وهلذا حياول البشر أن يلجؤوا إىل حيل

وقد قام العلم البشرّي منذ القدم بتصنيف الظواهر، وابتكار أنواع من العالقات بينها، ممّا يساعد البشر 
هلذا قام البشر يف كّل مكان ويف كّل عصر اببتكار مناذج تنّظم   يف ختفيف الرعب من هذا الكون.
ديث النزوع إىل هذا التنظيم أّن العامل توّحد فجأة على املستوى  ظواهر الكون. مثّ زاد يف العصر احل

املاّدّي، فالتقّدم العلمي والتقيّن الذي ال يشبه أّي شيء من املاضي "حطّم املسافة"، ولكّنه يف نفس 
الوقت وضع يف يد البشر أن حيّطموا أنفسهم، ولو عن غري قصد، فنحن اآلن أمام خيارين متعاكسني: 

عضنا بعضاً، أو أن نعيش كأسرة واحدة. فهذا اخليار أمام فناء البشريّة مل حيصل منذ أن ظهر أن نفين ب
اإلنسان كنوع مرتفع عن ابقي األنواع، والفرق هو أّن إمكانية فناء البشريّة صار نتيجة للطبيعة البشريّة 

ة ليكون والؤهم للبشريّة  نفسها. والّتحّدي هو: هل يستطيع البشر أن يرتفعوا عن انتماءاهتم اإلقليميّ 
عموماً؟ وال حيصل هذا االنتماء للبشريّة قبل كّل شيء إالّ من خالل دراسة قضااي اإلنسان. وحىّت تكون 

حاضر البشريّة وماضيها. ال جيوز اآلن أن دراسة تشمل  الدراسة ذات جدوى فيجب أن تكون شاملة،  
طبقة حاجزاً دون هذا املطلب األساسّي، وحىّت نعيش يكون الفرق يف األداين أو القومّيات أو العرق أو ال

مع بعضنا بعضاً كأسرة فيجي أن يعرف كّل مّنا ماضي اآلخر. فال معىن للحياة البشريّة إال وهي متضي 
مع تقّدم الزمن. فهنا جيب أن يكون عمل عامل النفس موازايً لعمل عامل اآلاثر واملؤرّخ وعامل االجتماع 
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)علم األانسة(. علينا أن نفهم ثقافات بعضنا بعضاً، كما تظهر تلك الثقافات يف   ايوعامل األنثروبولوج
 خمتلف األداين، واحلضارات، والقومّيات. فهذا الرتاث ملك لنا مجيعاً.

ال يكفي يف احلقيقة أن يفهم بعضنا تراث بعض وثقافة بعضنا بعضاً، بل ال بّد أن حيرتم بعضنا    
ها، أن ننظر إىل الرتاث البشرّي ككنز منلكه مجيعاً، بنفس الطريقة اليت ثقافة بعض وتراث بعض وحيبّ 

يكون نتاج تراثنا تقدمة أخّوة للبشريّة. أقول كّل هذا ألّن اخلطر كبري، بل هو يف احلّد األقصى. ولكن 
 .8البشر ال يستجيبون حبرقة وشعور يف داخل الروح حينما خيافون، هلذا فال شيء ينقذان إاّل احلبّ 

 

 

 الفصل اخلامس

 

 اجملتمعات االنتقالّية

 

هذا الكتاب يتعامل بشكل رئيسّي مع احلضارات واألداين العليا. وابلطبع فنحن نعرف عن هذين 
ا. أقدم األداين العليا ال يزيد عمره عن مالكائنني أكثر بكثري ممّا نعرف عن اجملتمعات اليت مّهدت هل

عاماً، بينما أقدم عصور اإلنسان، وهو العصر   5000عن  عاماً، وأقدم احلضارات ال يزيد    2500
احلجري األدىن قد يكون طوله حسب معلوماتنا احلالّية نصف مليون عام، بينما العصر احلجري األعلى 

ألف عام. وهكذا فإّن فصول احلياة البشريّة السابقة على احلضارات أطول من   30استمّر حوايل  
 ت االنتقالّية اليت متّثل فصاًل وسيطاً بني اإلنسان البدائّي واحلضارة. احلضارات بكثري. هناك اجملتمعا

كان اإلنسان يف العصر احلجرّي القدمي صّياداً، ولكن ضربت الدنيا يف مشال غرب العامل القدمي  
أحدث تغرّيات رئيسّية يف عامل النبات واحليوان. فمن مل يستجب من البشر هلذه   اموجات من اجلليد، ممّ 

 
نعم يفرتض يف املسلم أن يكون أحرص الناس على خري البشر وحّب اخلري هلم. فرسول هللا عليه وسّلم أرسل رمحة للعاملني، كما يقول   8

 تعاىل يف سورة املائدة: "وقالت اليهود والنصارى حنن القرآن الكرمي. وليس من شأن املسلم أن يرتّفع عن الناس كما فعل الذين وصفهم هللا
خلقناكم من  أبناء هللا وأحباؤه"، وإمّنا مبدؤان "خري الناس أنفعهم للناس"، فالبشر كّلهم أسرة واحدة، كما تدّل عليه آية: "اي أيّها الناس إانّ 

إالّ ألنّه كان قد مسح له أن يعيش يف املدينة املنّورة وإالّ ملا وصل ذكر وأنثى." وهل استطاع أبو لؤلؤة اجملوسي أن يقتل عمر رضي هللا عنه 
 إىل دخول املسجد وقتل عمر رضي هللا عنه يف املسجد.  
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وجة واجه الفناء، ورحل بعض البشر جنوابً، هاربني من الصقيع. ولكّن من ثبت يف أرضه صنع امل
التاريخ. حصل االنتقال بني العصر احلجرّي األعلى واحلضارة يف وادي دجلة والفرات األدىن ويف وادي 

ه ق.م. وهذا ما يسّمى العصر احلجري احلديث، وهذ  3000النيل األدىن، وذلك يف حدود عام  
الفأس احلجري، وهذا غري وهي  ،  اليت استخدمها البشر يف تلك الفرتة  التسمية ترجع إىل األداة الرئيسّية

 حجر الّصوان الذي كان منتشراً يف عصر سابق. 

ذلك الثورة الزراعّية والرعويّة، وهبذا صار اإلنسان شريكاً فّعاالً  كان اإلنسان قد أجنز قبل  
للطبيعة، ال طفيلّياً عليها، وهبذا تقّدم أيضاً على أكثر املخلوقات األخرى اليت هي طفيلّية على الطبيعة، 

 بعيد، ما عدا احلشرات االجتماعّية. فكال املنتجات الزراعّية وتربية احليوان حيتاجان لنظر بعيد وتفكري
إذا فقد اإلنسان هذه الفضائل. فأنت   ة أو تربية احليوان ال ميكن تنميفوحيتاجان الصرب وضبط النفس،  

 وأترى من يريّب احليواانت ال يفّكر بغده فحسب، بل عليه أن يفّكر حىّت للعام القادم، فال يذبح بقره  
ابألمان الغذائي، بشكل  من البشر  موعة كبرية ّده ابحلليب. واملكافأة هي أّن احليواانت متّد جما ممّا ميغريه

ال يستطيع اإلنسان الذي جيمع غذاءه أو يصيده أن يفعله. واملالحظ أّن كال الزراعة وتربية املواشي كانتا 
 ذات صبغة دينّية يف البداية، ولعّل هاتني الثورتني مل تكوان لتتّما لوال جانبهما الطقوسّي.

ة إالّ مبقدار ما يكفي األسرة، ومل يكن االختصاص قد ظهر إاّل بعض ومل تكن الزراعة يف البداي 
اآلسيويّة يف األلف الرابع -التخّصص بني الذكور واإلانث. لكّن الفنون اليت ظهرت يف الواحات اإلفريقية

ق.م. من عمل الّرجال، وهذا يعين وجود نوع من االختصاص، وزايدة اإلنتاج عن احلاجة اآلنّية. وكذلك 
يف األلف الرابع قبل امليالد صناعة التعدين، والتعدين ال يعمل فيه إالّ حريف متفرّغ، إىل جانب   ظهر

احلاجة إىل املنجم وعّمال الصهر والعرابت. وحينما بدأ جتفيف املستنقعات فتح الباب على مهن 
 جديدة. وهكذا ففي األلف الرابع ق.م. كان هناك صناعات جديدة وأشغال عاّمة. 

ا أن نضيف أّن كّل ثورة تقنّية ترافقها ثورة اجتماعّية، فليست الثورة التقنّية إال نتيجة للثورة علين 
االجتماعّية، وهي كذلك سبب لثورة اجتماعّية أتيت بعدها. هلذا فمن اخلطأ أن يرى اإلنسان اإلجنازات 

وثقافّية يف أعماقها. مثّ  يف العصر احلجرّي األعلى على أّّنا تقنية فحسب، بل هي إجنازات اجتماعّية
علينا أن نضيف أّن الثورات التقنّية: من مرحلة الصيد ومجع الطعام إىل إنتاج الطعام إىل الثورة الصناعّية، 

هذه الثورات ال ترافق أي ال تتزامن مع املراحل الثقافّية. كانت الثورة التقنية يف العصر احلجرّي األعلى 
صناعّية حني حّلت اآللة حمّل القّوة العضلّية. ومل حتدث ثورة تقنّية على ضخمة إىل حّد يعادل الثورة ال

مدى ألوف السنني اليت فصلت بني هاتني الثورتني. ولكّن هذه الفرتة الفاصلة هي اليت شهدت أّوالً 
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ن ظهور احلضارة مثّ ظهور األداين العليا، وهذان أكرب حدثني ثقافّيني يف اتريخ البشر. مل يكن من املمك
ظهور احلضارة لوال الثورة التقنّية اليت سبقتها، ثورة االنتقال إىل إنتاج الطعام، ولكّن ظهور احلضارة 

نفسها مل يكن حداثً تقنّياً، بل هو تطّور روحّي. بل ميكن أن منضي فنقول إّن التقّدم التقين توّقف بعيد 
التقنّية يف العصر احلجرّي األعلى كان ظهور احلضارة. كما ميكننا أن نالحظ من جهة أخرى أّن الثورة  

ظهورها على حساب الروح. فالذي يسوح وجيمع الطعام ميكن أن تكون نفسه حرّة، بينما األرض 
 الزراعّية حتبس روح اإلنسان. 

استصلحت للزراعة، وهكذا ظهر فائض من   احتاج الشرق األوسط إلنتاج زراعّي على أراضٍ  
ت عن إنتاج الطعام لتقوم ابألعمال العاّمة غري الزراعّية. ظهرت اآلن الطعام إلطعام قّوة عمل تفّرغ

يعمل مبوجب إميانه،   العامل  األقّلّية احلاكمة، وال ميكن للعامل العادّي أن يتصّور فائدة هذه القّوة. كان 
ويعمل مبوجب إجباره على العمل. الحظ أنّه يف كال األراضي السومريّة ويف مصر كانت األرض اليت 

استصلحت تسّمى أرض رّب من األرابب، وأّن األقلّية احلاكمة حتاول إجياد مؤّسسات اقتصاديّة 
 وسياسّية فّعالة تعمل ابسم الرّب.

كان نظام الرّي صعباً، ولكّن مثرته كانت أكرب، وهكذا حتّولت القرى التابعة لعصر النحاس  
ق.م(. ميكن أن نقول   1200-3000))بدأ من أواخر األلف السادس ق.م( إىل مدن عصر الربونز 

إّن الثورة الزراعّية كانت نقطة التحّول يف حياة البشريّة، ولكّن حتّقق التحّول ظهر يف حياة املدن. كان 
انتصار اإلنسان األّول هو استصالح مستنقعات دجلة والفرات لتكون أرضاً زراعّية يف عصر سومر، لقد 

ق.م. مّث ظهرت ثورة   2500ومثانني مرّة حبلول عام    اً طقة ستّ تضاعف اإلنتاج الزراعّي يف تلك املن
مشاهبة يف مصر العليا، ويبدو أّن جناحاً مشاهباً تال ذلك يف وادي ّنر اإلندوس. وكان استصالح تلك 

آسيا يف العصر التايل للعصر اجلليدي. -الوداين فيما يبدو استجابة للجفاف الذي حصل يف إفريقيا
ان أن يواجه موجة األمطار يف إفريقيا كان أن فّر بعض البشر إىل أقصى العامل القدمي حينما اضطّر اإلنس

واستقّر البعض يف وداين األّنار فصنعوا احلضارة. فهناك كان التحّدي هو اجلفاف، وكانت االستجابة 
بقت هاتني للتحّدي أراضي سومر ومصر. ولكن ال يصلح أن نبّسط األمر متناسني الثورة الزراعّية اليت س

احلضارتني، فلم يكن اإلنسان يف العصر احلجري ميلك القدرة التقنية ليدخل دورة احلضارة، ولذلك كان 
 ال بّد من فرتة انتقالّية. وهناك نظري هلذا االنتقال يف أمريكا.
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 الفصل السادس

 

 لحضارات املقارنة ل  دراسةال

 

ي مثالً أن التاريخ وصل إىل أوجه يف إجنلرتا ويف أن أبنّي أّن شعور اإلجنليز   يف فصل سابق قد حاولت
كم هو بعيد عن الواقع أن يفّكر اإلجنليزّي هبذا   لنا  عصران ابلّذات هو ضرب من اهللوسة. وقد ظهر

الشكل كّلما تقّدم القرن العشرون. بل ظهر لنا أّن دولة ما، مثل إجنلرتا، ال تصلح حىت أن تكون ميداانً 
رخيّية. هلذا بدأت البحث عن وحدة تكون مفهومة، وتكون إجنلرتا اتبعة هلا، وهكذا مفهوماً للدراسة التا

وجدت احلضارة الغربّية. مثل هذه الوحدة هي أكرب من الدولة ذات السيادة، وهي مفهومة إذا أخذت 
كميدان للبحث التارخيّي، فهي أقرب إىل كوّنا متكاملة من الدولة. مّث الحظت أّن الغرب ليس كّل 

من احلضارات ال تزال حّية، أي مل تنته دورهتا بعد، بينما  اً الغرب وعدد  حضارة  لعامل، والحظت أّن هناكا
 حنن حمتاجني إىل عّينة اكتملت دورهتا لدراسة هذا النوع، احلضارات.

وحينما رجعت يف التاريخ ألجد بداية حضارتنا الغربّية، وجدهتا تصادف ّناية احلضارة  
أو وريثاً   اً فالرومانّية )وهذا ما يطلق عليه احلضارة اهليلينّية(، ووجدت احلضارة الغربّية خل  -اإلغريقّية

 ورثهاللحضارة اهليلينّية، وكان الوسيط الكنيسة املسيحّية. هذه احلضارة اهليلينّية انتهت ابلتأكيد، ولكن  
حىّت احلضارة اهليلينّية ال متتّد إىل أن تعترب بدون إىل جانب احلضارة الغربّية اختها احلضارة البيزنطّية. و 

للحضارة اإلجيّية. حلسن احلّظ أنّنا وجدان حضارة نعرف ما يكفي عن بدايتها   وريثسلف، بل هي  
وّنايتها، وهي احلضارة اهليلينّية. والسؤال التايل بعد أن وجدان عّينة كاملة هو كيف نقوم بتنظيم دراسة  

ة. وجدان أّن من اخلطأ النظر إىل التاريخ ضمن خّط واحد، هلذا فال بّد من متابعة شاملة لقضااي البشريّ 
          خطوط عديدة لفهم التاريخ.  

يعين هذا أّن احلّل املناسب أن ندرس التاريخ دراسة مقارنة. وهنا أيضاً نواجه صعوبة أخرى،  
فهل هناك منوذج واحد تتطابق معه احلضارات، هذا مع اعرتافنا ابلفروق احلقيقّية فيما بينها، أبّن لكّل 

الصعوابت ألنّنا رفضنا   منها شخصّيتها وطبيعتها؟ اضطرران إىل قبول هذه الدراسة املقارنة مبا فيها من
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النظرة املغرورة اليت جتعل من بلدي أو حضاريت هي الوحدة الوحيدة املستحّقة للدراسة الناضجة. وحينما 
نطلب منوذجاً نقيس عليه احلضارات فاملقصود أن يلقي ضوءاً على كّل حضارة ندرسها. وبعد أن نبحث 

للقياس أبن نطّبقه على بعض احلضارات، لنرى كم   عن منوذج نقيس عليه، فعلينا أن نتأّكد من صالحيته
يساعدان يف رؤية واضحة للحضارات، أي حىّت يزيل الفوضى اليت تكون عليها املعلومات املتوّفرة قبل 

 تنظيمها يف معامل نقيسها على النموذج املقرتح. 

أجل اختبار تطابق   الرومانّية". من-النموذج الذي أقرتحه هو احلضارة اهليلينّية "أي اليواننّية 
النموذج مع املعامل الرئيسّية لبقية احلضارات، علينا أن نستعرض احلضارات املعروفة، ونطّبق النموذج يف 

الفصل التاسع. سنرى أّن هذا النموذج ال يكفي، وأّنين سأحتاج أن منوذج آخر، وهو احلضارة الصينّية. 
من حضارتني لن يكفي النموذج لكّل احلضارات من   مثّ سيظهر لنا أنّه حىت بعد هذا النموذج املرّكب

 انحية تنظيم املعلومات للمقارنة. 

 

 

 الفصل السابع

 

 منوذجان للحضارة: اهليليين والصيين

 

ال بّد لنا حينما ننظر يف النموذج اهليليين أن نقوم بتشرحيه، وسيفيدان هذا يف إلقاء الضوء على 
أشّد ما ميكن خاّصة حينما تصادف انتباهك  اجعل    مة اليت تقول:احلضارات. وسننتبه إىل املالحظة القيّ 

 تلك النقاط اليت ال توافق منوذجك اجلاهز.

حينما ننظر يف النموذج اهليليين جند أنّه ال يشمل جمّرد التاريخ الداخلي للحضارة اهليلينية، بل  
ّية من تلك احلضارات املتزامنة يشمل عالقتها مع احلضارات املتزامنة معها، حيث ضّمت احلضارة اهليلين

عناصر ضّمتها إىل الربوليتاراي الداخلّية للحضارة اهليلينّية؛ وسيضم منوذجنا أيضاً عالقتها مع املسيحّية،  
عن طريق املسيحّية. حدثت  وكذلك عالقتها مع املسيحّية األرثوذكسّية، وإن كانت هذه العالقة األخرية 

 ى عناصر عديدة:يتبنّي لنا من هذه املعامل الكرب 
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أحد العناصر هو تشكيلة التاريخ السياسّي للحضارة اهليلينية. أّول ما نالحظه يف أقدم ما نعرفه   
عن هذه احلضارة هو التباين الكبري بني الوحدة الثقافّية يف العامل اهليليين وتفّرقها السياسّي. نرى سّكان 

امل واحد، ولكّنهم يدخلون حرابً بعد حرب ضّد بعضهم املدن اليواننّية على وعي ابنتمائهم إىل ع-البالد
بعضاً برغم هذا الشعور ابالنتماء الثقايّف الواحد. إّّنا حروب بني اإلخوة، وستجلب يف النهاية حتطيم 

احلضارة. ولكن قبل أن حيدث حتّلل احلضارة أيتيها مهلة ومتنّفس، وذلك من خالل توحيد العامل اهليليين  
وريّة الرومانّية. بنتيجة هذا التوحيد كان هناك سالم، ولكّن مثنه كان أعلى من اللزوم، على يد االمرباط 

فقد جاءت تلك احلضارة ضرابت ساحقة، انتهت بسقوط كّل القوى السياسّية، إال املنتصر الوحيد، 
أن يتيح   وكان على يده أتسيس "الدولة العاّمة"، ولكّن العامل اهليليين كان حبلول ذلك الوقت أضعف من

لتلك الدولة العامة أن تستمّر يف الوجود، وكان أن حتّطمت االمرباطوريّة الرومانّية، وكان يف هذا إيذان 
 بتحّلل احلضارة اهليلينّية. 

العنصر الثاين هو تشكيلة التاريخ االجتماعّي للحضارة اهليلينّية بعد "اّنيار" تلك احلضارة. جند  
تمد أكثر فأكثر على القّوة، وأقل فأقّل على اجلاذبّية، لإلبقاء على تفّوقها. هذا القّلة الرائدة يف اجملتمع تع

التغرّي يف طبيعة عالقة القّلة الرائدة يف احلضارة اهليلينّية مع اجلمهور أحدث غربة سواء بني صفوف 
لتا إىل بني صفوف اجملموعات البدائّية خلف احلدود. وهااتن اجملموعتان حتوّ   وأمجهور تلك القّلة،  

"بروليتاراي" داخلّية و "بروليتاراي" خارجّية )نستخدم كلمة بروليتاراي هنا مبعىن طبقة هي "يف" اجملتمع، 
ولكّنها ليست "منه"(. وتتوّرم الربوليتاراي الداخلّية عدداً ابكتساب أعداد من الربابرة من بني صفوف 

ى كانت احلضارة اهليلينّية قد أجربهتم على الربوليتاراي اخلارجّية وكذلك من أعضاء من حضارات أخر 
 االنضمام إىل الربوليتاراي الداخلّية عن طريق اهلزمية العسكريّة.

هو تشكيلة التاريخ الديين للحضارة اهليلينّية. جند   جنده يف احلضارة اهليلينّية عنصر اثلث 
املسيحّية، وليس منبعه من داخل العامل اهليليين،    وهو  الربوليتاراي الداخلّية تتبىّن ديناً من األداين العليا،

 منافس وينضّم إىل هذا الدين اجلديد كال العامل اهليليين وغزاته الربابرة. وتظهر حماولة إلجياد دين جديد 
احملدثة هي مدرسة   احلديثة أو  يكون انبعاً من نفس العامل اهليلييّن، وهو االفالطونّية احلديثة )االفالطونية

ة صوفّية ظهرت يف القرن الثالث عشر اتّبعت اجلانب الروحي من أفالطون، مع أتثر ابليهوديّة  فلسفيّ 
والداينة املصريّة القدمية(، ولكّنه يفشل. ويتبلور الدين املسيحي يف شكله االجتماعي بقيام الكنيسة  

بيزنطّية( واحلضارة املسيحّية، ويكون شرنقة حلضارتني جديدتني، احلضارة املسيحّية الشرقّية )أي ال
 املسيحّية الغربّية، تظهران بعد فرتة من الفراغ الثقايّف.     



30 

 

عنصر رابع هو الدور الذي تلعبه "الربوليتاراي اخلارجّية". ظهر على أيديهم شعر ملحمّي، وتبيّن  
لة اهليلينّية  الربوليتاراي اخلارجّية من قهر الدو   تمذاهب مسيحّية منافسة، وظهر بينهم دين جديد. ومتّكن

العاّمة، وشّكلوا دواًل وريثة يف مكاّنا. ولكّن القالب الذي تنشأ فيه احلضارة اجلديدة ليس الدول 
 الرومانّية الوريثة بل الدين املسيحّي الذي ظهر بني الربوليتاراي الداخلّية.

والعنصر اخلامس واألخري هو سلسلة من النهضات حتاول استمداد اإلهلام ليس من دين وافد   
 مثل املسيحّية بل من الرتاث املاضي للهيلينّية نفسها. 

صار لدينا اآلن عناصر كافية لنقيس عليها ما حدث يف احلضارات األخرى. العنصر األول:  
العنصر منتشر متاماً بني احلضارات، بل هو السمة العاّمة تفّرق سياسّي متزامن مع وحدة ثقافّية، هذا  

هذا غري مستغرب، ولكن علينا أن نبحث يف التطّور و ابجيب.    نّي بلكّل اجملتمعات قبل احلضاريّة، كما  
التايل: حروب مستعرة متتالية تزداد ضراوة وحتطيماً حتّول اجملتمع من التفّرق إىل الوحدة، ولكن نفس 

حضارة يف الوقت الذي توّحدت. هذه التشكيلة كثرية احلدوث يف خمتلف احلضارات: ال  احلضارة مل تعد 
شّك يف وجودها يف التاريخ األندّي، واحلضارة األمريكّية الوسطى )واليت كانت االمرباطوريّة االزتكّية 

األكاديّة، -سومريّةدولتها العاّمة(، كذلك جند نفس الصريورة يف احلضارة السوريّة والصينّية واهلنديّة وال
واحلضارة الشرقّية األرثوذكسّية يف روسيا، واحلضارة الشرقّية القصوى يف الياابن. جرى توحيد سوريّة 

، أو األخيمّية  سياسياً على يد االمرباطوريّة اآلشوريّة ووراثءها: اإلمرباطورية البابلية احلديثة واألخيمنية
 وكذلك جرى توحيد الصني واهلند وغريها. 

حينما حناول تطبيق منوذجنا اهليليين من انحية التفّرق السياسي املتزامن مع الوحدة الثقافّية على  
احلضارة املصريّة جنده منطبقاً إذا اعتربان الكانتوانت اليت تكّونت منها مصر كانت دوالً كثرية مستقّلة، يف 

 كّل وادي النيل حتت الشالل األول فيما بينها، مثّ جرى توحيد كّل مصر العليا ومن مثّ   أحرب ال هتد 
سياسّياً يف ما يسّمى "اململكة األوىل". نعم هذا يتوافق مع النموذج اهليليين ولكن التسلسل التارخيّي غري 
متوافق. كان االنتقال من التفرق السياسّي إىل الوحدة السياسّية يف النموذج اهليليين عن طريق القّوة هو 

، يف سلسلة أوصلت احلضارة إىل حافّة التحلل. أما يف احلضارة املصريّة فقد الفصل األخري يف القّصة
هناك تغرّيات عن طريق احلرب، ولكّن هذا حصل يف بداية احلضارة، فيمكن أن نقول إّن الدول   تكان

حضارّي، وكان التوحيد يف مصر متزامناً مع بداية احلضارة، وتال ذلك أكثر -املتنافسة يف مصر أمر قبل
ات احلضارة إبداعاً، وليس التحّلل كما هو احلال يف التاريخ اهليلييّن. ال شّك أّن هذا يشري إىل فرق فرت 

 عميق يف اتريخ احلضارتني.
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يضاف إىل هذا أّن احلضارة املسيحّية الشرقية )االرثوذكسية، أي البيزنطّية( يتوافق مع النموذج  
" يف هذه احلضارة البيزنطّية مباشرة بعد تفّتت   interregnumاملصرّي، فقد جاءت فرتة الفراغ الثقايف "

االمرباطوريّة الرومانّية وتاله مباشرة أتسيس الوحدة السياسّية، حيث جرى إحياء االمرباطوريّة الرومانّية يف 
وما الشرق، وهذا يتباين متاماً مع سلسلة اإلحياءات اجملهضة لالمرباطوريّة الرومانّية يف الغرب منذ شارملان  

 بعد. 

والعنصر الثاين يف النموذج املقرتح، وهو انقسام اجملتمع املتفّتت إىل بروليتاراي داخلّية وبروليتاراي  
خارجّية: هذا حصل يف عدد كبري من احلضارات، وهو يّتصل بشكل متني مع العنصر الثالث: محل 

خارجّي. هذا اجلانب هو جانب   رمصد الربوليتاراي الداخلّية لدين من األداين العليا يكون منبعه من  
االجتماعّي الشرنقة اليت يظهر من خالهلا حضارة جديدة، فهل   هيف شكل يكون   أساسّي، فهذا الدين

 نرى هذا النموذج صادقاً منطبقاً على بقّية احلضارات أو كثري منها؟

احلضارة، مل تظهر املسيحّية يف نفس اجملتمع الذي كان يتفتت، بل جاء نورها من خارج تلك   
والحظنا كيف هزمت بسهولة املؤّسسة الدينّية املنافسة، واستولت املؤّسسة الدينّية املسيحّية على كال 

املسيحّية الغربّية احلضارة  احلضارة اهليلينّية والربابرة الغزاة من حوهلا، ورأينا أنّه بسببها ولدت حضاراتن:  
 املسيحّية الشرقّية. احلضارة  و 

ه السلسلة ما حصل للبوذيّة املاهااينّية يف طرفها الشرقّي. فقد كان نبع البوذيّة أقرب مواٍز هلذ  
خارجّياً، مثله مثل قّصة املسيحّية، خارجّياً ابلنسبة للمجتمع الذي انتصرت فيه. فقد صادفت املاهااينّية 

جملتمع الصيين، اثئرة على انتصارها يف العامل الصييّن، بينما كان نبعها هنداّيً، وانتشرت املاهااينّية يف ا
الدين التقليدّي، الكونفوشيوسّية، وأاثر تقّدم املاهااينّية ظهور مؤّسسة دينّية منافسة: الطاويّة، وهي 

مشاهبة جّداً ملا حصل حني ظهرت االفالطونّية احملدثة يف اجملتمع اهليليين، وكالمها فلسفة حمّلّية ّنضت 
حملاولتني القت نفس الفشل. فإىل هنا ال شّك يف التوازي بني لتجهض ديناً أتى من اخلارج، وكال ا

 التارخيني، ولكن إىل هذا احلّد فحسب.

سيطرة كاملة على   حصل علىالبيزنطّي  األرثوذكسّي  فالدين املسيحّي الغريب، والدين املسيحّي   
حينما يبدو احنسار امليدان على مدى التاريخ، إالّ ما يبدو من خطر زواهلما يف العصر احلديث. وحىّت  

ظهر فلسفة مناسبة لتحّل حمّله، فعمق املسيحّية مل يتفّوق عليه تالدين يف الغرب أو الشرق املسيحّي، فال  
شيء. مل تصل املاهااينّية إىل ما يشبه هذا العمق أبداً، وانتصارها على الطاويّة أو الكونفوشيوسّية مل يكن 
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قد رأينا الطاويّة والكونفوشيوسّية تتمّتعان ابستمرار البقاء يف أوائل حامساً أبداً، حىّت يف أوج انتصارها. ف
قرانً منذ دخول   18القرن العشرين، جنباً إىل جنب مع البوذيّة املاهااينّية، هذا مع مرور أكثر من  

ون م املوظّفني املشبعني ابلكونفوشيوسّية هم الذين يدير   1911املاهااينّية إىل الّصني، وبقينا نرى حىت  
 البالد.  

وما حصل يف احلضارة اهلنديّة هو حتّول عميق يف الدين، بل ثورة يف الّدين، كأّّنا استقدام دين   
جديد من خارج احلدود. وبدالً من اإلدارة املدنّية اليت رأينا هلا اليد العليا يف الصني، كانت اإلدارة 

رّيني املدنّيني ذوي الثقافة الكونفوشيوسّية يف اهي السدانة الدينّية، وبدالً من طبقة اإلد  يف اهلند   الرئيسّية
الّصني جند هنا طبقة الربامها، وبقي لطبقة الربامها السيطرة الدينّية على مدى ألف عام، بدأ من القرن 

 الثاين ق.م. ابلّرغم من التغري الّضخم يف املوقف الدييّن.

ة مراجعة جند أّن النموذج الذي اقرتحناه أّواًل: النموذج اهليلييّن ليس منطبقاً نظر حينما ننظر   
حبذافريه على حضارات أخرى، نعم إنّه منطبق على ما ال يقّل على تسع حضارات أخرى، ولكّنه يكاد 

رة ينعكس يف احلضارة املصريّة. فبداًل من الدولة العاّمة يف ّناية املطاف، كما هو احلال يف احلضا
اهليلينّية، جند الدولة العاّمة كأّول طور يف احلضارة املصريّة. هذا حول العنصر األّول من عناصر النموذج. 
غري أّن العنصر الثاين والثالث يفاجئنا حبضارات ختالفه أكثر ممّا توافقه تقريباً، وذلك حينما جند ديناً يفد 

هو الشرنقة اليت يلد منها احلضارة التالية يف احلالة اهليلينّية،  من خارج البالد وتتبّناه الربوليتاراي الداخلّية  
 بينما كثرياً ما ال جند ذلك يف احلضارات األخرى.

حنن مضّطرون إذن أن جنّرب حظّنا مع منوذج آخر، وليكن احلضارة الّصينّية. لنستعرض التاريخ  
ونتّجه حنو املاضي. ما جنده يف   م. أي منذ اّنيار حكم نظام تشيإنج أو املانشو  1911الصيين منذ  

اتريخ الصني الطويل هو حتقيق متعّدد للدولة العاّمة، يتخّلل الفوارق بني كّل قيام دولة عاّمة واليت تليها 
فرتات من التفّرق والفوضى. فقبل نظام تشيأنج أو املانشو جند نظام املينج حىّت اليوآن )املغول(، وقبل 

عاماً، وقبلها فرتة من   167من التفّرق، وقبلها نظام سونج، الذي استمّر   عاماً   150حوايل  جند اليوآن  
التفّرق، وقبلها نظام آتنج، وقد استمر أكثر من ثالثة قرون، وقبلها فرتة من التفّرق استمّرت أربعة قرون 

أو تسيإن   )اعتباراً من احّتاد تشيإن، أو تسيإن( وكان قبلها تفّرق، وقبله نظام هان، مع انفتاح لتشيإن،
ق.م يف االحّتاد املتمّثل يف تشيإن أو تسيإن. ولدينا سؤال ال   221ملّدة أربعة قرون وهكذا نستمّر حىت  

جواب عليه حالياً: هل النظام الشيوعي سيظهر أنّه فرتة يتلوها نظام احّتاد مثل ما حصل مّرات عديدة 
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لتنّبؤ عن مستقبل الصني الغامض، ولنعد إىل يف املاضي، أم هو اّنيار للنظام القدمي؟ إذن لنتوّقف عن ا
 املاضي.

ما جنده هو أّن نظام هان وما قبله من فجر احلضارة الصّينّية يوازي احلضارة اهليلينّية. كانت  
فقد كانت   القرن الثامن أو التاسع ق.م. يف حالة من التفّرق،أي منذ    نعرفه عنها،أقدم ما  الصني منذ 

 يف ّلّية، مث انلت الوحدة حتت لواء نظام تشيإن أو تسيإن، وقبله نظام هان.دول حم  الّصني تتكّون من
نفس الفرتة اليت ساد فيها التفّرق السياسّي كانت الّصني موّحدة على املستوى الثقايّف، ويالحظ أّن أعظم 

ة تقريباً ظهروا إنتاج الصني الثقايف قد ظهر يف هذه الفرتة من التفّرق السياسي، وكّل آابء الفلسفة الصينيّ 
يف هذه الفرتة، ومنهم كونفوشيوس نفسه. كان كونفوشيوس، مثله مثل أفالطون وأرسطو، يعترب أّن 
التفّرق السياسّي هو الشكل الطبيعي. من هنا نرى التشابه الكبري بني احلضارتني. وكم خيتلف هذا 

فرتة من فرتات من االحّتاد السياسي  االزدهار الثقايف عن اخلمول الثقايف يف التاريخ التايل للصني، يف  
ق.م. وهذا الذي   221وفرتات من التفّرق غري الطبيعي. هذا االحّتاد والتفّرق املتكرر يبدأ من عام  

يهّمنا، ألنّه هو النموذج الذي ساد الصني، منذ ذلك التاريخ حىّت القرن العشرين. هذا النموذج منذ 
ابحّتاد اململكة القدمية، يف احلضارة املصريّة  صريّة: تبدأ  ق.م يطابق إىل حّد مدهش احلضارة امل  221

بداية التاريخ، ونرى هذا التناوب بني الوحدة وعدم الوحدة، حيث أتيت الفرتة املتوّسطة األوىل، واململكة 
ة الوسطى، والفرتة املتوّسطة الثانية، واململكة احلديثة، وجند جتديدات كثرية للملكة احلديثة، ويف كّل مرّ 

جند، كما جند يف احلضارة الّصينّية، دخول العامل األجنيب أكثر فأكثر: الليبّيني، االثيوبّيني، اآلشورّيني، 
 دونّيني، الرومان.قالفرس، امل

ق.م. ال ينطبق على التاريخ الصييّن السابق لذلك، وال يشابه   221إذن فالتاريخ الصيين من   
ق.م.   31الروماين "اهليليين"، لكّنه يتوافق متاماً مع اتريخ االمرباطوريّة الرومانّية منذ عام  -التاريخ اليوانينّ 

لى يد االمرباطور قسطنطني األّول حيث أصبحت مركز االمرباطوريّة نيكوميداي، ومن مثّ القسطنطينّية، ع
م. نرى هنا هذا الواقع املتناوب بني الوحدة والتفّرق، وحدث اّنيار بعد   30-324يف األعوام  

م. وهكذا   378قسطنطني يف اهلزمية الكارثّية للجيش االمرباطوري أمام القوط يف أدراينوبل يف عام  
سيحّية وحتطيم القسطنطينّية وتقسيم االمرباطوريّة تستمّر السلسلة. من ذلك وصول القوات الغربّية امل

، ممّا استتبع فوضى ملدة قرنني، ومل تعد الوحدة إاّل على يد العثمانّيني 1204االمرباطوريّة الشرقّية يف عام  
م بداية ّنايتهم. فهذا    74-1768م(، وتعترب هزمية العثمانّيني أمام الّروس يف    1372-1774)

احلضارة الّصينّية، وقد استمّر هذا التحرك املتأرجح، مثله مثل الوضع يف الصني   الطراز ميشي على خطى
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حىّت عصران تقريباً. ال جند تطبيقاً للنموذج الصيين أيضاً يف احلضارة األمريكّية الوسطى وال يف احلضارة 
وذج الصيين )مع ليين هو الذي يناسب هاتني احلضارتني. فاالنطباق الكامل للنمياالنديّة، فالنموذج اهل

مالحظة إمهال الفرتة قبل التارخيّية كما ذكران( ال حيصل إاّل يف احلضارة املصريّة. وحىّت كونفوشيوس ال 
يقع ضمن هذا النموذج الصييّن للفرتة املذكورة. أّما التاريخ الّصيين منذ أتسيس الدولة العاّمة فيتطابق مع 

ّي، واتريخ حوضي دجلة والفرات انطباقاً طفيفاً، وكذلك ابلنسبة التاريخ اهليليين وما تاله من اتريخ بيزنط
للتاريخ اهلندّي. كذلك حنتاج منوذجاً يناسب التاريخ اليهودّي، فقد فقدوا دولتهم احمللّية، ومل حيافظوا على 

 شخصّيتهم الوطنّية بدون وجود دولة قومّية. فلو اصرران على النموذج الصيين، فلن جند ما ينطبق عليه
 التاريخ اليهودي، ال يف فرتة األنبياء وال فرتة الفريسّيني. 

وهكذا واجهنا يف حالة النموذج الصيين مشكالت تعادل مشكالت النموذج اهليليين. ولكن ال  
نستطيع أن نستغين ال عن هذا وال عن ذاك، فكّل يلقي الضوء مبقدار ما. ولكن لو مزجنا النموذجني 

كثر من الضعف. فالنموذج اهليليين واسع املطابقة يف الّطور األول من احلضارات، معاً فإّن قوهتما تكون أ
والنموذج الصيين واسع املطابقة مع الّطور األخري من احلضارات. وحينما منزج بني النموذجني يف منوذج 

ستوى  تركييب، جند أّن اجملتمعات تبدأ مّتحدة على املستوى الثقايّف، دون أن تكون مّتحدة على امل
السياسّي. هلذا جتد احلروب املتأّزمة بني دول حملّية، وهي حروب تزداد ضراوة وشّدة، وتنتهي بسقوط 
اجتماعّي، بعد فرتة طويلة من "عهد االضطراابت"، وتنتهي النزاعات بتأسيس دولة عاّمة. لكّن هذه 

حّتاد السياسّي. فال بّد من الدولة العامة تقع مرّات عديدة ّنبة للفوضى، ولكن يتلو ذلك فرتات من اال
 أّن جناح اجملتمع يف أّول مرّة من االحّتاد مّكنه من تكرار ذلك مرّة بعد مرّة. 

صار يف يدان اآلن منوذج يطابق عدداً ضخماً من احلضارات. سنجد نشوزاً هنا وهنا، مثل كون  
 ة عاّمة واحدة.احلضارة الوسط أمريكّية واألنديّة واهليلينّية مل متّر عليها غري دول

الصيين ميكن فهمه على املستوى اإلنسايّن متاماً. ففي بداية -اهليليين  املزيج من  كما إّن النموذج 
حياة اجملتمع، حينما يكون موّحداً على املستوى الثقايّف متفّرقاً على املستوى السياسّي، تكون جمتمعاته 

موّحد سياسياً، ألّن تنافس اجملتمعات الصغرية بيئة أفضل   احملّلية أقوى يف دافعّية النمّو الثقايّف من جمتمع
لنمّو الثقافة، فهنا نرى حافز التماسك احلميم مع حافز األفق األوسع. ولكّن الثمن هو التنازع السياسّي 

والعسكرّي الدائم، والذي أييت وقت يكون الثمن أعلى من أن يستمّر فيه االزدهار الثقايّف. وهنا نرى 
تمع. كذلك فحينما تقوم الدولة العاّمة، فال يستغرب أن حيرص الناس على عودهتا ألّّنم سقوط اجمل

شعروا أّّنا نعمة. لكّن لدينا هنا نزوعاً إىل الوحدة يتبادل مع السقوط يف وقت من االضطراابت، وهذا 
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هظ تتحّمله سنبحثه حينما نبحث مصطلحّي "الني" و "اليانغ". فالدولة العاّمة هلا مثن اقتصادّي اب
احلضارة، وذلك أّن نظام اخلدمة املدنّية حيتاج حىت يكون فعاالً أن يكون احرتافياً ممّا يعين دفع رواتب 

عالية، وحيتاج إىل نظام دفاع عسكرّي قوّي. وليس من السهل اإلبقاء على هاتني املؤّسستني دون 
األخرية من ازدهار العلم فلم تكن جعلهما حتّطمان الدولة. من انحية أخرى فإذا استثنينا الفرتة  

االقتصادات املاضية تتزايد مبا يكفي لتوّسع النظام اإلداري والعسكرّي يف دولة عاّمة، وهذا فعالً ما أّدى 
 إىل سقوط كثري جّداً من الدول العاّمة.

االقتصادّي يف ما حصل يف فرتات خمتلفة من   ءميكن أن جند شاهداً هلذا السقوط بسبب العب 
ريخ احلضارة الّرومانّية. فاألقاليم الغربّية من هذه احلضارة اّنارت يف القرن اخلامس، وكانت هذه املناطق ات

متخّلفة نسبّياً من الناحية االقتصاديّة، بينما جند األجزاء الوسطى والشرقّية من نفس احلضارة، حيث 
ح أّن وضع هذه املناطق الوسطى كانت الصناعة والتجارة، مل حيصل فيها اّنيار يف نفس القرن. صحي

افريقّيني  -والشرقّية مل يكن موقعها االسرتاتيجّي جّيداً، كما نرى يف تعّرضها هلجمات البدو اآلسيو
االمرباطوريّة الساسانّية، ولكّن جودة االقتصاد عّوضت بل زادت عن هذا الضعف. وكان ميكن   وكذلك

بقرنني لوال أّن االمرباطور جستنيان أرهق قدراهتا جّداً   أن تتجاوز نفس املنطقة مقاومة السقوط بعد ذلك
مبحاولة إخضاع الغرب. وحىّت بعد انفصال االمرباطوريّة إىل امرباطوريّتني، شرقّية وغربّية، يف القرن الثامن، 

نرى الضعف االقتصادّي الغريب، يف االمرباطوريّة الكارولنجّية، يؤدّي إىل اّنيار سريع، بعكس 
ريّة الرومانّية الشرقّية. لقد حتّملت األانضول كّل العبء االقتصادّي للدولة العاّمة وجنحت يف االمرباطو 

(.  1071-717ذلك، وهكذا استمّرت اإلمرباطورية الرومانّية الشرقية منذئذ ملّدة ثالثة قرون ونصف )
وا يعادوّنا يف بعض األحيان، ومع ذلك فلم يكن احلّكام ينتبهون إىل أمهّية التقنية ملتانة االقتصاد، بل كان

تقلقل توازن األوضاع االقتصاديّة. فعلى سبيل املثال قام "بطل االسكندريّة" ابخرتاع حمّرك   اعلى زعم أّنّ 
توربني، ممّا كان كفيالً حبّل املشكلة اهليلينّية يف التمويل والدفاع يف الدولة العاّمة، فلم حتاول االستفادة 

والايت الغربّية يف القرن الرابع إبمكانّية التقنيات العديدة اليت اقرتحت أن حتّل منها. وكذلك مل هتتم ال
مشكلة النقص يف عدد الرجال، هذا على الرغم من أّّنا تقاتل من أجل جمّرد البقاء. فسواء يف شرق 

 الدولة أو غرهبا ما كانت السلطات هتتّم إال جبمع الضرائب على األرض.

لة تشيإن، أو تسيإن، جنحت بعد أتسيس الدولة العاّمة يف الصني يف نرى خبالف ذلك أّن دو  
ق.م. هي اليت ملع جنمها إبدخال تغيريات ثوريّة يف القرن الرابع ق.م.، وبطريقة منهجّية، يف   221

تركيب البالد االجتماعّي واالقتصادّي، لتزيد من انتاجّية الشعب. غري أّن ما تال ذلك من حكومات 
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يت، امرباطور -، وختّلت عن ذلك التفكري اجملّدد، وبقيت على فكر كونفوشيوس من هوقلبت السياسة
 م.  1911ق.م( حىّت   87-140أسرة هان )حكم  

نفس العوامل االقتصاديّة قامت بدورها يف إسقاط احلكومة العاّمة املصريّة يف أايم اململكة  
يف القرن اخلامس، واالّنيار الكارولنجي يف القرن   القدمية، واالمرباطوريّة الرومانّية يف أرجائها الغربّية

التاسع، واالّنيار البيزنطّي يف القرن احلادي عشر يف األانضول. ويف كّل هذه االمرباطوراّيت األربع كان 
 االعتماد األول شبه اتّم على الزراعة، والزراعة محل ثقيل حىّت يف أفضل الظروف.

ناعّية الغربّية احلديثة، لكوّنا غرّيت امليزان االقتصادّي، فإّّنا هلذا ميكن أن نقول إّن الثورة الص 
حتمل بذور دولة عامة تشمل العامل. فما حنتاجه هو التقنية احلديثة إىل جانب حّد حاسم لتزايد املواليد. 
فهذا كفيل بغىن مل حيدث من قبل يف اقتصاد الدولة العاّمة، فألول مرّة ميكن جعل حياة الفالح تصعد 

عن أوضاعه اليت عاشها منذ العصر احلجرّي اجلديد، وذلك بتطبيق األساليب العلمّية والتقنّية على مدى 
العامل. فقيام دولة عاملّية ستكون فتحاً رائعاً للبشريّة. فكما أّن البشرية صارت متتلك أسلحة قابلة إلفناء 

وذلك مبوافقة األمم ، على شرط توحيد العامل، البشريّة كاملة، فإّن ما لديها من علم وتقنية قابلة إلنقاذها
. فنحن يف وضع قد النزاع فيه يعين النهاية، ففي أيدينا اختيار أفضل احتمال واحلكومات ال ابالستبداد

 وكذلك أسوأ احتمال.     

  

 

 الفصل الثامن

 

 منوذج يهوديّ 

 

 املمّيزةحمو الشخصّية   همؤقّتاً، ينتج عنكان النمط السائد يف التاريخ أّن إقامة دولة عاّمة، حىّت ولو 
للدول والشعوب احملّلّية اليت دخلت حتت لواء الدولة العاّمة. لكّن لدينا اآلن مثااًل ساطعاً على خالف 

هذا، وهي القبائل العشر التائهة. ال ميّثل الدولة اإلسرائيلّية اليوم، واليت كانت قد حميت من اخلريطة على 
ق.م. إال بضع مئات من السامرّيني الذين يعيشون يف ضواحي   722األشوريّة يف عام    يد االمرباطوريّة
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انبلس. فاإلسرائيليون الذين طردوا امتّصتهم البالد اليت أووا إليها متاماً. وبرزت حالتهم ألّن ما حصل هلم 
ريطة، على يد يناقض متاماً ما حصل ألقارهبم يف يهوذا، فقد طرد هؤالء أيضاً ومسحت دولتهم من اخل

ق.م. لقد اقتلع اليهود مّرتني من وطنهم على يد خبت نّصر،   586االمرباطوريّة البابلّية احلديثة، يف عام  
م كانوا قد أصبحوا رعااي   135ومّرتني على يد الّرومان، وقبل اقتالعهم الثاين على يد الّرومان يف عام  

ديثة، واالخيمّية، والبطلمّية، والسيليوسيديّة، خلمس امرباطوراّيت، واحدة بعد أخرى: البابلّية احل
مل يكن هناك دولة يهوديّة، بل وال "وطن قومّي" يهودّي،   1948م حىّت    135والرومانّية. وهكذا فمنذ  

أي دولة تتألف من اليهود بشكل رئيسي. ولكن، وابلّرغم من فقدان اإلطار السياسّي الذي جيمعهم، 
ق.م. وحىّت اليوم. حافظوا    586ى هويّتهم املنفردة، كأّمة متمّيزة، منذ عام  جنح اليهود يف أن حيافظوا عل

على متّيزهم كأّمة شتات "دايسبورا"، بعيداً عن موطنهم األصلي وعن القدس التارخيّية، بل على بعد 
 كثريّة فيها من غريهم. ألوف األميال أحياانً، ويف بالد تكون األ

ليس فريداً. فليس اليهود الشعب الفريد الذي اقتلع من هذا اإلجناز ضخم ومدهش، ولكّنه  
الساسانّية على يد العرب   اإلمرباطوريةأرضه وحافظ على متّيزه وهويّته. فهناك البارسّيون منذ حتطيم  

املسلمني؛ وهناك حفاظ املسيحّيني من مذهب أحاديّة طبيعة املسيح على هويّتهم منذ غلبة العرب 
وأرمينيا؛ وحفاظ املسيحّيني النسطورّيني على هويّتهم منذ القرن اخلامس، حني   املسلمني يف سورية ومصر

املسيحّيني األرثوذكس يف االمرباطوريّة الرومانّية.   همجلأوا إىل االمرباطوريّة الساسانّية من وجه مضطهدي
يفّية إىل املدن، واألمثلة كثرية: نضيف إىل ما سبق مغادرة جمتمع األصدقاء )مذهب الكويكرز( املناطق الر 

ألّّنم وجدوا املدن أسهل جتّنباً للصدام واحلفاظ على متاسكهم الروحّي، وهذا نفسه ما فعله اهلوغونوت 
 )الربوتستانت( يف فرنسا حني جلأوا إىل بريطانيا وهولندا وأملانيا.

األقّل لكّن اليهود هم أفضل مثال على أّمة الشتات، فهم األشهر، وهم األكثر أتثرياً، وهم   
جناحاً، يف عالقاهتم مع أمم األكثريّة اليت عاشوا معها، يضاف إىل هذا أّن اترخيهم أطول من اتريخ أيّة 

 أّمة. 

هم النموذج على أمم الشتات فنجد العناصر التالية: هناك أوالً   وافإذا أخذان اليهود ليكون 
عكس كثري من األمم اليت تقبل  تصميم أّمة الشتات على احلفاظ على شخصّيتها التارخيّية، على  

يف أوطان   ةالذوابن. فهذه األّمة اليهوديّة طردت من أرضها، وأزيلت دولتها، وبقيت أقلّية، أقلّية مشّرد
كثرية، مثّ وجدت طرقاً للتماسك واالستمرار. وحافظت على دين صعب وتشريع صعب. والعنصر الثاين 

يّة من أن تذوب يف جمتمعات األكثريّة اليت عاشت هو الدافع الذي مينع تلك أّمة الشتات اليهود
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ضمنها. إّّنا حافظت على ذلك العتقادها أّّنا وريثة وحي دييّن ذي أمهّّية فريدة وقيمة ال تضاهى. 
والعنصر الثالث هي إدراك هذا الشعب أنّه لن حيافظ على وجوده بدون قاعدة اقتصاديّة كافية، فليس  

القتصاديّة، وليس من السهل على أّمة من أمم الشتات أن يكون هلا قوة لديها أيّة قّوة إال القوة ا
اقتصاديّة. كما إّن األمم اليت عاشت فيها حرمتها من املهن املنفتحة الثقافّية بسبب رفضها دين األكثريّة. 

اح ووجدت أمم الشتات أّن أكثر جمال مفتوح لكسب املال هو البيع ابملفّرق، وجنحت تلك األمم أمّيا جن
 ت النقمة نعمة.ليف مهنها احملصورة، بل بدّ 

هذا هو النموذج إذن. وجند أّن منوذجنا اليهودّي يطابق بقّية أمم الشتات، يف الغالب إىل حّد  
يف بعض احلاالت كدافع زّود األّمة املشّردة ابإلرادة حلفاظها على قد قام بدوره  ين  بعيد، فنجد الدّ 

صاديّة يف جمال غري زراعّي األّمة ابلوسيلة اليت حافظت هبا على نفسها. القدرة االقت  تهويّتها، وأمدّ 
ميكن أن ننظر إىل مثالني من أبرز األمثلة يف عصران على أمم الشتات: االسكتلندّيني واللبنانّيني. نرى 

لدافع وراء اللبنانّيني واالسكتلندّيني حققوا جناحاً ابهراً يف جمال التجارة والصناعة خارج وطنهم، ولكّن ا
حتّرك هذين الشعبني خارج وطنهما مل يكن دينّياً وال سياسّياً، بل كان اقتصاداّيً، فقد هاجرا ألّن بالدمها 

مل متلك ما ميّدمها بلقمة العيش. وهكذا نرى أمماً كان الدين هو حمور هجرهتا، وأمماً كانت دوافعها دنيويّة.  
ابه لليهود أو لالسكتلندّيني، فإّن ما ميسك األّمة حتّول، لكن سواء أكانت أّمة الشتات من النوع املش

فقد كانت األرض واحلكم الوطين مها الشيء الذي حيافظ على هويّة األّمة، مث صارت الوحدة الثقافّية 
واملهن املختارة مها ما حيافظ على تلك اهلويّة. لقد بقيت هلا ذكراها املشرتكة، وعاداهتا وعقائدها 

 أّن البعد الذي ميسك األّمة حتّول من البعد الرأسي الشاقويّل إىل البعد العرضي األفقي. ومهاراهتا. وك

ت خلروج أّول حضارة فكما أّن اهلالل اخلصيب هو الذي قاد العامل يف كونه احلاضنة اليت أعدّ  
أرجاء املعمورة. إّن   يف األلفني اخلامس والرابع قبل امليالد، فإنّه قاد العامل يف انطالق أّول أّمة شتات إىل

هذا النموذج، أّمة الشتات، يفتح الباب جملتمع يشمل العامل أمجع، ويوّحد البشريّة أمجع. ففي مثل هذه 
االرتباط أبرض حمدودة وحمّلّية، ولن تبقى مثل هذه عن طريق    اجملتمعات الشتات ال تكون الوحدة

برابط الدين. هذا توّجه املستقبل. سيكون   مرتبطة برابط العرق، بل وال  )أمم الشتات(  الدايسبورات
مصلحة مشرتكة أو مهنة مشرتكة. أال تالحظ أّن  هو  الرابط الروحي بني مثل هذه اجملموعات أو األمم

العامل، وكذلك أطّباء العامل ّيو  الفيزايئّيني يف العامل كّله يشّكلون جمتمع شتات، دايسبورا، وكذلك موسيق
شبكة تربطهم معاً، وترى وسائل تواصلهم تذيع شيئاً جلميع أفراد تلك الفئة أو   وجراحو العامل؟ ترى بينهم

األّمة، وهلم صحافتهم، واهلاتف واإلمييل يعمالن على التواصل الدائم، واخلدمات املشرتكة ال تنقطع، 
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فراد فهي شراكة فّعالة بكّل معىن الكلمة، وال شّك أنّه حيصل تقارب روحّي بسبب كّل ذلك فيما بني أ
 اجملموعة. 

كان اليهود قد أبقوا على متانة متاسكهم على مدى أربعة وعشرين قرانً، كأّمة شتات: لقد كان  
إجنازاً مدهشاً. ولعّل وسائل التواصل احلديثة تصنع أمم شتات أكثر متاسكاً ممّا صنعته حروب األشورّيني، 

ورا توّجه املستقبل. من املعروف أن سّكان فالتماسك يصنع اآلن بدون استخدام القّوة، بل إّن الدايسب
من يشاركه يف مقاصده واهتماماته على   مع  املدن ال يتواصل أحدهم مع جاره املالصق، بل يتواصل

. هذه إذن أّمة معه  مدى العامل، فهذا العامل مدينة واحدة، خنتار منها من نصادقه، من تلتقي روحنا
 . 9الشتات أبوسع معىن

منوذج يهودّي ألّمة الشتات، ومنوذج هيليين لالنتقال من دول حملّية إىل دولة عامة، صار لدينا   
ومنوذج صييّن للبديل اآلخر للحضارة، لدولة عاّمة تسقط مث تقوم مث تسقط مث تقوم. وال استغناء لنا عن 

ه اختيارات بشريّة، أّي من هذه النماذج لدراسة احلضارات، ألنّنا حنتاج مفتاحاً للدراسة املقارنة. كّل هذ
ويف كّل اختيار ينال اإلنسان مكافأته ومثناً من املتاعب الختياره. الحظ كيف كان اجملتمع اهليلييّن ينال 

خصوبة وإبداعاً يف فرتة ما قبل االجتماع على دولة عاّمة، ولكّن مثن التفّرق تصاعد حىت صار ال يطاق، 
ع لدولة عامة. والحظ كيف أنّه يف النموذج الصيين كان خسارة مقابل االنصيا   هذا اجملتمع  وهكذا قبل

اإلنسان يعود كّل مرة إىل الدولة العاّمة اليت رآها نعمة مقابل التفرق. فهل على اإلنسان أن يقبل خبسارة 
كبرية كّل مرة من أجل البديل، أال يوجد حالة من اإلبقاء على امليزات والنعم اليت تتمّيز هبا خمتلف 

                ينجح هذا حىّت اآلن. األوضاع؟ مل

 

 

 الفصل التاسع

 
يشري توينيب إىل أّن اليهود مل يفعلوا خرياً ابحتالهلم فلسطني، ال ألنفسهم وال لغريهم، فقد كان ميكن هلم العيش الطيب بسالم بدون   9

االحتالل، كأّمة تثبت بقدراهتا مكانتها وجناحها يف كّل مكان، ولكّنهم أصّروا على الطريق اآلخر، طريق االحتالل. وحنن املسلمون صار 
هذا الواقع، واقع الصهيويّن احملتّل، بكّل ما لديه من قدرات خاصة وبكّل ما يدعمه من قوى ال تريد احلق والعدل. وحنن نرى يف  أمامنا

: أّّنم أجربوان على أن نرى تركيبنا وعيوبنا، وأّن بقاءهم يف وضع احملتّل سينتهي بدمارهم، كما أخربان الرسول صّلى حقيقتني احتالهلم ألرضنا 
 عليه وسّلم، وإن كان أكثر املسلمني يرتاخى وينتظر الوعد الغييّب.   هللا
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 استعراض احلضارات

 

الروماين( والصيين أمثلة من عّدة حضارات. -مّر علينا أثناء مناقشة النموذجني اهليليين )أي اليوانين
فلنحاول اآلن أن نضع قائمة ابحلضارات، وسيكون شرط وضع أي جمتمع ضمن هذه القائمة أن يكون 
موافقاً للنموذج الذي طرحناه يف الفصل السابع، هذا مع مالحظة أن أّي تطبيق لنماذج هبذا التعقيد لن 
يكون موضوعّياً متاماً. فاليهود يّدعون أّّنم هم وحدهم "الشعب املختار"، وأّن بقّية العامل هم "األممّيون أو 

رة، ولكّننا نعلم أنّه ال اليهود وال الصينّيون املشركون"، كما يقول الصينيون وغريهم إّّنم هم ممثلو احلضا
 كّل واحد منهم  وال الغربيون ميلكون مثل هذا احلّق يف اّدعاء التفّرد والتمّيز، ألّن غريهم من نظرائهم يؤّكد 

نفس التأكيد عن نفسه. حسناً هذا واضح، ولكن حينما نرى حضارات متعاصرة، فهل تكون كّل 
 ريها؟  حضارة مستقّلة متاماً عن غ

لننظر مثالً يف احلضارات اليت ال تزال حّية اليوم. إذا أخذان من بينها احلضارة الغربّية واحلضارة  
الّصينّية فيمكن أن نؤّكد أّّنما مستقّلتان إحدامها عن األخرى. ولكّن احلضارة الغربّية نفسها وريثة 

من انحية والدة الدين املسيحّي. بينما للحضارة اهليلينّية، وهي وريثة كذلك للحضارة السوريّة، وهذا  
احلضارة الصينّية ليست وريثة ألّي حضارة، هذا مع أّّنا يف مرحلة ما من اترخيها استمّدت ديناً من 

خارج أرضها، وهو الدين البوذّي. من انحية أخرى فهناك ثالث حضارات من إحياء احلضارة الصينّية، 
ة، وال يعين هذا أّن كاًل منها مل تستقّل بشخصيتها لتكون حضارة وهي الكوريّة والياابنّية والفييتناميّ 

 مستقّلة.

بينما إذا نظران يف حضارة أخرى ال تزال حّية، وهي احلضارة املسيحّية االرثوذكسّية أي الشرقّية،   
 واحلضارة اإلسالمّية اليت هي أيضاً حّية، فنجد أّن كاّلً من هذه احلضارات الثالث غري مستقّلة عن

 احلضارة اهليلينّية.  

وميكن أن حيتار من يصّنف احلضارات أحياانً هل يعترب حضارة معّينة "اتبعة" حلضارة أخرى أو  
متأثرة هبا دون أن تكون اتبعة هلا، أي هلا احلق أن تعطى متّيزاً وشخصّية. هل نعترب احلضارة الروسّية 

 ّط خالف. مستقّلة عن األرثوذكسّية وعن الغربّية؟ سيظّل هذا حم
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كما حنتاج أن نوّضح ماذا نعين حبضارة أفريقّية هلا شخصّيتها واستقالهلا. إنّنا نعين هبا اجملتمعات  
ما قبل اإلسالم وما قبل املسيحّية، مبا يشمل غرب السودان ووسط أفريقيا وشرقها، ولكن ال تشمل تلك 

ية والسياسّية بدائّية. ويالحظ املرء يف الواقع أّن األجزاء املتفّرقة من افريقيا اليت كانت مؤّسساهتا االقتصاد
أفضل اإلجنازات اليت حدثت يف احلضارات األصيلة يف افريقيا حدثت يف تلك املناطق اليت كان نفوذ 
األثر اإلسالمّي فيها أعمق من غريها: من ذلك مثالً حزام األرض املنبسطة جنوب الصحراء الكربى 

علينا أن نضيف أّن اجملتمعات االفريقّية األصلّية كانت قد تشّكلت قبل  ومشايّل مستنقعات النيل. كما
وصول اإلسالم بفرتة طويلة، وأنّه كان هناك ثقافات افريقّية يف حوض ّنر الكوجنو ويف الطرف اجلنويب 

ثّفة لوادي "الصدع أو الشق" مل تتأثّر ال ابإلسالم وال ابلغرب قبل القرن التاسع عشر. كانت الزراعة املك
والتجارة قد أّدت إىل ظهور املدن، وأّدت إىل ظهور طبقات تقوم على ما يتوّفر من مال زائد من الزراعة 

والتجارة، مثل امللوك واإلدارّيني والعلماء ورجال الّدين. ومبا أّنين أعّرف احلضارة بتعريف يقوم على 
هلا تراثها الدييّن والفلسفّي الذي قد ظهر األخالق فإنّنا جند هذا التعريف ينطبق على أفريقيا، فقد كان  

 أخرياً لعيون العامل الغريّب.

يف مثل هذه اجملتمعات سيالحظ املراقب هذا التصنيف املفيد الذي يظهر لدى جمتمعات 
بسيطة الثقافة لكّل العامل من حوهلا. إنّه تصنيف ال مفّر منه حىّت خيّفف من منظر الكون والبيئة واحلياة  

العقل يف تعقيدات ال حّد هلا. غري أّن نفس التصنيف الذي كثرياً ما يبقى متواراثً جامداً   الذي يغرق
يصبح عقبة كربى حينما تقابل اجملتمعات متغرّيات وموجودات ال ينطبق عليها التصنيف القدمي. فهنا 

ّدي بطريقة مثمرة. تكون املشكلة، ألّن كثرياً من اجملتمعات ال متلك املوقف اإلجيايّب الذي يواجه التح
هلذا أستخدم عبارة "اجلمود" هلذا التوّقف عند عتبة النمّو والتطّور، ورمّبا كان مصري اجملتمع الفناء يف هذه 
احلالة، وذلك حني فشل يف التجديد وأخذ زمام املبادرة. وهذا اجلمود كثرياً ما حجز اجملتمع االفريقّي عن 

 التقّدم.

أنّه بعد أّن مّكنته قّوته التقنية من فرض سيطرته على افريقيا فإنّه مل   ولكّن خطأ املستعمر الغريبّ 
يعد يبصر إجنازاهتا. إّن معياره الوحيد، وهو التقّدم التقين، جعله يعمى عن حضارة تلك األمم، هلذا 

يستخدم عبارات مثل: بربري وبدائّي ومهجّي يف وصف تلك اجملتمعات. ولكن آن األوان لنتجاوز هذه 
حّيزات والتعّصب. إّن تلك اجملتمعات تفضلنا حنن الغربّيني يف أّّنا مل تظّن أّن اإلجناز التقيّن مييز عن الت

كّل إجناز بشرّي. ليس لنا أن ننسى أّن افريقيا حّققت مسامهة ملحوظه يف جمال العالقات البشريّة  
 وعالقة اإلنسان ابلطبيعة غري البشريّة. 
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قائمة كاملة ابحلضارات، واليت ذكر توينيب عدداً منها يف سياقات خمتلفة من قبل. فهناك نيب من كتاب توي  72]هناك يف ص 

 حضارات ال عالقة هلا بغريها، وحضارات ورثت حضارة قبلها، وحضارات اتبعة لغريها، وحضارات جمهضة مل تتّم دورهتا.[ 
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 الثاين  الباب

 

 تكوين احلضارات

 
العمل، نتساءل: ما الذي يبعث احلضارة إىل الوجود؟ سأجّرب اجلواب بعد أن حّددان ميدان  

هل ميكن قبول أحدمها كحافز يكفي لبعث   :عن سّر والدة احلضارة ابلّرجوع إىل العرق، مثّ إىل البيئة
فرتض يحضارة إىل الوجود؟ سنجد أّن كال احلافزين ال يكفي لتفسري والدة احلضارة، هذا ألّن كاّلً منهما  

الكائنات البشريّة خاضعة لقوانني جامدة، مثلما ختضع الطبيعة غري احلّية. هلذا أحبث عن جواب أّن  
لتساؤيل يف احلياة البشريّة، وأعين بذلك اإلرادة احلرّة. أحتاج أن أستمّد إهلامي هنا من األساطري والدين، 

هذا ما سأدعوه: وأجد من خالل ذلك اإلهلام أّن إجياد شيء جديد حيدث من خالل مصادمة، و 
التحّدي والرّد على التحّدي. وسأحاول أن أكتشف ما هي احلدود اليت يعمل ضمنها قانون التحّدي 
والرّد على التحّدي حىت ينتج إجنازاً أو حضارة. سنجد من خالل دراستنا أن احلافز القوّي ال بّد منه 

 رة اجملتمع على أن يصبح حضارة.لوالدة حضارة، إاّل أّن شّدة التحّدي قد تصل إىل حّد خينق قد 

 

 

 الفصل العاشر

 

 طبيعة تكوين احلضارات
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ميكن أن يالحظ القارئ من قائمة احلضارات يف ّناية القسم األّول أّن ظهور حضارة جديدة 
حيصل بطرق خمتلفة، فقد تظهر احلضارة عن طريق طفرة يف جمتمع قبل حضارّي، فهذه حضارة ال عالقة 

حضارة تنشأ حبافز استمّدته من حضارة سابقة، تفّتت وجتزّأت احلضارة القدمية، فظهر   هلا بغريها. وهناك
من حطامها احلضارة اجلديدة، فهذه وريثة احلضارة األقدم. وهناك حضارة مسّيناها "اتبعة" لغريها، وهذا 

ا احلضاريّة. فاحلضارة ال يعين أّن احلضارة التالية أدىن من احلضارة السابقة، ال يف إجنازاهتا وال يف قيمته
ذه وهالروسّية "اتبعة" يف األصل للحضارة املسيحّية الشرقية األرثوذكسّية، ولكّن هلا إجنازاهتا املتمّيزة.  

ختتلف عن نشوء احلضارة املسيحّية الغربّية واحلضارة املسيحّية االرثوذكسّية، فكال هاتني وريثة   عالقة
 احلضارة اهليلينّية.  

احلضارة واجملتمع قبل احلضارّي؟ ليس الفرق يف وجود مؤّسسات، فاملؤّسسات كيف نفّرق بني  
موجودة يف هذه اجملتمعات وتلك، فهي أدوات لعالقات غري شخصّية: فالتفريق بني اجلنسني، وروح 

العام، والطوطمّية، والتابو، كّل هذه مؤّسسات، وبعض هذه املؤّسسات معّقدة بقدر مؤّسساتنا. وليس 
بني نوعّي اجملتمعات يف وجود تقسيم العمل، ألّن هذا موجود يف كال نوعي اجملتمعات. هذا مع التفريق  

اعرتافنا ابلفرق الكبري بني التخّصص هنا وهنا، لكّن تقسيم العمل موجود يف اجملتمعات قبل احلضاريّة، 
قليد، تقليد شخص أو كما يالحظ يف عمل امللك والساحر واحلّداد والوزير. جند مقابل تقسيم العمل الت

جمموعة بدل كون السلوك انشئاً عن دوافع أصيلة لدى اجملتمع، وهذه مسة جندها يف كال صنفي اجملتمع. 
لكّن هناك فرقاً: ففي اجملتمع قبل احلضاري يتوّجه التقليد إىل املسّنني، ممّا يعّزز قّوهتم، ويتوّجه إىل 

استمراراً لآلابء السابقني. والذي يهّمنا هنا هو أّن التقليد األجيال السابقة، واملسّنون األحياء يشّكلون  
حينما يتوّجه إىل اجليل القدمي واألجيال السابقة فهذا يعين أّن عادات اجملتمع وتقاليده جيب أن تبقى 

اثبتة. خيتلف هذا عن التقليد يف اجملتمعات اليت يف طور احلضارة، فالتقليد هنا يتوّجه إىل أفراد مبدعني، 
هؤالء األفراد يكون تقليدهم لتمّيزهم أبّّنم الّرّواد حنو حتقيق األهداف املشرتكة للجهود البشريّة. فيكون ف

 اجملتمع هنا جمتمعاً متحرّكاً ديناميكّياً، من مساته التغرّي والنمّو.

ننظر إىل جمتمع جامد على عاداته وتقاليده   فحينمالسؤالنا،  جواب جزئّي  ها قد وصلنا إىل 
وعلمه وقدراته، وجمتمع دينامّي، فاجملتمع األّول بدائّي والثاين حضارّي. ولكّن هذا الفرق ليس بسمة 

دائمة للمجتمع. فنحن نقول عن جمتمع ما إنّه جمتمع قبل حضارّي، ولكّننا نقول هذا بسبب قّلة 
واخر من ميثّلون هذا اجملتمع، فلو كان لدينا وصول إىل التاريخ السابق معلوماتنا عنه، فنحن ال نرى إالّ أ
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ملثل هذا اجملتمع فأعتقد أنّنا كّنا سنجده أكثر دينامّية من كّل ما نعرفه من جمتمعات: أليست هذه 
 اجملتمعات البدائّية هي اليت أنشأت مؤّسسات أورثتها لكّل البشر؟

صخور وهناك  ى فسحة توجد على جانب جبل عال،  لنتصّور اجملتمعات قبل احلضاريّة عل
شديدة حتتها وصخور شديدة فوقها. إّن مثل هذه اجملتمعات يف حالة ركود وسكون شديد على تلك 
الفسحة، ولكّن هناك أقواماً فوقهم يف طور صعود على اجلبل، حضارات أعلى منهم، ومن يراقب كّل 

لذين هم يف طور صعود، أّي يف حال حضارة إّّنم أبطال، األقوام على اجلبل، فسيقول ألّول وهلة إّن ا
مثل هذا التسرّع يف  الشلل. ولكن  الرّكود الذي يشبه  ويقول عن الساكنني اجلامدين إّّنم رمبا يف حال من

. فهؤالء الذين نراهم على فسحة حتتها صخور ال ميكن أن يكونوا أشاّلء، فقد شيء خاطئ  احلكم
فلماذا ال نعتربهم يراتحون من تعب الّصعود؟ والذين سبقوهم ويصعدون إىل وصلوا هنا جبهود واضحة.  

مّروا على هذا املستوى األدىن. ومن يدري هل يصل الصاعدون إىل الفسحة أّّنم قد مستوى أعلى ال بّد  
 األعلى؟

فنحن نعلم من اتريخ احلضارات أّن كثرياً منها سقط قبل أن يصل إىل كامل دورة حضارته، 
بعضهم هلك متاماً، وبعضهم يف حالة بني املوت واحلياة. ولنذكر أنّنا يف هذه اللحظة نرى حضارات ال 

تزال قائمة ولكّن أكثرها سقط، إّما إىل الفناء أو إىل التكّلس. وكم من جمتمعات من هذا الصنف، 
أنّه يف حركة نشطة أو وحضارات أتت وذهبت وحنن ال نعلم عنها شيئاً. املهّم أّن حكمنا على جمتمع ما  

، وإاّل فلو اليت وقع بصران عليه  اللحظةأنّنا الحظناه يف هذه    كسولة أو أنّه مشلول هو جمّرد مصادفة
 غرّيان وقت املالحظة لوجدان من هو نشيط كان بليداً، ومن هو بليد كان نشيطاً. 

ىل الوجود، فقد تبنّي لنا ميكن أن نقول إنّنا اقرتبنا من هدفنا، أي الكشف عّما يبعث احلضارة إ
أّن الرواد، القّلة املبدعة اليت تقود الرّكب، توّقفت عن اإلبداع، فانفصل عنها اجلمهور، الربوليتاراي، ألّن 
تلك القّلة اليت كانت مبدعة ورائدة، هي اآلن خاملة ساكنة غري متحرّكة إىل األمام، فهي اتبعة ثقافّياً 

فهو يبحث   االنفصال عنها،ذا فاجلمهور املنسلخ عنها له مربّر يف  حلضارة فات أواّنا وتفسّخت، وهل
عّمن يقود تقّدمه ال قعوده. وإىل أين يريد الّصعود؟ قد رأينا يف صورة اجلبل والّصاعدين عليه أّن الّصاعد 

 أرضاً يريد الوصول إىل األرض املنبسطة اليت فوقه، ولكّنه ال يريد كّل األراضي اليت فوقها، بل ال يرى إالّ 
واحدة يسعى إليها. فإذا كّنا ال نرى أين سيكون ّناية املطاف، لكّننا نرى إىل ماذا يسعى اإلنسان: 

فكما أّن اجملتمعات قبل احلضاريّة كان مسعاها حنو حتصيل الوعي واإلرادة، فإّن هذين املطلبني مها ما 
ينطواين على مفارقة: فهما كنز نطلبه،   ميّيز اإلنسان عّما بقي من الكون. ولنالحظ أّن هذين املطلبني
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ومها ينطواين على خطر، فثمن معرفة اإلنسان وحّريّته هو النسبّية العقلّية واألخالقّية، ألّن كاّلً مّنا يرى 
الكون وكأنّه مقسوم إىل قسمني: الفرد نفسه يف طرف، وبقّية الكون كّله يف طرف، ينظر الفرد إىل نفسه 

أن   اهلدف املطلوب أمام اإلنسان، وهويوّضح لنا  يدور كّل الكون من حوله. وهذا    على أنّه احملور الذي
أن يرى الكون كما يراه هللا، بدل أن يرى الكون ابلرؤية املنحرفة   خيرج عن جعل نفسه حمور الكون، أي

 . 10اليت جتعل منه مركز الكون

وال شّك أّن  اه هللا،وهو أن يرى الكون كما ير   سعى عدد من القّديسني إىل هذا اهلدف،
بعضهم اقرتب جّداً من هذا اهلدف. ملاذا نقول اقرتب جّداً وال نقول وصل؟ ألّن اإلنسان يعمل وهو 

. فاألرض املنبسطة اليت يسعى إليها ، وال حيّقق كامل هذا اهلدفحيارب هذا التمركز حول الذات
 حينما يصل اإلنسان إىل الغاية املطلوبة، اإلنسان وهو يتسّلق اجلبل هو هذه الغاية، ولكن كما قلنا حىّت 

فإّن هذا ال يعين راحة دائمة، فحىّت لو تصّوران جمتمعاً استطاع كّله أن يصل إىل مستوى أفضل القّديسني 
ال جيب أن يتوّقف وال أن   هويتغّلب على التمركز حول النفس ويرى الكون مبا يوافق نظر هللا إليه، فإنّ 

كفاحه التايل أقّل صعوبة وحتّدايً من السابق. من هذا يتبنّي لنا حدود رؤيتنا يف كال ، ولن يكون  أبداً يهدأ  
نعرف السفح السحيق من حتتنا، وال نعرف ما هي املرتفعات اليت هي أمامنا حنن  االجّتاهني، فال 

ن جّداً، لكن حىّت لنتسّلقها. لدينا يف الواقع من ميّثل اإلنسان احلجرّي احلديث، فالعامل املعاصر فيه بدائّيو 
هؤالء كان قبلهم مئات ألوف السنني من التقّدم، كما نرى ذلك يف اقتصادهم وصناعتهم. وهذه 

اخلطوات األوىل لإلنسان هي أهّم من كّل ما يبهران من إجناز اإلنسان احلديث. وهل ميلك أحد اجلواب  
ل إىل اجملتمع الذي نصفه مبا قبل  عن سؤالنا كم اي ترى من ارتفاعات وارتفاعات صعد اإلنسان حىّت وص

احلضارة؟ وكم نعطي من األمهّية لكّل إجنازات البشر مقابل ظهور اإلنسان ككائن منفرد عن بقّية 
 األنواع؟  

رمّبا هذا موضوع يكون فيه التخمني أكثر من احلقائق. فلنعد إىل أتّملنا لصعود اجملموعات 
نا بني عموديّة وأفقّية، ورأينا هذا يتوازى مع احلالة الساكنة البشريّة على هذا اجلبل، فنحن نرى احلركة ه

 
حسب ما نفهم من القرآن والسّنة أّن تعّلم اإلنسان أن خيرج من ذاته الضّيقة إىل رؤية أقرب إىل احلّق حتتاج الستيعاب ما ميكن من   10

وعامل اإلنسان، وخاّصة التاريخ، وهذا كالم موجز، لكن يستطيع  نصوص الوحي، وحتتاج إىل توّسع دائم يف رؤية آايت هللا يف آفاق الكون 
القارئ أن يرى مصداقه يف استعراض توجيه القرآن الكرمي لإلنسان أن يسري ويفهم أسرار الوجود البشري ليحصل على زاوية واسعة تساعده 

آايت هللا يف الكون ويف حياة البشر، وال آايت الكون يف جتاوب مثمر مع الوحي املنّزل. فال النصوص تعمل بدون احلكمة اليت جننيها من 
 واتريخ البشر تغين عن الوحي املنّزل. 
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واحلالة املتحرّكة، فهذا شأن احلياة البشريّة: منوذج من احلركة اإليقاعّية بني هذين احلّدين، وليست هذه 
 الفكرة جديدة، بل عرّب عنها مفّكرون وفلسفات كثرية. لنقتبس عدداً من التأّمالت املفيدة.

بنسر أّن الكون يسري من "متاثل من املاّدة غري املتمّيزة وغري ذات املعىن إىل تباين  يرى هربرت س
حمّدد مفهوم." ويكون هذا عرب سلسلة من التكامل والتمايز. ويرى هيجل اتريخ البشريّة كحركة حلزونّية 

حلديثني أبكثر صاعدة، من وحدة إىل ال وحدة، مّث إىل إعادة التوّحد على مستوى أعلى. قبل مفّكرينا ا
إىل تدافع قّوتني، متكاملتني ولكن متضاّدتني يف  تعود  من ألفي سنة رأى امبيدوكليس التغرّيات يف الكون

نفس الوقت: قّوة توحيد، هي قّوة احلّب، وقّوة تفريق هي قّوة البغضاء. ويعّلق على هذا بقوله: "بدون 
وكليس يف احلضارة الّصينّية: وقد أطلق املفّكرون التضاّد ال يكون التقّدم". جند ما مياثل تفكري امبيد 

الّصينّيون على القّوتني: النِي واليانغ. والنواة اليت متّثل النِي تتمّثل يف جانب جبل أو واٍد، وهي يف الظّل، 
بينما اليانغ هي اجلانب املشمس، ومها يرمزان لتعاقب الفصول، ومها ميّثالن املاء والنار. وليس الرمزان 

لني، ففي أّي وقت يكون أحدمها يف صعود وتغّلب، ولكن ال خيفي أثر القّوة األخرى على منفص
النِي مثاًل   اللحظة اليت يكون صعد وتفّوق أن ينحسر، مثل احنسار اجلزر، ففي  لّلذي  اإلطالق، فال بّد  

ويرتفع عنه. وتعود يكون اليانغ قد بدأ ابلّصعود والتفّوق، حىت يغلب اآلخر  أعلى نقطة له   كاد يصلقد  
 احلركة من جديد. هذا التمثيل الصيين هو األقوى يف التعبري عن هذا اإليقاع يف حركة البشريّة.

 

 

 الفصل احلادي عشر

 

 ما هو سبب والدة احلضارة: هل هو العرق؟

  

ما هو السبب الذي بعث بعض البشر منذ حوايل مخسة آالف عام أن يتغّلبوا على عطالتهم،  
 وينتقلوا من سكون النِي إىل حركة اليانغ؟ 

وضع خاّص   هوهل السبب صفة خاّصة يف الكائنات البشريّة الذين انبعثوا لصنع حضارة؟ أم  
 بني الطرفني، حتّد معنّي يف البيئة قابل الكائن يف البيئة اليت حدثت فيها هذه النقلة؟ أم لعله تالقح معنّي 
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البشرّي من عرق معنّي؟ نقول هذا ألنّه حيتمل أنّه إذا كان العامل األّول أو الثاين ال يؤّدي وحده إىل 
انبعاث حضارة، فرمّبا حينما يلتقي العامالن، وضمن شروط خاّصة يصنعان هذا اإلجناز. لنفحص العرق 

رق هنا يشري إىل صفة خاّصة يف جمموعة بشريّة ما، صفة متّيز هذه اجملموعة بشكل كاحتمال أّول. فالع
 أصيل وطبيعّي، صفة نفسية أو روحّية. 

هذا التفسري لبزوغ احلضارة يتناسب جّداً مع امليل الغريّب املعاصر، فالفروق اجلسمّية الواضحة 
 تتبّدل متّيز العرق احملّدد، وأّن هذه الفروق ألّي مراقب يراها الغرب متوازيّة مع صفات شخصّية نفسّية ال

تتوازى مع الفروق يف حّظ األمم وإجنازاهتا. ولكّن هذا املوقف الغريّب من العرق ال جيد سنداً له على 
اإلطالق يف البحث العلمّي. يكفي أن تالحظ مقدار التعّصب حىّت تدرك أنّه ال يكون له سند عقاليّن. 

ّسك ابلتفّوق العرقي ما حصل من انسياح للغرب يف أرجاء املعمورة، وانتشار  يبدو أّن خلف هذا التم
 حضارته منذ الربع األخري من القرن اخلامس عشر من التاريخ امليالدّي. 

مل يكن هذا الشعور يف اجملتمع الغريّب قبل ذلك، بل إّن بعض أجزاء اجملتمع الغريّب ترفضه حىّت 
نعم كان   :لتاريخ املذكور، وهي ما يسّمى عصر الظالم والقرون الوسطىاليوم. ففي القرون العشر قبل ا

هناك تقسيم للبشريّة إىل فريقني، ولكّن الفريقني املعتربين يف تلك الفرتة كان املسيحّيني واملشركني. لقد 
متييزه كان تصنيفهم هو األرقى، عقلّياً وأخالقّياً. أليس متييز اإلنسان على أساس الدين أعلى بكثري من  

وهو أخالقّياً أمسى، ألّن الفرق يف الدين ميكن التغّلب عليه ابهتداء اإلنسان إىل   ؟على أساس لون بشرته
الدين الصحيح، بينما العرق ليس خاضعاً الختيار اإلنسان. لعّلنا نشّبه الفرق بني املوقفني، أبّن الغربّيني 

ع مقابل خراف شاردة عن القطيع، بينما ما يف العصور الوسطى كانوا يفّرقون بني خراف ضمن القطي
 يتّبناه الغرب هو الفرق بني اخلراف واملاعز.

أّّنم يف قذارة ال ميكن غسلها، بل   على  إىل البشر  ونيف العصور الوسطى ينظر  ون مل يكن الغربيّ 
ا ضاّلني. وقت يصبح فيه العامل أمجع ضمن فريق املؤمنني، فلم خيلق الناس ليكونو  أن أييتكانوا أيملون  

هلذا جتد يف صورة الفّنانني اليت متّثل ثالثة رجال حكماء يزورون املسيح الطفل أّن أحدهم أسود. كم 
خيتلف هذا عن موقف الربوتستانيت الغريب وهو ينظر إىل من يدخل املسيحّية لكّنه من لون خمتلف. جتد 

العملّية وانفس الغريّب يف كّل قدراته وصار   هذا اإلنسان غري األبيض ولو امتلك املهارة اللسانّية واملهارة
مسيحّياً مل ينقذه هذا من هذا التعايل الغريّب. ال شّك أّن اآلخر له احلّق أن يقول إّن الغريّب لن ينفعه أن 

ميلك كّل املهارات واملعارف، إذا كان خالياً من الشفقة واإلنسانّية. جند مقداراً من هذا البعد عن 
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عوب الغربّية اليت بقيت يف طور حياة القرون الوسطى، مثل االسبان والربتغالّيني الذين التعّصب بني الش
 استقّروا يف أمريكا. 

يالحظ أّن كّل املسلمني البيض، سواء منهم األمسر واألشقر، بقوا على مدى التاريخ بعيدين  
ّناس كما كان يقسمهم الغريّب عن التعايل عن األعراق غري البيضاء، وحىّت اليوم ترى املسلمني يقسمون ال

يف العصور الوسطى: إىل مؤمنني وغري مؤمنني. وللمسلمني ميزة حىّت على الغربّيني يف القرون الوسطى يف 
موضوع املوقف من ذوي البشرة السوداء، وهي أّن الغربّيني مل يكونوا حمتاجني حىّت يف القرون الوسطى أن 

ن ابلسود يف افريقيا، وبذوي السمرة الداكنة يف اهلند، وأنت ترى خيتلطوا ابلسود، بينما اختلط املسلمو 
املسلمني خيتلطون مبختلف األلوان بال مشاعر سلبّية، وأوضح عالمة على هذا أّن البيض ال يرتّددون يف 

 تزويج بناهتم لألسود املسلم.

خلمسة آالف سنة  جند إذن يف العامل من ميّثل كّل احلضارات اليت مّرت على البشريّة على مدى ا
د يف جند من مل يتجاوز اهلمجّية الرببريّة.  جنمن احلضارة، كما جند بقااي من اجملتمعات قبل احلضاريّة، بل  

ساهم يف حضارات كثرية يف املاضي، ولكن بقي أّن بعضهم    الكثيف  اجملموعات النوردية ذوي الشعر
خذان معياران اللون األبيض، فصحيح أّن نصف منهم بقّية على املستوى قبل احلضارّي إىل اليوم. وإذا أ

احلضارات ظهرت على يد اإلنسان األبيض، ولكّنك ستجد يف مشال غرب أفريقيا سّكان املرتفعات 
الذين مل جيذهبم شيء من احلضارات احمليطة، وجتد مثلهم أقارهبم من سكان الصحراء الكربى، بلوّنم 

األشقر والعيون الزرقاء يف مرتفعات ألبانيا، والذين فّروا من األبيض، وجتد أصحاب اللون األبيض والشعر  
كّل حضارة من حوهلم. وهكذا لدينا سلسلة طويلة، فقوم آينو ال يقّلون بياضاً عن أحد، ولكن جتّنبوا 

دخول حضارة الياابن. والعرق األصفر الذي صنع حضارة الصني، جتد مقابله جمموعات من الربابرة من 
الصينّية. فكّلما - اجلبال اليت خترتق ّنر اليانغتسي، والربابرة الصفر يف شبه اجلزيرة اهلنديةالعرق األصفر يف

 فّكرت يف حضارة، جتد جرياانً هلا من نفس العرق ولكن بقوا على ختّلفهم. 

هلذا فال بّد لنا أن ننظر إىل عوامل أخرى غري العرق، تفاعلت مع جمموعة ومل تتفاعل مع 
 جمموعة أخرى من نفس العرق واللون، حىّت نفهم هبا كيف ولدت احلضارة. 

 

 

 الفصل الثاين عشر
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 أهي البيئة إذن؟

 

معياراً يقيس نفسه رأينا كيف توّسعت عالقة الغرب مع أمم أخرى، واحتاج الغرب أن يضع  
ويقيس األمم األخرى، فوجد اجلواب يف أّن الفرق هو فرق يف العرق. كان اهليلينّيون قد توّسعوا واحتّكوا  
بغريهم من األمم يف القرن الثامن قبل امليالد، وكان احلّل الذي أرضاهم خمتلفاً أشّد االختالف عن احلّل 

على كّل املستوايت. ال جتد يف التفسري اهليلييّن هذا التعايل  الغريّب، وكان حّلهم أرقى من احلّل الغريبّ 
الغريّب وحّب الذات املفرط، فقد فهم اهليلينّيون الفرق بينهم وبني العروق اليت احتّكوا هبا على أنّه فرق يف 

يلة يف مل جيدوا ما وجد الغريّب أّن هناك فروقاً أص  .البيئة، أّن البشر هم البشر، ولكّن بيئاهتم خمتلفة
أثر اإلنسان عن اإلنسان. وترك لنا اهليلينّيون عماًل مكتوابً يف هذا، يرجع إىل القرن اخلامس قبل امليالد:  

، وهو من إنتاج املدرسة اهليبوقراطّية للطّب. والتفسري املعروض يف الدراسة املذكورة الطقس واملاء واملوضع 
من الدراسة: "جتد املالمح الظاهرة للبشر قابلة  أقوى ما وصلنا يف هذا املوضوع. وهذا اقتباس قصري

للتصنيف حبسب البيئة اليت يعيشون فيها: صنف جبلي، وصنف املروج وصنف األراضي املنخفضة. ... 
يتبعه تنوّع البشر الناشئني فيها، وفقر الطبيعة سوف يتبعه فقر   فإّن هذا  وحينما تكون البيئة واسعة التنوّع

يف مثل هذه النظريّة التعّصب املقرف على املستوى األخالقّي الذي يصبغ نظرية التنوّع البشري." ليس 
العرق. كال النظريّتني توازي الصفات النفسّية مع صفة طبيعّية، فواحدة تضع تنوّع العرق تفسرياً لتنوّع 

إذا ظهر    إالّ السلوك، واألخرى تضع تّنوع الطقس تفسرياً لتنوّع السلوك. وال ميكن قبول أّي من النظريّتني
من خالل فحص املتغريات هذا التوازي الذي تّدعيه النظريّة. وكما ظهر تداعي نظريّة العرق كتفسري 

 كتفسري.والبيئة  للصفات النفسّية، فسيظهر للفاحص تداعي الطقس  

اسيويّة واجلزيرة العربّية ومشال أفريقيا سكنها الرّحل على مدى أربعة آالف -فاهلضاب االفرو
وحىّت فرتة أدركتها ذاكرتنا. فهل هذا يدعم توازي شخصّية اجملتمع مع الطقس؟ لو بقينا مع العامل   عام،

القدمي لكان اجلواب نعم، يتوازى. ولكن لو اتبعنا حبثنا لتهاوى هذا التوازي. فإذا نظران إىل رجل 
يف يقطنون  اسرتاليا، وكّل هؤالء  الكاوبوي يف أمريكا الشمالّية واجلوشو يف أمريكا اجلنوبّية وراعي البقر يف  

هضاب مشاهبة للهضاب املذكورة آنفاً، فستجد أّن كالً من هؤالء وهؤالء وهؤالء قد أخذوا بلّب املراقب 
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واستولوا على اخليال ابنتصارهم على الظروف، فلم خيرت  أّي من هؤالء الزمر الثالثة حياة الرّحل. مل 
 ع للطّعام من حوهلم. يكتِف هؤالء مبا تعطيهم املنطقة من مج

فحص آخر لنظريّة البيئة وصنعها لنوعّية اجملتمع أن ننظر يف وادي أدىن النيل. كّل من درس 
احلضارة املصريّة من اليوانن القدماء الحظ تفّرد تلك احلضارة، بل إّن املصرّيني تفّردوا بعادات وأساليب 

، وتفسريه هو ما ذكران من أّن شخصّية اجملتمع ختتلف عن كّل البشر اآلخرين، وهو ما بّينه هريودوتس
هي من صنع البيئة. فإذا جلنا أببصاران يف كّل املناطق اليت تشابه هذا الوادي املنخفض مع الدلتا فال 

جند نفس الشخصّية، ال يف حوض دجلة والفرات يف مناطقه املنخفضة، وال يف وادي اإلندس. ها حنن 
، دون أن جند ما ة، والطقس اجلاف، وتدّفق املاء مع ما يرتّسب من طميجند متاثالً يف اهلضبة احمليط
وكذلك لدينا أمثلة أخرى على مناطق مماثلة، مثل ريو جراند وّنر كولورادو يف يوازيه يف صفات البشر.  

الوالايت املّتحدة. فقد ظهر على أيدي القادمني األوربّيني أعاجيب من املنجزات يف هذه املناطق 
. فمهما فحصنا من حاالت جند البيئة تنجح يف بعث حضارة ألّمة ما خمتلفة أشّد االختالف األخرية

عّما تتيحه بيئة مماثلة جملموعة بشريّة خمتلفة. لنضف هنا أنّه ابلنسبة ألّي خملوق يف العامل، بشر أو غري 
داخل نفس الفرد الذي نفّكر بشر، فإّن كّل ما يف الكون ما عداه هو بيئة له. بل إّن جزءاً من البيئة يقع  

فيه، وقد ينجح أو ال ينجح يف التعامل معه، ومن يفشل يف التعامل مع بيئته الداخلّية فسيفشل يف 
التعامل مع بقّية البيئة من حوله. أو لنقل إّن كّل ما ينجح به فيما حوله ال يفيده شيئاً إاّل مبقدار ما 

لى بيئة اإلنسان ألّن الطبيعة بدون اإلنسان كّم جامد، وليست ينجح يف امتالك بيئته الداخلّية. ونرّكز ع
بيئة أصالً، فال شيء يف الطبيعة يصبح بيئة حىّت يكون لإلنسان شأن به، يشعره ابلربد أو احلّر، أو يريد 

 أن جيّففه ملصلحته وهكذا.

ّن اليوانين حينما يقابل اإلنسان أحوال اجلغرافيا من حوله، فليس هذا ما يصنع شخصّيته كما ظ 
القدمي، بل إّن هناك الروح اليت تتفاعل مع هذه الطبيعة والبيئة من حوله. فالسؤال هو ماذا ميلك اإلنسان 
من رؤية، ومبادرة، وصرب، وأهّم شيء ماذا ميلك من إرادة يضبط هبا طبيعته هو: هذا هو ما حيّدد كيف 

تحّدي، ولكن اإلنسان هو العامل احلاسم، فلنر  يكون مصري اإلنسان ضمن بيئته. نعم إّن البيئة متّثل ال
           كيف يستجيب للتحّدي.
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 الفصل الثالث عشر

 

 التحّدي والرّد على الّتحّدي

 

مل يكن ّنوض البشر لصنع حضارة منذ مخسة آالف عام أول ّنوض للبشر، فقد جنح اإلنسان 
كان قّد مّر على البشر رمّبا   وقبلها  ابلثورة الزراعّية.قبلها على أطراف اهلالل اخلصيب، وذلك حني قام  

 نصف مليون عام وهم يصنعون أدوات حجريّة. 

كان حبثي حىّت اآلن عن والدة احلضارة حمصوراً يف عامل ال روح فيه: العرق والبيئة، وتعاملت مع 
ن طريقيت خاطئة أصاًل؟ إذا البشر مبنطق الطبيعة اجلربّي: السبب والنتيجة. علّي أن أتساءل اآلن: أمل تك

كنت أتعامل مع هذه املخلوقات احلّية فلماذا أطّبق عليهم قوانني تصلح للطبيعة غري احلّية؟ ففي الطبيعة 
غري احلّية كّلما كان عندان سبب فيجب أن تتلوه النتيجة املرتبطة به: السبب والنتيجة شيء حمتوم. بينما 

إلنسان هو حتّد، وما يفعله مقابل ذلك هو رّد على التحّدي. نعم حينما أتعامل مع البشر فما يقابله ا
قد خيطئ اإلنسان يف ظّنه أّن التحّدي والرّد على التحّدي مياثل السبب والنتيجة، ولكّن التشابه هو من 

انحية التتايل، وإمّنا هناك فرق حاسم، وهو أّن التحّدي ال يستتبع نتيجة حتمّية مثل السبب والنتيجة، 
نستطيع التنّبؤ ابلنتيجة. هلذا فلننظر إىل اإلنسان كإنسان، وليس كقّوة طبيعّية. هلذا فيفيدان يف سعينا   وال

 اآلن أن ننظر ماذا لدينا من قصص البشر حىّت نبصر طريقنا.

الشيء الذي توّصل إليه حبثنا حىّت هذه النقطة أّن والدة احلضارة ليست بسيطة وحيدة السبب 
وإمّنا هي أمٌر مرّكب، وأّّنا نتيجة تفاعل بني طرفني. يفيدان لو استعرضنا عدداً من القصص الكربى حول 

ّدي تقفه األفعى أمام مواقف التحّدي بني شخصّيتني فوق بشرّيني: جند يف العهد القدمي موقفاً من التح
هللا، وهو موقف يتناول حياة البشر، ألنّه سيكون من نتيجته سقوط آدم وحّواء، كما يقّص علينا 

"كتاب التكوين"، أّول كتاب يف العهد القدمي. كما يتكّرر التحّدي يف كتاب أيّوب، يف العهد القدمي 
يليس )وهو شيطان رئيسّي( لربّه هو الفكرة أيضاً، حني يتحّدى الشيطان ربّه. وجند أّن حتّدي مفيستوف

جلوته. وهكذا تتكّرر الفكرة، كما نالحظ يف مصادمة اآلهلة والشياطني يف  فاوستالرئيسّية يف مسرحية  
من أتليف  هيبوليتاساالسكندانفّية، ومصادمة أرتيميس وأفروديت هي حبكة مسرحية    فولوسباأسطورة  

ّن نظرية والدة الكواكب من حول الشمس يبدو أّّنا سارت على يوريبيديس. وتستمّر السلسلة حىّت إ
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نفس النسق، حني أعلن العلماء أّن والدة الكواكب كانت نتيجة عالقة بني الشمس وجنم مّر ابلقرب 
 أن ينسج العلم نظريّته على نسق هذه امليثولوجيا؟  من املعقولمنها. فهل  

وط العاّمة هلذا اللقاء والتحّدي: أحد صفاته أنّه ابلنسبة ملوضوعنا حنتاج أن نتابع أّوالً اخلط
شيء اندر متمّيز، بل فريد؛ ومسة أخرى أّن نتائجه هائلة، ال يتصّور املرء أن تكون هذه النتائج من تلك 
البداية. ميكن أن نتصّور ندرة احلادث يف تقابل جنمني: الشمس والنجم الذي مّر بقرهبا، يف أّن الفضاء 

ا فيه من جنوم إىل حّد ال يتصّوره العقل، فحدوث مثل هذا االجنذاب وما نتج عنه أندر واسع ابلنسبة مل
قابلة يف كتاب يتمّثل يف امل  من الّنادر، وكذلك ترى نتائجه اهلائلة يف كّل حياتنا البشريّة. ترى هذا اجلالل

وفيليس، وجند املقابلة أيّوب يف العهد القدمي، حينما أييت البشر إىل حضرة اخلالق، ويكون معهم مفيست
. يف كال القّصتني جتد هذا اللقاء بداية ملعاانة اإلنسان واختباره فاوستكنقطة االنطالق يف مسرحية  
يف صدام سابق كان من نتيجته سقوط اإلنسان وطرد آدم وحّواء من  هعلى األرض، وهذا ما وجدان

قيه اإلنسان كإنسان وليس فرداً واحداً. يف كّل اجلّنة. يعين هذا أّن املعاانة واالختبار هنا ميّثل ما يال
 حاالت هذا اللقاء والّتحدي ترى أنّه ذا وقع ضخم على خيال من يشاهد أو يقرأ. 

يف مسرحية جوته جتد البداية بداية سكون، حالة النِي اليت ذكرانها. كّل شيء يسري بثبات 
البشر ال حاجة له أن أيمل أبكثر من وسكينة، وفاوست يف علمه الذي بلغ أقصى ما ميكن أن يصله  

ذلك، ممّا يذّكران أبيّوب الذي كان يف أكمل حال بشرّي، كمال يف الدين ونعمة سابغة يعيش فيها. 
وهكذا يف احلبكات األخرى هلذه الفكرة: لدينا حالة مستقرّة ال ينقصها شيء من النعيم. لكّننا رأينا أنّه 

تكون يف حلظة قلقة، تكون مستعّدة لالنتقال إىل حالة اليانغ، حالة حينما تكون النِي يف أكمل حاالهتا  
احليويّة واحلركة. ولكن ما الذي سيقوم هبذه الدفعة ابلنِي لتنتقل إىل حالة اليانغ؟ ال بّد أن أييت الدافع 

االشتعال،   هلذا التغيري من اخلارج. لديك اهلواء والبنزين يف احملّرك االنفجاري، وحتتاج للشرارة حىّت حتدث
تاج إىل عامل خارجي حيشيء من اخلارج. ويف حال البشر حينما يكون الفرد يف حالة من الرضا التام، 

يلقي الريب، نوع من املناوئ واخلصم، يريد أن يشعر الفرد أّن حاله ليس على ما يرام على اإلطالق، 
أيّوب، ودور مفيستوفيليس يف  كما رأينا يف حالة األفعى يف جّنه عدن، وهذا دور الشيطان يف قّصة

مسرحية فاوست. ورمّبا كان ملثل هذا التفكري أثر على نظريّة داروين، حني تدخل البيئة لتتحّدى الوضع 
    التاّم املستقّر. ال بّد من هزّة للفرد الراضي حبياته املستقرّة، هزّة أتيت على يد العدّو.
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قليالً عن اخلّط العلمّي وحماولة تنوير عقلي من   رمّبا يالحظ القارئ اآلن ملاذا اخرتت اخلروج
القصص، سواء احلقيقّية أو اخليالّية. ومالحظة أخرى مل نذكرها من قبل هي أّن صنع األشياء العظيمة 

 مثل احلضارة ال بّد فيها من العيش على حافّة اخلطر. 

يقّدر ما يقّدر دوماً، فهو  حينما نستعرض ما لدينا من قصص وأساطري جند النصر للخالق  
التخريب واألذى، وتنال شيئاً من النصر يف   تسعى إىلالشيطان أو قوى الشّر  هلدف بّناء، وإن كان  

. فالذي يهّم موضوعنا هنا أّن هللا حينما يقول نعم لتحّدي الشيطان فهو يعلم أّن مراحل الطريق
أن يرتك ساحة الراحة على   فاوست  الشيطان ال ميكن أن يكون الّرابح. وعلى مستوى فاوست، فقد قبل

طرف اجلبل وأن يصعد الصخور الصعبة حنو ساحة أعلى. وهو يعلم أنّه حينما ينطلق فال جمال له أن 
يراتح، ألنّه لو اراتح فسيسقط ويهلك. ينطلق وهو يعلم أّن انطالقه هو اختيار أن يرتك الراحة والسالمة 

جملّرد أّن هناك أمالً يف الّنجاح، ويقبل أن يتعّرض للخطر مقارعة اخلطر. إّن فاوست ينطلق  أن يقبل  و 
جملّرد هذا األمل. يف كّل هذه الصور من حتّدي الشيطان، جند الشيطان قد جلب على نفسه اخلسران 

، أو يف أاّيم عيسى، والقّصة اليت تناوهلا فاوست يف أيّوبابلّتأكيد، سواء يف قّصته مع آدم، أو مع 
لشيطان مؤّكدة، ألنّه حتّدى هللا، وألنّه ال يعلم أنّه بتحّديه سوف ينّفذ مراد هللا يف مسرحّيته: خسارة ا

مستقبل اإلنسان واخللق، فهو أداة لتنفيذ مراد اخلالق، وهو بتحّديه سوف يدفع الثمن. كم كان بعيداً 
يس مثاراً عن احلكمة حني ظّن أنّه سيفشل مراد هللا! ويف أواخر املسرحّية يظهر فشل مفيستوفيل

. ورمّبا علينا أن نضيف أّن ّناية هذا اتجر البندقّيةللسخرية، رمّبا أكثر من شايلوك يف مسرحّية شكسبري  
العملّية اليت حتّولت فيها األمور من ِين إىل اينغ، وبعد دخول الشخصّية اخلاضعة للتجربة يف عملّية 

من اليانغ،  يف ّنايتها  ، تعود األمور مرّة أخرىالتحّدي ونتيجة التحّدي حىّت ّناية التجربة كما أراد هللا
أي من احلركة واخلطر، إىل النِي، أي إىل السكون والسالمة، ولكن على مستوى أعلى ممّا انطلقت به 
العملّية أّوالً. لقد عاد التوازن، وكّل هذا ضمن إرادة هللا، ألّن هذه العملّية هي جزء من جتديد اخللق 

  .11الذي يريده هللا

وحينما تتّم دورات اخللق الذي أراده هللا، فال يعين هذا أّن إنساانً معّيناً، مثل فاوست، سيكون 
واإلنسان الذي ميّثل فائزاً متغّلباً على الشيطان، ولكّن غاية اخللق حصلت على الرغم من أنف الشيطان.  

راع، ويالحظ أّن العناء واألمل يف هذه احللبة، حلبة الصراع بني نداء السماء ونداء الشيطان، سيبقى يف ص

 
. وقد وضع توينيب يده على شيء مجيل من سّر وجود 1حيدثنا القرآن الكرمي أّن هللا يزيد يف اخللق ما يشاء، انظر سورة فاطر، اآلية  11

 اإلنسان، فال ننكر نظراته النافذة. 
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حياة اإلنسان سيبقى عنصراً رئيسّياً يف هذا الصراع، سواء عند آدم وحواء، أو فاوست وجريتشن، أو 
 أنّه ال جمال لالرتفاع إىل مستوى أعلى بدون معاانة.  يفالفكرة الرئيسّية هنا هعند عيسى املسيح.  

 ،اإلنسان وهو  قّوى الشّر، مّث جند بطل القّصة،    إحدىفنحن نشهد يف هذه العملّية إغراء من 
، ومن كرّد فعل لإلغراء، وهو هبذا انتقل من السلبّية إىل اإلجيابّية، ومن السكون والراحة إىل احلركة  يتحّرك

يف القصص اليت لدينا أّن اإلنسان خيتار يف كّل مرّة عمالً سامياً نبيالً. فالفكرة  ال جند النِي إىل اليانغ. و 
بينما لدينا قصص   سواء خلدمة اخلري أو الشّر،  ،للتحّدي والنهوض إىل بذل اجلهد  ا هي االستجابةهن

    أخرى لتغيريات كربى حنو مستوايت أعلى وأمسى من خالل هذا النهوض وقبول املهّمة.  

اجلديد من اخللق هو أكل   االنطالق التارخييّ ففي قّصة آدم وحّواء جند هذه اخلطوة البادئة لكّل  
هذا العناء املرتبط بتقّدم اإلنسان يف األرض منتشر يف خمتلف   .12حّواء لثمرة شجرة املعرفة إبغراء األفعى

ي ال بّد منه، وال تقّدم له الثقافات، ولكن وجود العنصر املعادي الذي يستثري اإلنسان لقبول التحدّ 
دمه. وأييت فرتة يقاوم فيها اإلنسان هذا اخلطر والعناء، ورمّبا اشتدت  بدون أن يدفع الثمن من عرقه و 

األزمة حىّت يتمىّن املوت، ولكّنه يستسلم فيما بعد، ألنّه يفهم أّن هذا مراد هللا. ومن هنا يتحّرك كّل 
فتحت. هذا انتقال من النِي إىل اليانغ، وبعد أن يكمل   شيء، فها هي صفحة أخرى من التاريخ قد

فرصة أن   )أو للبشريّة(  ، بعد أن أعطيت لإلنسان دوره يعود اهليجان إىل السكون، وتعود اليانغ إىل النِي 
يرتفع. وأييت يف الطريق فرص لنجاة رخيصة، فلو اختارها اإلنسان لربح يف احلال، لربح النجاة من اخلطر 

كّنه يكون قد خسر التجربة الكاملة. حاول جوته أن يربز هذا، حني جاء مفيستوفيليس إىل والعناء، ول
جريتشن يف سجنها، وأغراها ابهلروب عرب بوابة سحريّة، وفرح فاوست بفرصة جناة جريتشن، ولكّنها 

وهي يف كّل   فهمتفقد الصرب،    ألنّهكّلمها مفيستوفيليس دون واسطة    فهمت حنيفهمت اللعبة،  
ايّنا ورفضت االستسالم للحّل الرخيص الذي يعين اخلالص من العناء اآليّن مع خسارة التجربة هذ 

ومن الناحية الدينّية، فإّن هللا يبارك اإلنسان أكثر   الكربى، لذلك التفتت إىل هللا وتغّلبت على اإلغراء.
ممّا ابركه من قبل. إّن اإلنسان   بعد أن جنح يف التجربة أكثر  أليّوبممّا ابركه من قبل، مثال ذلك مباركته  

وعودة اإلنسان إىل اجلّنة تكون مباركة أكثر من مكثه   حصل على احلكمة ألنّه قبل أن يدفع مثنها.
، مّث ذاهبة وعائدة، هذه احلركة الكونّية ذاهبة وعائدةاألّول، ألنّه عاىن الكثري من أجل هذا الوصول.  

 
اء يف العقيدة اإلسالمّية هي اليت حتمل هذا الذنب بشكل رئيسّي، بل الرجل واملرأة متساواين يف هذا، كما إنّه ليس خطيئة ليست حوّ  12

سيد حيملها كّل البشر كما هو احلال يف املسيحّية، بل هو نزول إىل األرض الختبار اإلنسان وبناء احلياة الراشدة. أّما األفعى فهي هنا جت
 ستمّر فيما بعد، وليس هذا ما يقوله اإلسالم. ع.ل. يكما يرى من يقرأ الكتاب املقّدس أن احلقد بني األفعى واإلنسان   للشيطان، ولكن
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د تكرار، نعم لقد حصلت الدورة الكاملة، ولكّن اخللق له هدف ولكّن على اإلنسان أاّل يظّن األمر جمرّ 
كبرية حتّقق مراد هللا يف خلقه. وال يكون هذا التدبري إاّل من خالق حيّب وإّّنا حلركة  يف هذه احلركة،  

        خلقه، ويدفعهم إىل دروب التطهري. 

 ريق ملن بعده. كما إّن هذا اإلنسان الذي اختري ليكون الرائد، يكون قد فتح الط

تبنّي لنا من كّل هذه املراجعة ملا بني أيدينا من قصص، حقيقّية أو أسطوريّة، أّن احلضارة هي 
وليدة حتدٍّ واستجابة للّتحّدي، أو رمّبا يفّضل العلم أن نقول إّن تكوين احلضارة هو نتيجة تفاعل. بعد 

، ألنّنا ال نقبل اآلن تفسرياً بسيطاً البيئة بعيون جديدةهذا التنّور ميكننا اآلن أن نرجع إىل العرق وإىل  
لتكوين حضارة، وال نعتقد أّن هناك قّصة واحدة تنطبق على كّل احلضارات. فمع أنّنا يف جمال الطبيعة 

نقبل أن نصل إىل قاعدة اثبتة نطّبقها على كّل املتماثالت، إالّ أّن األمر خيتلف يف جمال البشر، فحىّت لو 
الباعث مع الباعث، وكان من أيتيه الباعث نفس اإلنسان أو اجملموعة، ويف ظروف متماثلة، فنحن احّتد  

ال نعلم هل ستكون النتيجة واحدة أم ال، فنحن هنا نتعامل مع عناصر خمتلفة عن مواّد ومكّوانت 
ّن لديه معلومات من الطبيعة، إنّنا نتعامل مع بشر. فاخلبري احلريّب ال يستطيع أن يتنّبأ بنتيجة معركة أل

الداخل عن إمكاانت الطرفني. يبقى هناك جمهول ال طريق للخبري أن يعرفه، وما جيهله هو العامل األّول 
واألهم يف حتديد النتائج، وهذا الشيء اجملهول هو رّد فعل األشخاص املشاركني جتاه األحداث اليت متّر 

م يصّرون على أّن هللا مع الكثرة، وأنّه مع االعتماد ستالحظ أّن كّل قواد اجليش العباقرة، مع أّنّ   هبم.
على هللا فعليك أن تنتبه إىل أّن البارود مل تصبه الرطوبة، وأّن هللا مع الذين خيلصون ملا حياولون، إالّ أّّنم 

     .13ال تظهر إالّ يوم الصدام  النتيجة  يؤّكدون أّن كّل هذه العوامل ليست أساس الّنصر، بل إنّ 

 

 

 الفصل الّرابع عشر

 

 التفّوق عسري طريق  

 
 حنن نعلم أّن اإلعداد للمعارك واجب على أفضل املستوايت وعلى كّل صعيد، وهذا ما يعّلمنا إايه اإلسالم، ولكّنه يعّلمنا أّن النصر من 13

 يه يتوّكل املؤمنون، دون أن يعين هذا أن نغفل عن أّن هناك شروطاً للنصر على كّل املستوايت ع.ل.عند هللا وحده، فعل
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نوع من التفاعل، وهو ما مسّيناه   تبنّي لنا يف الفصل السابق أّن سبب ظهور احلضارة هو
ورأينا أّن هذا ال يساوي السبب والنتيجة، ألّن استجابة اإلنسان ال ميكن لّتحّدي.  والرّد على االتحّدي  

لفئة إبداع لدى الدى فئة وغري   إبداعاً كون االستجابة  تفالتنّبؤ هبا، فنفس التحّدي يظهر لفئتني  
 األخرى.

لكن سيظهر لدينا مالحظات حول وصف التحّدي. إحدى املالحظات أنّه بعكس الرأي 
. مثال ذلك ظّن األكثرين أّن مصر هبة هّينة لّينةالشائع فإّن احلضارات ال تظهر حيث تقّدم البيئة ظروفاً  

هبة   النيل، ولكّن الباحث اجلاّد جيد أّن مصر هي يف األصل من صنع اإلنسان بنفس القدر الذي هي
النيل. فتحويل مصر من الوادي الكثيف الشجر إىل أرض زراعّية احتاج جهداً مضنياً، وال يقّل عن هذا 

بل لدينا حىّت اليوم أرض بقيت على عذريّتها، وهي حبر احملافظة على املكاسب من األرض الزراعّية.  
منذ حوايل مخسة آالف عام   تحّولاجلبل يف وادي النيل األعلى، لرتينا كم من العناء احتاجت مصر لت

إىل مصر اخلصبة املعروفة. ولعّل هذا ال يكفي إلقناع بعض الناس، فلننظر ماذا تفعل الطبيعة حينما 
، . فهذا االنقالب اليت تنقلبه الطبيعة على اإلنسان 14يهملها الّناس؟ إّّنا تعود لتعلن تفّوقها على البشر

د األمثلة البارزة هو مهد حضارة املااي يف املكسيك. انتهت أححاملا يظهر اإلمهال، عليه أمثلة كثرية. 
احلضارة املذكورة وخّلفت أبنية عاّمة رائعة، ولكّنها أبنية مدفونة اآلن يف الغاابت املداريّة، بعيدة عن أّي 

ي تلتهمها على مهل، بل إّن أحجارها مناطق مأهولة ابلبشر. وبعد أن ابتلعت الغابة تلك األبنية، فه
هلذه األبنية تظهر لنا كم وصلت احلضارة يف فرتة   عابرة  راسةدئلة خترتقها وتفّتتها النبااتت. لكّن جمّرد  اهلا

سابقة، وكم تفّوق اإلنسان على الطبيعة يف تلك الفرتة. ففي تلك الفرتة كانت تلك الغابة تقف موقف 
حيرس إنتاجه. ويفهم الدارس  االحرتام وال جترؤ على التعّدي على منجزات اإلنسان، ألنّه يعرف كيف

كم كان اجلهد ضخماً الذي احتاجه األبطال الذين صنعوا هذه املنجزات. ولكّن اإلمهال التايل ترك 
آخر يف اجنور يف سيالن، حيث مّرت فرتة بذل  الطبيعة لتعود إىل التفّوق والغلبة. كما إّن لدينا مثاالً 

خضعوها وزرعوها. وال تزال اخلزّاانت اليت بنوها يف البشر جهودهم فاكتسبوا أراضي كانت جرداء، وأ

 
ثالً ماذا يسبب االّنيار لألمم واحلضارات؟ يف أمكنة كثرية من القرآن الكرمي أّن األقوام ملا أعرضوا عن هللا تعاىل سقطوا وهلكوا، انظر م 14

 تقول لنا: إّن إرادة اإلنسان يف التفّوق تراخت فكان الفشل والسقوط. والذي يبدو أّن هناك نوعاً من قصة سبأ. والدراسات الغافلة عن هللا
تالف قابل  الرتابط بني تديّن اإلميان مث احنساره وبني تراخي اهتمام اإلنسان بسالمة ومتانة بناء اجملتمع والتحّكم يف البيئة، وإن كان هناك اخ

اجلانب الديين واألخالقي وتوقيت اّنيار البناء املادّي. يبدو أّن االّنيار األخالقّي حيدث دون أن يالحظ اجملتمع   للدراسة بني توقيت اّنيار
 أنّه سيتلوه حتماً اّنيار يف الرتكيب املادّي، ويبدو أنّه ال بقاء أصالً للبناء األخالقي بعد أن ينحدر الدين. ع.ل. 
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خطوط شاهداً على عملهم احلضارّي. وسيكون ممّا يلفت نظر الباحث كيف قامت تلك احلضارة يف 
املنطقة اجلافة من سيالن، وسيدهشه نظام الرّي املتفّوق الذي أنشأه البشر يف فرتة احلضارة، بل سيجد 

جنح السينهاليون جناحاً ابهراً يف بناء اخلزّاانت الالزمة، ففي أرض ندسّي. عمالً مذهالً على املستوى اهل
إاّل مبثل تلك اخلزّاانت الضخمة، وحجم بعضها مذهل فعالً،  النسياب املاء خالهلا  منبسطة ال حلّ 

 مياًل، شّقت يف القرن الرابع امليالدي( كما جرى وصل  25)أشهرها  يسّمى  مينرياي، تغّذيه قناة بطول  
اخلزّاانت بعضها ببعض لتكملة نظام الرّي. وحىّت بعد إنشائها، بقيت حتتاج عيوانً ساهرة حىت تبقى على 

األّمة مستوى تدفّقها. لكن ملا تراخت يد اإلنسان مل تبق الظروف حتت حتّكمه. وجاءت احلروب بني  
إىل وضعه البدائّي. وهو يف القرن احلادي عشر امليالدي لتدّمر ذلك النظام. وعاد كّل شيء  الواحدة

 الوضع الذي بقي حىّت اليوم. لقد كان نصر الطبيعة ساحقاً. 

أال يكفي هذا ليبنّي لنا أنّه رمّبا بعكس ظّن األكثرين فإّن احلضارة حتدث يف مقابل ظروف 
 شديدة مضنية. 

 

 

 الفصل اخلامس عشر

 

 حافز البالد الّصعبة

  

الّصعبة ليست عقبة حتول دون قيام احلضارة، بل أّن العكس هو األقرب تبنّي لنا إذن أّن البيئة  
والسؤال اآلن هل لنا احلّق أن منضي خطوة أخرى فنقول إنّه كّلما ازدادت صعوبة البيئة كان   للّصواب.

 منّو احلضارة أفضل؟ لند ع مقياسنا يكون دائماً الوقائع امللموسة. 

حضاراتن متعاقبتان، وهي بيئة شديدة بشكل ملحوظ. هذه مثاًل بيئة حبر إجية، حيث ولدت  
ويزور أيضاً املناطق احمليطة، كرتكّيا   بكّل جدوبة أرضها وصخورها  يالحظ خاّصة من يزور منطقة اليوانن

. وحينما يزور اإلنسان تلك املنطقة اخلصبة الفريدة، بوتيكا، فيمكن واضح  يف اخلصوبة مثالً، كم التباين
: أّّنا كان ينظر إليها اليواننّيون: أّّنا عندهم رمز على اخلشونة والبالدة وفقر اخليالله أن يتذّكر كيف  
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منطقة ال تتناسب مع العبقريّة اليواننّية. يزداد املرء انتباهاً هلذا النشاز يف أّن بوتيكا قريبة جّداً من أتيكا، 
يضاً صاحبة أفقر تربة حىّت ابملقارنة مع أ ذه األخرية هيحيث تتمّثل احلضارة اهليلينّية يف أهبى صورها، وه

 شّح وجدبآتكل و   وحنن نعلم ماذا فعل االثينّيون للّتعامل مع ما حدث يف أرضهم منبقّية اليوانن.  
: لقد استخرجوا أقوى ما يف قدرات اإلنسان، فزرعوا الزيتون، واستغّلوا األرض على مدى قرون طويلة
بتعبئة زيته يف جرار ونقلها إىل خارج البالد إىل سوق سيثيا    كما قام األثييناملدفونة حتت السطح.  

ليحصل مقابله على احلبوب، واستخرج الفّضة من املناجم. فوق ذلك كّله اضطّر األثينيون أن يبنوا  
جتاوزت أثينا   . لقدة، بل صاروا أقوى قّوة حبريّة يف كّل حبر إجيأسطواًل قواّيً ليحموا حركتهم التجاريّة

بوتيكا بكثري يف قدرهتا االقتصاديّة، إىل جانب تفّوقها الثقايّف والفيّن، وبوتيكا قليلة الدوافع، ألّّنا ال 
حتتاج إىل جهد يذكر للحصول على أفضل احملصول من األرض. مثّ خطت أثينا خطوة أخرى اببتكارها 

ن أثينا أن تنجز كّل ذلك لوال سعة احتكاكها الدميقراطّية. على الدارس أن يالحظ أنّه مل يكن إبمكا
 ابألقوام من خالل جتارهتا.

، فهناك تشالسيس؛ ةليست أثينا الوحيدة اليت واجهت شّح احملصول الزراعي يف منطقة إجي
صحيح أّن السهل اجملاور هلا كان خصباً جّداً ولكّنه ضيق ال يكفي على اإلطالق، وكان احلّل الذي 

دينتني مستعمرتني كامتداد ملدينتهم، واحدة ن استكشفت البالد القريبة، وأّسست ماختارته تشالسيس أ
، وواحدة يف صقّلية. كان يف هذا حّل لقّلة أراضي )االسم القدمي ملنطقة البلقان(  على شاطئ تراسيا

يس كان حّلها س، فتشالتشالسيس، ولكن ليس فيه شيء من إبداع أثينا اليت مسّيت "معّلمة اليوانن"
كّمّياً، أي توسيع ما هو موجود من أراٍض، وأثينا كان حّلها نوعّياً، قلبت حياهتا وحياة كّل اليوانن 

كان رئيسّياً يف توسيع رقعة العامل اهليليين بني ابختياراهتا املبدعة. ميكن لتشالسيس أن تفتخر أبّن نصيبها  
شالسيس اجلديدة على ق.م. وقد تبنّي أيضاً بعد قرن ونصف من أتسيس ت  525-725عامي  

 ق.م. يف مقابل أتسيس مدينة يواننّية أخرى مقابل األوىل،  685الشاطئ اآلسيوّي للبوسفور يف عام  
ظهر وقتها أّن الذي أّسس األوىل كان ق.م.   668على الشاطئ األوريب للبوسفور يف عام    وهي بيزنطة،

خيّمن املستقبل العظيم لبيزنطة يف ذلك   مثل األعمى يف اختياره للموقع األسوأ. ولكن من كان ميكن أن
. والتفسري البسيط الوقت، إاّل أنّه كان ميكن أن يالحظ املرفأ الطبيعّي لبيزنطة املسّمى "القرن الذهيّب"

الختيار تشالسيس ملوقع مدينتهم هو أّن األرض اجلديدة بدت أنسب للزراعة. ال شّك أن من جاؤوا 
ة السابقة بسبعة عشر عاماً حسد التشالسيني حلّظهم، كما إّن األرض لتأسيس بيزنطة بعد أتسيس املدين

اليت بقيت هلم يف الطرف األوريّب للبوسفور كان يغزوها يف كّل عام قبائل تراسّية ويسرقون احملصول 
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 غري أّن البيزنطّيني الحظوا كم كان حّظهم ضعيفاً كمزارعني، فالتفتوا إىل البحر، وصار هلم قّوةالزراعّي.  
حبريّة ال يستهان هبا. لقد شعروا مبا يوّفره هلم القرن الذهيّب من محاية، والحظوا اضطرار كّل التجارة 

أخرى نرى فيها كيف كانت   حالةالبحريّة أن متّر أمامهم، فصاروا أهم بقعة الزدهار العامل اهليليين. فهذه 
 املصاعب اجلّمة مفتاح احلضارة ال تثبيطاً هلا.

خرى توّضح توازي املصاعب مع روعة اإلجناز. هناك احلضارة السوريّة مثالً، لدينا أمثلة أ
والتشّرد الذي أعقب احلضارة امليسينّية. تستطيع احلضارة السوريّة أن تفخر بثالثة إجنازات عظيمة: فهي 

ت، لكّل ما تالها من أجبدايّ   سلفاليت اكتشفت احمليط األطلسّي، وهي اليت ابتكرت األجبديّة اليت هي  
كما نراه يف األداين   ابستثناء األجبداّيت الصينّية والياابنّية والكوريّة؛ وهي اليت توّصلت إىل معرفة هللا،

ن تصّور احلضارة املصريّة وأعلى متاماً م، وهو تصّور خمتلف متاماً  واملسيحّية واإلسالم  اليهوديّةالثالث  
يد الفينيقّيني، وهم بقّية سّكان   اكتشاف األطلسّي على  حدثاآلكاديّة واهلنديّة واهليلينّية.  -والسومريّة

أصلّيني يف سورية، وهم الكنعانّيون. عاش الفينيقّيون بعيداً عن الوداين اخلصبة الكثرية املاء، فقد احنصروا 
ذه بني جبال لبنان والبحر، وجبال لبنان ال ترتك إال شريطاً ضّيقاً بينها وبني البحر. كان قدر الفينيقّيني ه

األرض الضّيقة، فأخذوا مكان الفلسطينّيني يف سيادة البحر، وتركوا شاطئهم غري املضياف ليجدوا 
وهكذا كانت صعوبة الظروف متنّفسهم يف البحر الواسع. وعربوا البحر املتوّسط مث نفذوا إىل ما بعده.  

 البيئّية مفتاحاً إلجنازهم احلضارّي.

 هو تبيّن هذه املنطقة للّتوحيد. و اإلجناز الروحّي،    مقابلصغري   املاّديلكّن هذا اإلجناز  

 

 

 الفصل السادس عشر

 

 دافع العقوابت
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فحينما البيئة الطبيعّية.  أي  البيئة البشريّة، وما حبثناه للتّو،  وهو    سنجد توازايً بني ما نبحثه اآلن،
ترّكز على جماالت أخرى، وتطّور مهارات جيري حرمان فئة ما من ميادين معّينة من النشاطات، فإّّنا  

 فائقة يف هذه اجملاالت. وهذا يشابه ابلطبع ضغط الظروف الطبيعّية واستجابة اجملتمعات لذلك.

الفرق املنشّقة عن املذهب الربوتستانيت يف العامل الغريّب. مثال ذلك الفرق املنشّقة عن لدينا مثالً  
هو جزء من اجملتمع.   هؤالء م، هذا مع أّن مذهب  1660يف عام  الكنيسة األنغليكانية بعد عودة امللك 

، فبعضهم أتيح هلم على هذا املذهب، حبث أفراده عن مهن أخرى متاحة هلمجرى التضييق  فحينما  
العمل املصريّف، والصناعة، وآخرون أتيح هلم بيع املفّرق. ولكّن الضغط كان أكرب على البيوريتانّيني يف 

يف الوالايت املّتحدة، وابلتايل كان تفّوقهم أكرب، هذا مع أّّنم انفصلوا عن اجملتمع حىّت  إجنلرتا واملورمون
 حيّققوا ألنفسهم احلريّة يف ممارسة عقيدهتم.

غري اتبعة للحضارة األم، وإن كان أفرادها يف اجملتمع.   التقييد قد تكون الفرقة اليت يقع عليها  
ون أرثوذكس، ال حيّق هلم وظائف الدولة وال اجليش وال املهن مسيحيّ ففي اجملتمع العثماين كان هناك  

الفنّ ّية، وكانت ملكّيتهم لألرض مقّيدة. انضّم هؤالء بعضهم إىل بعض يف القسطنطينّية، يف جمموعة 
مسّيت "الفنار" وبلغ من جناحهم أّّنم أصبحوا شركاء للعثمانّيني يف إدارة وضبط احلكومة. كان منهم 

، كما إّّنم كانوا  لى مستوى، وهؤالء كانوا على صلة واسعة ابلعامل الغريّب وعاداته ولغاتهالتّجار على أع
رايرك هو الوسيط الّرمسي بني السلطان واجملتمع طعلى معرفة وثيقة ابجملتمع العثمايّن، وكان زعيمهم الب

حينما فشل العثمانّيون يف األرثوذكسي. وقد أفاد هذا اجملتمع األرثوذكسي أمّيا إفادة فيما بعد، وذلك 
 م.  83-1682حصار فيّننا للمرّة الثانية يف عامي  

لقد أدرك العثمانّيون اآلن أّن عليهم اجللوس إىل طاولة املفاوضات مع القوى الغربّية، وأّّنم 
حمتاجون أيضاً أن أيخذوا مشاعر مواطنيهم األرثوذكس بعني االعتبار. وقد بدأت طريقة التعامل اجلديدة 

أعطي الفنارّيون احلّق احلصري يف أربع م    1716و    1669ع الفنارّيني حىّت قبل مشكلة فيننا، فبني  م
 أخطأوا هنا، فبداًل من أن حيسنوا استغالل هذه الفرصة اليت نيالفناريّ  . لكنّ وظائف رفيعة يف الدولة

كان اليواننّيون أّول من وقعوا نفذوا هبا إىل قلب النظام بطريقة سلمّية، اختاروا طريق الثورة القومّية.  
ضحااي فريوس القومّية تبعاً للتوّجه الغريّب، وهو داء بدأ يتغلغل يف االمرباطوريّة العثمانّية يف أواخر القرن 

فنارّيني وقتها دافعان ال ميكن أن يسريا معاً: أن تبقى االمرباطوريّة العثمانّية الثامن عشر. ظهر عند ال
يواننّية ال تركّية، وأن يقتطعوا قطعة ليجعلوا منها دولة قومّية هلم. ولكن الفشل   متماسكة، ولكن إبدارة

 مشل الطرفني، فقد خسر الفنارّيون مكاّنم، ومل يبق أمام االمرباطوريّة العثمانّية مستقبل.
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ميكن أن جند حالة اثلثة من جمتمع يتلّقى التحّدي كعقوبة لكونه غريباً عن جسم اجملتمع الذي 
، وبقيت من حضارة انتهت  أو مشّردة  بقّية حمّنطة  فيها  ون اجملتمع يكضمنه. وهذا املثال الثالث    يعيش

هذه الفئة لتعيش يف حضارة حّية. وكان التفريق والعزل الذي يقع على هؤالء هو أيضاً من نوع حرماّنم 
ابة اجملتمعات اليت تتلّقى من مهن ونشاطات كثرية، وكان رّد الفعل هنا مشاهباً أيضاً ملا رأيناه من استج

أتباع دين غري مقبول يف احلضارة اليت عاشوا فيها، احلضارة السوريّة.   كانواهذه العقوبة. فاليهود مثالً  
وكان من نتيجة ذلك أّّنم تفّوقوا يف التجارة وعامل املال يف ظروف واسعة التنوّع. وأظهر األرمن 

، نفس القدرة على التكّيف ومقاومة مسيح "املونوفوسايت"ابلطبيعة الواحد لل  ون ن القائليّو اجلرجيور 
الذوابن جتاه املسيحّيني األرثوذكس الذين مارسوا االضطهاد ضّدهم يف سورية، واليوم جتد التجار األرمن 

      مظهراً دولّياً قادراً على العيش يف كّل الظروف.
 االمرباطوريّة الرومانّية مستحيلة، وقّصة املسيحّيني النساطرة أعجب، فهؤالء وجدوا احلياة يف   

فانتقلوا إىل العراق وإيران، فقد وجدوا الساسانّيني واألموّيني والعباسّيني أوسع صدراً، وحىت بعد سقوط 
م كان النساطرة قد تعّلموا الدرس فانتقلوا إىل أماكن بعيدة جّداً،   1258بغداد على يد املغول يف  

. مل يبق للنساطرة أثر يف اهلند، بعضهم عرب الرّب حىت وصلوا الصني  على شواطئ اهلند، وانتقل بعضها
ولكّن أثرهم على التاريخ كان أكرب من أمثاهلم من أتباع نفس الدين. لقد كاد يكون للنساطرة حضارهتم 

املسيحّية يف أراضي الرتك األيغور، ولكن أخذ تلك املنطقة، منطقة واحة ما وراء النهر، املّد العريّب 
م، مّث اّنزموا على يد جنكيز خان. ولكّن ثقافتهم العالية حفظتهم، فقد بقوا يف   737سالمّي يف عام  اإل

ويالحظ أن هوالكو الذي اجتاح بغداد خدمة احلاكم املغويل يعملون ككّتاب وحماسبني وغري ذلك.  
اّيً. فهذه الفئة كان قائده نسطور   1260كانت زوجته نسطوريّة، وأّن وكيله الذي اجتاح دمشق يف عام  

تزيد ما لدينا من أدلة على فئة وقعت حتت العقوبة بسبب اختالف الدين، ولكّنها أتقلمت مع ذلك، 
 حّكام امرباطوريّة عظيمة.وقد جنح هؤالء كما جنح الفناريّون اليوانن يف عقد شراكة مع  
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ميكن لنا من خالل ما مّر بنا من استقصاء وحبث أن نقول إّن احلضارة هي نتيجة استجابة 
لتحّد ما، وأنّه على قدر التحّدي تكون االستجابة، فهل ميكننا أن نقول: "كّلما اشتّد التحّدي كان 

لقاعدة ؟" سوف نرى وحنن منضي يف حبثنا أّن هذه اوتكون طاقة احلضارة ابلتايل أكرب احلافز أكرب
، أي إّن هناك حّداً تصبح الزايدة يف شّدة التحّدي سبباً لنقص صحيحة إىل حّد، وليس على اإلطالق

 احلافز ونقص االستجابة، بل أييت وقت يكون التحّدي ساحقاً يتوّقف عنده البشر عن بذل أّي جهد.

 ما ال يعين أنّه هناك مالحظة قبل سرد األدّلة، وهو أن سقوط جمموعة ما يف االستجابة لتحدٍّ 
ألنّه ال يكاد يوجد حتّد جنح فيه البشر إاّل وقد كان قبل النجاح امتحان أقسى من أن يتحمّله البشر،  

إنسان العصر مئة فشل أو ألف فشل جتاه نفس التحّدي. مثالنا على ذلك الغاابت األوربّية اليت وصلها  
يكن لديه مهارة زراعة األرض، فما كان منه إالّ احلجرّي، ولكن مل يكن لديه ما يقطع به األشجار، ومل  

أن انسحب من املنطقة واختار كثبان الرمال أو وداين الطباشري. غري أّن من أتى بعد هذا اإلنسان: 
 من ذلك  يفعل أكثر  استطاع أن  ،عصر الربونز وعصر احلديد إنسان  إنسان العصر احلجر احلديث، و 

وضعوا يدهم و اد احلضارة املسيحّية الغربّية واحلضارة الروسّية  أثر تفّوقه، حىّت جاء روّ بكثري، وظهر  
 وحتّكموا يف الغاابت من األطلسي إىل جبال األورال.

حينما حدث هجوم من احلضارة اهليلينّية على العامل السورّي والعامل اإليرايّن يف أعقاب غزوات 
ل كان لدى هذين اجملتمعني من القّوة ما االسكندر األكرب، فقد شّكل هذا حتّدايً هلذين اجملتمعني، فه

ستجابة لالتنهض به كّل منهما وتلقيا هبذه احلضارة الغازية؟ كان هذا حتّدايً، وقد قامت حماوالت عّدة 
للّتحّدي، وكانت كّلها ذات صبغة دينّية. فشلت احملاولتان الزرادشتّية واليهوديّة، وفشلت احملاولتان 

فقد ظهر أّن كالًّ منهما حماولة   "مذهب القائلني ابلطبيعة الواحدة للمسيح"،سية  و النسطوريّة واملونوف
وال يعين فشل النسطوريّة .  15وجنحت احملاولة اإلسالمّية  جمهضة للنهوض حبضارة جديدة مقابل اهليلينّية،

وجود، ولكن النسطورّيني يف رّد القّوة الغازيّة اهليلينّية "املالخّيني" أّن هذين املذهبني زاال من الواملونوفوسية  
سّيون بشكل سرّي. لقد أصبح كالمها من جمتمعات و انسحبوا من االمرباطوريّة الّرومانّية، بينما بقي املونوف

 
م كان هو الرّد على حتّدي اهلجوم اهليليين فنحن املسلمون ال نقبل هذا التفسري لظهور اإلسالم، إذا كان توينيب يعين أّن ظهور اإلسال 15

لمني ألنّنا نؤمن أن هللا تعاىل أنزل اإلسالم ليهدي البشر كّلهم، وليس رّد فعل ألي حضارة أو اعتداء. وإن كان يعين أّن اإلسالم منح املس
 فهذا صحيح.  القّوة ليتفوقوا على من اعتدى عليهم 
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ففي كّل ما لدينا من أحداث التاريخ جند التحّدي الذي ينجح يف صنع احلضارة هو حتّد قوّي الشتات.  
 اسياً حبيث يسحقهم أو جيّمد قدرهتم على احملاولة.مبا يكفي ليحّرك احلوافز لدى البشر، وليس ق
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 الثالث الباب

 

 منّو احلضارات 

 
والدة حضارة ما معناه أّّنا جنحت يف جتاوز أّول وأشّد العقبات، ولكن هل يعين هذا أّّنا 

 لدينا حاالت من جمتمعات توّقف منّوها بعد الوالدة، ممّا يعين  ستمضي بشكل آيّل من جناح إىل جناح؟
أنّه ليس هناك ما يضمن استمرار اجملتمع يف النمّو بعد الوالدة، وهذا يدفعين إىل أن أدرس ما هي طبيعة 
منّو اجملتمع. والذي يظهر يل أّن اجملتمع ينمو حينما تكون االستجابة لتحّد ما هي نفسها حتّدايً جديداً، 

التايل الذي علّي مواجهته هل هذه وهكذا فإّن احلركة الواحدة تصبح سلسلة من احلركات. والسؤال  
اخلطوات املتتالية هلا وجهة ما؟ أّما أن يكون هناك هدف مسبق تسري إليه احلضارات فهذا يبدو يل غري 

أنّه ميكن قياس منّو جمتمع ما عموماً يف مّتسق مع كوننا نتعامل مع بشر، ولكن يظهر يف نفس الوقت 
تقّدمه تقرير املصري الذي حيوزه قّواد اجملتمع، وأان أرى أّن مستقبل مقدار ما يكسب اجملتمع يف أثناء  

 ومصري جمتمع ما يرتبط مبقدار إبداع األقلّية القائدة.

 

 

 الفصل الثامن عشر

 

 أمثلة على حضارات توقّفت عن النموّ 
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مّر علينا أمثلة على حضارات منت وتقّدمت كثرياً، وحضارات أجهضت يف مرحلة مبّكرة من 
 ولكّنها توقّفت عن النمّو بعد والدهتا.  جتهض،والدهتا. لدينا اآلن نوع اثلث، حضارات مل  

كانت قد أاتها ما مينع حترّكها بعد أن  السمة العاّمة اليت متّيز كّل اجملتمعات اليت توّقف منّوها أّّنا 
عملت عماًل فائقاً وجنحت يف إجنازها، ويكون اجملتمع هبذا استنفذ طاقته، فلما ورده التحّدي التايل كان 

هلذا فهي جمتمعات ترضى من الغنيمة مبجّرد البقاء. لنِضف هنا أّن التوّقف ميكن أن نصيبه الفشل.  
التمثيل الذي أوردانه يف مكان   حيدث للمجتمع يف أّي مرحلة من تقّدمه، أو تسّلقه طرف اجلبل يف

مبّكر من الكتاب. لدينا مثالً العثمانّيون األتراك، فقد قفزوا أّوالً من كوّنم جمتمع رّحل إىل كوّنم قّوة 
امرباطوريّة. عند ذلك واجهوا حتّدايً ال عهد هلم به، وهو احلاجة إىل حكم جمتمعات ضخمة، فأنشأوا  

، ونتيجة هلذا توّقفت إمكانّية أيّة تطّور أو تقّدم. كان االسبارطّيون ةمؤّسسات صلبة ال تتمّتع أبّي مرون
قد واجهوا نفس املصري حينما واجهوا التحّدي الذي واجه كّل اجملتمع اليوانيّن وهو زايدة السّكان عن 

 املوارد املتاحة يف القرن الثامن ق.م.، فكان احلّل االسبارطي هو توسيع رقعة بالدهم ابحتالل أراض
. كان نتيجة هذا أّن كّل قدرات اسبارطة امتّصها اجلهد لإلبقاء على يواننّية اتبعة لدول يواننّية أخرى

 سيطرهتا على شعوب من بين جنسها.

-غري أّن املثال األهّم حول جمتمع أصابه هذا التوّقف هو جمتمع الرّحل يف اهلضبة األوربّية
لعيش. ليس فيها مكان مناسب لبينما  لإلنسان ابلعبور،  اآلسيويّة. فاهلضبة ابمتدادها الواسع تسمح 

ومن خيتار أن يعيش يف مثل هذه اهلضاب فعليه أن يقبل الثمن، وهو الرحيل الدائم، سعياً وراء بقع 
خصبة يعيش عليها إىل أن تنضب وجتربه على الرحيل من جديد. مثلهم كمثل غزاة البحر الذين يتنّقلون 

ومشكلتنا يف حبثنا هلذه اجملموعات قّلة املعلومات،  ىل مكان حبثاً عن الغنيمة.على سطح املاء من مكان إ
 أصول الرعاة الرّحل يف وسط آسيا، ولو ابلتقريب.يكشف لنا  فليس لدينا من احلقائق ما  

إذا راجعنا أقدم خطوات اإلنسان ليضبط ويتحّكم يف العامل الطبيعّي، فنجد أمامنا خطوات 
ة، كّل من اخلطوات أكثر مهارة وتقّدماً من اليت سبقتها، فنجد املرحلة األوىل هي سارت خالهلا البشريّ 

اختلطت الزراعة مع   وفيه مرحلة الصيد ومجع الطعام، مث الزراعة واستئناس بعض احليواانت، مّث االستقرار،
نهج املعيارّي يف فرتة الرعي. وإذا قبلنا هذا النموذج فيمكن اعتبار حياة الرّحل نظاماً فرعياً، تفرّع عن ال

تربية املاشية. ألّن النظرايت  استئناس احليوان، ألّن حياة الرّحل هي بشكل رئيسّي نوع متخّصص من  
تقول إّن فئة من املزارعني والرعاة املستقّرين على أرضهم اضطرهم شّح األراضي أو تزايد السّكان إىل 

هضبة هائلة املساحة، وتكون قطعاّنم معهم يف هذه حياة يتابعون فيها مصادر الرعي املّؤقتة على سطح  
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تبدو هذه النظراّيت مقنعة، ولكّنها كما ترى ال تزيد عن التخمني. فإذا كانت حياة احلياة املتجّولة.  
الرّحل غامضة األصول، فإن اتريخ بدايتها هو أشد نواحيها غموضاً. فمن طبيعة هذه اجملموعات أّّنم ال 

ة اختار يرتكون آاثراً اترخيّية تفيد الدارس يف رسم خمطط لتطّورهم ومراحلهم. فنحن نتعامل مع حال
أصحاهبا أن ينفصلوا عن التقّدم الرئيسّي للمجموعات البشريّة، مّث ظهر أن اختيارهم كان نكسة ومخوالً 

الحظ اجلهد الضخم الذي حيتاجه حتريك كتلة بشريّة ال يستهان هبا مع كّل يف التقّدم البشرّي. 
للبس والسكن والنقل هي هذه حيواانهتا، يف مناطق قاحلة وعرة، وأّن مصدر حياهتم الوحيد لألكل وا

احليواانت، بل جيب احلصول على فائض منها ملبادلته ابلضروراّيت اليت حيصلون عليها من األقوام 
اجملاورة. ويف كّل حركة على أصحاب األمر أن يكون ختمينهم شبه دقيق وإاّل فقد تكون احلركة هي 

ليس هو فحسب، بل كّل من معه من نساء املوت. واحلقيقة أن قائد الركب حيتاج أن يكون بطالً، و 
هناك تشاهبات عميقة بني هذه احلياة وحياة االسكيمو. إّّنا حياة أقرب لالستعباد جملّرد وأطفال ومواٍش. 

البقاء. ومع ذلك فقد ترك هؤالء بصمتهم على التاريخ. انظر مثالً االمرباطوراّيت اليت أنشأها الرّحل 
فإمّنا حّققوه إبقالعهم عن حياة الرتّحل ما  ينما حّقق الرّحل إجنازاً األتراك واملغول، ولكن حىّت ح

 من بقوا على حياة الرّحل قد فنوا يف عاملهم. جتد  واالنقضاض على أحد جرياّنم املستقّرين. بينما 

 

 

 الفصل التاسع عشر

 

 النموّ   معيار

 

إجنازاً آلّياً. فمهّمتنا التالية إذن أن صار من الواضح لدينا أّن منّو احلضارات ال أييت جّماانً، وليس 
القصص ما هو معيار منّو احلضارات. لنجّرب مرّة أخرى االلتفات إىل    :جند اجلواب عن سؤالنا

:   16وامليثولوجيا، فقد أردفتنا يف مناسبة سابقة مبا أضاء لنا الدرب. لنجّرب النظر يف اسطورة بروميثيوس

 
ه إله عند اليوانن. يشتهر أبنّه سرق النار وسّلمها للبشر لتعينهم يف تقّدمهم وحضارهتم. فهو بطل ابلنسبة للبشر، ورمز للتقّدم، مع أنّ  16

 شخصيّاً القى عذاابً ال ينتهي على يد اإلله اليوانيّن األكرب: زيوس 
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حريصاً على إبقاء احلال على ما هو، ال يقبل التغيري، وكّل   أي زيوس، بل كبري اآلهلة،  هنا نقابل إهلاً،
شيء يف الكون يلتّف حول شخصه. وحينما قام بروميثيوس بتحّديه الذي يهّز هذا السكون، فإّن زيوس 

ينزل كّل محم غضبه على املتحّدي، الذي أّنى حالة التوازن. وتكون النتيجة اّنزام زيوس، ونصر 
حينما عرض إيسكيالس قّصة زيوس املذكورة، مل يكن يشعر ابملخاوف اليت  م كّل آالمه.بروميثيوس برغ

، فهو  استولت على البشر فيما بعد، ولذلك مل يكن يعمل إالّ مبوجب العقل اإلنساين والبحث احلرّ 
كما أّن زيوس فحينما يقوم بروميثيوس ابلتحّدي فإّن حركته تعين أنّه  العامل األّول يف حريّة اإلنسان.  

. هذا ما يعرضه بروميثيوس، ولكّن 17كرونوس، فإّن بقاءه هو ال يستمرّ   وصل إىل عرشه ابلثورة على
زيوس ال يصغي للمنطق. فهنا ترى هذا التباين بني قّوة زيوس وبطشه الذي ال يرحم بروميثيوس، ويف 

  ابلبشر والعمل خلدمتهم  نفس الوقت ترى كّل قّوة احلّق يف جانب بروميثيوس، وترى عنده الرمحة
 وتقّدمهم. 

نرى موقف زيوس مقابل موقف بروميثيوس كجانبني من الروح البشريّة،   على املستوى النفسيّ 
 ففي نفس الروح البشريّة جند كال الّدافعني. مثالنا هو اليوانن يف أواخر األلف الثاين ق.م. بقيت شعوب

احملتضرة، أي يف متّسك زيوس خرجوا من احلضارة اإلجيّية    يف نفس مخول مواطنيهم الربابرة الذين اليوانن 
مبا كان على ما كان، ولوال شعلة الروح املتوّقدة اليت رأيناها يف بروميثيوس، لكانت كّل اليوانن بقيت 

ويف لغة التحّدي والرّد على التحّدي اليت حنتاجها يف هذا خامدة ال حراك هلا كما كان احلال مع كريت.  
د أّن التحّدي املطلوب حىت ينهض اجملتمع ال يكفي أن يكون الدافع كافياً إلجناز عمل الكتاب، جن

حضارّي أّول، أي للتغّلب على أّول حتّد، بل جيب أن يكون كافياً للتغّلب على التحّدي احلايل مع بقاء 
يف ثنااي التوازن  احلصول على التوازن، ومن التوازن إىل مالقاة التحّدي التايل، جيب أن يكونحافز حنو  

ال  توّجه حنو عدم التوازن، وجيب أن يالقي اجملتمع عدم التوازن، وهو التحّدي، فهذه السلسلة املطلوبة
  .النموّ جناح  يبدو هلا ّناية، وهذا معىن  

يف املكان، ولكّنه تزايد وصعود، أو مراوحة نضيف هنا أّن استمرار النمّو احلضارّي ليس سرياً 
، بل هو زايدة هذا التقّدم ال جيد فيه تقّدماً سلساً على اإلطالق، وال ميكن متثيله مبنحنٍ فمن يراقب مثل 

 
ا اهلراء، ال خيتلط عندان اخلالق مع املخلوق. نعم عامل البشر عامل التغرّي والتقّدم، ال أملك إالّ أن أقول احلمد هلل الذي رفعنا فوق هذ 17

أّن توينيب  ولكّن هللا الواحد اخلالق الباقي ال يشبه خملوقاته وال خيتلط مبخلوقاته: أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد. وال أشّك 
 حّق، ولكّن هدفه أن ينظر من زاويّة أوسع لريى جماالت جديدة.  ال يستخدم هذه األساطري وهو يعتقد أّّنا
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حتقيق يف الضبط والتمّكن، التمّكن يف اخلارج ابجّتاه البيئة، والتّمكن يف الّداخل ابجتاه حكم الذات، أو 
  الذات، سواء ابلّنسبة للفرد أو اجملتمع الذي هو يف طور النمّو.  تناسق

ري أّن التغّلب على البيئة، سواء احلّية أو اجلامدة، ليس يف حّد ذاته معياراً للّنمو، مع أنّه معيار غ
فاحلضارة الّصينّية مثالً كانت يف طور توسيع جّذاب للّنفوس. فلدينا من األمثلة ما ينقض اعتباره معياراً.  

لوقت الذي كانت متّر يف تفّتت اجتماعّي تتوّسع جغرافّياً، يف نفس ا  أي أّّنا كانترقعتها السياسّية،  
ال يوجد تواٍز  أنّه . كذلك نالحظ يف جمال الّتقنيةق.م.(  221-771عنيف يف فرتة الدول املتصارعة )

. بل إنّه كثرياً ما حيدث أّن قدرة اإلنسان حتمّي بني امتالك انصية قدرات تقنية جديدة وتقّدم احلضارة
على التحّكم يف بيئته اخلارجّية من خالل مهارته التقنّية كثرياً ما تكون سبباً يف ّناية اجملتمعات، هذا 

حينما يظهر أنّه مل ميتلك أيضاً القدرة على التغّلب على التحّدايت الداخلية اليت تواجهها روحه. فالنمّو 
نقل الرتكيز ابستمرار ونقل الطاقة وجمال العمل من العامل الكبري إىل هذا العامل الداخلّي.   احلقيقّي فحواه

تناسق الذات، والفوز يف هذه احللبة ال يكون ابلّتغلب على املشكالت اخلارجّية، وإمّنا يظهر من خالل  
ت واالستجابة عرب سلسلة من التحّداييكون على مستوى الفرد وعلى مستوى اجملتمع، وحتقيق هذا  

. امتلكنا إذن املقياس املطلوب لنمّو اجملتمعات، وهو ما إذا كان الناجحة للّتحّدايت. هذا هو معىن النموّ 
، الفوز يف سلسلة من اخلارج إىل الداخل  منحيدث هذا االنتقال يف تركيز الفوز يف التحّدايت 

داخلّيا، وإمّنا يكون نسبة من هذا ونسبة من يف التطبيق العملّي ال يكون التحّدي خارجياً أو  التحّدايت.
هذا، وإمّنا حنكم على االستجابة للتحّدي مبقدار ما يكون أحد الطرفني طاغياً والثاين ضامراً. فإذا كان 

 رض تطبيقاً اترخيّياً.القارئ يشعر أّن هذا العرض ليس ابلوضوح الكايف لكونه جتريداً، فلنع

ألوىل من التاريخ اهليلييّن حتّدايت واردة من البيئة اخلارجّية. كانت كّل التحداّيت يف الفرتة ا
قطّاع الطرق كانت قد سقطت قبل ذلك احلضارة اإلجيّية، وواجه اليواننّيون ضرورة الوقوف يف وجه  

الذين ينهالون من أعايل اجلبال، وجنحوا يف صّد هذه اهلجومات، ولكّن جناحهم قاد إىل ظهور حتّد اثٍن، 
عدد السّكان، ومل تعد أراضي الوطن كافية إلمدادهم، وكانت استجابة اليواننّيني هلذا  فقد تضّخم

التحّدي التوّسع فيما وراء البحار، وهذا التوّسع جلب حتّدايً جديداً، وهو مواجهة قّوتني مستعمرتني غري 
حوايل قرنني )من حوايل اليوانن، أي مواجهة الفينيقّيني والرتاسكّيني. وهنا توّقف توّسع اليوانن ملّدة  

  480حروب حياة أو موت يف عام    تق.م.( وتفّوق اليوانن خاّصة يف حروب كان  525-325
ة ومع الفرس(. وبعدها ظهر جنم اليوانن عالياً يف أاّيم االسكندر، منذ عرب مضيق نق.م. )مع قرطاج

-رّي واملصرّي والسومريق.م. وانبسطت امرباطورية إسكندر عرب أكثر العامل السو   334الدردنيل يف  
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. وكذلك كسح الرومان ما حوهلم وأخضعوا الربابرة األوربّيني. كانت نتيجة كّل األكادّي واإليرايّن واهلنديّ 
الرومايّن( استطاع أن يبقى يف مأمن من األخطار خلمسة أو -هذه اإلجنازات أّن العامل اهليلييّن )اليوانينّ 

ق.م. إىل أوائل القرن الثالث امليالدي. مل تواجه العامل اهليلييّن يف هذه سّتة قرون، من أواخر القرن الرابع  
الفرتة حتّدايت خارجّية تذكر، ولكن هذا ال يعين أنّه مل يكن هناك حتّدايت هلذا العامل، بل كانت هذه 

دة احلضارة يف احندار، فقد واجهتها أخطار فشلت يف االستجابة هلا. ولو نظران إىل التحّدايت اجلدي
    لوجدانها موازية ملا ذكران من حتّدايت ولكّنها انبعة من اجملتمع اهليلييّن نفسه.

ق.م. كانوا قد   480ففي الرّد الناجح لليوانن ضّد اهلجوم الفارسي والقرطاجّي يف عام  
استخدموا سالحني انجحني: أسطول أثينا ودكتاتوريّة سرياكوزا، ولكن ظهر فيما بعد أّن هذين 

، ابلرغم من دحرمها لألعداء، صار كّل منهما عبأ ابهظاً على اجملتمع اهليلييّن، وجنم عنهما السالحني
ضغوط قاسية على اجملتمع، كما هو واضح يف التنافس بني أثينا واسبارطة على الزعامة، وحدث تدّن يف 

قم اجملتمع اهليليين نظام أثينا حيث سقطت يف الدكتاتوريّة، ورّد فعل صقّلّية ضد سيطرة سرياكوزة. مل ي
. وبدالً من الصراع بني العامل السوري حبلول موّفقة هلذه التحّدايت الداخلّية، وانتهى األمر به إىل االّنيار

، وظهر أكثر من واهليليين لفرض السيطرة على البحر األبيض املتوّسط، ظهرت اآلن حروب داخلّية
قتصادّي مع العامل السورّي حّل حمّله حروب مدّمرة، والصراع اال  .ديكتاتور رومايّن يف تنافس مع غريه

وبعد التفّوق الظاهر للثقافة اهليلينّية ظهر الّصراع داخل الروح عبيد املزارع وأسيادهم اهليلينّيني.  مشلت  
 اهليلينّية، فها قد ظهرت عبادة أيزيس واخليمياء واملهاايان. 

التحّدايت اخلارجّية إىل التحّدايت الداخلية يف قّصة احلضارة جند ما يشابه هذا االنتقال من  
كان يف هذين العاملني رّد فعل ضّد االمربايلّية الغربّية هذه األاّيم.    الغربّية والعاملني اآلسيوّي واإلفريقيّ 

لقد ختّلصت من اهليمنة. ولكن احنسار االستعمار   العدوانّية، وحصلت هذه البلدان على االستقالل،
الغريّب انتهى ليحّل حمّله صراع داخلّي يف تلك اجملتمعات، بني ثقافة موروثة من االستعمار ومبادئ تلك 
الدول األصلّية. ولكّن هذا الصراع ال يقتصر على الدول اليت وقعت حتت نري االستعمار، بل وقع نظريه 

ب ابلراحة من الصراعات اخلارجّية، ولكّنه على اجملتمع الغريّب. كان هذا اجملتمع الغريّب يتمّتع حىّت فرتة قري
 اآلن يعاين من االرتكاسات اليت حتدثها حماوالت مستعمراهتا السابقة. 

كما إّن انتقال الّصراع إىل جمال داخلّي يالحظ يف العامل الغريّب على املستوى الطبيعّي. كان 
. جنح العامل الغريب الطبيعّية، لكّن هذا انتقل إىل صراع داخليّ اجملتمع الغريّب قد ظهر انتصاره على البيئة  

يف نقل املواد اخلام إىل مصنوعات، ولكّن هذه اإلجنازات أبرزت مشكالت كبرية على مستوى العالقات 
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، وظهرت توّترات وضغوط على املستوى العاملّي، وزاد التوّتر احملّلي يف بعض اجملتمعات بني رأس البشريّة
والعّمال إىل درجات كارثّية. واجتمعت كّل هذه املظاهر على مستوى العامل يف التباين الفاضح بني املال  

 مستوى املعيشة بني أجزاء البشريّة.

من خالل مالحظة ما سبق ميكننا القول إّن االستجابة الناجحة لسلسلة من التحّدايت 
خالل هذه االستجاابت انتقال للّداخل، من   حيدثاخلارجّية هي دليل على منّو اجملتمع على شرط أن  

 اخلارجمنّو يف الشخصّية أو منّو يف احلضارة، وأن يكون اهتمام احلضارة أقّل فأقّل ابلتحّدايت القادمة من  
هناك حركة لتكون الشخصّية أو يكون  وأكثر فأكثر ابلتحّدايت اليت أتيت من الّداخل. يعين هذا أن  

ّدي نفسها، وهي ميدان عملها. ويعين هذا يف كلمة واحدة توّجه احلضارة هي بيئة نفسها، وهي حت
، أن تكون يف تناسق ذايت. والتناسق الذايت ال يكون احلضارة ألن تكون صاحبة الكلمة فيما حيدث هلا

ابلطبع إال من خالل األفراد، هلذا لعّل القارئ يذكر كيف أيّن مل أقبل تعريف اجملتمع يف البداية على أنّه 
ة أفراد بل على أنّه "عالقات"، فاجملتمع يتكّون من أفراد يتفاعلون فيما بينهم. وقد عرّب عن هذا جمموع

برجسون أقوى تعبري حني قال: "أان ال أوافق على ما يقال من تّيار خفي الشعوري يسري ألّن اجلماهري 
تمع حيدث مبوجب يندفعون خلف شخص منهم ... إّن من العبث أن يؤّكد بعضهم على أّن تقّدم اجمل

. إّّنا حّقاً قفزة إىل األمام، ولكّنها حتدث حينما يقتنع اجملتمع أبن اتّقاد روحي يف حلظة معّينة من الّتاريخ
جيّرب شيئاً، يعين هذا أّن القفزة مل حتدث حىّت اقتنع اجملتمع واهتّز، وال أتيت اهلزّة مطلقاً إاّل على يد 

 شخٍص ما."

يت على يدهم هذا اإلجناز هم نوع اندر من البشر، بل إّّنم حّقاً نوع من فهؤالء األفراد الذين أي
، ال يكون هلم هذا اإلجناز بدون امتالك ضبط النفس، قدرة اندرة على صنع مستقبلهم.  18السوبرمان

فّر إّّنم رأوا األفق الذي يصّرون على محل األّمة حنوه. قد يكون أحد هؤالء نبّياً أو قائداً سياسّياً. ال م
من أن يكون نتيجة لصيحات هذا الفرد الفريد صراع يف اجملتمع، فقد خرج عن التوازن، ويعود التوازن 

بعد أن ترتجم رؤية الفرد الرائد إىل ممارسة اجتماعّية، وذلك إذا حتّققت هذه الطفرة، وإذا حدث تواؤم يف 
كباً إذا حدثت سلسلة التكامل مّث التنوّع  العامل الكبري هلذا النداء الفردّي. وسيكون النمّو مؤّكداً متوا 

وهكذا. ولكن ماذا إذا مل يستطع الفرد املبدع أن حيمل اجملتمع؟ أو ماذا حيصل إن انتقل إىل أن يصبح 
 دكتاتوراً؟ علينا اآلن إذن أن ننتقل إىل حتّطم احلضارة.

 
نظرة الفكر اإلسالمي إىل هذا أصّح، وهي أّن القائد العظيم ألّمة مسلمة يكون ذا تركيب فريد حّقاً، ولكن القيادة الناجحة وصنع   18

 املستقبل ال يكوانن بدون عون من هللا تعاىل. ع.ل. 
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 الّرابع  الباب

 

 ات احلضار  سقوط

 
أان ال أعتقد أنّه مقّدر على سنتساءل اآلن ملاذا حصل أن حتّطمت بعض احلضارات؟ 

احلضارات أن تتحطّم، هلذا سيكون أّول ما أحبثه يف هذا القسم احلّجة اخلاطئة ملن يؤمن ابجلربيّة. وبعد 
هذه   أن أدحض حّجة اجلربّيني، فسأنتقل إىل البحث عن بديل. أّول حقيقة أالحظها هنا أّن جمّرد

العملّية اليت يتحّقق من خالهلا منّو احلضارات منطوية على املخاطرة: فرايدة اجملتمع تعتمد على "التدريب 
اآليّل"، ألّن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحريك اجلمهور غري املبدع، وهذه الوسيلة اآللّية تنقلب على 

أن أحبث ما هذا الذي يوقف اإلبداع،   الرّواد حينما تنضب قواهم اإلبداعّية. وأجد من واجيب عندها
وأجد أّن اجلواب يكمن يف هذا الفساد الّروحي الذي نقع حنن البشر فريسة له يف أعقاب اإلجنازات 

العظيمة، وليس هو فساداً حنن جمبورون عليه، وهلذا فنحن مسؤولون عنه. فالّنجاح مييل إىل أن يبعث فينا 
دداً من األحداث ألبرز كيف حيدث هذا، وكيف أّن البشر هم الكسل أو الغرور أو الُعجب. سأسرد ع

          الذين أخطأوا يف كّل حال.

 

 

 الفصل العشرون

 

 هل اجلربيّة شيء مقنع؟
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من جوانب الضعف البشرّي أّن الّناس ينسبون فشلهم إىل قوى خارجة عن دائرهتم، وهي يف 
الغالب أوسع بكثري من بيئتهم البشريّة. مثل هذه املناورة العقلّية تقلب املهانة اليت يقع فيها الفاشل إىل 

شخص واحد. يكون هذا ألنّه يرى أّن الكون اهلائل يتحّرك من أجل إحباط    –شعور جديد ابألمهّّية  
هذا املوقف جّذاابً بشكل خاص للعقول احلّساسة يف وقت اهلبوط والسقوط، هلذا جتده منتشراً بني  

خمتلف مدارس الفلسفة اهليلينّية ليفّسروا به تفّسخ اجملتمع، وهو تفّسخ كانوا يالحظونه وال ميلكون ما 
عة، عاش يف آخر فرتة االضطراابت اهليلينّية  فلسفة لوكريشاس، وهو أبيقوري النز جتد هذا يف  يوقفونه به. 

  14-27)حكم ما بني   أغسطساالمرباطور  قبل أن حيصل اجملتمع اهليلييّن على راحة مؤقّتة يف دولة  
. فينشد لوكريشاس طويالً حول تزعزع العامل كّله، وأّن عاملهم قد كسر ظهره، وأّن أّمنا األرض قد ق.م.(

 األقزام، وهي األّم اليت كانت تلد عصراً بعد عصر. ورغم جهد البشر فإّن فقدت قّوهتا، فال تكاد تلد إالّ 
 جهودان ال تكفي لتثمر احلقول، واملزارع حيسد املاضني على حّظهم. 

وترى أحد آابء الكنيسة ال خيرج عن هذا وهو يتحّدث عن انكماش يف مطر الشتاء، ويف حّر 
لرخام، وقد قّل املزارعون يف احلقول، وقل اجلنود يف الصيف، ويف رونق الربيع، واجلبال نضبت من ا

وقّلت األمانة يف األسواق. فحينما يصل الشيء إىل الشيخوخة، فهل تعتقد أنّه سيبقى املعسكرات،  
 على عنفوانه؟

ألسنا نسمع صدى هلذا التشاؤم يف عصران وهم يتحّدثون عن شّح املوارد الطبيعّية، وحىّت علماء 
من الديناميكا احلراريّة؟    من قواننين عن احلكم ابملوت على الكون حبسب القانون الثاين  الفيزايء يتحّدثو 

، فهو يصّور البشريّة ككائن عضوّي، له طفولته 19األصوات املنادية ابلّشؤم صوت اسوالد شبنجلر
اجملتمعات وشبابه وهرمه. ولكّن هذه الفكرة ليست دقيقة كما رأينا فيما سبق، فمن الناحية الذاتية جند  

حقواًل مناسبة للدراسة التارخيّية، ومن الناحية املوضوعّية جند اجملتمع األرض املشرتكة اليت يكون عليها 
جهد خمتلف األفراد من بين البشر، فجهودهم هي القّوة احليويّة اليت تبين التاريخ، مبا يف ذلك مّدة حياة 

ء العاملني، أي البشر، من خالل معرفة شخصّياهتم؟ اجملتمع. فمن ميلك أن يقّرر نتيجة تفاعل كّل هؤال
. نعم هلذا فإّن قبولنا ما يقوله شبنجلر من مّدة حمّددة جربيّة يعيشها كّل جمتمع هو موقف دوغمائّي أمحق

. فاجملتمعات أسرة 20إّن اجملتمع كائن حّي، ولكّنه ميّثل بقّية اجملتمعات، ال فرداً وال جمموعة من األفراد

 
 . احلضارة الغربّيةتدهور صاحب كتاب   19
 أعتقد أنّه ال لزوم ملوقف حاّد يف أتكيد تشابه حياة اجملتمعات ابألفراد، فقد بني القرآن الكرمي كال اجلانبني، وجود أجل لكّل أّمة،  20

وم مثل األفراد: (، وبنّي أن هالك األمم أييت من خالل ذنوهبا وتقصريها، وليس كعمر حمت49مثلها مثل األفراد: "لكّل أّمة أجل" )يونس:
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ثّلها هذا اجملتمع وذاك. أّما ما منثله حنن األفراد يف اجملتمع الغريّب أو غريه، فهو "هومو، أي مستقّلة مي
اإلنسان". وحىّت ضمن حبثنا احلايّل، حتّطم احلضارات، فما الذي يربط حتّطم حضارة مع هبوط قدرات 

جسماً بشكل حمتوم من ق.م. أقّل روحاً و   431أفرادها؟ هل كان األثينّيون الذين دامهتهم مصيبة عام  
 األفراد يف أاّيم ماراثون، وهم جيل برز وأضاء جنمه. 

بصعود أو هبوط نوعّية اإلنسان توّجه قدمي،   هذا التوّجه حنو ربط اهلبوط والسقوط يف اجملتمعات
. ووضع يف اجلمهوريّةكما جنده يف علم حتسني الّنسل "يوجينيكس" عند أفالطون، وكما شرحه يف كتابه  

ه املذكور معادالت معّقدة لطول موجة البشر يف فرتة الّصعود ويف فرتة اهلبوط، وقّرر أّن هبوط اجملتمع كتاب
له ميزة أنّه بقي يربط حيدث حينما يهمل قادته الروابط الرايضّية لعلم حتسني الّنسل. ولكّن أفالطون  

 عن تديّن حاهلم وسقوط جمتمعاهتم.  أنفسهم  املسؤولّية ابلبشر

األفراد يبدو أحدهم قزماً يف وقت هبوط اجملتمع وسقوطه، خاّصة ابملقارنة مع الفرد صحيح أّن  
ولكن فهم هذا على أنّه فساد يف األفراد فهم  الذي ينال إعجاب املشاهدين يف فرتة صعود اجملتمع،  

جملتمع هو نفس املوروث البيولوجي يف فرتة نشاط خاطئ. فاملوروث البيولوجي لألفراد يف فرتة فشل ا
اجملتمع وفورته، وهذا يعين أّن إجنازات اجملتمع الّناهض ليست بعيدة عن منال األفراد يف فرتة تديّن 

اجملتمع. فليس هناك شلل يف نسل اجملتمع الّناجح الّناهض، بل هناك سقوط وتفتت يف إرثهم  
أخطاء ميكننا أن ننفيها يف تفسري هبوط اجملتمعات وحتطّم    ةثاالجتماعّي. رأينا إذن أّن هناك ثال

احلضارات: نظريّة أّن هذا جمّرد جزء من حتّرك العامل الكبري، الذي يدور مثل دوران الساعة ليحطّم كّل 
أو أّي كائن حّي، ونظريّة أّن وضع   شيء يف طريقه، ونظريّة أّن اجملتمع له مّدة حياة، شأنه شأن األفراد

تمع يف أّي فرتة من فرتات حياته، ليس سوى انعكاس لوضع األفراد وتديّن عرقهم. هناك نظريّة رابعة اجمل
فيها هذه احلتمّية يف سقوط اجملتمعات، وهي أّن احلضارات هلا قانوّنا، وهلا طبيعتها، وهو جزء من قانون 

 الكون، وأّّنا حمكومة بدورة متكّررة من الوالدة واملوت.

نظريّة جزءاً من اكتشاف قوانني الفلك يف اببل فيما يبدو يف أواخر األلف الثالث كانت هذه ال
ق.م. وشاع بني الفلكّيني اليوانن بعد القرن الرّابع ق.م. كان االكتشاف املثري هو وجود ثالث دورات 

الشمس اليت   مساويّة: دورة األرض اليت تشمل الليل والنهار، ودورة القمر اليت تعين تتايل األشهر، ودورة
وافرتضوا أّن كّل هذه الدورات تقع ضمن تتناسق مع حركة أوسع للّنجوم، وأّن هذا تعين مرور السنني.  

 

(، وال حيّب هللا هالك 117(، "وما كان رّبك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون " )هود:16"فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم" )سبأ:
 (. ع.ل. 147األمم أصاًل: "ما يفعل هللا بعذابكم إن شكرمت وآمنتم" )النساء:
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الّنغم الكوين يدور دورة كاملة، مث يعود فيدور، وهو الذي حيكم الدورات األصغر اليت ذكرانها. كانوا  
ض إىل القمر إىل ما فوق ذلك حمكوم ابلنغم يسّمون هذا "موسيقى األفالك"، مبعىن أّن أّي حتّرك من األر 

األكرب للكون. فوالدة الزرع وموته يتناغم مع حياة وموت كّل شيء من أكرب احلجوم يف الكون إىل 
أصغرها. هذه احلركة الدورية سحرت كثرياً من العقول، حىّت وقع أفالطون يف سحرها. وهو يفصح أّن 

ن هذا الدوران األكرب. ولكن إذا كان أفالطون يرى عودة منتصرة دورة الكارثة والعودة إىل احلياة جزء م
لفرتة بطولّية، فإّن ماركوس أوريليوس، والذي كتب بعد أفالطون بقرنني، كتب وهو حمكوم بفرتة كئيبة، ال 

 يشاهد إال اجلانب الكئيب من الدورة. 

ألمر خمتلف يف اهلند يف فهذه الفلسفة سحرت العقول اهليلينّية، دون أن تسيطر عليها. ولكّن ا
فاملتابع فرتة معاصرة لفرتة اليوانن املذكورة، فقد استولت الفلسفة على العقل اهلندّي استيالء كامالً. 

مليون عاماً من سّن األرض، مقّسمة إىل   4320للدورات اهلنديّة لتكّرر الزمان جيد تفاصيل واسعة:  
عشرة خيلق الكون من جديد، وحنن يف ّناية الفرتة   فرتة، وبعد كّل فرتة من هذه الفرتات األربع  14

تبقى يف   ةيوغا .. ونوعّية احلضارة البشريّ   4السابعة من األربع عشرة، وكّل من هذه الفرتات مقّسمة إىل 
ويعين هذا قرب ّناية البشريّة، ولكن ال يزال هناك هبوط مستمّر، والعامل اليوم مليء ابلشّر والنذالة،  

قبل حدوث ذلك. وهكذا مرّة أخرى نرى أنفسنا حسب هذه القواعد ضحااي   ألوف من السنني
مساكني أمام "النكتة الكونّية" من قوى ال ترحم. فمهما كان علينا تنقية أنفسنا وتوبتنا، فإّن هذا 

سيكون حماولة فاشلة، ألّن جهود البشر ال قيمة هلا يف دفع شيء من التكرار املخيف. ميكن أن يكون 
الناس اخلوف، وبعضهم أيخذ كّل األمر كسبب للّتنّدر. هذا املوقف األخري نراه مثالً عند رّد فعل  

فلسفة العقاب حلرب طروادة الظاملة، فقد   يف صورة عند بعض الشعراء هوترا أرسطو، مث عند فريجيل.
غنية جّرت بعدها سلسلة طويلة من الشر واخلّسة. حىّت صاح شيلي يف إحدى قصائدة: "آه ال تغّن أ

". وفعالً إذا كان التاريخ لن أجل العامل ويراتح أخرياً  يطروادة مرّة أخرى، فقد تعب العامل، أفال ينقض
الكارما عند البوذّيني،    اإلنسان   جيلب إال املاضي مع زايدة من نفس جنس املاضي، فلماذا ال يتمىّن 

 ختّلص العامل من دوالب الوجود. 

الك، ولكن هل حنن ملزمون بتصديق أن حتمّية حركة النجوم نعم إّن العقل يشاهد دورات األف
قد حبثنا هذه احلركة، النِي واليانغ، وحركة التحّدي والرّد على التحّدي، فما تعين حتمّية ّناية احلضارات.  

هي الصورة األكرب اليت تقع ضمنها هذه احلركة؟ نعم هناك جزء متكّرر ال ريب، أليست حركة املغزل 
ت ترى املغزل يندفع مييناً ومشاالً ألوف املرّات، فهذه احلركة املتكّررة بال هوادة، ولكن حنن نعلم متكّررة؟ أن
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اليمني واليسار   ته إىلأن حركة املغزل ليست تكراراً بال معىن، وال هي حركة عقيمة. فكّل شوط من حرك
مرّة، وكل رّد على التحّدي أتيت بشيء مبدع وجديد. وهذه كذلك حركة الّتاريخ، فيها التحّدي يف كّل  

خلق جديد. إنّه أييت بنشوة بروميثيوس الذي يقبل التحّدي هو  أييت بتحدٍّ جديد، ولكّن ما أييت به 
 ليعطي البشر فرصة التجديد. 

عن  ذا املغزى هو  ففي أيّة حركة رتيبة إيقاعّية هناك حركة األجزاء، فهذه متكّررة، ولكّن السؤال
وسيلة وغاية، وال شيء يفرض أن تكون النهاية مرادفة للوسيلة، والنهاية مرادفة  فلدينا  حركة الكّل،  

ي، وهذا ما رب للبداية. نعم إّن حركة الدوالب متكّررة، وهذا هو رمز كّل ما رأينا من فلسفات التكرار اجل
حركتها مثل عجلة حديقة املالهي   السّيارة، ولكن من جيرب السّيارة على أن تكون  عجلةنراه يف حركة  

فحينما نتحّدث عن هدف احلركة فإمّنا علينا التساؤل عن دفّة القيادة،   تدور ابألطفال يف نفس مكاّنم؟
فهنا جند قانون التغرّي يف وضع املركبة مبرور الوقت. فالغاية هنا فريدة، وإن كانت حترّكها عجالت مثل 

حركة تغيرييّة أوسع بكثري من عجلة السيارة إىل   كّررة اليت هتدفبقية املركبات. وموضوع احلركة املت
؛ وضخ والسّيارة، فأنت ترى حركة الفصول، ويكون من خالهلا منّو النبات، ومن خالهلا تطّور عامل النبات

، بكّل ما فيها؛ وسّلم املوسيقى من احلياة  ميّكن اإلنسان  حركة متّكررة، ولكن هو الذي اهلواء والدم هو
فيها أروع اإلبداع؛ وهكذا فال تنتهي األمثلة. وحىّت يف قد يكون  ون من خالله عزف املقطوعات، و يك

عامل البوذيّة حيث ذكران إعادة التكوين يف الكارما، فإمّنا اهلدف الوصول إىل أعلى الدرجات أو النرفاان. 
لق الصعود. ففي كّل هذه فصحيح أّن هناك "موسيقى األفالك" ولكّنها موجودة لتخدم التكرار الذي خي

 . ، حركة ال تقبل االرتكاساحلركات، هناك حركة تكّرر نفسها، وحركة ال رجعة فيها

ميكننا أن نقول إذن إّن اجلزء املتكّرر يف حركة احلضارات ال جيعلنا ننسى احلركة املتقّدمة لنفس 
حركتان ال حركة واحدة، وال  تقّدم احلضارة، ولو كانت تتحّرك حممولة مبوجات صاعدة هابطة. إّّنما

كان فالسفة غرب السودان، من قبيلة دوغان، قد الحظوا هاتني احلركتني جيوز خلط الواحدة ابألخرى.  
 ّيةواستقالل الواحدة عن األخرى، حركة ذبذبة املاّدة، مقابل حركة الكون عموماً، وهي حركة حلزون

ل إّن موت احلضارات اليت ماتت مل يكن مواتً . ميكننا بعد كّل البحث يف هذا الفصل أن نقو ةصاعد
حمتوماً، فال لزوم حلضارة مثل احلضارة الغربّية أن تنتظر مواتً حمتوماً، فالقدرة اإلبداعّية اليت وضعها هللا فينا 
 أصيلة يف أنفسنا، فال لزوم أن نعتقد أن حركة الكواكب احملتومة تعين أن سقوطنا هو أيضاً حركة حمتومة.
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 نو احلادي والعشر   الفصل

 

 ميكانيكّية التقليد

 

! ها قد تبنّي لنا أّن سقوط احلضارات وموهتا ليس من فعل قوى الكون الرتيبة. ولكن حسناً 
أفضل ما نفعله أن نعود إىل القوى اليت مّكنت ماذا إذن؟ ألسنا ال نزال حباجة إىل تفسري هذا السقوط؟  

يث، احلضارات من االستمرار وحناول أن جند فيها سّر سقوط احلضارات. كان شاعر حديث، هو مرييد 
 قد أبصر ببديهته هذا السّر حيث قال:

إنّه أمر هللا، أنّه ال لزوم ألن أييت الوغد ليجلب لنا السقوط! وإمّنا هي مشاعران اليت تنسج لنا 
 املصري، وأيتينا من داخلنا ما جيلب علينا اهلالك.

أّن   يعين يف حبثناّن اهلالك أييت من خالل ذنوبنا، وهذا  أأو ميكن أن نعرّب كما يعرّب رجال الّدين 
من خالل السلوك غري املسؤول. فكما أّن الفرد ال جيوز له أن ينسب سبب العقاب إىل  اهلالك أييت

غريه، فكذلك ال يصّح للمجتمعات أن تلوم غريها على مصائرها. هلذا قال القّديس سابراين يف أاّيم 
لو انتهى الغزاة عن إقالقنا، فهل كان الّرومايّن سقوط االمرباطوريّة الرومانّية: "إّنكم تلومون الغزاة، ولكن  

سيعيش بسالم مع الّرومايّن؟ ولو أزيل غزو الربابرة ألسنا كّنا سيضرب بعضنا بعضاً بضراوة أكرب؟ وأنتم 
تشتكون كثرياً من اجلفاف والقحط، ولكّن أكرب قحط أييت من الطمع، وأنتم تلومون قّلة احملصول، ولكن 

 خالل تقصريان يف توزيع اخلريات."أكرب قّلة أتيت من  

فما هو هذا العامل الذي يكون موجوداً يف تركيب اجملتمع يف فرتة منّوه، مّث يربز حىّت يؤّدي إىل 
لو رجعنا إىل حبثنا يف حدوث النمّو، لالحظنا أن ، حينما يفقد النشاط الربوميثي؟  سقوطه يف فرتة الحقة

 وهو الطريق الذي ال مفّر للمجتمع الّنامي أن يسلكه.اخلطر موجود أصالً يف تركيبة النمّو،  

فاحلضارة حتدث حينما تستطيع الصفوة أو القيادة املبدعة أن تقنع اجملتمع أن يتقّدم إىل الطرق 
الوعرة لنمّو احلضارة، ولكّن هذه القّلة املبدعة ال تستطيع ابلطبع أن تسري غري مبالية بسري اجملتمع على 

الذي ال يتحّلى ابإلبداع. خطاها، وهذا معىن كوننا كائنات اجتماعّية. وبقّية اجملتمع هم اجلمهور  
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واحلقيقة أّن املبدع ال يكون مبدعاً وحده، بل من خالل تفاعله مع مجهوره. هلذا فإّن األفراد املبدعني 
 مضطرون أن يسوقوا اجلمهور وجيعلوه يشارك يف العمل املبدع، وليخرج عن وضعية السكون.

ص بشخص، فهذا أمر اندر ال ال يكون نقل إبداع األفراد املتمّيزين من خالل احتكاك شخ
ميكن االعتماد عليه. فأكثر الناس هم أانس عاديّون، وواجب املبدع أن يرى الناس العادّيني قد أصبحوا 

على   ، يتبعونه بعملّية التقليد. فإذا كان اجلمهور أصّم عن أن يدرك النغم الفريد ألورفيوسمن أتباعه
، فإنّه غام أورفيوس ساحرة إىل حّد أنّه مل يكن يقاومها أحد(قيثارته )حسب األساطري اليواننّية، كانت أن

هذا ما تفهمه اجلماهري، وهو طريق يسري   يصغي جّيداً لصّوت الرقيب اهلادر وهو يصدر أوامره للجنود.
حنو البناء، ولكّن البناء كثرياً ما يكون عن طريق حتطيم شيء. نرى هنا ميزة اتّباع اجلمهور للقادة، ونرى 

خلف قيادة صغرية، ولكّن التدريب املقّلد معناه أّن اإلنسان  الكبرية  ، فصحيح أّن فيه حتّرك األعدادعّلته
متّكن اإلنسان من تسخري القوى الذي يتجّلى يف    أصبح آلة، وأّن احلياة أصبحت آلّية. هذا اإلجناز

نا الطبيعة الكثري يف هذا و ميكانيكّي. وقد علمتالطبيعّية خلدمة أغراضه شيء رائع، ابلنسبة ملخرتع أ
االجّتاه، ويكفي أتّمل اجلسم اإلنساين ملالحظة ذلك، وخاّصة الرئتني والقلب. فأنت ترى يف اجلسم 

أجزاء ضخمة من العمل تقوم بدون تدّخل من الفرد نفسه، كما نالحظ يف عمل العضالت، ولكّن هذا 
حلة من مراحل اخللق، ترى مقداراً أكرب يسند له هدف ساٍم، هو تفريغ اإلنسان لعمل متمّيز، ويف كّل مر 

إىل العمل اآليّل غري الواعي، مثل حتّرك اجلنود أمام أوامر الرقيب، لتتفرّغ قدرات الفرد العالية إلجنازات 
 مجيلة، وهذا نفسه ما تسعى إليه األقلّية املبدعة يف استتباع اجلمهور حنو أهداف مجيلة. 

ا العملّية اليت تفّرغنا فيها احلياة إلجنازات متمّيزة. ولكّننا نعلم من ذ هبال شّك أنّنا نعجب كثرياً  
جانب آخر أّن احلركة اآللّية فيها جانب ال حيّقق انتصار احلياة، بل انتصار اآللّية على اإلبداع، وهو أمر 

يقودهم   ن ملال يسّر حول وضع اإلنسان. فكما ميكن أن يسري الّناس حنو أعمال رائعة، فإّن اتّباعهم اآليلّ 
ولكّن هذا كّله جزء من العملّية اليت قبلناها، فهل يتوّقف امليكانيكّي ألّن اآللة قد يفقدهم إنسانّيتهم.  

تطيعه وتعمل آلّياً؟ ال شيء يضمن حني دخول هذه املعمعة إىل أّي مدى سيكون االنتصار، إّّنا لعبة 
من الفوز ألّي من الفريقني. فهذا ما لدينا على شّد احلبل بني فريقني، وال يستطيع احلبل نفسه أن يض

وحينما يقّرر اإلنسان الدخول يف  املستوى الكويّن يف جمال احلضارات: لعبة شّد احلبل بني املاّدة واحلياة.
التحّدي ألنّه كما يقال: "من ال يغامر بشيء ال يكسب شيئاً"، فإنّه قبل بدفع الثمن الالزم الحتمال 
الفوز. هذا حني يتعامل اإلنسان مع اآللة، غري أنّنا نتحّدث عن خماطرة أكرب، وهي قبول آلّية التقليد 

أكرب، وهي أكرب وأكرب حينما يدخل اجملتمع يف عملية الصعود الالزمة لعملّية احلضارة، فاملخاطرة  
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والتقّدم. وحينما يقبل اجملتمع هذا اجلانب من العملّية احلضاريّة، عملّية التقليد امليكانيكّي، فهو ال يقبلها 
عن خمتاراً، وإمّنا هي الثمن الذي ال بّد منه لتقّدم جمتمع بكامله، وإاّل فكيف ستخرج الكتلة الساكنة  

ولكّن حركة اجلمهور معناها أنّه خرج عن دائرة العادات اليت كان يعيش ضمن مظّلتها، فهو    21سكوّنا؟
مثل سالح خرج من غمده. لقد مسحنا هنا لفورة بروميثيوس أن تثور، ولكّن هذا وضع اجملتمع خارج 

، إاّل بشرط لن حيدث، ال يستمّر هذا الوضع من عدم التوازن طويالً إطار التوازن الساكن الذي كان فيه. 
وهو أن يصبح اجملتمع فوق التقليد، فهل أنمل أن يصبح اجملتمع جمموعة من القّديسني؟ نقول لن حيدث 

 ألّن البشر مل يقرتبوا حىت اقرتاابً من هذا اهلدف.

هذا حلم، ولكّن الواقع أّن اجلمهور، الكتلة البشرية اليت جيري حتريكها ابنتظامها خلف قيادهتا 
وجمّرد انطالق اجملتمع على طريق احلضارة   فكريّة ال تتحّرك إال مبقدار ما تشعر أبّن أمامها مثاالً حتتذيه.ال

العريض يعين أّن املخاطر ستبقى تربز، وأّن التقّدم ال يكون كما يتنّبأ املراقب. الحظ يف عصران كم 
ازيّة وفظائعها يف احلرب العاملّية ظهرت أرهب أنواع السلوك من مصادر أبعد ما يكون عن تقديران: الن

، وسلوك األمريكان يف فييتنام يف الستينّيات  51-1950الثانية، سلوك القوى الغربّية يف كوراي يف عامي  
، وهكذا. يف 62-1954من القرن العشرين وسلوك اجلنود النظامّيني الفرنسّيني يف اجلزائر يف األعوام  

ة الرقيق ليكشف من خلفه عن الطبيعة البشريّة الصرف. ويف كّل كّل هذه احلاالت انكشف قناع احلضار 
    احلاالت جند أّن املسؤولّية تقع على القيادة. 

فيها مجاهري غفرية قّواد األّمة فيها خطر من جهتني ابلنسبة للرّواد. أحد   تتبع   هذه العملّية اليت
أفراد أتباعه قد تصيبه هو أيضاً، فيفقد قدرة اخلطرين أّن عادة املتابعة والتقليد اليت ضّخها الرّائد بني  

املبادرة، فتسعون ابملئة من اجلمهور التابع وعشرة ابملئة من الّرواد ليس مثل مئة ابملئة من السلوك اآليّل، 
فهذه العشرة ابملئة متّثل كّل ما ميكن تصّوره من إحداث الفرق، إّن الفرق بني وجود هذه العشرة ابملئة 

و الفرق بني النمّو وتوّقف النمّو. فلو راجعنا قّصة اجملتمعات اليت توّقفت عن النمّو وعدم وجودها ه
لوجدان أّّنا بدل أن تفرض قواعدها على البيئة، فإّّنا أخذت شكلها ولوّنا من البيئة. وتصرف كّل 

يدة إبقاء وحينما يقع الرّواد يف مصطاقات اجملتمع بعد ذلك للحفاظ على التوازن الذي حتّقق فعالً.  
الوضع على ما هو، فقد توّقف الرّكب، ألنّه ال يوجد أوامر خمتلفة. من انحية أخرى، فحينما يكون 

 
توينيب، املؤرّخ الكبري، ولكيّن أشعر أّن اجملتمع اإلسالمي يف أفضل عهوده، وهو عهد الصحابة، رمّبا ليس يل أن أقف موقف الناقد من  21

كان كّل فرد فيه عنده عقل حّي صاحب مواقف، هذا مع وجود عقول أكرب وأكرب، لكّن الفرد العادّي ال يكون ذائباً معدوم اإلرادة يف 
 أفضل اجملتمعات.
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الّرّواد قد فقدوا القدرة اإلبداعّية اليت يفتحون لألتباع من خالهلا إمكانّيات جديدة، فإّّنم يريدون 
قّلّية مسيطرة". ميكن مالحظة فقدان التناغم االحتفاظ مبكاّنم ابلقّوة، لقد حتّولت القّلة الرّائدة إىل "أ

الذي كان جيمع اجلمهور حول رّواده، بينما حّلت اآللّية حمّل اإلبداع يف صفوف القيادة، وفقدت هذه 
األقّلية القدرة على تقرير املصري، وسيكون هذا هو املعيار على حتّطم احلضارة، وسيكون من مهّمتنا اآلن 

       يفقد فيها الّرواد قدرة تقرير املصري.  يتال  استكشاف عدد من الطرق

 

 

 الفصل الثاين والعشرون

 

 تبادل األدوار

 

يف حتقيق استجابة انجحة لتحّد   ملع جنمهالفئة املبدعة اليت  يظهر من متابعة الّتاريخ أنّه يندر ل
هذه احلقيقة يف قّلة الثبات يف حظوظ البشر ليست ابلطّبع ممّا يسّر ما أن تعود فتحّقق جناحاً اثنياً.  

ات اليت ظهرت يف شبه جزيرة أتيكا اليت تقع فيها أثينا. يسّمي املراقب، وهي مالحظة انتبهت هلا املسرحي
تبادل األدوار"، كما إّّنا فكرة رئيسّية يف العهد اجلديد. ميكن للدارس   بتيا، أوأرسطو هذه الظاهرة "برييب

أن يالحظ أن الكتبة والفريسّيني كانوا قبل املسيح أبجيال قليلة قد قادوا ثورة يهوديّة بطولّية ضّد انتصار 
ده، بل سبقهم  اهليلينّية، وها هو أييت املسيح ليقوم بثورة أعظم، ولكّنهم أبعد طبقات اجملتمعات عن أتيي

أصحاب اخلّمارات والعاهرات. وسواء أخرتان التحّدي ضّد الفريسّيني وحدهم، كما يف قّصة الفريسّي 
وصاحب اخلّمارة، أو اجملتمع اليهودّي نفسه، كما يف قّصة السامرّي الطّيب، فإّن الدرس سيكون واحداً. 

العهد القدمي جتد إيسو، االبن األكرب، يبيع   وهذه فكرة متكّررة يف كال العهد القدمي والعهد اجلديد. ففي
حّقه املوروث إىل أخيه األصغر يعقوب؛ وكذلك جتد أن نسل يعقوب، لكوّنم نبذوا املسيح عادوا فباعوا  

حّقهم املوروث إىل إيسو. وجند يف العهد اجلديد قاعدة جمّردة، تغّطي احلوادث التفصيلّية، وهي تقول: 
فسيكون األخري، وسيكون خادم اجلميع، ومن هو األقّل فيكم سيكون "من يرغب أن يكون األّول،  

األعظم.". والفكرة يف هذه القاعدة طّبقت يف وقتها على الطفل والرّاشد، فمن يتواضع بنفسه حىّت 
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على األعظم يف حكم السماء. واستشهد املسيح ابقتباس من العهد القدمي: "  ويكون كالطفل الصغري فه
 ون أقوى تعبري عن جمدك اي رّب."لسان الّرّضع سيك

وعاد القديس بولص فعّمق املعىن، حيث قال إّن هللا اختار الضعيف لريبك القوّي، واختار 
الوضيع لريبك العظيم، كّل هذا حىّت ال يتعاظم أحد أمام هللا. فهم كّل هذا بشكل ساذج يف فرتات 

جيب أن يهزمه جيش ضعيف، وكأّن هللا من سابقة من التاريخ، حيث حكم على اجليش القوّي أنّه  
املؤّكد أن يرسل صواعقه على القوّي، فال يقبل هللا أن يكون هناك قوّي غريه وحده. وحينما أعلن 

 إالّ   تليق  ال  عزمه على دحر اليوانن، ويف يوم عبوره للدردنيل، نطق بكلمة  ، االمرباطور الفارسّي،زيرسيس
ه ملا يرى من دحر أعدائه، ورغم أنّه تراجع حااًل عن كلمته الضالّة، أنّه سعيد كاإلل حني قال  ابإلله،

 ولكّن احلكم كان قد صدر خبزيه.  

كّل هذه القصص وكثري من أمثاهلا جتعل السقوط من تدّخل القوى العلويّة، غري أّن هناك من 
فال لزوم أن .  22همانتبه إىل أّن سقوط اجملتمعات ليس سوى النتيجة الطبيعّية لسوء تقدير البشر أنفس

يبحث املذنب عن قوى أخرى جتلب عليه الّدمار، ألّن دماره يكمن يف سوء تصّرفه. ليس اإلله جالساً 
حيسد البشر على جناحهم، بل إّن اإلنسان يصبح أبعد فأبعد أن خيتاره هللا ليكون خليفة حينما يسيء 

ذنب يقع حتت حكم القانون ألنّه هو الذي التقدير والسلوك. فالقانون األخالقّي مستقّر، ويبقى أّن امل
 أو يف اندفاعه.  اجلانب السليّب،سّبب وقوع نفسه. ويظهر خطأ اإلنسان يف جانبني: يف  

أّما اجلانب السليّب فيظهر فيما يعرّب عنه "ابّتكاء املرء على جماذيفه" يف أعقاب إجناز ابرز،    
ه خياله أنّه بكونه قد أجهد نفسه يوماً من الّدهر، وهذا النعيم الذي يعيش فيه األمحق، حني يصّور ل

وحقق الفوز، فيمكنه أن "يعيش يف النعيم الّدائم". هذه احلالة هي نفسها اليت عرّبان عنها بكون جمتمع ما 
رضي عن نفسه يوم حّقق توازانً اتّماً مع بيئته، فتمىّن أن تبقى األمور على ما هي إىل األبد، وتصّرف 

اس، فكان يف هذا تكّلسه وامتناع تقّدمه، ال بل إنّه لن يبقى يف مكانه، ألّن البيئة ال على هذا األس
ختدمه طوياًل، بل ستبقى يف تغرّي. وهذه طريقة من فهم ضرورة عمل الثعبان يف قّصة آدم وحّواء، ألّّنما 

حاله. وميكن أن  كاان يف حالة جّنة ساكنة، وكان ال بّد من األفعى )أو الشيطان( إلخراج السكون عن

 
للشّك يف أّن البشر، خاّصة اجملموعات واألمم، هي اليت جتلب الدمار على نفسها. "قل هو من عند  القرآن الكرمي ال يرتك جماالً  22

(، وال لزوم هنا أن نقول إّن هذا حيدث خارجاً 59(، "وما كّنا مهلكي القرى إالّ وأهلها ظاملون" )القصص:165أنفسكم" )آل عمران: 
والقانون، أو السنن بلغة القرآن، وهو ينطبق حىّت على أفضل البشر، فاخلري كّل اخلري يف  عن أمر هللا، أو بفعل الطبيعة، فاهلل وضع النظام

 قانون ينطبق على اجلميع ابلتساوي. 
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نطّبق هذا على احلضارة احلالّية، يف حدوث حالة املبالغة يف التخّصصات، حىّت يفقد اجملتمع املرونة 
 التغرّي يف الظروف. الالزمة ملقابلة  

غري أّن هناك نوعاً آخر من الفشل أييت ابلدمار أيضاً، وهو االندفاع حىّت يالقي املرء ّنايته من 
دمار أييت حني يغرّت املرء بنجاحه، فيندفع إىل عمل املستحيل. وكان تصوير هذا خالل غروره. إّن ال

احلال الفكرة السائدة على املسرحية يف القرن اخلامس ق.م. جتد هذا يف حالة امللك أجاميمنون، رئيس 
، وحالة إجاكس يف مسرحية الفرساحلملة على طروادة، يف مسرحّية اسكيليز، وحالة زيرسيز يف مسرحّية  

والفكرة يف كّل ذلك أّنك حينما حتّمل محالً كبرياً ، وغريها.  أوديبسوفوكليز، وحالة أوديب يف مسرحية  
ولكن إذا كان كال احلالني يعنيان ، فمؤّداه سقوط هذا اجلسم.  ال يتناسب مع احلمل على جسم صغري

ينا إذن صورة قامتة جّداً لثمن النجاح، وهو عقم فشل الناجح يف اخلطوة التالية مباشرة لنجاحه، فلد 
هذا املصري القامت. فكم هي فرصة اجملموعة جتّنب  احلّظ ميكن حلسن    الناجح عن أّي جناح اتٍل. لكن

الرائدة اجملّددة يف أن تنجح مرّة اثنية واثلثة؟ وكم احتمال أن "تّتكئ على جماذيفها" وتصاب ابلعقم 
 لنجيب على هذا السؤال إاّل أن نعود كعادتنا إىل الدراسة الواقعّية للتاريخ.  طريقةلدينا   ليس  احلضاري؟

 

 

 الفصل الثالث والعشرون

 

 أثينا وفينيسيا )البندقّية(: تقديس نفس زائلة

 

حينما تقف احلضارة موقفاً سلبّياً ب  "االّتكاء على جماذيفها"، فإّن هذا ال يعفيها من املسؤولّية  
تفقد األّمة األمل يف احلاضر، فإّن هذا يعود إىل تقديس املاضي، وهذا عمل من األخالقّية. حينما  

اإلنسان، يف هذا فقد   وهو  أعمال الشرك ال ميّر بدون عقاب من هللا. وحينما يقع أروع خملوقات هللا،
نم مكانته إىل مكانة منخفضة حّقاً. واخّتاذ أّي شيء كصنم معبود ال يتسامح معه هللا، وهذا الص  قلب

املعبود ميكن أن يكون نفس اإلنسان العابد، أو يكون جمتمعه، أو مرحلة من مراحل النمّو، أو يف 
 تقديس مؤّسسة أو وسيلة.
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حّققت جمداً كبرياً حني برزت كمصدر للنور للمجتمع اليوانيّن، فقد جنحت يف كانت أثينا قد  
يدة متفّوقة. نعم كان ما صنعته للمجتمع االستجابة الناجحة للتحّدي الطبيعي، مّث يف إنشاء ثقافة فر 

اليوانيّن متألقاً، ولكن كان على أبناء أثينا أن يالحظوا أنّه يف نفس الوقت الذي كسبت شهرهتا ك  
"معّلمة اليوانن" ظهر النقص يف إجنازها. فقد كان بريكليس، زعيم النهضة االثينّية، أّول من استخدم هذه 

ق.م. كانت أثينا منهمكة يف   430-431تالحظ أنّه يف نفس هذه الفرتة  العبارة، وكان على أثينا أن  
  404البيلوبونيسّية. مل ميِض إال سنوات حىت اّنزمت أثينا عسكراّيً يف عام  -حرب مدّمرة، احلرب االثينية

ق.م. إبعدام سقراط، ولكن حىّت أفالطون مل يالحظ أّن جنم   399ق.م. مثّ جاءت نكبة أكرب يف عام  
لقد ضاعفت أثينا من ورطتها حني أصّر رّواد اجملتمع على أّن أثينا ال جيوز أن تسمع قد أفل.  أثينا  

الدروس من غريها، وقّدس هؤالء الشخصّية االعتباريّة ألثينا املاضية، وهبذا حرموا أثينا من أّي مشاركة يف 
 احلياة اليواننّية لفرتة ما بعد بريكليس.  

السقوط على أثينا فحسب، بل يف  أشكال  سبباً يف تالحق   يكناملاضية ملهذا االفتتان ابلّنفس  
دونيا يف القرن الرابع قبكاملها. ومل تستطع أثينا أن حتمي نفسها من حكم مسقوط احلضارة اهليلينّية  

ة ق.م. ومل تقّر أثينا بفقداّنا ملكانتها إاّل بعد فوات األوان. ولكن حىّت بعد ذلك، انسحبت أثينا بطريق
وهي ترى روما تسّدد ضرابت قاضية للقوى الكربى يف اليوانن. وحينما دخلت   سلبّية، ومل حتّرك ساكناً 

ق.م. ووقتها جتاوز القائد   86املعرتك متأّخرة جداً، وجدت القّوة الرومانّية جتتاح املدينة ببساطة يف عام  
 أبطاهلا الذين ماتوا.  يعين  أثينا،سوال عن تدمري املدينة إكراماً كما قال: لألحياء يف    الروماينّ 

فأثينا اقرتف أهلها خطيئة افتتاّنم مباضيهم، وهذه خطيئة أخالقّية جلبت كّل تعاسة املدينة على 
املستوى السياسّي، لكّننا ال نزال حباجة لنكتشف السبب النفسّي وراء هذا الغرور. أفضل ما نعمله أن 

ميكن أن جمتمع آخر ال ميلك تلك القدرات الفّذة لألثينّيني.   نقارن سلوك األثينّيني ومصري مدينتهم مع 
ق.م. يف دعم الثائر    401خّيني واألركادّيني حني شاركهم يف عام  نرى مثالً كيف يصف زينوفون اآل

األخيمييّن سايرس للوصول إىل السلطة، فهو يصف األفراد من هذين الشعبني على أّّنم غري نظامّيني، 
اندفاعّيون، وهكذا جيدهم أدىن من أبناء وطنه األثينّيني أو أصدقائه االسبارطّيني يف   تلعب هبم أهواؤهم،

كّل شيء، ولكّن األدوار انقلبت بسرعة مدهشة، فلم ميّر وقت حىّت جاء مؤرّخ أركادّي، وهو بوليبياس 
ضع ق.م.( ليقرّع االثييّن دميوثنيس، ليس لضيق نظرته فحسب، بل لي  120-202)عاش يف الفرتة  

تقوميه   سلف بوليباس من األركادّيني من أبناء نفس اجليل. واحلقيقة أنّ   قدراته القياديّة أدىن من قدرات
اآلخّيني واألركادّيني هم الذين قادوا حركة التحرير اليواننّية يف القرن   أنفعاًل ليس متجنّ ّياً، فنحن نرى  
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قادات حركة الفيدرالّية لتوحيد القوى  ن مها الّلتادونّيني، وأّن هاتني القّوتني  قالثالث ق.م. من نري امل
 اليواننّية. وحىّت اسبارطة فقد أثبتت أّّنا أقدر من أثينا على بعض املرونة يف تلك الظروف العصيبة.

وحىّت يف ميدان الثقافة، وهو امليدان الذي برزت فيه أثينا أكثر ما برزت من قبل، ال جند أنّه 
ول أاّيم بوليبياس، وترى أثينا اآلن تقوم بدور فاضح يقودها إىل البوار. ففي بقي ألثينا أّي تفّوق حبل

مقابل دعوة بولص، جتد أثينا مصرّة على التمّسك ابلّشرك واتّباع األصنام، ورفضت محل الّرسالة الّروحّية. 
فإمّنا كان   وحينما حاول االمرباطور جوليان بعد بولص بثالثة قرون أن يتبىّن مسيحّية مشّربة ابلشرك،

ومل يتّم القضاء رمسّياً على عبادة األصنام يف أثينا إالّ حينما صدر األمر   يستمّد إهلامه من أثينا.
م، وحىّت حينما أعيد تقديس الصور يف املسيحّية   529االمرباطورّي إبغالق جامعة أثينا يف عام  

م(. فحينما   802-780حكمت ما بني  األرثوذكسّية، فإمّنا كان على يد االمرباطورة األثينية أيرين )
يراجع املرء كّل هذا التاريخ األثيين ال يقّل عجبه من تعّثر أثينا وسوء اختياراهتا عن عجبه لتفّوقها 

 وإجنازاهتا السابقة. إّّنا ملن مفارقات التاريخ، وكّل هذا ميكن تفسريه بتقديس أثينا ملاضيها. 

ميكن أن يف العامل الغريّب إذا اتبعنا اتريخ إيطاليا.  وجند نظرياً لقّصة هذا التقديس للماضي 
يالحظ املراقب إذا درس اجملتمع الغريّب من أواخر القرن اخلامس عشر امليالدي إىل أواخر القرن التاسع 

عشر، التأثري احلاسم إليطاليا، سواء يف فّعالّيته االقتصاديّة أو يف ثقافته الفكّرية. كان اإلبداع اإليطايّل يف 
القرنني الرّابع عشر واخلامس عشر القّوة احملرّكة للحضارة الغربّية، فال خيطئ من يسّمي القرون التالية: 

تظهر املفارقة يف "العصر اإليطايّل". ولكّننا نصطدم هنا مرّة أخرى ابملفارقة اليت رأيناها فيما خيّص أثينا.  
أربعة قرون إبهلام إيطايّل، وبشكل فاقع، فإّنك جتد أنّه يف الوقت الذي سار اجملتمع الغريّب على مدى  

، ويشاهد الدارس هذا العقم يف الثقافة إيطاليا متخّلفة عن نظرائها وراء األلب، وبشكل فاقع أيضاً 
، وهو ساطع م يف كّل املراكز السابقة للثقافة اإليطالّية. لنرّكز قليالً على مثال    1475منذ العام    ةاإليطاليّ 

 .فينيسيا"البندقّية "

يف أوائل القرن السادس عشر أقدر من كّل جرياّنا على احلفاظ أّّنا   تبدو فينيسيا ألّول وهلة
على متاسكها يف وجه التغرّيات السياسّية الّصعبة. مل تفقد استقالهلا أمام عدّو من وراء األلب كما فقدته 

يف يد فلورنسا أو بولونيا يف يد البابويّة. ميالن، ومل تقع يف يد طامح لبناء امرباطوريّة كما سقطت سيّنا  
بل امتلكت البندقّية امرباطوريّتها اخلاّصة، وذلك دون أن تفقد حياة الّرفاهّية، ومل تفقد الّدستور 

اجلمهورّي. ومل يكن جناحها وليد الّصدفة، بل كان نتيجة عقول الساسة الواعني. وكان جناحها يف حكم 
وقفها املتسامح من مستعمراهتا. )الحظ كم خيتلف هذا عن موقف أثينا يف ما احتّلته من بالد نتيجة م
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حتّررها من  ن، بل تقبل أن يكون مثوضع مشابه، حيث كانت مستعمراهتا تكره استبدادها أشّد الكره
واستمّرت هذه الدولة الصغرية يف بسط سلطاّنا على مستعمراهتا ملّدة ثالثة .(  أثينا أن ختضع لقّوة أخرى

كان السّر يف هذا الوضع الذي هو الوضع املضاّد لوضع أثينا أّن ، رغم القوى الكربى وراء األلب.  قرون 
البندقّية مل تقع فريسة عبادة الذات كما وقعت أثينا. ولكن هذا ّناية اجلانب املشرق، فقد كان جناح 

مع الذي هي جزء منه. ففي حالة تقدمي أّي إبداع إىل اجملتمؤقّتاً ونسبّياً، فقد فشلت فينيسيا يف    فينيسيا
فينيسيا أيضاً كان اإلبداع السابق حاجزاً دون إبداع اتٍل. لقد منعها إعجاهبا بدستورها القدمي من اقتباس 

التجديدات الدستوريّة اليت حدثت يف سويسرا ومشال األراضي الواطئة، فقد كان إبمكاّنا أن جتعل من 
حينما   1797ّية مجهوريّة، وهلذا جتد اجلمهوريّة الفينيسّية يف عام  البالد اليت حكمتها زميالت يف فيدرال

. وأيضاً جند يف جمال السياسة 1339احتّلها انبليون نفس اجلمهوريّة الفينيسّية كما كانت يف عام 
اخلارجّية أّن فينيسيا مل تظهر الرباعة اليت أظهرهتا يف إدارة ممتلكاهتا يف إيطاليا، فقد ورطت نفسها يف 

ستنزاف قدرهتا يف صدامها مع العثمانّيني، جملّرد االحتفاظ مبستعمراهتا شرقّي البحر األبيض املتوّسط، ا
صحيح أّن فينيسيا كسبت أراضي واسعة يف تدّخلها   انسية أّّنا ضئيلة جّداً ابملقارنة مع القّوة العثمانّية.

، ولكن نصر فينيسيا كان 83-1682ام ضّد العثمانّيني بعد فشلهم الثاين يف احتالل فيّنا، يف األعو 
. وسريى املراقب هذا التباين يف 1715قصري األمد، فقد خسرت كّل مكاسبها، بل وأكثر، يف عام 

حياة فينيسيا يف فّن املوسيقى والّرسم الذي كان ينتج يف القرنني السابع عشر والثامن عشر، حيث تظهر 
نستغرب، فإّن هذا هو الوجه املقابل لإلجنازات الباهرة تفاهة مل تكن تظهر من قبل، ولكن ال حاجة أن  

سّية يعكس حماولة ياألبيقوري )موقف االنغماس بلّذات اجلسد( يف داخل البالد الفينالسابقة. فاملوقف  
وحىّت حركة التوحيد يف   يف شرق البحر املتوّسط. والذي تعّرضت له  التنفيس عن الضغط الذي ال يطاق

 تكن من مبادرة أّي من القوى التقليديّة اإليطالّية اليت ازدهرت يف القرون الوسطى.   القرن التاسع عشر مل

الدول العريقة كالبندقّية وميالن يف مقاومتها -ميكن أن نرى أدّلة أكثر على ما حصل للمدن
للمستعمر النمسوّي، مقابل جهد بييدمونت. ال حاجة أن نقّلل من بطولة فينيسيا وميالن يف مقاومة 

الستعمار، ولكّن عملهما كان للدفاع عن املاضي، بينما بييدمونت كانت حتمل بذور املستقبل، وكان ا
الدستور الذي اقتبسته من بريطانيا هو الدستور الذي تبّنته إيطاليا املوّحدة. وبقيت ميالن وفينيسيا يف 

لقد كانت كال فتها فرنسا. نمسوّي حىت جاء إلنقاذمها بييدمونت مع حليحالة سلبّية أمام املستعمر ال
عيشان يف جّو تقديس املاضي واخّتاذه صنماً، وهذه هي العّلة اليت أفشلت أهّم تالدولتني ميالن وفينيسيا  

فلم يكن هدفها   1848اجلهود اإليطالّية منذ مكيافيللي. وحىّت حينما ّنضت فينيسيا لتحارب يف عام  
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)عبء ذكرى املاضي املسببة    نما مل يكن هذا العبءإال فينيسيا وحدها، وهذه نفس عّلة ميالن. بي
ضروريّة لتحّرر قوى مثل فينيسيا وميالن من ذاكرة   1848يثقل كاهل بييدمونت. وكانت هزمية    للفشل(

 املاضي احملبطة. 

 

 

 الفصل الّرابع والعشرون

 

 االمرباطوريّة الّرومانّية الشرقية: تقديس مؤّسسة زائلة

 

، وهي عبادة مؤّسسة زائلة. صحيح أّن "مصيبة" الظفر  صور أخرى مننبحث اآلن صورة 
املؤّسسة والذي أنشأها خملوقان، وهلذا   تبقى  البشر الذين أنشأوها، ولكن  قيمة  املؤّسسة ال تبلغ يف قيمتها

ّن فال يستحّقان العبادة، فال يستحّق العبادة إاّل اخلالق وحده. لدينا يف هذا اخلصوص مثال معرّب، وهو أ
املسيحّية األرثوذكسّية، وهي جمتمع مسيّحي، حاولت أن تبعث إىل احلياة شبح االمرباطوريّة الّرومانّية، 

 فكانت غلطتها قاتلة.

حبلول أواخر القرن العاشر امليالدي كانت قد ظهرت مالمح حتّطم احلضارة املسيحّية 
، فقد م  1018-976الرومانّية يف األعوام  -البلغاريّةاألرثوذكسّية، وأبرز ملمح لالّنيار كان احلرب  

أوقفت هذه احلرب منّو اجملتمع األرثوذكسي مع أنّه مل يكن قد مّر على انطالقه إالّ ثالثة قرون، بينما 
احلضارة املسيحّية األخرى، وهي احلضارة الغربّية، وأخت احلضارة األرثوذكسّية يف انطالقهما، ال يبدو 

ّنايتها حىّت اليوم. ال شّك أّن الفارق بني احلضارتني التوأمني ممّا يبعث على التأّمل. ورمّبا   أّّنا وصلت إىل
لو حاول أّي مراقب منصف يف منتصف القرن العاشر أن يتنّبأ من سيعيش أطول من بني احلضارتني، 

وكّل اسبانيا   فإنّه كان سيظّن عكس ما حدث ابلضبط. فقد اجتاح املسلمون العرب كّل مشال أفريقيا،
وشبه اجلزيرة األيبرييّة، وعربوا البريينيه قبل أن يوقفهم أحد؛ هذا ابلنسبة للمسيحّية الغربّية؛ بينما أوقفت 

املسيحّية األرثوذكسّية زحف املسلمني عند جبال طوروس، وهبذا حفظت األانضول من زحف األموّيني. 
املسيحّية األرثوذكسّية كان إبطالق النداء حلفظ شبح غري أّن املراقب رمّبا كان سيخطر بباله أّن جناح  



87 

 

-717االمرباطوريّة الّرومانّية، ولعّل من حتّقق على يديه هذا الّنجاح، االمرباطور ليو سايرس )حكم بني  
 ( كان سريى إجنازه أعظم لو قارنه إبجناز شارملان بعده بقرنني.  41

سرعان ما بدا أّن مصريها عكس ما تشري إليه    فلماذا إذن نرى احلضارة املسيحّية األرثوذكسّية
تفّوقاهتا األوىل؟ إّن التفسري هو يف هذا النجاح االثوذكسّي وإخفاق شارملان نفسه، فقد جنح ليو ابسم 

شبح األمرباطوريّة الرومانّية، بينما فشل شارملان دون أن حياول بعث شبح مضى وقته وانقضى. هذا 
تها كان غلطة قاتلة، فقد ضّخم مكان الدولة املسيحّية األرثوذكسّية على االّتكاء على مؤّسسة انتهى وق

حساب كّل املؤّسسات األخرى. ال ينفع بعث مؤّسسة وصلت إىل القرب وتكليفها بتمثيل احلياة التالية، 
فهذا الغلط أكرب من الربيق اخلارجّي املؤّقت الذي حصلت عليه االمرباطوريّة. وسريى املتابع كم ضّيع 

يف سبيل بعث هذا الشبح، وكم كان مثن شركهم   األابطرة املتتالني يف االمرباطوريّة املسيحّية األرثوذكسّية
 غالياً.

يف بداية طريق هاتني اإلمرباطوريتني، وبعد اّنيار االمرباطوريّة الرومانّية، ولنعترب هذا حدث منذ 
يار حيدث سريعاً يف الغرب الالتيين، بينما ، جند االّن395، يف عام  األكربموت االمرباطور ثيودوسيوس  

اابت الرببريّة،  مل يعرف الغرب كيف يدفع عنه العصال جند مثل هذا االّنيار يف اجلزء الشرقي االغريقّي. 
بينما جنحت احلضارة الشرقّية يف ركوب موجة وراء موجة لتجّنب االّنيار. حدث هذا يف عهد ليو 

 ستاسيوس. وجنح هؤالء يف معاجلة الشؤون االقتصاديّة واإلداريّة، وكان وضع، مث خليفته زينو مثّ أاناألكرب
متفّوقاً جّداً على وضع احلضارة الغربّية الدفاعّي. ومع كّل ذلك فريى   احلضارة املسيحّية االرثوذكسّية

 ما حققه املراقب على املدى الطويل أّن جناح احلضارة املسيحّية األرثوذكسّية كان ظاهرايً وضحاًل. فكلّ 
م(، وكان يتمّسك أبن يتمّثل شبح   65-527ليو وخليفتاه ضّيعه أدراج الرايح جستينيان )حكم بني  

االمرباطوريّة الرومانّية يف أاّيم قسطنطني وأغسطس، وكانت نتائج طموحه املفرط مدّمرة، كما حصل 
كّل   ليو تضييع املوارد اليت عمل سلفا  جستينيان   ت نتيجة طموحلشارملان حني متّسك بشبح يقّلده. وكان

م مؤذانً ابّنيار االمرباطوريّة يف قسمها اليوانيّن   565وكان موته يف عام  ما يستطيعان الّدخارها.  
 .اإلمرباطورية، بنفس الطريقة اليت يعترب موت ثيودوسيوس مؤذانً ابّنيار القسم الالتييّن الغريّب من والشرقي

ببطء ولكن   –دة جمتمع مسيحّي أرثوذكسّي يف القرن السابع  ظهرت عالمات على قرب وال
على كرسّي جلس  )  بثبات، كما كان دخول احلضارة التوأم يف الغرب على يد البااب جرجيوري الكبري

(، بينما مل يقم نظري هذا البااب يف الشرق، سريجيوس، بدور مواٍز لدور 604-590البابويّة بني  
ية لليو سايرس، وهبذا رسم للكنيسة األرثوذكسّية طريقاً خمتلفاً متاماً عن طريق جرجيوري، وإمّنا سّلم الرا
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الكنيسة الغربّية. لقد سّلم كّل إجنازاته، إنقاذ املسيحّية األرثوذكسية من الغزاة الشرقّيني، واستعادة أمالك 
هذا اإلمرباطور على ، سّلم كّل ذلك إىل ليو سايروس، فكان قد وضع اإلمرباطورالكنيسة، وإنقاذ مكانة  

كّية األرثوذكسية أن يكون هلا استقالل ر طريق بعث شبح االمرباطوريّة الرومانّية، وقطع الطريق على البطري
 يشابه البابويّة الغربّية.

متّكنت البابويّة املركزيّة األرثوذكسّية ملدة مخسة قرون تقريباً، وفعاًل حّققت ما أرادته، أن وهكذا  
الرومانّية، وسبقت تطّور األحداث الغربّية حبوايل سبعة أو مثانية قرون، أي حىّت   اطوريةلإلمرب تكون صورة 

هذه القّوة املدن اإليطالّية يف ّناايت القرن اخلامس عشر.  -ظهر نظريها يف التأثري على يد الدول
طبيعّية مسافات هائلة، وكان حتت يدها مصادر   مدى  املسيحّية األرثوذكسّية اجلديدة امتّدت على

ضخمة، وكان جتّمع القّوة فيها يبقي هذه الثروة حتت احلفظ والّصون. وكانت قّوهتا من مصدرين: جيش 
قائم مستعّد، ونظام دائم من اخلدمة املدنّية، وكال هاتني املؤّسستني مل يكن هلما نظائر يف الغرب. كان 

لتحقيق أكرب انتصاراهتا يحّية األرثوذكسّية  ابإلمكان إذن بعث شبح احلضارة الرومانّية يف هذه الدولة املس
ها هنا يكمن أكرب فرق بني الدولة املسيحّية الغربّية والدولة ها أثراً: إخضاع الدولة للكنيسة.  أوأسو 

املسيحّية األرثوذكسّية، وهنا جند سّر تقّدم اجملتمع الغريّب على طريق االزدهار وتراجع اجملتمع األرثوذكسّي 
 ّدمار.الذي انتهى ابل

جنح ليو سايروس وخلفاؤه بتحقيق هدف مل حيّققه ومل يقاربه يف الغرب شارملان أو أوتو األّول أو 
يف جعل الكنيسة إدارة حكومّية، وأصبح البطريرك املسكوين  ون هنري الثالث. فقد جنح األابطرة الشرقيّ 

لرومانّية القدمية، فقد كان جلب نوعاً من مساعد وزير للشؤون الدينّية. وال خيرج هذا عن ّنج الدولة ا
كبرياً، فقد استقّرت . وفعالً جنح يف هذا جناحاً  األكربالكنيسة حتت سلطان االمرباطور هدفاً لقسطنطني  

الكنيسة يف املكان املراد هلا، ومل حتاول أن تؤّكد استقالهلا. خيتلف هذا عن الوضع يف الغرب، حيث 
وكان نظام الكنيسة الغريّب الدول عديدة، وكانت الكنيسة هي عامل التوحيد ومصدر السلطة الدينّية.  

كاراً يف الكنيسة األرثوذكسّية، وإمّنا جند تقديساً وصنماً ابتكاراً مل تعرفه البشريّة من قبل، بينما ال جند ابت
كان بسط ليو سايروس سلطانه املطلق   مورواثً من املاضي، وهذا االحنراف كان نتيجته سقوط احلضارة.

 على الكنيسة اخلطوة األوىل يف حتّطم احلضارة املسيحّية األرثوذكسّية يف غضون قرنني ونصف تقريباً.

بعمل مقصود وعن قناعة من قبل ليو سايروس. خضاع للكنيسة ابلّصدفة، بل  مل حيدث هذا اإل
وكان من نتيجته خنق امليل إىل املرونة والتنويع، ومرّة أخرى نستطيع أن نالحظ حجم الكارثة مبقارنة ما 

بولونيا   حصل هلذه الكنيسة الشرقّية مع أختها الغربّية. ميكن مثالً أن نذكر اجلامعات والنشاط الثقايّف يف
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املدن اليت تتمّتع كّل منها حبكم ذايّت، ونظام اإلقطاع كان مستقالً عن -"مدينة إيطالّية" وابريس، والدول
الكنيسة الغربّية بل يف نزاع معها، بينما جند اإلقطاع مكبواتً يف الشرق، وحينما سنحت له الفرصة يف 

 عنيفاً ومتأخراً.  ضعف القّوة االمرباطوريّة كان رّد فعل النظام االقطاعي

رّد الفعل املتأّخر والعنيف يف كال هذين النظامني، الكنيسة واإلقطاع، يف العامل األرثوذكسّي، 
يؤّكد على أنّه ليس هناك من عقم يف اإلبداع يف هذين النظامني على األقّل، وإمّنا جرى خنق هذا 

كانت النتيجة    ،النطالق االنفجاريّ بطريقة مصطنعة، ويف كال احلالني، فرتة الكبت وفرتة ا  اإلبداع
مأساويّة. وهذا ما يتباين متاماً مع دور املؤّسسات املتنّوعة واملتناسقة احلجم يف الغرب. ولو استعرض املرء 
إبداع اجليوب والفئات اليت جنت من هذا الكبت الكبري لرأى ما يكفي من أدّلة على وجود اإلبداع الفّذ 

رهبان البازيلّيني يف كاالبراي بعد طردهم من ديرهم الصقّلي، . ها هم حفنة من الةيف الدولة البيزنطيّ   أصالً 
وأعجب منهم العباقرة األرثوذكسّيون، كما نرى إبداعهم يف كنيسة كورا اليت حتّولت فيما بعد إىل جامع 

، أي بعد قرنني من كهريّة. إّن مثل هذا الفّن ال يزال يبهر عيوننا إىل اليوم. وبعد أن زالت القبضة اخلانقة
م كان ك، الذي نبت من أرضه األم، ومل يستمّد إهلامه أبداً من الفّن الغريّب.  23الزمان، جند فّن إل جريكو

حّظ هذا اجملتمع األرثوذكسي تعيساً أنّه، حىّت حينما تظهر فيه عبقراّيت فّذه، فإّن مصدر إهلامها ينسب 
 من صون كنوز األدب اليوانيّن يف األراضي األرثوذكسّية وكم أفاد اجملتمع الغريبّ إىل جمتمعات أخرى.  

حىّت بدأت خترج يف النهضة ما بعد البيزنطّية. كان املفروض أن خيرج يف اجملتمع األرثوذكسّي أعمال 
أصيلة من إهلام األعمال اليواننّية، كما حصل يف الغرب، ولكّن هذا مل حيصل. فالغرب حصل فيه معركة 

احلديث التوّجه  القدمي أم احلديث، وظهر يف القرن السابع عشر أّن    التوّجه  من يفوز،  بعد معركة لتحديد
وهكذا جتد نفس املاّدة متّر على اجملتمع األرثوذكسي فال تؤيت مثارها، مث متّر على العقل   هو الفائز.

 اإليطايّل احليوّي وبيئة القرن اخلامس عشر فتكون حافزاً قّوايً لإلبداع. 

هذا العقم يف اجملتمع املسيحّي األرثوذكسي استئصال البولينشيني، وهم فئة  أحد مظاهر
، وكّونت لنفسها قّوة عسكريّة يف منطقة بعيدة انئية، وكانت مسيحّية جتريبّية حتّرم تقديس األيقوانت

صيحتهم نقطة جتّمع للفئات اخلارجة عن التقليد. فلو أّن هذه الفئة منحت فرصة االزدهار ألحدثت 
لتغرّي املطلوب، ألّن روحها الثوريّة كان ميكن أن تقضي على هذا اخلضوع الذي اّتسمت به الكنيسة  ا

األرثوذكسّية. كان أن انتصر يف العاصمة القسطنطينّية االجّتاه املؤّيد لأليقوانت، ومن مثّ انطلقت احلكومة 
لقد انتصرت عليهم  نعمم.    875م  املركزيّة الستئصال البدعة البولينّية، وانتهى القضاء عليهم يف عا
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احلكومة املركزيّة، ولكن انتصارها كان مؤذانً هبزمية اجملتمع املسيحي األرثوذكسي. إّّنا خطيئة قاتلة، متاماً 
اليت انتصرت على اخلالفة األمويّة وطردت اليهود واملسلمني من شبه   املتعاقبة  الدول املسيحّيةمثل خطيئة  

وتستانت يف فرنسا(. كان فس خطيئة لويس الرابع عشر يوم طرد اهلوغونوت )الرب اجلزيرة األيبرييّة، ون
سلوك احلكومة االرثوذكسّية عمالً إجرامّياً، ولكن سرعان ما ظهرت ثنائّية املذاهب على يد بوجوميل يف 

العامل الالتييّن بلغاراي يف القرن العاشر، وفعاًل بدأت تظهر هنا وهناك توّجهات املذهبني، فقد وصلت إىل  
ابسم "الكااثريّة". وبعد ما صنعه ابسيل من ضربة عسكريّة ضّد البوليشييني بثالثة قرون ونصف يف 

احلملة الصليبّية املعادية لأللبينّية. نعم كان هناك مثل هذا يف الغرب،   موقف البااب انوسنت الثالث ضدّ 
حنو البطش اإلجرامي،  ان، التوّجهعشر التوّجهولكّن الغرب كان فيه يف القرنني الثاين عشر والثالث 

األعمال املبدعة التجديديّة، كما نرى يف خروج الرهبان الدومينيك ليحدثوا أثرهم يف اجملتمع التوّجه حنو  و 
لكّن الفكرة توّضحت، كيف كان للسيطرة احلكومّية يف االمرباطوريّة املسيحّية األرثوذكسّية أثر املسيحّي.  

 اإلبداع.خنق التنوّع و 

م، واحلقيقة أّن اّنيار    1018-976الرومانّية  -ظهرت أحد جوانب االّنيار يف احلرب البلغاريّة
اجملتمع األرثوذكسّي كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتوّسعه، هذا ألنّه كما رأينا يف مناسبة سابقة أّن التوّسع 

التوّسع حينما يكون مظهراً حقيقّياً للنمّو، كما ليس يف حّد ذاته مقياساً للنمّو. خيتلف هذا عن    اجلغرايفّ 
م(،   604-590)  األكربكان احلال يف اجملتمع الغريّب يف األربعة قرون اليت تبدأ جبلوس البااب جرجيوري  

مشال ووسط أوراّب. كم خيتلف هذا عن توّرط املسيحّية األرثوذكسّية يف حرب   واليت كان من نتيجتها ضمّ 
د انضمام هؤالء إىل اجملتمع املسيحّي؟ الحظ كيف مّت ضّم الكّفار يف جسد اجملتمع مع البلغارّيني، بع

الغريّب حاملا دخلوا يف الدين، يف مقابل وضع حاجز صارم يفصل البلغار املهتدين عن اجملتمع 
وهناك األرثوذكسّي، بل كان احلاجز بعد دخوهلم يف الدين أشّد من احلاجز الذي كان قبل مئة عام.  

لة عاّمة يف دخول الدين األرثوذكسي يف أّي منطقة خارج االمرباطوريّة، وهي أّن من يريد أن يدخل مشك
يقبل أن يكون حتت لواء الكنيسة األرثوذكسّية، ولكن طاملا أّن الكنيسة خاضعة لالمرباطوريّة، فلماذا و 

يار صعباً جّداً، ألّن ؟ هلذا يكون االختلإلمرباطوريةيكون على من يدخل الدين أن خيضع سياسّياً  
 اجملتمعات األخرى عليها أن ختتار إّما أن تبقى على شركها أو أن تفقد حّريتها.

وال يقّل عن هذا عجباً ضعف اجلهود األرثوذكسّية يف نشر الدين، مقابل مكاسب املسيحّية 
سب، بل ابلتوّسع يف الدعوة إىل ّنر اإللبه. ح، ليس يف حدود االمرباطوريّة الرومانّية السابقة فالغربّية

وبينما وضعت الكنيسة الغربّية اللغة الالتينّية يف موضع مبّجل وأساس تالوة الطقوس، فإنّه الكنيسة  
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فاألمم اليت كانت تقبل الدخول يف املسيحّية الغربّية كان عليها   الشرقّية مل تتنّب اليواننّية بطريقة مشاهبة.
للغة الالتينّية، دون أن ختضع سياسّياً ألّي قّوة سياسّية، بينما األمم اليت تريد الدخول اخلضوع لسيطرة ا

يف املسيحّية األرثوذكسّية كانت تتمّتع ابالحتفاظ بلغتها حني تالوة الطقوس، ولكن كانت ختسر حريّتها 
 الغرب، بقي االجنليز أوفياء وحىّت حينما قامت البابويّة ببعث شبح االمرباطوريّة الّرومانّية يف  السياسّية.

 للكنيسة الرومانّية، دون أن يتابعوا البااب ليو الثالث حينما أعطى والءه لشارملان. 

لصرامة اليت وذلك بسبب ا  مل ميكن للمسيحّية األرثوذكسّية أن حتّقق شيئاً من إجنازات الغرب
اليت أوجدهتا مثل هذه التبعّية كما ظهرت   جعلت الكنيسة فيها تبعاً لقّوة االمرباطوريّة. مل تظهر الكوارث

يف وضع بلغاراي، فحىّت حني جرى جلبها إىل العقيدة األرثوذكسّية كان هذا عن طريق استعراض القّوة 
البحريّة والعسكريّة. ميكن أن يقال إّن هذا االستعراض كان لطيفاً ابملقارنة مع احلروب الدينّية املرّة اليت 

وف مشاهبة، ولكن حاكم بلغاراي اخلان بوريس استجاب جملّرد هذه اللمسة اخلفيفة أشعلها شارملان يف ظر 
م حىّت خرق بوريس   864ألنّه شعر ابلتهديد. ولكن مل ميّر إاّل عامان على االتّفاق مع بلغاراي يف عام  

وإن كان قد عاد عن كّية الشرقّية إىل الكرسّي البابوّي الغريّب،  ر االتّفاق، وذلك بنقل والء البالد من البطري
. مّث جاء ساميون ولد بوريس، فلم يطل املقام بساميون والتاج على رأسه حىت رفض 870طواعية يف عام  
عرش االمرباطوريّة الرومانّية الشرقّية.   نفس  ، بل إنّه طمح إىل االستيالء علىلإلمرباطوريةأن يكون اتبعاً  

ساميون من حتقيق حلمه، أصّر على أن يكون لبالده وكان من نتيجة هذا الطموح حرابن، مّث ملا يئس  
أقامت االمرباطوريّة الرومانّية   927خاّصة ببالده. وحينما مات ساميون يف عام    بطريركيةسيادهتا. وأقام  

خاّص هبا.  بطريرك، وأّن هلا  كإمرباطوريةببلغاراي    مبوجبها  يفة ساميون، اعرتفتالشرقّية اتّفاقّية مع بيرت خل
ولكّن مثل هذه االتّفاقّية مل تكن لتدوم، فبعد ساميون خبمسني عاماً قّررت االمرباطوريّة الرومانّية الشرقية  

وهكذا دخلت أقوى قّوتني يف املسيحّية األرثوذكسّية يف صراع داٍم، رمّبا يسارع أحد إىل أن تضّم بلغاراي.  
ان هذا التحّكم يف الكنيسة لصاحل االمرباطوريّة، فهو الذي اهّتام ساميون بشأنه، ولكّن السبب األعمق ك

 دفع ساميون إىل ما فعل.

، ولكن مل ميِض إالّ 972تتالت الصدامات، فقد انتصرت االمرباطوريّة الرومانّية الشرقية يف عام  
 –أربعة سنوات حىّت وصلت ساللة جديدة إىل حكم بلغاراي، ودخلت القّواتن يف صراع دام نصف قرن  

سّددت االمرباطوريّة الرومانّية   1018استنزف قّوة العامل األرثوذكسي، ويف    –  1018حىت    976من  
الشرقية الضربة القاضية على يد االمرباطور ابسيل الثاين، وضّم بلغاراي إىل االمرباطوريّة. ولكّن اخلاسر 

، بل السالجقة  األتراك  م يف يد   1071األكرب كان اإلمرباطورية الرومانّية الشرقّية، فقد سقطت يف عام  
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تمع األرثوذكسي وقع يف سقط االمرباطور رومانوس ذيوينيس أسرياً يف أيديهم. ومن انحية أخرى فإّن اجمل
مرباطوريّة االرثوذكسّية مقدار من ضياع اجلهود والتخّبط مل يفق منها أبداً. فلو رجع املرء إىل أاّيم اإل

لرآها يف حال من احلريّة أعلى بكثري من نظريهتا الغربّية، فتوزيع األراضي   األوىل، يف القرن السابع والثامن،
على مدى القرنني التاليني، مّث حدث التغيري   كان متوازانً بشكل أعطى االمرباطوريّة إمكانّية منّو سريع

ملزارع كان جستنيان قد أصدر تشريعات مهّمة حلماية ااملقيت الذي رأيناه منذ الصدامات مع بلغاراي.  
البسيط من أصحاب األراضي الشاسعة يف القرن السادس، وبقيت التشريعات حتمي املزارعني البسطاء 

على مدى القرون التالية لذلك. ال ميكّننا أن نفّسر التغيري الكبري التايل إالّ أبنّه نتيجة للحرب املدّمرة اليت 
األخرى اليت تزايدت مع تزايد احلروب. كانت   ذكران بعض تفاصيلها. يزيدان دليالً األمراض االجتماعّية

هناك حماوالت إلحداث انقالب يف احلكم، وقد نفر املزارعون البسطاء يف آسيا الصغرى من دعم 
احلكومة، مع أّّنم مصدر الضرائب ومصدر اجلنود. بل فرح هؤالء الفاّلحون مبقدم األتراك السالجقة يف 

، ممّا يظهر كم مدى اغرتاهبم عن حّكامهم، بل عن دفعة واحدة  ، ودخلوا يف اإلسالمالقرن احلادي عشر
أقامت عرشها عليها. وكان هذا و كّل احلضارة املسيحّية األرثوذكسّية، ابلطريقة اليت فرضتها االمرباطوريّة  

 تطّوراً طبيعّياً، ألّن اجلندي الفاّلح من آسيا الصغرى حارب املسلمني أصاًل ليحّرر البالد ألمثاله وليس
عشق القتال،   هو  الذي  لإلمرباطوريةيضاف إىل هذا املرض اآلخر    آلخذ الضرائب وساليب األراضي.

ليس مع البلغار فحسب، بل على اجلبهة األخرى، حيث بقي يصارع املسلمني هبدف كسب شواطئ 
 . وبقيت هذه الروح حىت رأينا االّنيار الذي حصل يف عام926الفرات على مدى قرن وربع، بدأ من  

الغلبة بدل االستقرار   حتقيق كان اختيار اإلمرباطورية الرومانّية الشرقّية يف كّل هذه احلاالت  م.  1071
واألمان. لقد أثبتت تلك احلكومة أّّنا فقدت روح السياسة واالعتدال، مع أّن هذا هو ما كان تتحّلى به 

ة السابقة، ومل يكن هناك جمال ألن يتقّمصه نفس االمرباطوريّة من قبل. لقد برز شبح االمرباطوريّة الرومانيّ 
اتن، وفعالً تنافست االمرباطوريّة األرثوذكسية والبلغار على من يتقّمص ذلك قوّ إاّل قّوة واحدة، ال  

 الشبح، فكان يف هذا هالك االمرباطوريّة املسيحّية األرثوذكسّية.

االمرباطوريّة   على يدّية  أطلنا يف وصف ما حدث نتيجة لتقديس شبح االمرباطوريّة الرومان
ثوذكسّية واخّتاذها صنماً، ألّن هذا حمور رئيسّي، اخّتاذ الصنم. ومل يقتصر األمر على منطقة ر املسيحّية اال

االمرباطوريّة املسيحّية األرثوذكسّية، فمنذ القرن العاشر امتّدت هذه االمرباطوريّة حىّت مشلت البلغار 
د أصبح أشّد ضيقاً، فقد تبع بعضهم صنماً وتبع آخرون صنماً آخر، ، وكان الصنم املعبود قواليوانن 

 وكما هو متوّقع مل يلبث هذا االنقسام حىّت أسقط اجلميع. 
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 الفصل اخلامس والعشرون

 

 داوود وجالوت: تقديس وسيلة زائلة

 

وجه آخر للتقديس. فسنتابع هنا بدأ من صراع داوود وجالوت كيف تنجح وسيلة   لدينا اآلن
هلذا الذنب.   الشديد ، وكيف أييت العقاب  حربّية، مث تقّدس يف مرحلة الحقة مع أنّه ال حيّق هلا أن تقّدس

كان جالوت قد كسب قبل احلادثة الشهرية سلسلة من االنتصارات بسالحه التقليدّي، الرمح الثقيل 
ودرعه الذي ال خيرق، فلم يعد يتصّور عنها بديالً. فتحّدى العدّو أن أيتيه أحد ليقارعه رجالً لرجل، ومل 

كان يعلم وكان داوود يعلم أّن هذا الفىت ليس كفأ له   يتصّور أحداً أييت إالّ وهو حمّصن مثله ومسّلح مثله.
 آخر.   إذا حاربه بنفس سالحه، ولكّنه مل يالحظ إمكانّية وجود سالح

صحيح أّن هذا الدرس ال ينسى، ولكّن العربة التارخيّية فيه أّن التاريخ يظّل أييت بصور متجّددة 
من التحّدي، ينهزم فيها من ال يكون صاحياً للجديد. فحينما ظهرت الكتيبة املتالصقة كانت شيئاً 

ملقاتلني الربابرة املبعثرين إىل جزء من جديداً ميّثل كتلة ال يستطيع مالقاهتا من مل يفهم آلّيتها، وهي حتّول ا
كتلة مرتاّصة، فكانت فّعالّيتها عشرة أضعاف نفس العدد من األفراد غري املنّسقني. ووصلت روعة 

ق.م.(،   620-650حرهبم الثانية مع مّسينة )  الكتيبة املرتاّصة إىل أروع مستواها عند االسبارطّيني يف
ارت قّوهتا حينما قّرر االسبارطّيون أن "يتكئوا على جماذيفهم" فلم ولكن حىّت هذه الكتيبة املرتاّصة خ

هزمت  حىّت  ق.م.(  404-431البلوبينيزيّة )-ميِض سوى ثالثني عاماً على نصرهم يف احلرب االثينّية
كتيبة االسبارطّيني، على يد جنود اثينّيني حيملون سالحاً خفيفاً، وبعدها على يد الرتل الطييب يف عام 

دونّية يف عام ق.م.، ولكّن هذين املنتصرين مل ميّر وقت طويل حىّت هزما على يد التشكيلة املق  371
ق.م. واليت كثر فيه االتنويع بني الكتائب املرتاّصة والعناصر اخلفيفة املباغتة، واليت تكون اليد العليا   338

ثاين واالسكندر، ولكن ها حنن نرى دونّية على يد فيليب القوطال نصر القوى املفيها للفوارس املقاتلني. 
يقهر نراه يقهر يف القرن الثاين ق.م. على يد الرومان الذين أحدثوا ثورة  ال دويّن الذيقنفس اجليش امل
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دونّيني ألّّنم حققوا قاستطاع الرومان أن يغلبوا امليف فّن احلرب، بعد صراعهم الصعب مع هانيبال.  
ني خمتلفتني متاماً، قّوة الكتيبة وقّوة املشاة، تنسيقاً جعل أّي جندّي تقّدماً عليهم، يف التنسيق بني قّوت

قابالً أن يقوم أبّي دور خفيف أو ثقيل. كان الرومان قد وصلوا إىل أقصى درجة من فّعالّية املشاة قبل 
لرومايّن اخرتاع البارود. لكّن املشاة مل يبق هلم أصالً مقاومة أمام الفوارس املدّرعني، كما حصل للجيش ا

املدّرب أما الغزاة القوط، وكأّّنم نسوا درسهم الذي تعّلموه قبل ذلك بسّتة قرون أمام جيش هانيبال 
دونّيني أمام اجليش قمرّة أخرى مشكلة "االّتكاء على اجملاذيف"، وهو خطأ امللدينا  املدرّع الفارس. فهنا  

فارس الرامي ابلقوس والسهم مل يستطع الوقوف وحىّت املغويّل الذي كان يبّث الرعب خبّفة الالرومايّن.  
م، حني   1250أمام املماليك املصرّيني، وهؤالء قد قّدموا الدرس عن تفّوقهم يف معركة منصورة يف عام  

هزموا جيش الفرانك وملكهم سنت لويس، فقد دفع هؤالء مثناً ابهظاً لغرام كّل فارس إبظهار تفّوقه 
 القرن الثالث عشر يف موقف ال يبارى يف شرق البحر األبيض الفردّي. وهكذا ظهر املماليك يف

بنابليون   1798مود حىت جاء عام  املتوّسط. لكّن هؤالء أيضاً "اّتكأوا على جماذيفهم"، فقد أصاهبم اجل
مسّلحاً بسالح ال يعرفونه. كان اجليش الفرنسي قد تعّلم تقنية اجليش االنكشاري العثماين، مع تسّلحه 

لناريّة. وتستمّر القّصة حىّت بعد هذا، فالفرنسيون اعتمدوا على وسيلة سابقة فهزموا أمام ابألسلحة ا
، هذا مع أّن بروسيا دفعت مثن نصرها على املدى الطويل أكثر ممّا دفع 1871بروسيا يف عام  

وسّي مسح للتفكري االسرتاتيجّي أن رب أذهل بريق النصر عيون اجلنرال الالفرنسيون مثناً هلزميتهم، فحني  
. هلذا فال خيرج عصران عن هذه القاعدة، 1918-1914يتجّمد، فكانت النتيجة ما حدث يف حرب  

 فتقديس وسيلة جنحت يف السابق واخّتاذها صنماً جيلب اهلزمية. 

 

 

 الفصل السادس والعشرون

 

 الظفر  ةالكرسّي البابوّي يف روما: مخر 
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فرمّبا لن جند   من النشوة اليت جيلبها الظفر واليت جتلب اخلسارة.صورة عاّمة    هوما نعرضه اآلن 
مثااًل أوضح على هذا التنازع القاتل حينما ينتصر احملارب ابألسلحة مقابل خسارة روحّية ممّا حصل وال 

م أن   1870وحىّت   1046يزال حيصل للبابويّة. حصل يف هذا الفصل من سرية البابويّة، أي منذ عام  
أقال االمرباطور هنري الثالث   1046استسلم البااب وهو يف مقرّه البابوّي مرتني حلاكم دنيوّي. يف عام  

كان جيش امللك   1870ثالثة ابابوات متنافسني يف جملس سوتري وعنّي اباب من اختياره، يف عام  
هلا من سيادة خارج الفاتيكان. فيكتور إميانويل هو الذي احتّل روما ونزع من يد البابويّة آخر ما تبّقى  

 تعامل املسيحّي للعصر الوسيط، يف الوقت الذي حدثويف هذه الثمانية قرون بني التارخيني كان إنشاء ال
فيه هذه املصائب الروحّية. فهذه املؤّسسة اليت هي األعظم يف العامل الغريب انتقلت من الضعف الشديد 

، ومل يكن الذنب سوى ذنب نفس البابويّة يف د إىل السقوط الشدي إىل الظفر الكبري، مثّ من الظفر الكبري
 روما.

تسكوانيا، منصبه يف روما يف الربع الثاين من القرن   وامسه األصليّ حينما تسّلم هيلدبرانت،  
احلادي عشر، وجد املنطقة منطقة مهملة من مناطق اجملتمع البيزنطي، ال فيها دفاع عسكرّي وال فيها 

، ولكّنه وخلفاءه جنحوا يف حتويل مقّرهم إىل املؤّسسة األوىل يف اجملتمع املسيحّي الغريّب. ميزة أخالقّية
ولعّل أفضل ما نقول عن هذه املؤّسسة إّنا النقيض للنظام الرومايّن الشرقي الذي وصفناه يف فصل 

على القلوب ما حّققه   سابق. لقد جنح هيلدبرانت يف مقرّه البابوّي يف إقامة امرباطوريّة فاقت يف سيطرهتا
االابطرة يف االمرباطوريّة الرومانّية الشرقّية، بل إّن ممتلكاته كانت أوسع من ممتلكات شارملان، فشارملان 

االمرباطور   جنح يف توسيع رقعة حكمه، ولكن أبمثان مدّمرة، من الراين إىل اإللبه، وهو نصر مل حيّققه حىّت 
إىل إجنلرتا، بل واستسلمت هلا اسكندانفيا وبولندا وهنغاراي،  أغسطس. بينما وصلت سيطرة البابويّة

 وذلك بعد موت شارملان مبئيت عام.

نقيض سياسة االمرباطوريّة الشرقّية، سياسة قائمة على الثقة فنجاح البابويّة كان لتبّنيها سياسة  
من الشروط اليت ال بّد منها للنمّو.   واحلّب. مل حترم البابويّة اجملتمع األوريّب الناشئ من احلريّة واملرونة، أي

كان هناك إقرار عام ابلسلطة الروحية للبااب، ولكن كان هناك تفاهم عام على حريّة الدول األعضاء 
السياسّية. مثل هذه العالقة املزدوجة، االرتباط الروحي واحلريّة السياسّية، محت بالداً مثل هنغاراي وبولندا 

شارملان، كما حدث مثالً للسكسونّيني سابقاً ولإليرلندّيني والربوسّيني   من أن هتزم وتضّم إىل دولة
املدينة لومباردي أن حتافظ على استقالهلا بفضل العالقة مع الكرسّي -الحقاً. وكذلك استطاعت الدولة

ا يف املدن اليت بدأت تؤّكد استقالهل-البابوّي يف وجه االمرباطور فريدريك األّول مث الثاين. وحىّت الدول
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، كما نرى يف موقف البااب انوسنت الثالث واعرتافه بتوسكاين يف إيطاليا كان موقف البابويّة منها منفتحاً 
ويف املدن. كان املوقف شفوقاً ورحيماً.  -م، وشّجع بيزا على االنضمام لرابطة هذه الدول  1198عام  

م، وهو صلح   1143روما نفسها كان الكرسّي البابوّي سريعاً يف حتقيق الصلح مع احلركة املدنّية يف عام  
 م.  1188جّدده انّوسنت الثالث يف عام 

السّر يف كّل هذه النجاحات أنّه كان واضحاً للجميع أّن البابويّة مل تكن تطمع مبكاسب 
سلطتها الروحّية مع املطامع اإلقليمّية كما كان شأن أو أن تغتصب سلطة أحد. مل ختلط    األراضي

االمرباطوريّة يف القسطنطينّية، فقد رأينا كيف كانت االمرباطوريّة الشرقّية مغرمة ببعث شبح االمرباطوريّة 
الرومانّية القدمية يف صورة حكمها هي، وكيف كانت يدها ثقيلة على من ينضّم إىل العقيدة 

وط التماسك يف العامل املسيحّي الغريب أدّق، ولكّنها أوسع، وكانت أسس هذا االرثوذكسّية. كانت خي
التماسك املسيحي يف العصور الوسيطة قد أرسيت يف القرن احلادي عشر. وإمّنا حتّولت هذه اخليوط 

سة ه حريصة على تنقية هذه املؤسّ ئاحلريريّة إىل حديد فيما بعد. كانت البابويّة يف أايم هيلدبرانت وخلفا
من البالءين املعروفني: اخّتاذ احملظّيات والفساد املايّل، ورّكزت اهتمامها على ختليص األراضي املقّدسة من 

وأهّم من كّل ذلك كان إنشاء مؤّسسات مثمرة، مثل اجلامعات، وجتنيد أفضل قوى .  24العدّو املسلم
          األّمة املسيحّية الزدهار البابويّة.

وط البابويّة كما أدهشه صعودها وانتصارها الروحّي. فقد محلت هي نفس بهلسيدهش املراقب  
الفريوس الذي ظّلت تدأب على حماولة ختليص اجملتمع املسيحّي الغريّب منه. ها قد فرضت البابويّة مثناً 

كانت ولكّن مل حيصل األمر فجأة، فقد  لشراء املنصب الكهنويت، وصارت البابويّة رمزاً للتقليديّة والطمع. 
البابويّة تعلم يف البداية أنّه ال أمل هلا ابستخدام القّوة للتغّلب على الفوضى، وحينما أصدر هيلدبرانت 

م، كانت القّوة األخالقّية لقراره كافية ليأيت امللك إىل مقّر البااب.   1076حرماانً حبّق هنري الرابع يف عام  
ي: هل على جندّي هللا أال يرفع سالحاً سوى ضع البااب فيها أمام التحدّ وجاءت مناسبات عّدة وُ 

سالحه الروحّي؟ أو هل يستخدم سالح عدّوه؟ أيّهما هو املوقف املسيحّي الصحيح؟ ها هو البااب 
م، فقد احتاج املال لتنظيم    1045جرجيوري الرابع يواجه مثل هذه األسئلة يف فرتته اليت بدأت يف عام  

نفس الكنيسة على يد من يفرتض أّّنم سدنتها. على يف    ملؤمنني يسرقمؤّسسته، وكان املال املتوّفر من ا
وهكذا شعر هيلدبرانت أبنّه على صواب حينما كّون جيشاً وأجرب اللصوص على إعادة املال. مل يكن 

 
روح الدين، بل هم من دمر القسطنطينّية صار معروفاً لكّل ابحث، غريب قبل املسلم، كم كانت احلروب الصليبّية متعصبة وبعيدة عن  24

 اليت دعتهم أصالً إلنقاذها. 
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، ففي عام هناك خطأ واضح يف اخلطوات األوىل، ولكّن االحنراف اّتضح يف آخر أاّيم هيلدبرانت
حرق على يد ب مقّر البابويّة بل أُ على فراش املوت، منفّياً يف سالرينو، ّنٌ م، وهيلدبرانت    1085

النورمان. وهكذا بدأ صراع هيلدبرانت مع امللك هنري الرابع حىّت امتّد إىل كّل العامل املسيحّي، مّث استمّر 
ام القّوة، وكان النزاع العسكرّي بني انوسنت الرابع وفريدريك الثاين. لقد اختار هيلدبرانت طريق استخد 

 نتيجة ذلك أن انتصر أعداؤه: الدنيا، واجلسد، والشيطان على مدينة هللا.

أرادت ختليص العامل منه، وهكذا حصل  مالقد وقعت البابويّة يف شرك التنافس على القّوة، وهو  
اجات املالّية لبقّية ميزاهتا اليت انقلبت إىل ضّدها. ففرض رسوم على املناصب الكهنوتّية كان يربّره احل

املتزايدة لتمويل القّوات العسكريّة لنزاعات طالت بني البابويّة واالمرباطوريّة، حىّت انصاعت البابويّة يف 
وبعد أن استنزفت البابويّة مواردها يف نزاعها مع االمرباطوريّة الرومانّية افينيون ألحد منافسّيها الدنيوّيني.  

دول الدنيويّة، ومل تتوان  يف اخّتاذ أشكال األهّبة اليت كانت تلك املقّدسة، وضعت نفسها حتت رمحة ال
نفسها لالدول تعتّز هبا، ومل يكن ما مّن به هؤالء على البابويّة من مكاسب إال شيئاً زهيداً. لقد مسحت  

اآلخرين، وصارت ترى سالمتها يف اجلمود والركود، كما نرى مثاًل يف موقفها القاسي أن متشي مع تّيار  
لكّن كّل   جتاه التجديدات الربوتستانتّية، بل ضّد أكثر العلوم املاديّة احلديثة وأفكار الغرب االجتماعّية.

احنرافات البابويّة، هذا القلب لألدوار، ميكن إرجاعها إىل هذا االختيار القدمي للسيف املاّدي بدل 
ا نتيجته القاتلة، فقد سكرت البابويّة السيف الروحّي. وحينما ظهرت انتصارات الكنيسة املاديّة كان هلذ 

حىّت أصبحت الوسيلة هي الغاية، فبينما كان جرجيوري السابع يقاتل إلزاحة عثرة من طريق ابنتصاراهتا،  
إصالح الكنيسة، جاء انوسنت الرابع ليقاتل بعده مبئة عام ليحطّم القّوة البابويّة. لقد كان اّنيار البابويّة 

 . مأساوايًّ اهليلدبرانتيه  

م استدعي ثالثة رجال كّلهم يريد أن يكون البااب   1046خذ مثالً هذين املوقفني، ففي عام  
ال يستحّقان املنصب مّث أجرب الثالث  اأمام عرش االمرباطوريّة الرومانّية املقّدسة، وحكم على اثنني أّّنم

وذلك يف جملس سوتري، وكان اآلمر فيه االمرباطور هنري الثالث، وفعاًل تنازل البااب  على االستقالة
البااب يوحّنا الثالث   القىم حني   1415جرجيوري السادس عن اببويّته. قارن هذا مع ما حدث يف عام  

الذي ترأسه االمرباطور سيجيسموند. سوف يالحظ املراقب   جملس كونستانس نفس املصري يف  والعشرون 
ماذا حدث من انفراط أخالقّي يف هذه القرون األربعة بني احلادثني، فجرجيوري السادس كان يف إدانته  

مهسة. وكم يبعد هذا عن أن يصدر عنه  ظلم أدانه العامل املسيحّي كافّة، ومع ذلك فقد قبل مصريه بدون  
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مل تكشف أشنع التهم مع أنّه  ا الثالث والعشرين؟ فقد فّر وأجرب على العودة كسجني، و موقف البااب يوحنّ 
 اهّتم ابلقرصنة والقتل واالغتصاب واملثلّية وإتيان احملارم. فقد    ضّده،

تلّقى البااب ليو التاسع اهلزمية يف عام   املوقفني  أو ميكن للمراقب أن يقارن موقفني، يف أّول
ا على يد النورمان، وهو حادث يقارن هبزمية البااب إنوسنت الرّابع يف عام يف جنوب إيطالي  1053
، ولكن م على يد مانفرد. مظهر األمور يدّل على أّن ما عاانه ليو كان أكثر ممّا عاانه إنوسنت  1254

 إىل األخالق والتفكري، فسنجد هزمية انوسنت هي األعظم، أخالقّياً. فقد  املظهر اخلارجيّ حني نتجاوز  
كان ليو يقاتل بعون من القوى األرضّية يف الشرق والغرب ليقهر عصابة من قطّاع الطرق، وما كسر قلبه 
مل يكن خسارة خاّصة، بل املذابح اليت تعّرض هلا الرجال ممّن تبّنوا رسالته. بينما إنوسنت كان يقاتل ابن 

جيلني أو ثالثة. وكان ما قتله هو   عدّو مهزوم حيمل البااب ضّده بغضاء حتمله على االنتقام حىّت بعد
فشله وإحباطه، وما كان االبن املقاتل حيمل نوااي عدوانّية مثل أبيه. فرغم تشابه اهلزميتني إالّ أنّه ال ميكن 

 إىل أي حّد تدّنت البابويّة عرب هذين القرنني.  يظهر لناهنا أن  املقصود  مقارنتهما أخالقّياً.  

فحينما جاء هيلدبرانت إىل البابويّة يف نتابع املسرية بشكل عام،  أيضاً أن    األوضحقد يكون من  
م صادف قدومه استيقاظاً جديداً للعامل املسيحّي الغريّب بعد مخول شديد، ويف هذه   1046عام  

الصحوة كان العامل املسيحّي الغريب يطمح إىل حياة أفضل، وكان أمام البابويّة خيار أن تقفز بقفزة واحدة 
لسّلم األخالقّي إىل أعاله، أو أن تبقى على حاهلا وال يبقى حّل سوى تقسيمها وتوزيعها. من أسفل ا

أن تكون قائدة العامل   :هذا ما واجهه هيلدبرانت، فصّمم على أن حيّقق ما هو مفروض يف البابويّة
بحلول املسيحّي يف األخالق. وضع لنفسه مهّمة مستحيلة، ويف غضون ثالثني عاماً صنع املستحيل. ف

م كان قد كسب املعركة ضّد الفساد اجلنسي واملايل للكنيسة املسيحّية، ألّن وضعها يف   1075عام  
هنا وقع هيلدبرانت بعد انتصاره يف هذه املعركة القرن السابق على قدومه كان فعالً وضعاً فاضحاً.  

سؤولني يف مناصبهم. وال شّك املزدوجة يف خطأ رمّبا كان مضطراً إليه، إذ ضّم إىل حقوقه حّق تنصيب امل
لكّن هذه املربّرات غري أّن هيلدبرانت وأتباعه كانوا يرون أّن حريّة الكنيسة ال تكمل بدون هذه اخلطوة.  

مقبولة، خاّصة أّن هيلدبرانت رأى كيف كانت االمرباطوريّة املقّدسة الرومانّية معه يوم خاض معركته ضّد 
 ،وفعالً كان من نتيجة هذه اخلطوة، خطوة اإلصرار على تنصيب املسؤولنيالفساد الذي حتّدثنا عنه. 

نزاع أورث جرحاً ال يرقأ يف جسم العامل الغريّب، وفعالً كانت النار اليت أوراها هيلدبرانت ال تزال تشتعل  
 بعد ذلك مبئة عام.
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-1198  على كرسّي البابويّة  وفصل آخر من املأساة بدأه البااب إنوسنت الثالث )جلس
. يف احلقيقة م( فقد سنحت له الفرصة ليحكم مثل سالطني القرون السابقة كّل العامل املسيحيّ   1216

أّن إنوسنت كإنسان كان نبيالً، ولكن سلطته أورثته مقداراً من الغرور، وهذا يظهر يف أمور عديدة: يف 
 تعامله مع أسرة هوهنشتاوفن، ويف تعامله مع أسلحة احلروب الصليبّية، ويف تعامله مع االمرباطوريّة، ويف

 موقفه من أعظم رجل يف ذلك العصر، القّديس فرانسيس.

كان أّول ما عمله إنوسنت لدى تسّلمه املنصب أن دعا إىل محلة صليبّية لتخليص اإلمارات 
ة، الفرانكية يف سوريّة من يد األيوبّيني، ولكن احلملة خرجت عن خّطها، وخانت ثقة املسيحّية الغربيّ 

ووّجهت جهودها للتصادم مع إخواّنم املسيحّيني يف االمرباطوريّة الرومانّية الشرقّية. نعم لقد اثرت نفس 
محلة حيارب فيها يرسل    1204إنوسنت النبيلة هلذا، ولكن ملاذا نراه بعد أربعة سنوات فقط، يف عام  

؟ األرثوذكس  املسيحّيني الشرقّيني  حىّت ليس ضدّ  هذه احلرب مل تكن  ضّد املسيحّيني، بل إنّ   ون املسيحيّ 
فهل هذا البااب الذي أبدى توّجعه لتحطيم القسطنطينّية على يد الفرنسّيني الصليبّيني يظّن أّن أتباعه 

سيبدون رمحة أكرب وهم يهامجون منطقة من أغىن املناطق يف العامل املسيحّي الغريّب؟ وهل ظّن أنّه سيطلق 
 قوى العنف فيكسب؟

بداهة االختيار الصحيح بدا فاضحاً يف تعامله مع القّديس فرانسيس، وال   هذا الضعف يف
يدري املرء كيف يضع اخلّط هنا بني قّلة الفهم وبني الغرور. فهل كان ال يبايل بعظمة فرانسيس أو ال 

 يفهمها؟ أال يهّمه املستوى الروحي لعصره؟ وأبدى إنوسنت مظهراً أخر من قّلة التواضع حني مّسى نفسه
. وتال هذا صدام بني البابويّة واالمرباطور فريدريك األكرب"ممّثل املسيح"، ومل يتعّلم من تواضع جرجيوري  

الثاين فاقت كّل ما سبقها من صدامات، وجلبت على العامل الغريب خراابً مل حيصل مثله منذ أتسيس 
 ذلك اجملتمع.

م، فهل ستستغّل الكنيسة الفرصة   1250يف الفصل التايل مات فريدريك الثاين فجأة يف عام  
م( على   54-1243نوسنت الرابع )جلس  إالسرتجاع السالم إىل العامل املسيحّي الغريّب؟ أصر البااب 

موقفه من أالّ يقبل السالم طاملا بقي فريدريك أو أّي من أسرته على العرش، وثبت أّن هذا املوقف كان 
 تّية.  ندبر لانً عن انتحار البابويّة اهلياحنرافاً أخالقّياً حقيقّياً. لقد كان إعال

نوسنت الرّابع، وظهر الغرور مرّة أخرى إواستمّرت العداوة ألسرة فريدريك يف البابوات من بعد  
ابلذكرى املئويّة للبابويّة. لقد كان غافاًل عن أّن م    1300حني احتفل البااب بونيفيس الثامن يف عام  
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وسهم ضغينة الستمرار الضريبة اليت كان هلا حاجة للحرب القساوسة يف األرايف حيملون يف نف
وحىّت املسيحّي العادي ال يرغب أن  ؟انتهت احلرب ّنايتها الفاجعةفلماذا تستمّر بعد أن  القرطاجّية،  

جيازف حبياته ملساندة البابويّة ضّد االمرباطوريّة، كما كان يستجيب يف عصر هيلدبرانت. لقد جازف 
، زاعماً أنّه ليس هناك من سالح أرضي يقوم أمام سالحه الروحّي. وهنا قبض على قارعة ملك فرنسامب

البااب يف افينيون، وكان االنشقاق األكرب الذي مّزق العامل املسيحّي الغريّب، ولو كان بونيفيس يفّكر ملا 
ساوسة يف وّرط البابويّة يف موقف ال حيمد عقباه، وهو يعلم ضعفها يف تلك الفرتة. وكان موقف الق

نظاماً   لدى دخول القرن اخلامس عشر  األرايف قواّيً وحريصاً على سالمة البيت املسيحّي حني طلبوا
؟ ال، كان موقف شبه برملايّن للبابويّة الخّتاذ القرارات الّصائبة، فهل مسعت البابويّة لصوت العامل املسيحيّ 

، نظام ال يقبل أّي قيد أو شرط من  لعملهاالبابويّة مرّة أخرى صّم آذاّنا واختيار نظام استبداديّ 
وجرى التأكيد عليه م   1417خارجه. هذه هو القرار الذي اخّتذ يف جملس كونستانس يف العام احلاسم  

. صحيح أّن البابويّة حاولت يف هذه الثالثني عاماً بني التارخيني أن تقوم بكثري 1448يف ابزل يف عام  
من اإلصالحات، ولكّن اإلصالحات مل تكن لتحدث والبااب ال يعتنقها كأولّيات، بل كانت األولّية 

ح الكنيسة على أنّه مطلب صغري، وتضخيم عنده لتأكيد سلطته اليت ال ترّد، فقد كان ينظر إىل إصال
دور البااب على أنّه مطلب كبري. وبقدوم البااب بوجيناس الرابع كانت املواجهة قد صارت سافرة بني 

البابويّة وحركة جملس ابزل. لقد أخذت نشوة الظفر البابويّة حىت انغمس البااب يف شهوة التمّتع ابلقّوة 
إيطاليا. ومل ميّر قرن سون احلكم االستبدادّي متاماً مثل أّي حاكم دنيوّي يف والسلطان، وكان الباابوات ميار 

من الزمان بعد جملس ابزل إاّل والبابويّة قد وقعت يف احلفرة اليت حفرهتا لغريها. فقد عاملتها القوى 
 من  ةمن القوى الضئيلة يف إيطاليا، بل كواحد   ةالكبرية خلف األلب يف القرن السادس عشر كواحد 

وقتها درسها، وانسحبت من لعبة احلروب، ولكّن هذا مل ينقذ البااب انوسنت البابويّة أصغرها. تعّلمت  
بعربة على   لسحاحلادي عشر من تعايل امللك لويس الرابع عشر، ومل ينقذ البااب ابيوس الثامن من أن يُ 

 يد انبليون.

ياً كّل الدول اليت اختارت ومل تكن خسارة البابويّة كقّوة ماديّة فحسب، فقد خسرت روح
اعتناق الربوتستانتّية، بل وأربعة أمخاس الدول اليت بقيت كاثوليكّية، ألّن الذي صار صاحب الكلمة من 

بني الكاثوليك مل يعد البااب بل قّديسون إصالحّيون. فهل صلحت البابويّة؟ مل تصلح، فقد عادت يف 
العقالنّية، ومبا أّّنا مل تقبل شيئاً من التحّوالت ضة العلمانّية  القرن الثامن عشر لتقيم ثورة مضاّدة ضّد النه

 الدميقراطّية أو القومّية، فإّّنا خسرت على أرضها، وذلك من خالل احلركة القومّية اإليطالّية. 
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ها قد خرج القرن العشرون حبركة إصالح الذات ضمن البابويّة، كما كان هيلدبرانت، والذي 
السابع، قد أطلق إصالح الكنيسة يف القرن احلادي عشر، وكما حدث يف القرن   أصبح البااب جرجيوري

. فلننتظر حىّت نرى. لقد كانت الكنيسة الكاثوليكّية حمضن القديسني، وكان أعظم من اخلامس عشر
أخرج العامل الغريّب حىّت اآلن هو القديس فرانسيس اسيّسي، ولكن أتيت البابويّة يف كّل مرة فتقضي على 

صادهم الروحّي لشّدة حرصها على السلطة. وال حاجة أن يستمّر هذا يف املستقبل، ولعّل البااب يوحّنا ح
الثالث والعشرين يظهر على يديه إهلام جديد، بعد أن ظهرت سياسته الواسعة القلب، وإذا خذلت 

حلياة الروحّية. لقد أبدى بوصفها قائد ا  البابويّة املسيحّيني مرّة أخرى فإّن الثمن سيكون املؤّسسة نفسها
الباابوات من قبل يوحّنا الثالث والعشرين أّّنم مثال غري مناسب بسبب سكرهم ابلنجاح األرضّي، وهذا 

 يقتل اإلبداع.
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 اخلامس الباب

 

 تفّتت احلضارات

 
عكس تّياره. ولكن إذا   من املستحيلاحلضارات ليس قضاء ال مفّر منه، وليس    سقوطرأينا أّن  

متابعيت أّن له طريقاً معهوداً يف غالب   من خاللحدث أن ترك تفّتت احلضارات ليستمّر، فإّنين أجد  
التعّلق مبكاّنم عن   القادة، القّلة املبدعة،  ، وحياول هؤالءيظهر فاصل يبعد اجلماهري عن قادهتماحلاالت.  

لى اإلبداع. سأقوم يف هذه القسم مبتابعة تفّتت اجملتمع كما طريق استخدام القّوة، بعد أن فقدوا قدرهتم ع
وهذه األخرية تتشّكل من   ،يظهر يف األقلّية املسيطرة، ويف الربوليتاراي الداخلّية، ويف الربوليتاراي اخلارجّية

عات الربابرة الذين هم جريان احلضارة؛ وأحاول أن أاتبع ردود الفعل االجتماعّية ضمن كّل من هذه اجملمو 
ألزمة التفّتت. سأجد أيضاً انشقاقاً نفسّياً يف روح الناس موازايً لألزمة املذكورة. تظهر اآلن توّجهات 

للنجاة. أّما سعياً   نفسّية من عدم التواؤم، ويفقد الّناس الطريق، ويندفعون كالعميان يف دروب جانبّية
أمسى من جمّرد األكل والشرب، وهم حياة النفوس األمسى فهم ينعزلون عن اجملتمع، وحياولون أن جيدوا  

 بذلك يبذرون البذور لتجربة روحّية جديدة

 

 الفصل السابع والعشرون

 

 أعراضهو   احلضاريطبيعة التفّتت  
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حنن منّر اآلن من سقوط احلضارات إىل تفّتتها، وأّول ما علينا االنتباه إليه أاّل نظّن هذا االنتقال 
 نظّن أّن احلضارة حينما تسقط، فإّن هذا سيتلوه حتماً تفّتتها مّث حتّللها. ، أالّ وغري قابل للتدّخل  حتمّياً 

هذا ليس ما حدث لكّل احلضارات. هناك كما رأينا نعم إّن هذا هو ما حدث للحضارة اهليلينّية، ولكن  
حضارات حضارات "تتوّقف" عن النمّو يف مرحلة ما، وأوضح مثال على ذلك احلضارة املصريّة، وجند  

يتوّقف سقوطها عند مرحلة ما، فاحلضارة املصريّة كانت مصابة مبؤّشرات السقوط يف ّناية األلف الثالث 
عاماً آخر، وهي مّدة تعادل ثالثة   2500متّسكت بعناد ابحلياة، بل عاشت ملّدة    اق.م.، ولكّنه

اإلضافّية كان هلا مثن، فقد عاش ولكّن هذه احلياة  بداية سقوطها.  إىل  من والدهتا ومنّوها  الفرتة  أضعاف
 اجملتمع املصرّي يف حياة هي أشبه ابملوت، عاش يف احلقيقة متكّلساً.

الذي نتعّلمه من هذا الدرس املصرّي هو أّن التفّتت ليس عملّية روتينّية تصيب كّل جمتمع، بل 
وحىّت بعد أن يكون التفّتت حقيقة هو عملّية واسعة، ومعناه أنّه يعرض هلا تغرّيات يف الشكل والسرعة.  

واقعة فإّن هذا ال يعين أنّه جيري حسب طريق مرسوم ليصل إىل التحّلل، ويدعوان كّل هذا إىل نظر دقيق 
 إىل طبيعة هذه املسرية.

التحّدي يفيدان يف دراستنا لتفّتت احلضارات أن نتذّكر معيار منّو احلضارات، فقد مّر معنا أّوالً  
تحّدي كمعيار لنشوء احلضارة، مّث مّر معنا يف حبثنا عن معيار منّو احلضارة حالة احلماسة واالستجابة لل

والنشوة اليت حتّول حالة االستجابة الناجحة للتحّدي إىل ترجيح كّفة عدم التوازن، أي إاثرة حتّد آخر، 
مث استجابة انجحة   ر،ويكون النمّو هو هذه السلسلة من حتّد يعقبه استجابة انجحة، مّث إاثرة حتّد آخ

فنفس القاعدة جند أّّنا تنطبق هنا، وهي ما اعتربانه املقياس الصحيح لنمّو احلضارة.    .وهكذا...  
فالتفّتت ليس حادثة مفردة، بل عملّية طويلة األمد، وهي كذلك حتّد بعد حتّد، ولكن بدل أن تكون 

سلسلة األحداث يف احلضارة اهليلينّية على   تكون فاشلة. خذ مثالً   ااالستجابة انجحة يف كّل مرّة فإّنّ 
مستوى السياسة العاملّية انطالقاً من ثورة سولون االقتصاديّة واضطرار اجملتمع اهليليين إىل فرض نظام 

نرى أّن أثينا فشلت يف حّل املعضلة من خالل إقامتها حللف ديليان، ممّا قاد فيليب   :عاملّي سياسيّ 
وملا فشلت حماولة فيليب، أعقبها حماولة أغسطس عن طريق حلف كورنث،    املقدوين إىل حماولة احللّ 

كابوس حلّلها من خالل "السالم الرومايّن". لدينا مثال آخر هو حماولة اجملتمع املصرّي حّل مشكلة ال
االجتماعّي، بدأ من حماولة التخّلص من امللكّية التأليهّية، وهي حماولة فشلت، وتالها سلسلة من صعود 

 الفالح املسكني.  ظهروكّلهم على   ومن أمامهم امللك،  قسيس مث اجلندي احملرتف،ال
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لكّن حبثنا ومالحظتنا لوجوه التشابه بني النمّو والتفّتت )مع استبدال كلمة "الناجح" ب  
يف فرتة النمّو نفس التحّدي   ه ال أييتجند فرقاً حامساً، وهو أنّ   فنحن، ليس من كّل وجه "الفاشل"(

بينما ال   .، ففي كّل مرّة يتغّلب اجملتمع على حتّد ما، فإّن هذا التحّدي يصبح جزءاً من املاضيمّرتني
حيدث هذا يف فرتة التفّتت، ألّن التحّدي الذي فشل اجملتمع يف االنتصار عليه ال يذهب من الوجود، بل 

، حىّت حيصل أخرياً أن أيتيه إّما حّل متأخر أو جزئّي. ونتيجة لذلك أييت ليتحّدى اجملتمع مرّة بعد مرّة
من مظاهر النمّو تنويع ال ينتهي، يكون من مظاهر التفّتت تكرار نالحظ فرقاً آخر، وهو أنّه بينما يكون 

 وراتبة ال ترحم، كما إّن املشكالت ترتّكز أكثر وأكثر، حىّت أييت وقت تسيطر متاماً على عقول وأرواح
 أفراد اجملتمع الذي اّنزم أمامها.

سيواجهنا سؤال كّنا سألناه عن منّو اجملتمعات، هل لنمّوها اجّتاه حمّدد، وكان اجلواب هناك 
ابلّنفي، أنّه ليس لنا أن نرى اجّتاهاً حمّدداً لنمّو اجملتمعات. ولكن قد يكون اجلواب خمتلفاً هنا، رمّبا جند 

وحىّت التكّلس أو التوّقف يف حالة بني احلياة واملوت يكون خطوة حنو خطوات حمّددة لتفّتت اجملتمع،  
التفّتت احملتوم. ولكن ليس لنا أن خنرج مبثل هذه النتيجة بدون فحص احلضارات من أّوهلا إىل ّنايتها. 

كّنا قد رأينا أن فقدان التناغم هو العامل الرئيسّي يف سقوط اجملتمع، أي فقدان القدرة على تقرير  
 فقديصري. حنتاج أن نسري خطوة أخرى اآلن وحنّلل هذا الفقدان للتناغم. فاجملتمع فيه عناصر، وعندما  امل

. واالنشقاق قد يكون عموداّيً، بني فال شّك أّن هذا يعين متّزقاً، ويكون هناك انشقاقالتناغم    اجملتمع 
 اجتماعّياً.غري متوافقة    اجمتمعات متفّرقة، أو أفقّياً بني طبقات خمتلطة لكّنه

  زدادوت  حيصل يف اجملتمع يف هذه الفرتة صدامات بني أعضاء من الرتكيبة السياسّية للمجتمع،
ضراوة، حىّت أتيت "الضربة القاضية" وال يبقى إال دولة سائدة واحدة، تسّمى "الدولة املدنّية"،   صداماهتا

لى مقياس أوسع. أّما االنشقاق العرضّي، ولكّنها ال تزيد عن توّسع للدولة القبلّية القدمية، وإن كانت ع
فهو تفّرق بني الطبقات، وهذا انشقاق خاّص هبذه الفرتة من حياة اجملتمع. صحيح أّن االنقسامات 

وهذه على املستوى األخالقّي.   تكون يف أّي فرتة من حياة اجملتمع، ولكن ليس إىل هذه الدرجة املدّمرة
طبقة األقلّية املسيطرة،  ها حني ذكرانذه التشّققات، فقد ذكرانليست أّول مرّة حنتاج أن نذكر مثل ه

، وهي اآلن متارس القهر ةقيادهتا على الوهذه ليست سوى وريث القيادة املبدعة، بعد أن فقدت قدر 
، وهي غربة االجتماعّي لتبقي على سيطرهتا. وجند نفس الربوليتاراي الداخلّية، وهي يف غربة عن قيادهتا

وهذا   ، فهؤالء القادة دخلهم الفساد واخّتذوا أسلوب االستبداد للسيطرة على اجلمهور،وأكثرتزداد أكثر  
هناك الربوليتاراي اخلارجّية، وهي جمموعات الربابرة اجملاورين للحضارة. وكّل انشقاق بني هاتني الفئتني. مث 
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عقيدة أتتيها من خارج  تنضّم إىل  مثالً   من هذه اجملموعات هلا مؤّسسة تتمّسك هبا، فالربوليتاراي الداخلّية
فرتة تدريب اجلماهري، وهي طريقة التدريب اليت ذكرانها فيما خيّص  . نذّكر أيضاً بنقطة الّضعف  اجملتمع 

ممكنة االستمرار طاملا بقيت   من إصدار التعليمات وطاعة التعليمات  التقليدّي اآليّل. كانت هذه الرابطة
بداعّية ملا يظهر من مشكالت، ولكن بعد أن ينضب اإلبداع، فإّن الرابطة  األقلّية القيادية أتيت حبلول إ

تنفصم، هذه مع أتكيدان على أّن عالقة التقليد اليت تقوم هبا صفوف اجلنود تبقى على الّدوام غري 
 مضمونة، ألّّنا طاعة العبد، طاعة من ال يستخدم سوى صفة آلّية عند اإلنسان. 

ع الذي يبدأ ابلتفّتت، فلننظر يف نفس الوضع بعد االنتقال من العامل لدينا إذن كّل خيوط اجملتم
سيمون ملا -يفيدان هنا حتليل سانالكبري إىل العامل الصغري، من عامل اجملتمع بعمومه إىل عامل روح الفرد.  

، ففي حصل يف فرنسا قبيل الثورة، وهو يقرتح فرتتني من اتريخ اجملتمعات: فرتة "عضويّة" وفرتة "نقديّة"
الفرتة العضويّة يوّحد بني أفراد اجملتمع شعور مشرتك بتنظيم اجتماعّي وأهداف اجتماعّية، وتكون 

العالقات بني األفراد ويف عامل السياسة مستقرّة ومقبولة، ويكون استخدام السلطة يف خدمة ازدهار 
جملتمع من فرق متفّتتة، كّل منها حتمل أّما يف الفرتة "النقديّة" فيكون االمجاع قد اّنار، ويتكّون ااجملتمع.  

شعور العداوة حنو الباقني، وقد أوضح ماركس هذا املوقف بشكل أمنت يف حبثه لديناميكا احلياة 
، حني أّكد أّن البشر ميكن هلم أن يكون عملهم حنو غاية تتجاوز ما متليه عليهم ظروفهم االجتماعّية

وإن كانت املاركسّية اختارت طريق   وهذا تفكري استفاده من األداين ال من املذاهب املاديّة،  املباشرة،
التحطيم والعنف وسيلة لتحقيق هذه الغاية من إلغاء الطبقات، ألّن هذا هو الطريق حبسب املاركسّيني 

املاركسّي هو يف الواقع ما   إىل أن ال يبقى يف وجه الفرد ما مينعه من حتقيق قدراته اإلبداعّية. هذا التصّور
 حيصل للمجتمع يف فرتة تفّتته: إّّنا حركة حتطيم كّل شيء لتتهّيأ األرض للنبات اجلديد. 

السليّب، فالرايدة تقوم جبانب من هذا الّصراع، ألّّنا حتاول   اجلانبقد ال نرى يف هذه احلركة إالّ  
ه مكاّنا، فهي تستخدم البطش، والربوليتارية التمّسك ابلزعامة يف وقت مل يعد لديها إبداع تستحّق ب

حتّس ابلتخويف فهي تقابله ابلبغضاء، وحتّس ابلعنف فتقابله بعنف مضاّد. ولكّن هذه الصراعات يلد 
عنها دولة مسيطرة واحدة، راحة مؤقّتة قبل حتّلل اجملتمع متاماً. مثّ يلد عنها مؤّسسة دينّية جديدة تكون 

ا االحّتاد حدث يف مصر، على وقع الربوليتاراي اخلارجّية املمثّلة يف اهلكسوس، نواة جمتمع جديد. مثل هذ 
حيث قام حلف بني األقّلية السائدة والربوليتاراي الداخلّية يف القرن الثامن عشر ق.م.، ممّا أطال عمر 

 . نقول هذا حىّت يظهر أّن االنشقاق االجتماعّي ليس شرّاً حمضاً اجملتمع ألكثر من ألفي عام.  
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اخلاسر األكرب هي األقّلّية السائدة، فليس هلا مكان يف عملّية النمّو اجلديد. وهي ال تقبل حىّت 
، سواء أرادت الرايدة البائدة أم ال. إّن سيتحّققاخللق اجلديد    أن تسّلم الدفّة ملن ميلك األهلّية، لكنّ 

، ألّن هذه وقّصة جديدة  عملّية التحّدي واالستجابة للتحّدي ستحدث ولكن ضمن أحداث جديدة
حتتاج لقيادة جديدة هي ابلتأكيد غري الرايدة القدمية اليت ال متلك إال أن تعيد  ،الفئة، الربوليتاراي الداخلّية

 قّصتها اجلوفاء.

 

 الفصل الثامن والعشرون

 

 الربوليتاراي الّداخلّية

 

كما   ق.م.  431اهليليين بعد عام  لنبدأ مع ثيوسيديس، فهذا املؤرّخ وصف قّصة سقوط اجملتمع 
 يلي:

كانت حرب الطبقات وحشّية يف كروسريا، وكان أشّد ما فيها أنّنا ما رأينا مثلها، مثّ انتقلت القالقل حىت مشلت كّل العامل  
ما كان حيدث يف  اهليلييّن، كان هناك صراع بني قّواد الربوليتاراي واجملموعات الرجعّية، ودعوا القوى األخرى للمساعدة، وهو أمرٌ 

وهكذا جلبت احلرب مستعّدين للحلف مع األغراب ليوقعوا اهلزمية ابخلصوم من طبقة أخرى.  املتخاصمون  أاّيم السلم، وكان 
بني الطبقات مصيبة خلف مصيبة يف كّل العامل اهليليين، وتبقى الطبيعة البشرية على ما هي. كنت ترى يف أاّيم السلم كال  

عملون بنفس االجّتاه، ألّن سلوكهم مل يكن حتت رمحة األحداث. وكان دول العامل اليوانيّن تصاب واحدة بعد اجملتمع واألفراد ي
 ، وكّل صدام يغّذي الذي يليه بضراوة أكرب.األخرى بعدوى احلروب

وهو يتابع ليدين لقد وضع ثيوسيديديس اصبعه على روح احلرب اليت أتكل املبدأ األخالقّي.  
 الدوافع الشريرة اليت انطلقت يف نفوس الناس:

كان هناك تنافس على ابتكار احلفر وحبث عن الردود األشّد فتكاً، وصارت الكلمات تستخدم على هوى من يستخدموّنا،  
أصبح التعّصب املهووس هو . ؤول صار يطلق عليه الوالء واجلرأة، واهلدوء احلذر صار يطلق عليه اجلنبفالسلوك املتهّور غري املس

، املثل األعلى السائد. دخل العنف يف القلوب، ومن يدين العنف صار حمطّاً لالرتياب. وصار النجاح يف الكيد مقياس الذكاء
بل صار التحّزب أقوى   خائناً لقومه، وكجبان يف مقابلة أعدائهم.ومن أقام سياسته على جتّنب أمثال هذا السلوك صار يعدّ 

من قرابة الدم. وحينما يعرض العدّو حالًّ منصفاً، فإمّنا كان ينظر إىل ذلك كحيلة آنّية ألخذ األنفاس. كان وراء ذلك كّله 
من خصمهم االلتزام إالّ بدوافع اللحظة  شهوة السلطة، دوافع االفرتاس والغلبة. مل يكن الزعماء يتوقّعون ال من أنفسهم وال 

 احلاضرة. مل يكن للدين صوت يسمع، وكان املعتدلون عرضة لنهب املتطرّفني.
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، يف غمرة البيلوبينيزيّة قرن من احلرب-ق.م. حني اندلعت احلرب االثينّية  431ال حادث  ت
ئمني، الذين ال تضّمهم ، وكان من نتيجة ذلك جمموعات كبرية من املواطنني الساتفكك نفسّي روحيّ 

يضاف ، ومل جيد هؤالء ألنفسهم مهنة إال أن يصبحوا جنوداً مرتزقة، وكان هذا يزيد يف أوار احلرب.  دولة
الفاّلح من فقر ملا يكن   إىل هذا ما أاثرته احلرب من ختريب ظهرت نتائجه يف اجملال االقتصادّي، وعاىن

يعانيه من قبل. وحدث نظري هذا للفاّلحني يف إيطاليا يف أاّيم هجوم هانيبال، وكانت احلاجة إىل الفالح 
 31ففي هذا القرن من الثورات يف إيطاليا اليت مل تنتِه حىت  اجلندي اإليطايل تتزايد بدل أن تتناقص.  

جندّي مرتزقة. فنحن جند هنا مواتً ووالدة، كفسه عمالً إالّ  ق.م. مبعركة اكتيوم، ما كان الفالح جيد لن
فهذه الربوليتاراي الداخلّية )وهو جمتمع معدود من احلضارة دون أن يكون منها قلباً وقالباً(، وأوضح ما 

ا ميّيز مثل هذا اجلزء من اجملتمع أّّنم يعاملون كأّّنم ليسوا من اجملتمع، مع أّّنم يف وطنهم احلقيقّي. وإذ
اتبعنا ما حدث بعد أن أخضع االسكندر املقدوين أجزاء واسعة من حضارات أخرى، كالسوريّة واملصريّة 

من   األكاديّة، فسنجد ترحيالً آخر للرجال املستعبدين يستخدمون ليفلحوا األرض بدالً -والسومريّة
نطاق أوسع يف ق.م. وكما سنراه على    480هجرها، كما نرى يف صقّلية حتت حكم اليوانن يف عام  

فمهما حتّدثنا عن الفرق بني أهل البالد الذين حرموا من كّل حقوقهم واألعداد الضخمة من إيطاليا.  
أهايل حوض البحر املتوّسط الذي استعبدوا وأجربوا على العمل حىّت املوت، فإّن اجلميع سلبت منهم 

 دى كّل هذه الفئات. قيمتهم االجتماعّية، وكانت املشاعر اليائسة هي الصفة السائدة ل

جند ثورة ضّد مثل هذه األوضاع بني صفوف الفالحني املصرّيني يف أواخر القرن الثالث ق.م. 
ضّد البطاملة، بعد أن أحّسوا ابلسالح بني أيديهم، ألّن احلكومة نفسها هي اليت جّندهتم ومّدهتم 

 فات االسكندر يف غرب آسيا(.ابلسالح، يف سعيها لدحر الغزو السليوسيدي )أو السلوقّيني من خملّ 
ق.م. ضّد السلوسيدّيني وضّد سياسة الرومان لذوابّنم يف   166ونرى مقاومة أشهر بني اليهود منذ عام  

اجملتمع الرومايّن. والسلسة طويلة حّقاً ملن أراد أن يتابعها، فاجلميع يعرف سباراتكوس وهو حمارب فّر من 
ق.م. فاحلروب ضّد األقّلية املسيطرة كثرية. ما حيدث   71حىت    73وام  اجملتلد، ومأل إيطالياً ثورة يف األع

كان مقابلة العنف ابلعنف رّد يف أمثال هذه الثورات هو أن اجلماهري تنتقم ملا وقع هبا من ظلم سابق.  
فعل طبيعّي، ولكن حدث أن قوبل العنف ابلرفق، بل نرى منذ القرن الثاين ق.م العنف والرفق يتنافسان 

 لعامل اهليليين أيهما أيخذ القلوب، مثّ يفين العنف نفسه وال يرتك يف امليدان إالّ الرفق.يف ا
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  70حدث هذا التحّول من العنف إىل الرفق بني اليهود بعد حتطيم القدس للمرّة الثانية يف العام 
الكنيسة املسيحّية م، ممّا مّكن اليهود أن حيافظوا على حياهتم، وإن كانوا اآلن من أمم الشتات، ويف رّد  

ابلّرفق على االضّطهاد الواسع يف القرن الثالث، بطريقة اليازر واإلخوة السبع، وليس بطريقة يهوذا  
ابلرفق جتاه القبائل الغازية )وإن مل تكن رّدت ابلرفق جتاه   الكنيسة  صاحب املطرقة، وكذلك رّدت

الدين. وال خيلو التاريخ من وقائع مماثلة من   مواطنيها غري املسيحّيني( وكانت جائزهتا دخول الربابرة يف
اختيار الرفق بدل العنف ليس على يد الربوليتاراي الداخلّية كما رأينا أعاله، بل على يد األقلّية املسيطرة، 

وجيب أن نضيف إىل هؤالء سقراط كما نراه يف رؤاي االسكندر ويف رمحة قيصر ويف توبة أغسطس.  
ة األخالقّية يف الفلسفة اليواننّية، واغسطس الروماين، مؤّسس الدولة العاّمة االثيين، والد كّل املدرس

، حركة الثاينالتحّرك  يبقى أّن علينا أن نفّرق بني التحّرك األول، حتّرك الربوليتاراي الداخلّية و الرومانّية.  
ة جديدة، وال شيء األّول تكون النتيجة دخول دين قابل لتأسيس حضار التحّرك  ، ففي  األقلّية املسيطرة

مثل هذا يف حال حركة األقلّية املسيطرة، ألّن مثل هذه األقلّية ال متلك إال راحة مؤقّتة قبل االّنيار 
 النهائي. لكّن هذه اجلوانب سيأيت التفصيل فيه الحقاً.

 

 الفصل التاسع والعشرون

 

 الربوليتاراي اخلارجّية

 

كما قلنا بشأن الربوليتاراي الداخلّية، فإّن الربوليتاراي اخلارجّية تقرر االنفصال عن أقلّية مسيطرة 
واالنشقاق هنا يكون ملموساً مشاهداً، فليس االنفصال مثل انفصال الربوليتاراّي سارت حنو التفّتت.  

ألرض. مل تكن احلدود صلبة مشاهدة حدود على ايف هذه احلالة الداخلّية شيئاً نفسّياً شعوراّيً، بل هناك 
من قبل، يف فرتة منّو احلضارة، فاألقلّية الرائدة كان هلا إشعاع، وكان اإلشعاع للداخل واخلارج، وقد 

تتعّجب إىل أين يصل اإلشعاع، فاألجبديّة السوريّة وصلت إىل منشوراي، وتزيني العملة النقدية اهليلينّية  
طانيا. بينما ال ميكن أن نتوّقع مثل هذا األثر بعد سقوط احلضارة، فهذه وصل إىل اجملتمع الكليت يف بري

فقدت القدرة على تقرير املصري، فكيف يتوّقع هلا اجلاذبّية خارج و األقلّية اليت فقدت بريقها يف بالدها،  
األقلّية تعتمد على القهر والبطش اآلن، وهذا لن جيلب أحداً. تصبح هذه  منطقتها؟ أضف إىل هذا أّن  
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اجملموعات اجملاورة للحضارة اآلن مصدر خطر، وتقابلهم األقلّية املسيطرة ابلعنف. وال تكون احلدود 
لدينا مثال يوّضح ذلك،   حينها مصدر تواصل، بل تصبح متحّجرة، وتكون مكان التصادم العسكرّي.

رة اهليلينّية، فقد كانت احلدود منطقة أمان تشّع املؤثّرات احلضارية إىل ما بعدها، فرتى وهو حدود احلضا
ثيسايل يف الشمال، هلا مسات من مسات احلضارة اهليلينّية، وترى مثل ذلك يف إيتوليا يف الغرب، وترى يف 

رة نفوذ يف مناطق آسيا الصغرى إشعاع احلضارة يف كاراي، بل يصل التأثري إىل ليداي، بل كان للحضا
إال عالقة عداوة، كما نرى يف مشال افريقيا وإيطاليا، وكان من الصعب   فيها  منفصلة متاماً، وال يتوّقع املرء

وكانت املزهراّيت احلمراء اليواننّية تباع يف متاجر أبوليا يف القرن الرابع التفريق بني اليوانيّن والصقّلي.  
 ق.م. أكثر من أّي مكان آخر. 

-431احلرب األهلّية    ذ هذا تالشى جملّرد أّن اإلشعاع تالشى يف مصدره، وبدأ هذا منكّل  
أن صار   إىل  ووصل األمر  ق.م. واستمّر ألف عام. وحىّت مقدونيا احتّلتها عشائر ثراسيا ودّمرهتا.  404

. ولكن حىّت التدخل الروماين الذي أّنى كّل هذا  الوكادوا حيتّلون صقلّية، لو   للربابرة قاعدة يف مسينا
التوّسع املقدوين ومن بعده التوّسع الرومايّن املدهش مل يوقف تفّتت احلضارة اهليلينّية. كّل ما حدث أّن 

صحيح أنّه يف ّناية القرن روما زادت أعباؤها يف محاية حدود أطول فأطول ضّد الربابرة من حوهلا.  
ها كّل مكاسب الدولة الواحدة للحضارة الثالث ق.م. كانت روما قد أسقطت كّل منافسيها، وصار بيد 

اهليلينّية، ولكّن كان عليها كّل متاعبها أيضاً. واستمّر التهديد الرببرّي حىت الفرتة االنتقالّية اليت تلت 
م(. صحيح أّن الربابرة فشلوا مّرتني يف االخرتاق   675-375سقوط جمتمع االمرباطوريّة الرومانية )

كما حدث يف  املرّة الثالثة. حدث أحياانً أّن كّل اجلبهات فتحت معاً،  والّدخول، ولكّنهم جنحوا يف
منتصف القرن الثالث امليالدي، فجبهة الدانوب كانت أثقل اجلبهات، فالقوط مل يكتفوا ابهلجوم 

والوصول إىل قلب شبه جزيرة البلقان، بل هجموا فوق املاء أيضاً، يف البحر األسود واجيه. والعرب 
دمر، واستولوا ليس على سورية فقط، بل على مصر، والرببر هجموا ألول مرة منذ أايم هجموا من ت

جوجوراث، والفرانك واألملان يف الشمال عربوا اآلن الراين وغزوا الغال. صحيح أّن الرومان رّدوا كّل  
يف اهلجمة الثالثة اليت اهلجومات تقريباً، ولكّن الثمن كان غالياً، فقد انتقل ميزان القوى لصاحل الربابرة. مّث  

استمّرت ثالثة قرون كان انتهاء احلضارة الدولة العامة اهليلينّية، فقد شارك يف هذه اهلجومات املتطاولة 
اخلالصة أّن اهلون واالفار والتيوتون والسالف. كما إنّه كان قد أتى اهلجوم اهلادف للعرب املسلمني.  

الرّد العنيف، ومل يكن لدى الربوليتاراي اخلارجية إال العنف. احلضارة يف دور تفّتتها مل تكن متلك سوى  
القوط الغربّيون "الفيزجيوث" إىل اسبانيا كان عبئهم ثقيالً إىل حّد أّن األهايل ل ّما أتى   ىوحينما أت
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بدياًل رحيماً واسع الصدر جتاه كال املسيحّيني واليهود،   فيهم  املسلمون وأخذوا مكاّنم وجدهم األهايل
أمر اشتهر به املسلمون. كما نالحظ هنا أمراً آخر، وهو أّن الربوليتاراي اخلارجية رغم ما عرف عنهم   وهو

 من عنف، فإّّنم كانوا ينقلبون إىل الرفق حينما يعاملون ابلرفق. 

تفتت احلضارة، وفقدان األقلّية الرائدة رأينا إذن أّن الربوليتاراي اخلارجّية تظهر كرّد فعل على  
على جاذبّية من حوهلا ابإلبداع، ورأينا أّن نفس تلك اجملموعات الرببريّة قادرة على استلهام   القدرة

املعاملة اللينة حينما تعامل ابللني. ورأينا أّن تلك اجملموعات منفتحة لدين ملهم ميأل ضمريها، كما 
 استلهمته الربوليتاراي الداخلّية، وأّن اإلبداع يبقى يسحرها.

 

 ونالفصل الثالث

 

 االنشقاق داخل الروح

 

ما استعرضناه يف الفصول املاضية هو انشقاقات اجتماعّية، فهي إذن ليست عميقة. وإمّنا أتيت 
أمهّية هذه االنشقاقات من أّّنا تعكس انشقاقاً داخلّياً. فكّل ما نتحّدث عنه من تفّتت فهو انعكاس 

لذين مل يعودوا جيدون فرصة لتقدمي عمل مبدع ألزمات شخصّية يف السلوك والشعور واحلياة. فاألفراد ا
ميكن أن يدعموا به منّو اجملتمع يصبح أحدهم الصورة املعكوسة آللّيات النمّو اليت مّرت بنا من قبل. 

علينا أّواًل أن نالحظ أنّه مع أّن أكثر املشاعر واخلواطر اليت تنشأ عن فرتة التفّتت سلبية ومدّمرة، ألّّنا 
حركة التفّتت، ولكّن هناك ردود أفعال أخرى حنو بناء بديل للمجتمع نكار أو إيقاف  حماوالت ايئسة إل

من املهّم مالحظة هذا، لكي ندرك أّن موضوع رّد الفعل ليس أمراً ساكناً ذا وجه واحد، بل هو املتفّتت.  
و البحث ديناميكي، ترى فيه بعض األفراد يف أيس ال يفعلون شيئاً، وترى نفس اليأس يدفع آخرين حن

عن غاية احلياة. يف فرتة االضطراابت يف احلضارة اهليلينّية، كان بعض األفراد يسلمون أنفسهم لطلب 
اطئ ألبيقور، ويعتقدون أّّنم بتسليم أنفسهم لرغباهتم فهم يعملون مبوجب هم اخلاملتعة احلاضرة، وهو فهم

، بينما لدوافع اجلسم، بل لالنصياع لظروف احلياة، وهم ال يطّبقون هذا على االنصياع  ما متليه الطبيعة
. هكذا وذلك مبعىن سليبّ جند بعض أتباع الفلسفة الرواقية صعد بروحه من قبول قدر هللا إىل أعلى حّد،  
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تظهر الّصوراتن املتضاّداتن، هنا يف هذه احلضارة، وتظهران يف حضارات كثرية أخرى يف وقت 
ة والصينّية والياابنّية. والسؤال: هل جند ما يشبه هذين املوقفني االضطراابت، مثل احلضارة السوريّ 

الغريّب؟ فعالً نرى النداء إىل "العودة إىل الطبيعة" يتجاوب يف األجواء منذ أطلقه جان املتناقضني يف العامل  
 جاك روّسو قبل قرنني، وصعدت هذه األصوات يف الفرتة األخرية إىل حّد اّدعاء بعضهم أّّنم وجدوا

، فريى هؤالء أّّنم استعادوا أخرياً البيئة الصحيحة لإلبداع بال قيود، والوضع املطلوب من الكمال البشريّ 
مثّ ظهر جتاوب هلذه التوّجهات يف علم النفس، حني بدأ تظهر فكرة أّن كّل ما  القدرة املفقودة لإلنسان.

الرغبات   علىإىل نبذ القيود الدينّية  ، ومن هنا مثالً الدعوة  ةحيجب النفس العميقة ويثّبطها هو علّ 
اجلسمّية. مثل هذا التوّجه ميكن أن يصل إىل حّد االحنالل الكامل للمبادئ األولّية للحياة االجتماعّية، 

حينما يتضاءل عمل اإلبداع يف مواجهة املشكالت املتجّددة وحيّل .  25ممّا يهّدد كال حياة اجملتمع والفرد
ن النفس، فسوف ينتقل هذا إىل اجلمهور، الذي كان يؤمن اباللتزام االجتماعّي، حمّله التعبري بال قيود ع

عمل اآليّل مبا متليه األقلّية الرائدة، إىل ممارسة السلوك الفردي حصراً بال تفكري بدور الفرد من خالل ال
ية تصبح السالمة حنو اجملتمع، بعد أن يكون حرم من التدريب اآليّل على تلبية احلاجات العاّمة. إّن الغا

اختيار أثينا للهروب من واجبها يف   مثاالً على هذا يف  رأينا يف حبث سابقالشخصّية مهما كان الثمن.  
ق.م. للخالص من القوى العمالقة اليت كانت هتّدد   228االنضمام إىل الفيدرالّية اهليلينية يف عام  

هنا هو افرتاض البعض أّن سالمة الشخص ، بسيطرهتا على اليوانن. واخلطأ الذي يقع  بتفتيت اجملتمع 
الفرد ميكن أن حتدث أبن يكون ملتّفاً على نفسه ومعرضاً عن اجملموع. ولكن ليس كّل هجر للمجموع 

 هو أاننّية، فالشهيد يرتك طريق اجلمهور ليقّدم حياته مثناً ليكون مثااًل للباقني.

يفقدون النشوة التغيرييّة، وهي لّب حينما ال جيد الّناس فرصة لتقدمي أعمال مبدعة، حينما  
النمّو، فإّن كثرياً منهم يسلمون أنفسهم إىل شعور أبّّنم فريسة لظروف قاهرة، أّن قوى الكون، ولعّلها 

هي املسؤولة عن سوقهم إىل مصري ال يفهمونه. قد رأينا من قبل كيف يتصّور املهزوم املقهور   ،قوى شريرة
ها لتذلّه وتوقع به، وأنّه يسري إىل جماالت ال ميكن التنّبؤ هبا. إنّه أّن أكرب ظواهر الكون نصبت نفس

يسّمي تلك القوى اليت تقذف به كالقّشة على ظهر املاء أّّنا قوى الفوضى. ولكن كما بنّي بريجسون 

 
زعمونه من من يتتّبع حركة األقوام وأنبيائهم يف القرآن الكرمي يالحظ هذه احلركة اليت نراها يف التاريخ وكما يقّدمها توينيب: األقوام يف ما ي 25

نوح وهود وصاحل إىل إبراهيم وموسى وشعيب وغريهم عليهم السالم يلّحون انطالق حّر ال يريدون أّي قيد على سلوكهم، واألنبياء، من 
ون يف على قومهم أن يقبلوا نظام هللا تعاىل ليسعدوا ليس يف اآلخرة فحسب، بل يف الدنيا واآلخرة. واليوم أيضاً مهّنا ليس أن نرى الناس ينج

أمواهلم يف توازن من سعادة النفس وحتقيق مراد هللا ابإلنسان والبشرية،  اآلخرة فحسب، بل إّن انضباط البشر ووضعهم لقدراهتم ومواهبهم و 
 فليس املوضوع ترك الدنيا ألجل اآلخرة وال ترك اآلخرة ألجل الدنيا، بل هللا تعاىل يريد لنا كال السعادتني. 
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يطة فالفوضى، مثلها مثل النظام، مفهوم نسيّب، ال يفهم إالّ مبقارنته بضّده. فانتقام الفرد من الظروف احمل
إبطالق كلمة "فوضى" أمر شخصّي ذايت، وإاّل فنفس الظروف هي نظامّية إذا تغرّي املنظور. هذا مثالً 

قطعة الفّخار تدور بسرعة ال تدركها العني، فيسّمي ذلك فوضى، وإمّنا هي فوضى ملن ال شاعر يراقب  
وكأنّه سفينة هجرها يفهمهما، وهي نظام وعمل مقصود ملن يفهمها. وهكذا ينظر بعضهم إىل الكون  

هللا وتركها تسبح هائمة على سطح املاء، بينما يراها من يفهم الظواهر الكربى تسري حبكمة وقصد. فال 
شيء يقتل العمل اجلاّد لفهم الظواهر وفهم التاريخ مثل اإلميان ابلصدفة وحسن أو سوء احلّظ أنّه هو 

طور اهلبوط والسقوط. وقد بقيت هذه الذي يتحّكم يف األحداث. وهذا ما حيدث للحضارات يف 
العقيدة تضغط على أهل األداين، فنجد عند أيب احلسن األشعري حماولة إلثبات أّن هللا أراد ما حيدث 

كما نرى هذا الفعل اإلنساين   .26قبل أن حيدث وإمّنا وضع يف عقل اإلنسان أنّه يفعل ما يفعل حبريّته
رما يف العقيدة اهلنديّة، فالسلوك األخالقّي، وهو سلوك يتبع وقيمته فيما حيدث الحقاً يف عقيدة الكا

 اإلرادة والقصد البشرّي، يكون له أثر ابٍق صاعد، يظهر يف تناسخ الفرد إىل شيء أعلى فأعلى.

يف فرتة التفّتت تكون القلة الرائدة هي أسرع أقسام اجملتمع الثالث إىل االّنماك يف طلب 
ات بال قيود، ورمّبا من املدهش أّن الربوليتاراي الداخلّية تكون أقدر منها على التمّسك برتاثها، بل ذّ اللّ 

أّما الربوليتاراي اخلارجية فتبقى متمّسكة على حماولة الضغط على األقلّية الرائدة لتتمّسك ابلرتاث كذلك.  
بة. لكن يف كّل احلاالت فإّن مكّوانت اجملتمع بثقافتها النابضة ابحلياة حىّت تنقّض أخرياً على احلضارة اخلر 

تفّضل أن تعيش عقلّياً يف عامل فاضل خيايّل، وأن تبقى مع املاضي السعيد أو املستقبل البعيد الرائع، 
إّّنا حيلة من حيل النفس للخروج من الواقع، ولكّن هذا احلاضر الذي ال يطاق.    تذّكر  فهذا خيّفف عنها

 له عمق، وال ميكن أن جيلب إال املصيبة على اجملتمع الذي يتبعه اإلنسان.  احلّل ال ميكن أن يكون

فيستدعيها قد جتد الفرد يف هذه الفرتة يستعيض ابلشخصّيات املبدعة اليت ال جيدها يف عصره  
ي، وهو يف هذه احلالة خيرج عن احلياة املتحرّكة إىل احلياة الساكنة اجلامدة. ولعّل أبرز مثال من املاض

يف العصر القريب على مثل هذا التمّسك بروح املاضي هو ما حصل يف أملانيا احلديثة حني   حصل
حاولت بعث اجملتمع التيوتويّن القدمي، والذي يفرتض أنّه ميّثل الروح اجلرمانّية "األصيلة"، بعد أن تكون 

بعث املاضي الذي فنجد هنا احنرافني يعمالن معاً: فكرة    جّردت من كّل ما حلقها على مدى العصور.
 

االختيار، دائرة حتّدد مقدار مسؤوليّته، فال نعم إّن اإلنسان مسؤول عما يفعل، وإالّ فال يتحّقق العدل، ال بّد أّن لإلنسان مساحة من  26
(؛ "قد أفلح من 7هو مسؤول عّما وراء ذلك، وال حياسب عّما ال يكون له دور يف اختياره: "ال يكّلف هللا نفساً إال ما آاتها" )الطالق:

ة، وال حيّق له أن يرمي ما يفعله (. ال حيّق لإلنسان أن يبالغ يف مقدار ما أعطي من حريّ 10-9زّكاها وقد خاب من دّساها" )الشمس: 
 على القدر ألنّه قّصر أو اته عن الطريق أو أسلم نفسه هلواه ورغباته. 
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ميّثل بصورة مثالّية، وفكرة القومّية، ولكن مع كّل ما يف هذا املوقف من مرض، إاّل أنّه يسري يف 
اجملتمعات احلديثة، وهو يعمل بطريقة عنيفة يف العديد من جمتمعات احلضارة الغربّية، فهنا جتد ما حبثناه 

ومن أهّم   .اً هبانعتمق يعد اجليل الالحقليت مل  من عبادة اجلزء بداًل من التمّسك ابلفكرة الكلّية ا
اجملتمعات اليت تقّدس املاضي اآلن اجملتمع األسود الذي يضفي على ماضي السود صورة رومانسّية، 

لديهم قضّية عادلة، وهي حماولة اإلبقاء على هويّة متمّيزة، ولكّن وحياول بعثه من عامل القبور. إّن  
تمّسك به أمر عقيم ويؤّدي إىل مقدار غري قليل من البؤس. كّل هذه إصرارهم على بعث املاضي وال

احملاوالت إلنكار احلاضر مكتوب عليها الفشل ابلطبع. كذلك فإّن تعليق األمل ابملستقبل عن طريق 
إّّنا حماوالت إلنكار احلدود إمهال احلاضر ال معىن له، ألنّه ال توجد مثل هذه القفزات يف تقّدم التاريخ. 

دخل ، وكم نرى جتسيداً هلذا يف األنظمة املستبّدة الكثرية يف عصران احلاضر اليت ت  فروضة على اإلنسان امل
 دخل األقوام يف حماوالت القفز فوق احلدود واملشكالت واحلاضر.وتُ 

حاولنا يف هذا الفصل استعراض صور عديدة من احملاوالت الفاشلة للروح يف اخلروج من احندار 
هناك مكاسب يكسبها اإلنسان وهو لدى اجملموعة الرائدة. فقدت القدرات املبدعة    اجملتمع حينما

يبحث عن مفّر سريع، وإالّ ملا كان قبل مثل هذه احللول، ولكن تبقى هذا البدائل الزائفة خاسرة على 
أزمة   املدى الطويل. ولكّن األمور ال خترج عن دايلكتيك اخلسارة والربح، ففي الوقت الذي جند التفّتت

جتلب اخلسائر املتتالية، فإنّه يستثري استجابة فائقة عند بعض الفئات. جند بوادر االنفراج يف فئات ال 
تقبل االّنيار، وال تقبل طرقاً مصطنعة للتهّرب من األزمة، بل يكون هلا بصرية روحّية كافية، واجلرأة 

 لق جديد. الالزمة لقبول التحّدي، وعلى يد هؤالء يكون اإلبداع ويظهر خ

 

 الفصل احلادي والثالثون

 

 حتّدي التفّتت

 

والشعور، يبقى لديها القدرة على جتديد احلياة    مل يعد بفشل الفئات اليت أخرياً  النمّو    تنتهي دورة
ولكّن هذا اإلغالق ميكن أن يعود فينفتح على يد روح تستطيع أن ميتّد بصرها إىل ما وراء الوجود اآليّن 

رأينا اخلطأ الكبري فيمن خيرج من الواقع املعّطل إىل ماٍض انتهى وانقضى أو إىل احللم   جديد.إىل عامل  
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ه احلضارّي بصرف ر ابملستقبل، وكيف أّن هذا اخلطأ يعود إىل ظّن أّن اإلنسان ميأل فراغاً أي يقوم بدو 
 النظر عن التغرّي املناسب يف عقلّيته. 

نطاقه كفرد؟ الفرق بني فرد وفرد أّن   قدر  لفرد وجوده علىفما هو التغيري املطلوب حىّت حيّقق ا
األكثرين يرون يف حياة اجملتمع يف طور التفّتت عقبة ال ميكن جتاوزها، بينما يراها بعض األفراد حتّداّيً 

جيب جتاوزه، رغم أنّه حتّد من أعلى األنواع. إذا نظر الفرد إىل الداخل ورأى يف االستسالم ذنباً، فإّن هذا 
سيستخرج عنده دافعاً ضّد هذا الشّر، ألّن لديه هذا اخليار، ولديه اإلرادة. فاإلميان حيّرك اجلبال، واليأس 

هنا نرى هذا الفرق بني نوعني من الروح، إحدامها ترى األزمة قدراً حمتوماً، واألخرى ترى .  27خطيئة
شرّي، وكذلك اخلروج منها جيب أن التسليم لألزمة ذنباً جيب اخلالص منه، هذا ألّن األزمات من صنع ب

يف مصائبهم عدوان   اكانت هذه رسالة نيّب بعد نيّب من أنبياء بين إسرائيل، أاّل يرو يكون من صنع البشر.  
هذا هو الفرق بني من  ، وهذا يعين أّن خالصهم هو يف أيديهم.جبار، بل أن يروا فيها انعكاساً لذنوهبم

وال بّد من أجل ومن جيد أّن له إرادة وقّوة وأثراً يف صنع ما سيحدث.  جيد نفسه قّشة تتقاذفها األمواج،  
كان من يقيمون دولة عاّمة توّحد   حتقيق شيء أن يرى الفرد وحدة البشر، بل وحدة اإلنسان والكون.

أراضي احلضارات يضفون على أنفسهم مثل هذه األلقاب اليت متتّد إىل كّل الكون، مثل "ملك امللوك" 
اطوريّة األخيمّية، وحاكم "كّل ما حتت السماء" يف دولة أسرة اهلان الصينّية، وكان حاكم الدولة يف االمرب 

العاّمة الروماين أو اليوانين يرى دولته "كل العامل املسكون". كذلك جند معادالت املنّجمني البابلّيني  
ون احلّب يؤّمن الوحدة مبعىن توّحد الكون، ونظراّيت العلماء احلديثني تفعل الشيء نفسه. غري أّن قان

ووحدتنا خمتلف، فبينما يكون اإلنسان حريصاً على األخذ، فإّن من يؤمن ابحلّب يكون مستعّداً للعطاء.  
األفراد اآلن هي مرور من الشرك، حيث كّل فرد يرى نفسه نوعاً من اإلله إىل التوحيد، حيث يكون كّل  

 وهو الذي يسع كّل شيء ويرحم كّل املخلوقات.هلل،  األعلى    عبيداً إلله واحد. فاألمر

إنّه فالّروح اليت أبصرت وحدة اإلنسان ووحدة الكون هي الّروح املستعّدة لصنع عامل خمتلف.  
، هذا ألّن مثل ليس نفس العامل الذي نراه أمامنا مع بعض اإلضافات والتغيريات، بل هو عامل خمتلف

 
هذا موقف القرآن الكرمي والذي على املسلم التمسك به، موقف األمل وعدم القنوط: "إنّه ال ييأس من روح هللا إال القوم الكافرون؛"  27

 استخدام كلمة احلب هنا، ألّّنا تعين حبّاً غامضاً، وإمّنا حنن حنّب اخلري للبشر، وحنّب كّل صفة (. ومع ذلك فأان ال يعجبين 87)يوسف:
محيدة كالصدق والتعاون والعطف، وحنّب اإلنسان بقدر ما يعمل من خري وبقدر ما يظهر لنا من تقواه. فهل علينا أكثر؟ هلي علينا أن 

 اع الويالت أبمتنا أو أبية أمة؟حنّب من يعادي هللا ورسوله أو ينزل كّل أنو 
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، فهي ترتفع فوق ها هذا العامل الذي يضغط على الباقني ويكّبلهمهذه الروح تعلم أّن احلقيقة ال يكفي في
 هذا العامل وتطلب شيئاً أمسى.

سيحتاج من يريد أن حيّرر نفسه من العامل املباشر من حوله أن ينفصل عنه بروحه. ميكن أن 
يوجينيس يتدّرب من يريد هذا املقصد على االنفصال عن العامل من خالل التمثيل أو اللعب، كما فعل د

يف حوض احلّمام، وكما فعل ثورو يف خيمته، وكما انعزل اليوغا يف غابته. يف هذه احلالة الروحّية ال جيوز 
أن يبقى القلب متعّلقاً أبّي غرض يف الدنيا. ولن ينال أحد مثل هذا االنفصال مبفاهيم العامل اهليلييّن، بل 

إنّه سعي إىل حالة النرفاان، حيث )أي بوذا(.    28ات جواتماعليه االنتقال إىل العامل اهلندّي، مبفهوم سيدهار 
ال يثقل روح من يطلب النرفاان أرض وال مساء، وال ماء وال انر، وال وعي ال ينتهي، وال فضاء واسع، وال 

عامل اإلدراك أو عدم اإلدراك، إّّنا حال يتوّقف فيه السعي إىل األمام أو اخللف، وال يكون فيه سقوط 
، إّّنا ّناية البؤس. مثل هذا االنفصال الكامل مل حيصل عليه أحد خارج مدرسة جواتما وال ارتفاع

كان الدارس يقلقه هذا الوضع الذي ال يبقى فيه جمال للشفقة واحلّب، واحلكيم البوذي ال )بوذا(. وإن  
دة الضمري. جيد جمااًل للشفقة أو احلّب ألّن جمّرد قبول عاطفة يف القلب تعين شطر القلب، وتنفي وح

ونفس احلال وصلت إليه الفلسفة اليواننّية، أّن الشفقة ضعف غري مقبول، ألّن من يشعر ابلشفقة ال بّد 
أن يشارك من يعطيه الشفقة هبذا الضعف، وهو غري مقبول لإلنسان احلكيم. هلذا كّله جند فلسفة 

السبب يف أّن هذه الفلسفة هتزم و االنفصال حتاول أن تصعد وتصعد، فتصل إىل مستوى هتزم فيه فكرهتا.  
نفسها أّّنا اختارت العقل بدون القلب، وخالق اإلنسان جعل القلب والعقل معاً وغري منفصلني. ولكن 

كان خطأ فلسفة لنقل على األقّل إّن هذه الفلسفات مّهدت الطريق ملا هو أمسى منها وأتى بعدها.  
ة لإلنسان، عن الفرق بني الوجود والوعي، فالروح حتتاج غفلوا عن الطبيعة الثنائيّ االنفصال أّن أصحاهبا 

إىل طريق تعود من خالله إىل العامل، حىّت ال تضيع يف عامل من العدمّية، والدين يفتح هذا الطريق إىل 
عاملنا. إنّه ليس حلماً يرتبط ابملستقبل، بل حالة روحّية ترى وجودها يف هذا العامل، جنباً إىل جنب مع 

احلقيقة الروحّية اليت يوّفرها الدين تعلو على العامل ولكّنها تضّمه معها. ألّن املؤمن حيمل العامل الوجود، ف
علينا هنا على كّل حال أن حنّل مشكلة: كيف يكون العامل يف داخل هذه الذي يطلبه ربّه يف داخله.  

 ليست من العامل.   هذه األرواح  األرواح السامّية، ولكنّ 

 
القرآن والسّنة ال ينال املسلم احلياة الصافية النبيلة إال جبهد متتابع دائب يف ضوء نور القرآن الكرمي والسّنة النبويّة. مل جند شيئاً قريباً من  28

 توينيب من مبادئ بوذا! يف أي فلسفة أو دعوة أخرى. انظر مثالً إىل مقدار السلبّية يف هذه الدعوة اليت يقتبسها 
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، واحلّب حينما حييط ابآلخرين عموماً احلّب أييت من هللا ويسكن قلب اإلنسان أينا أّن  قد ر 
أيخذ شكل الشفقة، وكثرياً ما ترى الشهيد يفتح ابب التغيري، وقد رأينا كيف صنع سقراط حني اختار 

أغلى من ، وأنبياء بين إسرائيل قبل عدد منهم الشهادة ألّن املبدأ أن يكون شهيداً ليثبت املوقف احلقّ 
م،   311حىت   235، وهكذا قّدم عدد من املسيحّيني حياهتم لينتصر املبدأ، خاّصة يف الفرتة  حياهتم

فهل نطلب حّباً وما كان هذا إاّل ضرابت املوت اليت تكيلها القلة املسيطرة وهي تشعر بقرب ّنايتها.  
للبشريّة ال يصنعه من اجلديدة    ؟ فطريق الوالدةأعلى من هذا، أن يعطي اإلنسان حياته من أجل ما حيبّ 

 يطلبون الرفاه واحلياة الناعمة، بل من يعطون ويعانون. 
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 السادس  الباب

 

 الدول العاّمة
 

فإّن كالًّ من فئاته الثالث: القّلة املسيطرة، والربوليتاراي حينما يكون اجملتمع يف طور التفّتت،  
سة. فالقّلة املسيطرة حتاول البقاء على احلياة أبن تؤّسس دولة الداخلّية، والربوليتاراي اخلارجّية، تنتج مؤسّ 

عاّمة كونّية، وحينما أستخدم هذا املصطلح، فأان واٍع أّن الدولة اليت ينشئها من يطمح إىل امرباطوريّة 
، بل هي تشمل أراضي حضارة واحدة. ولكن حيدث أن تكون االمرباطوريّة من إنشاء فعالً   كونّية  ليست

والثقافات الرببريّة من مصادر خارجة عن احلضارة.   ، بنفس الطريقة اليت أتت األداين العلياجّيةقّوة خار 
التفكري من جديد بقويل إّن احلضارة كائن مستقّل وأّّنا ميدان   حينما أالحظ هذا فإنّه يقودين إىل

ية حبد ذاهتا أم أّّنا وسيلة مناسب للدراسة التارخيّية. فالسؤال الذي يربز أمامي هو: هل الدولة العاّمة غا
لغاية أبعد منها؟ سأالحظ وقتها أّن الدول العاّمة تساعد، عن غري قصد منها، كال األداين العليا 

والربابرة، مع أّن األداين هي اليت تستفيد أكثر. ومع أّن الدول العاّمة كانت حىّت اآلن أمراً حملّياً، ولكن 
وحدة السياسّية، وسوف يكون هذا آخر موضوع أحبث فيه يف هذا يبدو أن البشريّة تسري اآلن إىل ال

 القسم.

 

 الفصل الثاين والثالثون

 

 هل الدول العاّمة غاية أم وسيلة؟
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كانت أّول نقطة حبثناها يف هذا الكتاب البحث عن حقل للبحث يكون مستقاّل مبا يكفي 
حنتاج يف فهمها للرجوع إىل حقل آخر. وعملنا ، أي ال للدراسة التارخيّية ضمن مكان حمّدد وفرتة حمّددة

احلضارات، بني بعضها سيعطينا الفهم   أي  حىّت اآلن على فرض أّن مقارنتنا هذه اجملموعات البشريّة،
الالزم للتاريخ البشري. لكّن حبثنا فاجأان أحياانً حبضارتني تتبع واحدة منهما األخرى، وفاجأان ابستلهام 

أّن من يبين الدول العاّمة حيدث أن   هنا  ، ونضيفمها من خارج تلك احلضارةبعض فئات احلضارة إلهلا
 يكون من خارج احلضارة.

فهل حيّق لنا بعد ذلك أن نبقى على وضع احلضارة يف املركز، وأن نعترب الدول العاّمة 
  واملؤّسسات الدينّية العاّمة وعهود البطولة كظواهر اترخيّية على هامش احلضارات؟ 

حينما مسّينا الدولة العاّمة أو الكونّية هبذا االسم، فكأّن هذا يشري إىل أّن هذه املؤّسسة ليست 
دعنا نالحظ مرّة أخرى أّن مثل هذا الكيان، الدولة العاّمة أو الكونّية،  من كيان أكرب كاحلضارة.  جزءاً 

عبارة ذاتّية، فليس هناك دولة كونّية يف احلقيقة، وإمّنا نفس من ينشئون مثل هذه الدولة يطمحون إىل أّّنا 
امرباطوريّتهم، وحىّت االمرباطوريّة الرومانّية   كونّية، وقد رأينا أمثلة على هذا يف نظر الرومان والصينّيني إىل

صحيح أّن هذا االعتقاد ابلكونّية جمّرد وهم، ولكّن أثره ضخم على الشرقّية اّدعت أّّنا دولة كونّية.  
 الواقع.  

لنتذّكر أّواًل أّن الدولة العاّمة مؤّسسة سلبّية، فهي مثالً تنشأ بعد سقوط احلضارة وليس قبل 
فالدولة العاّمة هي من عالمات سقوط احلضارة، املعىن نذير تفّتت وانتهاء احلضارة.  ، وهي هبذا  ذلك

وهي يف الوقت نفسه حماولة لوقف تفّتتها، وواضح كم يبذل أبناء احلضارة لنجاح الدولة العامة، مهما 
فإنّنا نعلم أّّنا كانت املوانع. ولكن مبا أنّنا نعلم أّن الدولة العاّمة من عالمات هبوط احلضارة وسقوطها، 

، فما أعجب من يعتقد خبلود هذه الدولة. لدينا مثالً أتليه مواطين ال حتتوي على إبداع وأّّنا ظاهرة مؤقّتة
االمرباطوريّة الرومانّية لدولتهم، واعتقادهم خبلودها، كما جند يف حديث تيبيلالس )حكم من حوايل 

ق.م.( عن   19-70حّدث فريجيل )عاش من  ق.م( عن جدران املدينة اخلالدة، وكذلك يت  54-18
وحىّت حني م.    66خلودها، وترى مثل هذا التأكيد على لسان أمرباطور غري صاحل مثل نريون يف عام  

أصبح تدمري روما حقيقة واقعة على يد أالريك، جتد شاعراً من الغال ال يزال يتغىّن خبلودها. وقد يكون 
أعجب ما مّر بنا يف نعي روما بكاء القديس جريوم وكان يف القدس وتوّجعه على سقوط روما، فكيف 
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وحدث مثل ذلك يف حال العرب   مكان؟  هللا وال يعّلق قلبه أبيّ   إالّ   يعبد  يفرتض فيه أالّ   هذا وهو قديس
بقي هلا أثر ملموس   قد  م، مع أّن اخلالفة مل يكن  1258حينما سقطت بغداد على يد هوالكو يف عام  

قد ال يستغرب اإلنسان هذا التمّسك بظّل مؤّسسة من قبل األقلّية منذ فرتة غري قليلة قبل السقوط.  
 على وجودها، ولكّن املستغرب فعالً كم ملؤّسسة الدولة املسيطرة، فهذه ال جتد غري هذه املؤّسسة تدلّ 

العاّمة سحر وهيبة لدى الفئتني األخريتني، الربوليتاراي الداخلّية واخلارجّية، ألّن هاتني الفئتني ال دور هلما 
ة الرمز للقّوة بعد أن تكون زالت قّوته بفرت   اترى اجلميع متمّسكاً هبذ . مع ذلك  يف إنشاء الدولة العاّمة

طويلة. بلغ من هيبة مثل تلك املؤّسسة أنّه حىت من يقهرها من القوى الرببريّة يندر أن يفخر بفعل ذلك: 
كتامة حني من قبيلة   الشيعة  حني قهروا أراضي روما يف افريقيا، أو الرببر ون االراينيّ   الوندالمن ذلك مثاًل  

الثمن سريعاً هلذا التعايل حني جرى تصفيتهما؛ قهروا افريقية العباسّيني ومصر، ولكن كال الفريقني دفعا  
أّما غريمها فكان أحكم، فالبويهّيون الشيعة بقوا يتحّدثون من وراء اسم اخلالفة املستقرّة يف بغداد، وبقي 
القوط اآلسيويّون وهم أراينّيون يتحّدثون ابسم امرباطور القسطنطينّية. ومن أتى من بعدهم انتبه أن يعلن 

 األكثريّة إىل جانب استيالئه على الوضع السياسّي.    متّسكه مبذهب

يف ما نراه هنا إذن هو متّسك البشر الغريب برمز القّوة بعد أن فقد القّوة. ونرى شبيهاً هلذا  
اقتناص املانشو حلكم الّصني، لكن مع اإلصرار على التكّلم ابسم "حكومة السماء"، فهو استدرار 

ة ومسعة. نرى أعجب من هذا حني نتابع ما حصل للتيمورّيني حكام للشرعية من اسم ال يزال له هيب
تقّلص حكمهم من معظم أرجاء اهلند إىل "القلعة احلمراء" يف دهلي، ومع عاماً    150اهلند، فخالل  

م، وقد حتللت اإلمرباطورية ّنائياً تقريباً، كان االمرباطور الدمية ينادي بنفس   1857ذلك ففي عام  
أكرب واورجنزيب، وجاء الثّوار من بعده فحكموا بنفس االسم، فبقوا يستغّلون اسم   عظمة االمرباطور

عظماء املغول الذين فقدوا كّل شيء، ومل تنكر الشركة الربيطانّية اهلنديّة الشرقّية هذه املناصب، وتركتهم  
طرة، إاّل أّّنم اكتشفوا لون الرسوم يف بيهار والبنغال. ورغم أّن الربيطانّيني أنكروا بعد ذلك هذه السيحيصّ 

م عن   1811فمع إعالن الربيطانّيني رمسّياً عن توقّفهم يف عام  أنّه ليس من السهل سحق هذا االسم.  
االعرتاف حبكم االمرباطور، إاّل أّن الربيطايّن العادّي كان يعلن والءه هلذا االمرباطور كّلما كان حبضوره يف 

. ميكن أن نضيف إىل كّل هذا 1857اهلنود هلذا املنصب يف ثورة    ، وظهرت القيمة الرمزيّة يف عيوندهلي
بعث شبح االمرباطوريّة الرومانّية الذي مّر بنا أكثر من مرّة يف صورة االمرباطوريّة الرومانّية املقّدسة يف 

قيمة هذا الرمز الغرب واالمرباطوريّة الرومانّية الشرقّية يف العامل األرثوذكسّي الشرقّي. ومل يغفل املماليك عن 
م، وكان   1261المتالك الشرعّية، فوضعوا اخلليفة الالجئ العباسّي خليفة عليهم يف القاهرة يف عام  
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هلذا قيمة كربى يف تثبيت حكمهم، وال يبدو أّن أحداً عامل مثل هذا اخلليفة إال ابحتقار، وإمّنا كانت 
ندستان يعلنون والءهم هلذا اخلليفة يف القاهرة، ، حىّت إّنك جتد احلّكام املسلمني يف هاملصلحة يف منصبه

بنفس الطريقة اليت كان اخلليفة العّباسي ينال هذا الشرف يف بغداد. وحىّت بعد وفاة آخر خليفة عباسّي 
م انتبه العثمانّيون إىل القيمة الكربى ملثل هذا املنصب، فصار السلطان   1543يف القاهرة يف عام  

مل يدركوا أّن منصب   نالباديشاه واخلليفة، وكان هلذا قيمته يف أعني الغربّيني، الذي  العثمايّن أيخذ اللقبني،
وميكن أن يالحظ الدارس كم كان هلذا املنصب من قيمة   اخلليفة ليس روحياً، وال يشابه منصب البااب.

 حىّت يف أعني مسلمني صينّيني وهنود مل يكونوا يوماً ما حتت حكم خليفة. 

اهبة يف قيمة االمرباطوريّة الرومانّية الشرقّية يف أعني أهلها ومن هم خارجها، فبعد ولدينا قّصة مش
م، يوم   1453أن انكمشت ممتلكاهتا حىّت مل يبق هلا سوى القسطنطينّية بقي هلا وزن كبري حىت عام  

اكم للعامل فتحها حمّمد الفاتح، فكان هلذا الفتح قيمة كربى يف أن أشعر أنصار الفاتح أنّه اآلن شبه ح
وصار يطلق على السلطان املسكون، وهو شعور األابطرة يف القسطنطينّية رغم كّل ضآلة ما بقي هلم،  
وهكذا فلم حيدث فعالً حمّمد الفاتح لقب "قيصري روم"، وصار يطلق على العثمانّيني لقب الروم.  

يف تركيا،   1922ت متأخر جّداً، يف  سقوط االمرباطوريّة الرومّية أو االمرباطوريّتني الروميتني إالّ يف وق
 عاماً يف الغرب.   116وقبلها ب   

وحدث يف روسيا نفس هذا احللم ابمتالك لقب امرباطوريّة رومانّية شرقية، فروسيا دولة 
مستقّلة يف   بطريركيةعن التبعّية لبطريرك القسطنطينّية، وقامت    1589أرثوذكسّية انفصلت يف عام  

هو م على أّن البااب    1439ك اليوانيّن يف موسكو إيسيدور يف عام  ر موسكو، كما رفض توقيع البطري
م قال البديل الروسي   1453رئيس كّل الكنيسة، وحينما سقطت القسطنطينّية بيد املسلمني يف عام  

م وّقع كّل   1484ويف عام    للبطريرك اليوانيّن إّن هذا عقوبة من هللا لتوقيع اليواننّيني على الوالء للبااب.
رفض اتّفاق على بيان مشرتك   ،وموسكو  ، بطاركة االسكندريّة والقدس وأنطاكيةالبطاركة الشرقّيني األربعة

 الذي أعطى الوالء للبااب. ا  فلورنس

. وصار ، وإعطاء الوالء للكنيسة األرثوذكسّيةكان موقف الروس موّحداً يف رفض رائسة البااب
،  ة"ينظر إىل موسكو على أّّنا املقّر الكويّن للعامل الرومايّن بعد سقوط روما األوىل مثّ الثانية "القسطنطينيّ 

لكن ما كان يرضي حاكم موسكو مل يكن هذا، فقد الروسّي هو املمّثل احلقيقّي للمسحّية.    البطريركوأّن  
لتوحيد كّل ما يطلقون عليه روسيا، مبا فيها روسيا الكربى وروسيا البيضاء   هسعى كما سعى من بعد 

أن كانت كلمة روسيا القيصريّة قد وأوكرانيا، وفعالً استمّر هذا حىت بعد قيام االحّتاد السوفيييت، وبعد  
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هجرت. ويالحظ أيضاً أّن احلكومة الروسّية والسوفييتية مل تكن تطمح لتوحيد األرثوذكس حتت قيادهتا، 
وحينما قام بيرت األكرب حبروبه وهذا واضح يف أّن مطامح الكنيسة االرثوذكسّية السابقة قد هجرت. 

اب مثل االمرباطوريّة الرومانّية الشرقّية، بل كان هدفاً عملّياً، لتوسيع روسيا مل يكن اهلدف فيها بلوغ ألق
وهو وصول روسيا إىل موانئ على املياه الدافئة. ميكن أن يقال إّن الروس كانوا يف كّل هذا أقّل األقوام 

   جرايً وراء هذا السراب، سراب بعث شبح االمرباطوريّة الّرومانّية.

نظر عن املوقف الروسّي، وهو أّن الدولة العاّمة أو الكونّية  لكّن الفكرة هنا واضحة، بصرف ال
يعيش ظّلها أو شبحها ملّدة قرون وأحياانً قرون كثرية بعد زواهلا، بل حيدث أن تصبح أبعادها أكثر 

أسطوريّة مبرور القرون. أقوى مثال لدينا يف هذا ما وصل إليه القيصر أغسطس مؤّسس امرباطوريّة "السلم 
ن تقديس ال حيّق إالّ لإلله، فتسمع يف مدحيه أقواالً مثل: "إنّه صنع كوانً كان قد متّزق. إنّه األغسطي" م

قد أضفى على كّل الكون وجهاً جديداً. إنّه قد جاء الكون ليصنع له سالماً وكمااًل وليضع حّداً ألي 
الذي كان الرومايّن   ويف الوقت  "ص الذي كانت رسالته أن خيّلص الدنيا من احلرب.حرب. إنّه املخلّ 

يرتّدد يف إطالق صفات اإلله على االمرباطور يف أاّيم أغسطس، صار مثل هذا معتاداً بعده بقرن من 
الزمان. ولكّن االعتقاد خبلود االمرباطوريّة أعمق من إضفاء اخللود على األشخاص. وحىّت اليوانيّن الذي 

موقف العداء صار يتحّدث عنها   االمرباطوريّة الغازية  بعد اكتساح روما لبالده يقف منمّرت عليه فرتة  
على أّّنا املأوى النهائي لكّل البشر، ومنتهى األمل يف السالم واالزدهار، وال شقاء حتت ظّلها ألي قوم. 

ففرتة االضطراابت اليت متّر ابحلضارة يف وقت تفّتتها تدفع ابلّناس بقّوة ألن يتعّلقوا ابلدولة العاّمة اليت 
، ويزداد هذا التمّسك بتعظيم وتقديس الدولة العاّمة كلما احنسرت  ابلتماسك  همقي على شعور تب

 حقيقتها. نفس املوقف نراه لدى الفرس وهم يرون يف ملكهم ملكاً لألرض كّلها، وسّيداً لكّل البشر.  
 جيدون خلف حدودها وكان من احلجج الرئيسّية للذين يؤّكدون على خلود االمرباطوريّة الرومانّية أّّنم ال

عدّواً ذا قوة ليخشى منه أن يهّدد وجود االمرباطوريّة. ولكّن هذه احلّجة ال قيمة هلا، ألّن مثل هذه 
الكياانت أييت مرضها من داخلها ال من خارجها. يذّكران هذا ببعض العناصر املشّعة اليت ال حتتاج 

ّية. فالعوامل غري السليمة يف الداخل تفعل طلقات من خارجها لتفّككها، بل هي تتفّكك بعوامل داخل
فعلها يف إفساد وختريب هذا اجلسد. فاهلدف عند أنصار الدولة العاّمة أو الكونّية هو اخللود، ولكّن 
اخللود ال وجود له يف هذا العامل. فاحلضارة احلالية هي املواد اخلام اليت تصنع منها احلضارة الالحقة، 

، ال "ال"حياة الكون. هبذا يكون اجلواب الذي طرحناه يف أّول الفصل هو وهذه دورة ال تتوّقف يف  
الدولة العاّمة هلا دورها يف ميكن أن تكون الدولة العاّمة غاية يف حّد ذاهتا. أّما السؤال اآلخر، وهو هل  
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كانت أبداً خدمة غرض أعلى، فال بّد أن نالحظ أّن من أنشأوا الدولة العاّمة، وهي األقلّية املسيطرة، ما  
تقصد أن ختدم سوى وجودها واستمرارها. ولكن ابلرغم من هذا القصد، فإّن الدولة العامة تكون منطلقاً 

 إلفادة كتلة أخرى غري األقلّية املسيطرة، وهذا ما علينا حبثه اآلن.

  

 الفصل الثالث والثالثون

 

 والسالم  احلركة احلّرةنعمة  

 

املؤّسسة اليت حتّدثنا عنها، وهي سلبّية وحمافظة على القدمي، سيكون من الغريب أن جند يف هذه  
فحني تتحّدث عن سعة االمرباطوريّة الرومانّية فال جيب أن نظّن أّن  مصدراً لنفع أّي فئة أو جهة.

توّسعها جاء ابستنفار أقصى طاقتها كما كان األمر يوم الّصدام مع قرطاجّنة. وإمّنا مّدت االمرباطوريّة 
للدفاع عنها. يعين هذا أّن وضعاً كوضع هذه االمرباطوريّة يصعب   ما يدفعهمفقد أهلها    أراضٍ يدها إىل

أن نتصّور أن يكون فيه مصدر إهلام وإبداع حلياة جديدة، وإمّنا ما نراه يف الدولة العامة هو راحة مؤقّتة 
 لوالدة جديدة، مع أّّنا يصعب أن نتصّور مثل هذه الدولة مصدراً   على طريق التدهور الكامل للحضارة.

غري قادرة على أن تعطي حياة جديدة لنفسها. صحيح أّن االمرباطوريّة تعمل أعماالً بقصد إطالة 
عمرها، ولكّنها ال جتد منافسني حىّت تسارع إىل اإلبداع لتقهرهم. فقد سبق وأوضحنا أّن من أّسسوا 

دوا "الضربة القاضية" إىل آخر منافسيهم، فالشيء الدولة العاّمة مل يصلوا إىل أتسيسها إالّ بعد أن سدّ 
ولكن ال جيب الظّن أبّن الدولة العاّمة ليس أمامها عمل كثري، امللحوظ يف الدولة العامة هو السالم.  

ألّّنا ما وصلت إىل الظهور إاّل بعد حتطيم أو إّناك مؤّسسات سابقة كثرية، وعليها أن تعمل جبّد اآلن 
تزداد اّتساعاً ال ضيقاً يف هذه احلال. مثالنا البارز هو مرّة أخرى   علل والفجواتوالجملّرد الصيانة،  

االمرباطوريّة الرومانّية، حيث علينا مالحظة القرنني من الزمان بعد أتسيس تلك االمرباطوريّة يف معركة 
دن حتكم نفسها امل-ق.م. كانت طريقة احلضارة الدولة الرومانّية تقوم على ترك الدول  31اكتيام يف عام  

أراحت مارات مل تتغلغل فيها الثقافة اهليلينّية، وهذه تتمّتع ابحلكم الذايّت.  إضمن تعاونّية عاّمة، وحوهلا 
احلكمة االمرباطوريّة نفسها هبذه الطريقة من عبء إدارة هذه املناطق، وحصرت مهّمتها يف أمرين: أتمني 
التناسق والتوافق بني هذه الدويالت، ومحايتها من أّي عدوان خارجّي. واضح إذن أّن مثل هذه السياسة 
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 من يتابع ما حدث على مدى خّففت عن الدولة احلاجة إىل جيش ضخم أو إىل إدارة معّقدة. ولكنّ 
من هذا أنّه مع قرنني فسوف يالحظ تغرّيات حدثت عن غري قصد وابلتدريج، ولكّن أثرها عميق جّداً.  

الوالايت حتكم حكم مباشراً عن طريق   صارتم(    80-161انتهاء حكم ماركوس أوريليوس )حكم  
لطة أكثر، بل لظهور مقدار متزايد من قّلة ، ليس ألّن احلكومة املركزيّة كانت ترغب بساحلكومة املركزيّة

وإن ية  عالصاحب الّفعالّية المثالً كهريود األكرب،  ألّن هذه مل تكن   الفّعالّية لدى احلكومات االقليمّية،
املدن جتد دائماً الرجال األكفاء الراغبني يف اخلدمة -كان قاسياً. كذلك كانت احلكومات احملّلية للدول

عور بشرف خدمة األّمة، ولكن مثل هؤالء الرجال نضبوا على مدى القرنني التالّيني، جّماانً جملّرد الش
إىل  فأرسلت احلكومة االمرباطوريّة من يعّوض عنهم من اختيارها وتعيينها، وليسوا مواطنني يصلون 

 ابالنتخاب.   مناصبهم

اإلدارّيني املعّينني من   ال جيد من يتابع هذه التحّوالت رغبة عند احلكومة املركزيّة يف فرض أولئك
قبل اإلدارة املركزيّة، وال جيد أّن املناطق ترغب أبن ترى هذه اإلدارة تفرض عليهم، وإمّنا كانت الظروف 
تسوق احلكومة االمرباطوريّة إىل فعل ذلك، حبيث ترى مثاًل أنّه ابنقضاء فرتة االمرباطور تراجان )حكم 

الت املناطق، وإمّنا بقي األشخاص احملّلّيون حتت يد املوظّفني م( مل يبق  إدارّي واحد من رجا  98-117
أحدثت  ااملعّينني مركزاّيً ليفرضوا أشّد الضرائب. فمهما قلنا عن ضرورة اإلجراءات أو عدم ضرورهتا، فإّنّ 

 جّداً لألفكار نيمنفتح  كانوا  من األضرار ما أحدثت. علينا أن ننّبه هنا أّن نفس بناة االمرباطوريّة
جلديدة، برغم كل روح التقليد اليت سادت مقاصدهم. وإىل جانب ذلك يالحظ املرء أّن تركيب الدولة ا

وّفر حركة ال تنتهي من انتقال األشياء من طرف إىل طرف، من ذلك مثالً انتقال األعشاب يالعاّمة  
فة اإلسالمّية إىل أقصى الطبّية عرب االمرباطوريّة الرومانّية وانتقال استخدام الورق من أقصى شرق اخلال

غرهبا، وهذا من نعم انتشار السالم. فانتقال استخدام الورق شيء كان يسري بسرعة مثرية، انطلق من 
م، مث   900م، مثّ إىل القاهرة حبلول   793م، مث إىل بغداد حبلول    751الصني ليصل مسرقند يف عام  

دراسة االنتقال لكن قد يكون    م.  1150ل م، مثّ إىل جاتيفا يف االندلس حبلو   1100إىل فاس حبلول  
أهّم حني ندرس التغيريات العمودية، ففي الدولة العاّمة يف الياابن، كانت األسرة احلاكمة، توكوجاجوا، 
حريصة جّداً على سّد طريق االحتكاك مع العامل، خوفاً من القالقل بني طبقات اجملتمع اليت هي غري 

ملدة قرنني ونصف، ولكن مل يكن هلذا الوضع أن يستمّر، مهما   يف ذلك راضية عن األوضاع، وجنحت
البناء االجتماعّي على ما هو، ففي القرن الثامن عشر انتشر املال، ومل يكن   جتميدابلغت احلكومة يف 
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أقرب للنظام   هؤالء التّجار  التبادل قبلها إاّل ابألرز، وأصبح احملاربون مدينني للتّجار، وأصبح نظام
 وانتشر نظام رأمسايّل مل يكن له وجود من قبل، وهذا ما ال ترغبه احلكومة االمرباطوريّة. ،  يفاملصر 

، وهبذا فقد ةناحية الثقافيالالكبري من  يالحظ من استعراض خمتلف هذه الدول العاّمة تنّوعها  
بطرق انعمة ختتلف متاماً عن الطرق   حتّرك حيدث كان التحّرك مسة واضحة يف هذه االمرباطوراّيت،

العنيفة السابقة على قيام الدولة العاّمة، أي فرتة االضطراابت. يف الفرتة السابقة كان التحّرك والنقل 
ما يتوّقع يف ذلك العصر القاسي، بينما حيّل وهذا  يشمل الالجئني واملنفّيني واملطرودين والعبيد املنقولني،  

، عصر الدولة العاّمة، حتّرك التّجار واجلنود احملرتفني، والدعاة الفالسفة ودعاة حمّل ذلك يف عصر السالم
الدين، واحلّجاج. وابلطبع فستجد احلكم على ما حيصل يف ظروف الدولة العاّمة خيتلف اختالف األرض 

ّن هذه يصرّح أعن السماء. فها هو شخص جنا أبعجوبة من أن يكون حتت حكم االمرباطوريّة  
اطوريّة الفارسّية جلبت ظروفاً خميفة إىل من هم حتت نريها، وتفّتت السّكان حني جرى طحنهم االمرب 

حّققتها وخبزهم يف كتلة واحدة. بنما جتد شخصاً ولد من أسرة يواننّية يتحّدث عن النعمة الكربى اليت  
جعلت من كّل ئالً: "لقد االمرباطوريّة الرومانّية، بعد كّل الفوضى اليت كانت سائدة قبلها، فيخاطبها قا

وقد رأينا كيف يتحّدث شاعر من الغال بنفس احلماس عن االمرباطوريّة   العامل املسكون أسرة واحدة."
الرومانّية بعد ذلك مبئيت عام مع أّّنا قد تلّقت فعالً ضربة قاتلة. لكّننا جند باليين يصف االمرباطوريّة 

ليها وعلى كّل الدول العاّمة، فيقول: "أان أعلم أّن من اجملازفة الرومانّية يف أواخر أاّيمها وصفاً يصدق ع
إطالق أوصاف سريعة على هذه الدولة اليت صارت مربّية األمم وأّم األمم وراعية األمم، الدولة اليت 

خّففت من ممارسات األمم اجلاحمة، ووّفرت تبادالً لغوايً للجميع، بدل اللغات اهلمجّية اليت ال حصر هلا، 
 ا بكلمة واحدة قد أصبحت الوطن األم لكّل األمم ويف كّل أرجاء املعمورة."إّنّ 

أهّم ظاهرة توّفرها الدولة العاّمة أو املسكونّية هو فرتات متطاولة من السالم، فال جمال ألّي 
بني   وحينما حيصل التوافق والتناغمإجنازات قّيمة يف فرتة العنف واالضطراابت، وال جمال للتواصل املثمر. 

احلاكم واألقاليم اليت حتت يده، فإّن السالم يعّم وينتشر، بني الفئة املسيطرة والربوليتاراي الداخلّية  
والربوليتاراي اخلارجّية، بل ووراء ذلك. وحىّت حينما ال يتحّقق سالم حقيقي، فإّن التهدئة ووضع السالح 

فالقّلة املسيطرة تسرتخي وتركن إىل اهلدوء، يتحّققان. لكّن السالم ال يعين نفس الشيء لكّل الطبقات، 
متيل القلة املسيطرة إىل وضع تقليدّي أكثر فأكثر، بينما الربوليتاراي   .بينما الربوليتاراي تنهض وتزدهر

تكون نواة حلضارة جديدة، بينما   الداخلّية تظهر قدرهتا اإلبداعّية وينشأ من بني صفوفها مؤّسسة دينّية
 ابلقّوة العسكريّة اليت أمهلتها الدولة العاّمة.اخلارجّية الدولة ومتسك    تقتحم الربوليتاراي
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نفس هذه الفئة أقّل من يقطف وهكذا ترى أّن هذه املؤّسسة اليت أنشأهتا الفئة املسيطرة تكون  
مّث حنو  مثراهتا، بينما تكون أرضاً خصبة للربوليتاراي الداخلّية اليت حتمل ديناً جديداً، تنشره بدءاً من القاع

 األعلى فاألعلى، حىّت يكون للدين اجلديد األرض الدينّية املناسبة حلضارة وليدة. 

ميكن أن جند أمثلة كثرية على ما توّفره الدولة العاّمة النتشار دين جديد، دون أن تعرف هي   
لبابلّية اجلديدة كيف تفيد من فرصة السالم وانفتاح الطرق والتحّرك النشيط على أراضيها. فاإلمرباطورية ا

وما تفرّع عنا من امرباطوريّة أخيمّية وسليوديسّية فتحت اجملال النتشار اليهوديّة والزرادشتّية، والسالم 
الرومايّن فتح الطريق النتشار املسيحّية وعبادة سايبيلي وآيسيس، وكذلك حتكيم النجوم عند البابلّيني. 

 القادم من اهلند، وكذلك لدين الطاويّة اخلارج من نفس والسالم الصيين فتح الطريق للدين املاهاايين
األرض الصينّية. ورمّبا من أعجب الفرص ما أاتحته االمرباطوريّة املغولّية لربهة قصرية من سالم وسهولة 
التحّرك على مدى مسافات شاسعة يف أوراب وآسيا، وإذا مبذاهب وأداين كثرية تسارع إىل اإلفادة من 

صرية، منها مذاهب النسطورية والكاثوليكّية واإلسالم، والبوذية املاهااينّية. وهكذا هذه الفرصة الق
 فاألمثلة كثرية.

بعض الدعاة لألداين كانوا واعني إىل أّن هللا سّخر هلم هذا امليدان، أي االمرباطوريّة، لنشر 
ا. وهكذا حتّدث أحد آابء دينه، وهذا ما ورد على لسان عدد من أنبياء العهد القدمي، مثل عزرا وانحامي

الكنيسة عن الفرصة العظيمة اليت يتيحها مجع شعوب كثرية بدون أيّة عوائق حتت مظّلة دولة واحدة 
ى يف نشر كلمتها وحتت ظّل السالم يف كّل مكان، ورأى أّّنا رمحة من هللا. لكّن جناح األداين الكرب 

نظام توكوجاوا الياابيّن ابلدعوة الكاثوليكّية يف   حيدث أن يثري اجلهات احلاكمة فتحاول خنقها، كما فعل
القرن السابع عشر، ومرّة أخرى على يد سلطة املانشو يف القرن الثامن عشر، وكما كافح العثمانّيون 

من املفيد أن   م، وكبت املغول اإلسالم، لكّنه عاد فثّبت قدمه يف الصني.  1514انتشار الشيعّية يف عام  
  312سيحّيني يف بعض األحيان قبل تبيّن االمرباطور قسطنطني للمسيحّية يف عام  نضيف أّن اضطهاد امل

م كان جزءاً من توّجس االمرباطوريّة من كّل دين غريب عن الدولة، وهو نفس موقف اهلند من السيخ 
لدين هذا املوقف املعادي الذي وقفته االمرباطوراّيت من الدين يقوم على فكرة أّن كبح ا  األقلّية. ولكنّ 

ابلقوة هو أقصر طريق ملنع انتشاره، ومع أّن املسيحّية استطاعت ابلرفق أن تغلب هذا العنف يف البداية، 
، استمّر  يف اتريخ طويل من اضطهاد من ال توافق عليه الكنيسة ذلك  دخلت بعد   الكنيسة نفسها  إال أنّ 

  .من القرن الرابع وملّدة ثالثة عشر قرانً 
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ونؤّكد أّن ما يوّفره التحّرك السهل والسالم يف دولة كربى كان منحة رائعة لألداين لكن لنُعد 
لقّوة العسكريّة فميزان القوى خمتلف، فبناة الدولة العاّمة ال يصلون إىل إنشائها الكربى. وأّما من انحية ا

ن القّوة العسكريّة  إاّل وقد أصاهبم اإلّناك، فهم ال يرغبون اآلن إالّ يف السالم، ولذلك فهم يرتكو 
والسياسّية للربوليتاراي اخلارجّية. فهنا جند مفارقة، وهي أنّه ال القّوة وال اإلدارة تبقيان يف أيدي احلاكم أو 

احملكوم يف مثل هذه الدولة، بل ميضيان إىل أيدي خارجّية، وال يبقى للدولة أثر بفعل هذه القوى 
ومن األمثلة على هذا الربابرة الذين قضوا على حضارة خمتلفة.   تغزوها مناليت  قّوة  جتاه ال اخلارجّية أو

مرباطوريّة تشيئني )أو تسيئني( وهان، واالمرباطورية اامرباطوريّة سومر وأّكاد، وامرباطوريّة جبتان، و 
وحىّت يف أمريكا قضي على الدولة الرومانّية، واخلالفة اإلسالمّية، واململكة املتوّسطة واحلديثة يف مصر. 

العاّمة لالنكا، وهي مرحلة من احلضارة االنديّة، على يد الغزاة األوربّ ّيني. فاألمثلة كافية وكثرية، ولكّن 
ة من بطوالت يف غزو الدولة العاّمة، فإّن الربوليتاراي اخلارجيّ   ظهر على يدمن املهم أن نالحظ أنّه مهما 

 ّصة حني نقارّنا إبجنازات الربوليتاراي الّداخلّية.بطوالهتم ال مستقبل هلا، وال يبقى منها للّتاريخ شيء خا

كما إنّه حيدث حينما هتاجم دولة عاّمة أن هتجع أحياانً لفرتات متفاوتة، قد تصل إىل قرون 
طويلة، قبل أن خترج وتتابع سريها الذي كان. حدث هذا للحضارة اهلندية، اليت هجعت كما وصفنا 

على شكل امرباطوريّة جوبتان، وكان يف هذا متابعة دولة قدمية هي   ملّدة سّتة قرون قبل أن خترجسابقاً 
امرباطوريّة موراين. هلذا فعلى القوى الغربّية اليت احتّلت مناطق شاسعة أالّ تظّن أّن الدول اليت احتّلتها 

 سوف تذوب شخصّيتها يف التغّرب، بل إّن املؤّشرات التارخيّية تدل على العكس.

 

 الرابع والثالثونالفصل  

 

 التواصل

 

يكون   عرب أراٍض شاسعة صار لدينا من الشواهد ما يدّل على أّن مّد الدول العاّمة سلطاّنا
مصدراً للفائدة ملن يعرف كيف يفيد منها. وحنن نتابع هذا املوضوع اآلن ابلرتكيز على اخلدمات اليت 

ال أمل للدولة يف جمال أنظمة التواصل اجلغرافّية واللغويّة. أحياانً  توّفرها الدولة العاّمة عن غري قصد منها  
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العاّمة يف حتّكم فّعال بدون قّوات عسكريّة وتواصل فّعال للمراسالت وأيضاً خلدمة الشرطة السريّة.  
األكاديّة تستخدم نظاماً من القنوات للتواصل، وامتّدت سلطة -كانت االمرباطوريّة السومريّة

ريّة اجلديدة" يف مصر إىل األراضي السوريّة وما بني النهرين، بعد فرتة من احتالل اهلكسوس، "االمرباطو 
 األكاديّة-لسومريّةفاستخدمت هذه االمرباطوريّة املصريّة نفس الطرق اليت ورثتها من احلضارة ا

ألخيمّيون ، وكان يتجّول عرب البالد شبكة من املراسلني واملخربين. وجتاوز اللمواصالت والتواصل
احلضارات السابقة يف التواصل بزايدة التنظيم والفّعالّية. يتبع هذا كّل ما حتتاجه الطرق من صيانة دائمة، 
ومأوى للراحة، وحراسة قويّة. ومل يكن املراسلون يتوقّفون، بل يسّلم أحدهم لآلخر، فال تتوّقف املراسلة 

قي"، تقوم به شعلة النار برموز معّينة. وكان على ال لياًل وال ّناراً. يضاف إىل هذا وجود نظام "بر 
الوضع احملّلي يف اإلمارات املنتشرة حبسب مساحة أو جواسيس يالحظون    عيون  يكون لهاالمرباطور أن  

االمرباطوريّة. فنظام التجّسس ونظام قالع املراقبة والرسول اخلاّص بدون حراسة، كّل هذا أساليب ال 
وهو ما عملت به االمرباطوريّة األخيمّية.   ونفس املراسلني هم اجلواسيس،  ،تغفلها اإلدارة املركزيّة

(. وتعود كّل هذه األنظمة وتظهر عند الرومان ق.م.  559امرباطورية فارسّية أسست يف  )األخيمّيون  
ّل ما ويف الدولة العربّية املسلمة، وهو ما يالحظ يف القيمة الكربى ل  "صاحب الربيد" عند العّباسّيني. فأق

يقال أّن املراسلني جيلبون إىل اخلليفة وضع الزراعة والرّي يف خمتلف األقاليم، ومل يكن هذا النظام خالياً 
من املخربين، رجاالً ونساء. وال حاجة أن نؤّكد أّن كّل األنظمة اقتباس من سالفتها، فنظام الطرق 

أقام ، وإمّنا كان وراءه عقل ثورّي  ة األخرىالصييّن كان واسعاً نشيطاً دون التفكري أبنظمة الدول العامّ 
ورمّبا ال يعرف الكثريون كم طور اإلنكا نظام الطرق )مثالً يف عهد االنكا الثامن ابتشاكويت،   .دولة عاّمة

م( واليت هلا تشابه غري مقصود طبعاً ابلطرق الرومانّية، وحينما يعرتض   48-1400والذي حكم بني  
وال خيتلف هّم تنشأ من حجارة وخشب، أو تعّلق ابحلبال، أو ابألسالك. الطريق ّنر، كانت اجلسور  

الدولة هنا عن غريها، فنظام املراقبة واملتابعة من أوىل أولواّيهتا، وهنا أيضاً جيد املتابع نظام الزايرة اخلفّية 
االنكا نفسه جبولة   ويقومأن تفهم ماذا يقول الناس عن األوضاع.  تريد    احلكومة املركزيّةفونظام املخربين،  

يف أحناء االمرباطوريّة قد تستغرق سنني حىّت يسمع كّل شكوى وطلب. نظام املواصالت هذا متاح لكبار 
احّتادات اإلدارّيني ولإلمرباطور نفسه، ولكن ليس للشعب، بينما يف أمريكا الوسطى خيتلف الوضع، ألّن  

ار هم األسبق يف أي توّسع لإلمرباطورية. أّما يف وكان التجّ   ،الطرق  إبعدادتقوم    كانت  ي اليتالتّجار ه
الياابن، فقد كان الطريق الرئيسي خيدم الدولة العاّمة، وهي حكومة شوجان، لتسيطر من مقّرها يف يدو 

النبالء   بسلوكلتبقى عينها بصرية مبا حيصل يف إدارة كيوتو، واألهّم من ذلك لتبقى عارفة عن كثب  
ونفس السياسّيني احلاكمني ء البالد، وخاّصة أّن هؤالء كثرياً ما ميثّلون روح الثورة.  االقطاعّيني يف كّل أحنا
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يف يدو كانوا يف ذلك العصر، عصر توكوجاوا، يقضون شطراً من العام يف أراضيهم اإلقطاعّية، فلهذا 
ّسع على تكون الطريق الكربى وفروعها عصباً حيواّيً هلم. أضف إىل ذلك استخدام تلك الطرق يف التو 

 حساب الربابرة من عشائر آينو.

وحالة الّصني ختتلف، فقد بقيت الزراعة هي عصب احلياة، وكّل منطقة تكاد تكون مكتفية 
بذاهتا، ولكّن الطريقة الوحيدة للسيطرة على عصب احلياة يكون ابلسيطرة على أكثر منطقة منتجة، 

يكون هلا اليد العليا على كّل الّصني. كانت البقعة اإلنتاج  وحني يكون للحكومة اليد العليا فيما خيّص  
املركّزيّة فيما حول العاصمة يف الشمال، ولكن حدث أن أصبح وادي ايجنتسي أكثر إنتاجاً، يف أاّيم 

م(. معىن هذا أنّه صار هناك وضع خاّص، فاملركز السياسّي يف   589-420أسرة آتنج )حكمت بني  
جلنوب، هلذا صارت الّضرورة ملّحة حلركة مواصالت فّعالة. من هنا الشمال، واإلنتاج املركزّي يف ا

، وكّلفت ماليني األرواح على مدى أكثر من عشر أصبحت القناة الكربى تشغل أعظم العقول يف الصني
م( من أسرة   18-605قرون، ونسبة ضخمة من خزانة األّمة، مهما قيل عن دور اينج يت )حكم  

أن السور العظيم، مل تنب يف وقت واحد. كان نقل احلبوب يهمل يف أوقات سوي. فهذه القناة، شأّنا ش
التمّزق، وحينما حكم املغول البالد يف القرن الثالث عشر اختاروا بكني لتكون العاصمة، رغم أّّنا يف 

الشمال، ألّّنا أقرب ما يكون لقبائلهم الرّحل، وواجهوا من جديد وبشكل أشّد أتمني وصول احلبوب 
نوب، وورثت أسرة مينغ، وهي صينّية، نفس املشكلة، بعد دحرها املغول، ولكّنها فّضلت احلفاظ من اجل

وهكذا على بكني كعاصمة، ملصلحة سياسّية وعسكريّة، ووجدوا ذلك أهّم من االعتبارات االقتصاديّة.  
ية، املانشو. عادت األمهّية للقناة الكربى كعامل توصيل وتوحيد. وكذلك حافظت عليها األسرة التال
 وبقيت هي العمود الفقري للصني حىّت تفّتت احلكومة التقليديّة يف القرن التاسع عشر. 

كّل ما عرضناه يوّضح متاماً املصلحة الكبرية للقائمني على الدولة العاّمة يف كّل تلك 
ن حتسب حساب االمرباطوراّيت يف نظام فّعال من التواصل واملواصالت. لكّن احلكومات املختلفة مل تك

املستفيد األكرب من نظام التواصل، وهي فئات غري حكومّية. فكم مدح املادحون طرق االمرباطوريّة 
كان   الرومانّية اليت مل ترتك جبالً وال ّنراً إال وعربته، ومل ترتك قطّاع طريق إال وأخضعتهم، ومع ذلك فقد 

، فكم حتّقق وقتها القول: "كّل الطرق ة املركزيّةيف الطرق غري احلكوم التفّوققطف الثمرة من كّل هذا  من  
فإذا فرح احلّكام أّن املسجونني والسّواح وأصحاب احلاجات يسهل وصوهلم إىل   تقود إىل روما!"

العاصمة، فهم مل يتصّوروا أنّه سيكون سهالً أيضاً على الربابرة الغزاة واالمرباطوراّيت املنافسة أن يصلوا إىل 
عاماً   24وصلوا إىل قرطاجّنة يف غضون  كما إّّنم  سهولة وصول الوندال إىل اسبانيا،    روما. الحظ مثالً 
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م. وهكذا خدمت الطرق العظيمة االمرباطوريّة املنافسة يف بالد   406من قطعهم ّنر الراين يف عام 
ليت اتّبعها واألهّم من كّل ذلك أّّنا كانت الطرق االفرس، والغزاة الربابرة: القوط والفرانك والوندال.  

  تنقية البحر من القراصنة.   إىل بولص وما بعده، وكذلك كان ممّا مّهد حلركة الدعوة

ألداين الكربى اليوم؟ فتحت التقنية احلديثة أبواابً من التواصل والوصول ما اما ذا عن التواصل و 
ة أن تنافس اإلسالم كان أحّد يتصّورها، واألداين الكربى تسري عرب تلك الدروب، وحتاول الكاثوليكيّ 

على امتالك قلوب أفريقيا، وحىّت البوذية واهلندوسّية وصلت إىل مناطق ما كان أحد يتّصور أن يصلها إالّ 
املسيحّية. وهذا الوضع جيرب العامل على التفكري هل األداين ستعيش جنباً إىل جنب أم أّن أحدها سيزيح 

فلم يكن العامل كّله يف متناول أحد، وهلذا فحىّت أنشط اآلخر؟ مل تكن مثل هذه األسئلة تسأل من قبل،  
األداين وأكثرها قدرة على الوصول إىل الناس، وهي البوذيّة واملسيحّية واإلسالم، كان انتشارها حمدوداً 

حبدود حتّرك البشر، أّما اليوم فإنّه ال يوجد مكان يف العامل بعيد عن وصول الدعوة إىل أّي دين، وهلذا برز 
أمام  يعيش جنباً إىل جنب مع اآلخر؟  أن   ال الذي طرحناه: هل دور كّل دين أن يزيح اآلخر، أمالسؤ 

من   وراء البوذيّة  كّل فرد اخليار اليوم بعد أن تنضج قدراته أن خيتار الدين الذي يناسبه، ورمّبا ليس هناك
ّن موقف املسيحّية واإلسالم ولكفائز من بني أقوى ثالثة أداين. هي الدين ال  اهاحيرص كثرياً على أن ير 

خمتلف، فكّل منهما ال يقبل من أحد أن خيتار الدين اآلخر. على مدى القرون قبلت املسيحّية اليهوديّة 
على مضض، وأحياانً مل تتحّملها أصاًل، أّما اإلسالم فقد أبدى حتّمالً أكثر للمسيحّية واليهوديّة. ليس 

، أو إصرار جنباً إىل جنب  حول إمكانية استمرار الدينني الكبريينلدينا ما يشري إىل الوضع يف املستقبل  
كّل منهما على أنّه ال مكان يف العامل إالّ له. احلقيقة الوحيدة اليت نستطيع أن نؤّكدها أّن اجملتمعات ال 

 تعيش بال دين.

 

 الفصل اخلامس والثالثون

 

 اللغة واألجبداّيت
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ال تعيش دولة عاّمة بدون لغة أو أكثر للتواصل، وال تعيش بدون نظام مرئّي لتمثيل الكالم 
ولكن حينما أنيت إىل ما حيصل فعاًل فكثرياً ما ال جند حالًّ بسيطاً. نعم تبىّن نظام توكوجاوا يف احملكّي.  

 يتفاهم فيها احلكام فيما بينهم  الياابن، وهو األسرة االمرباطوريّة، لغة احلاكم لتكون اللغة الرمسّية اليت
. ولكّن الّروسيّ   ر، وكذلك حصل ألسرة اإلمرباطو ويتفامهون مع الشعب، فلم يكن هناك تنازع يف اللغات

أكثر احلضارات كان عليها أن تتقّبل لغات متعّددة وأنظمة أجبديّة خمتلفة. كان خيار بناة االمرباطوراّيت 
ىل، ولكن دون أن جيعلوها اللغة الوحيدة. واللغة السائدة تكون سائدة لغتهم هم دور اللغة األو   واأن يعط

من حيث الواقع، ليس ألّن السلطة احلاكمة اختارهتا. بل حدث أن تقّبل بناة االمرباطوريّة لغة غري لغتهم 
ة أبن فرض فعلى سبيل املثال حّلت املشكلة اللغويّة يف الدولة العاّمة الصينيّ األم ألّّنا هي اللغة السائدة.  

ق.م.( احلروف الصينّية اليت   210-221يت )حكم ما بني  -مؤّسس االمرباطوريّة شيه هوانج
استخدمتها رمسّياً دولة أسالفه، دولة تشيئني )أو تسيئن(، وهبذا أوقف ميل كّل إقليم إىل تبيّن نظام 

جبديّة مثل العربّية أو األ) وبقيت هذه الطريقة، وهي طريقة تصويريّة ال أجبديّةاألجبديّة اخلاّص به.  
املتعّلمة وهي   ، لتكون حروف الكتابة للطبقةاالجنليزيّة حيث احلروف أصوات ال صلة له مبعىن الكلمات(

ممّا ساعد يف توحيد اللغة املستخدمة والكتابة املستخدمة أّن اجملتمع الصيين كان يف أّول .  صغرية العدد
ق.م. متجانس اللغة، وكان من املمكن أن   221ئن( يف عام  توحيد له يف أاّيم أسرة تشيئن )أو تسي

ه تيت بفرض االحّتاد السياسّي، ولوال ما أقام-هوانج  حيدث التمّزق ببعد ذلك لوال ما ذكران من جهد شيه
أسرة هان من نظام مديّن يدير شؤون البالد، وتبىّن النظام احلاكم هلجة رمسّية بلهجة موّحدة تعرّب عن 

 اسّية، وهذا ما أنقذ اجملتمع الّصيين من تشّظي اللغة، وما يتبعه من متاعب.الكتابة القي

وليست هذه هي الصورة الوحيدة ملا ميكن أن خيتاره مؤّسسو الدول العاّمة حلّل مشكلة التفاهم 
 يف اللغوّي، فاألكثر حدواثً أن خيتاروا أكثر من لغة. كان االجنليز قد تبّنوا الفارسّية لالستخدام الرمسيّ 

حكمهم للهند، مثّ استخدموا االجنليزيّة للدراسة العليا، وللمراسلة الدبلوماسّية، ولكّن اللغة اليت بدأ 
م كانت لغة اهلندي بطعم سنسكرييت، واليت مسيت "هندوستاين"، بينما   1837استخدامها منذ  

هنا يعتمد ما يسمح به بناة استخدم املسلمون يف مشال اهلند األردو، وقد اصطنعوها وتبّنوها. فكما نرى  
فالعثمانّيون مثالً مل الدولة العاّمة من لغة على سعة صدرهم، وعلى الظروف اآلنّية اليت حيّسون بضغطها.  

يفرضوا لغتهم الرتكّية على سلك القضاء يف خمتلف أطراف االمرباطوريّة الواسعة. كما ميكننا مالحظة 
الالتينّية إالّ يف صفوف القّوات العسكريّة أينما كانت. كيف أّن الرومان مل يصّروا على استخدام  

وحىّت خارج منطقة   فاملراسالت املالّية اليت تصدر من روما كانت تصدر بلغتني، ابلالتينّية وابليواننّية.
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انتشار اليواننّية مل حتاول الدولة فرض الالتينّية، وإمّنا كانت تعاملها كميزة تفضيل. وقد يكون أعجب من 
موقف احلضارة السومريّة من اللغة األكاديّة، فقد أدركوا أنّه رغم امتالكهم ملفاتيح الدولة أّن اللغة   ذلك

-1792األكاديّة صاعدة ولغتهم هابطة، فلم يكافحوا صعودها، ومل حياول محورايب )حكم بني حوايل  
رامّية والفارسّية يف ونتعّلم شيئاً آخر من النظر يف اآل ق.م.( فرض هلجة أجداده الكنعانّية.  50

االمرباطوريّة الفارسية األخيمّية، فلغة احلكم هي الفارسّية، وانتشارها يعادل انتشار اآلرامّية من الناحية 
اجلغرافّية، ولكّن اآلرامّية هي اليت كانت اللغة السائدة، وذلك لعوامل جتاريّة وثقافّية. وهلا ميزة أخرى وهي 

أوربّية، وهذه -قة، فهي لغة سامّية، بينما اللغة الفارسّية من األسرة اهلندوأّّنا أسهل بكثري ألهل املنط
نقول هذا رغم الغلطة اليت ارتكبت ابلعودة إىل استخدام األجبديّة كصور، أصعب بكثري ألهل املنطقة.  

قد استخدم رموز الكتابة املسماريّة كأصوات مستقّلة عن املعاين، فبالرغم فيما يبدو   مع أّن أحد العباقرة
 من النكسة يف الكتابة بقيت اآلرامّية لغة سائدة. 

ولدينا أمثلة أكثر ورمّبا أوضح على أّن من ينشئ االمرباطوراّيت ال يشرتط أن يفرض لغته على 
دام لغات املناطق اليت حكموها، فالصينّية  األمم اليت يقهرها. فاملغول أظهروا مرونة كربى يف استخ

العربّية يف فارس والعراق، والرتكية يف مناطق الرّحل الذين -استخدمت يف الصني، واألجبديّة الفارسية
ويف منطقة املغول املسلمني يف اهلند كان مزيج من الفارسّية واهلندوستانّية هي اللغة كانت لغتهم الرتكّية.  

ذي نستخلصه أّن حظوظ اللغات حيكمها عوامل متشابكة، وليس قّوة الزمرة سادت. الدرس ال  اليت
احلاكمة وحدها. ويكفي الدارس أن يتابع كم كان حّظ اللغة األكاديّة عالياً، وكم كان استخدامها 

وحىّت بعد إقصاء االسكندر للغة اآلرامّية فإّّنا بقيت تدفع لغتني من اللغات السامّية   يتجاوز أصحاهبا،
حدة إىل الشرق، وهي األكاديّة، وواحدة إىل الغرب، وهي الكنعانّية، حىّت صارت اآلرامّية اللغة احلّية وا

 لكّل الناطقني ابلسامّية يف اهلالل اخلصيب، وتبىّن العرب حروفها، فأصبحت وسيلة كتابة اإلسالم.
وال شيء يرفع شأن اللغة مثل تبيّن  وكذلك حّظ اللغة الالتينّية بعد اختفاء الدولة اليت هي لغة األّم فيها.

يت أجبديّة قياسّية، فإّن عمله الكبري -أحد األداين الكبرية هلا. وحىّت حني فرض االمرباطور شيه هوانج
حفظت ذكراه ملا ترجم فيها من كتب يف املهاايان أكثر من كوّنا استخدمت لكتابة فلسفة كونفوشيوس 

 والستخدام الدوائر احلكومّية.
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 صل السادس والثالثونالف  

 

 العواصم

 

يكون عند منشئ الدولة   ال تبقى العواصم دائماً هي نفس اليت كانت يوم أنشئت الدولة العاّمة.
العاّمة اعتبارات يّتخذ مبوجبها قرار تعيني عاصمته، فرمّبا كانت عاصمة آابئه قبل أن تتحّول الدولة 

ن يف مكان يسهل منه السيطرة على األراضي املطلوبة. وعموماً اإلقليمّية إىل امرباطوريّة كبرية، ورمّبا تكو 
يكون أهّم عاملني يف اختيار العاصمة سهولة تواصلها مع بقّية البالد وكوّنا األنسب لعملّية الدفاع عن 

، من اسكي شهري الحظ كيف كانت عاصمة العثمانّيني تتنّقل حبسب ما يكسبون من أراضٍ البالد.  
م، وبعد أن فتح السلطان   1326، إىل يين شهري )املدينة احلديثة( إىل بورصة يف عام  )املدينة القدمية(

حمّمد الفاتح القسطنطينّية صارت العاصمة، ومل تفقد مكاّنا إاّل بعد أتسيس اجلمهورية الرتكّية يف عام 
1923  . 

ل املغول، فقد كانت العاصمة كاراكورام، و وميكن أن يتابع اإلنسان تغرّي العاصمة الصينّية بدخ
وكان مهرة الصناعّيني حيملون إليها محالً لتجميل العاصمة، ولكّن الزعيم املغويّل قوبيالي استحّل الصني 

استعادة أسرة املانشو الصينّية للبالد من أيدي املغول ، واختار بكني عاصمة له، وحىّت بعد  1264يف  
ا عاصمتهم القدمية موكدن. وهذا مثال آخر على انتقال العاصمة من اختريت بكني كعاصمة، وأمهلو 

 األطراف إىل قلب البالد. 

لكّن هذا ليس الشكل الوحيد، فالعاصمة اهلنديّة كانت تتحّرك ابلعكس، حنو األطراف، 
األكاديّة يف كرسي احلكم كانت عاصمتها أور ملّدة تزيد عن -وحينما كانت الدولة العاّمة السومريّة

ق.م.(، ولكن بعد انفراط   2096  –  2113انّمو )حكم من حوايل  -القرن، وهي عاصمة أّسسها أور
ق.م.( لنفس العاصمة انتقلت إىل الشمال   1750-1792دولته، واسرتداد محورايب )حكم من حوايل  

دينة تشبه قّصة األّكاديّة. وقّصة هذه امل-الغريّب إىل اببل، وذلك نتيجة لتوّسع هذه االمرباطوريّة السومريّة
 بكني من انحية أّّنا أّسست لتكون عاصمة اقليمّية لقّوة الربابرة، مثّ أصبحت عاصمة االمرباطوريّة. 
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األدوار اليت تقوم هبا العاصمة. صحيح أّن الوظيفة املركزيّة للعاصمة ميكن للباحث أن يتوّسع يف  
أّّنا مقّر احلكم والدوائر الرئيسّية. ولكّن دورها متعّدد ابلطبع، فلو وّجهنا النظر إىل دور عاصمة اإلنكا، 

 منبعض السّكان   لوجدان أّن أصحاب الشأن جعلوا فيها أقساماً متّثل خمتلف أصناف السّكان، ومنهم
فأحد أدوار العاصمة أّّنا تكون بوتقة انصهار يلتقي فيها فئات خمتلفة من األّمة،   املناطق اليت أخضعوها.

وميكن أن يتأّمل اإلنسان يف دور روما، بعد قرون   ابختالف مذاهبهم وثقافاهتم، ويشعرون ابلوحدة.
على كّل حال فبما من ألفي عام.    وقرون من زوال االمرباطوريّة، فقد بقيت مركزاً روحياً على مدى أكثر

أّن العاصمة هي يف قلب حياة الدولة العاّمة جتد أّن أّي غاٍز للبالد تكون العاصمة أّول جمال الهتمامه، 
ذلك تكون حمور اهتمام من يريد النهب أو اغتصاب احلكم. وهذا ينطبق على بكني مثالً، فقد اعتاد كو 

للجميع، وهلذا كانت القّوات الغازية حريصة أن يصل إىل الّناس أوامر الّناس أن يتلّقوا منها أوامر ملزمة  
 من نفس العاصمة ليكون من املعتاد هلم أن يطيعوها. 

مزيّة اليت تبقى للعاصمة حىّت بعد زوال سببها. مل يكن شيء طريف يدّل على القيمة الرّ   وها هنا
وسطى حيصلون على لقبهم القانويّن بدون أن يزوروا "األابطرة الّرومان" الذين حيكمون األملان يف القرون ال

ولو زايرة واحدة أنقاض روما، ويضع البااب على رأس االمرباطور اجلديد اتجاً، ومل تكن هناك ال قّوة وال 
سيطرة رومانّية، بعكس قّوة األملان يف مشال جبال األلب، بل إّن حبث األابطرة األملان عن هذا السراب 

لشبح الزّائل قاد فيما بعد إىل زوال ملكهم. ودّل سلوك انبليون على األثر اهلائل هلذا الروماين وهذا ا
، ظّناً منه أنّه استدعى البااب ليأيت عنده من أجل هذه الغايةأخطأ حينما   لطقس، وإن كان انبليون ا

 جانب سيكسب مقداراً من العظمة، ولكّن النتيجة كانت عكس ما أراد ألّن مشاعر الّناس كانت إىل
  املهان.العجوز  البااب  

 

 الفصل السابع والثالثون

 

 اخلدمات املدنّية

 

ما استعرضناه حىّت اآلن هي مؤّسسات تّتصف هبا كّل دولة عامة، فاللغة والعاصمة شيئان ال 
  مقداراً من التنوّعتعيش الدولة العاّمة أو املسكونّية بدوّنما، وإمّنا حينما أنيت إىل اخلدمات املدنّية فنجد 
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إذا بدأان من أّول السّلم فنجد الدولة األخيمّية، حيث بقيت اخلدمة ال يشاهبه أّي تنوّع سابق.   والّنضوج
كان هناك عدد من األمناء ميثّلون االمرباطور، وكان يراقبهم من يسّمى بال مواربة املدنّية غري مطّورة أبداً.  

ل حرّاس االمرباطور. يف الطرف اآلخر جند احلكومة العثمانّية اليت كان "عني االمرباطور"، مّث عنّي آمر ميثّ 
هلا فريق للمراسلة الرمسّية، بلغ مقداراً عالياً من الفّعالية. وحينما أتيت قّوة تطيح ابحلكم يف دولة عاّمة 

زمن. من ذلك فكثرياً ما جتد أسهل احللول أن تبقي على النظام املديّن كما هو، على األقّل لفرتة من ال
مثالً أّن األموّيني مل يسارعوا إىل عزل املسيحّيني وغريهم وإلغاء نظام احلساابت الذي كان يعتمد عليهم، 

وحينما جاءت أسرة املانشو وأطاحت ابملغول وأعادت الصني إىل أيدي بل حدثت التغيريات فيما بعد.  
، فهم صينّيون وهؤالء صينّيون، وقد بدأ هذا الصينّيني كان هلا تفاهم دقيق مع موظّفي اخلدمة املدنّية

م، وهذا بعد أن استغرق حتويل النظام املديّن إىل ما يناسب الصينّيني    1644التنظيم اجلديد يف عام  
 وقد ساعدهم هذا ليس فقط يف إرساء نظام يرضي األّمة بل يف التغّلب على بوادر ثورة مضاّدة.جيلني.  

الطبقة االرستقراطّية من أاّيم خلت لعاّمة يف طور نشوئها على  حيدث أيضاً أن تعتمد الدولة ا
لتكّون منها النظام املديّن، وهذا ما فعلته االمرباطوريّة الرومانّية وكذلك االمرباطوريّة الروسّية، وإن كانت 

بالء لتكون الدوافع يف احلالني متباعدة جّداً، ففي روسيا كان بيرت األكرب حمتاجاً جّداً ألن يدعو طبقة الن
إدارته الكفء والفّعالة، بينما كان أغسطس الرومايّن يدعو النبالء ملشاركته يف اإلدارة عارفاً مبقدار عداوة 

ولكّن مشكلة بيرت األكرب مل تنتِه هنا، فليس من   تلك الطبقات حلكمه، فهو ميتّص عداوهتم هبذه الطريقة.
، عد أن كانوا قد نشأوا على وضع اجتماعّي متمّيزب  السهل حتويل طبقة النبالء كمساعدين للدكتاتور

وقّصة االعتماد على م.    1762فبعد جيلني من حماولة امتصاصهم، جرى استثناؤهم من اخلدمة يف عام  
الطبقة األعلى شيء يتكّرر يف حضارات كثرية، فحىّت االجنليز الذين حكموا اهلند أتوا برجال من هذه 

وإن كانت هذه الطريقة فشلت يف حماولة منشئ االمرباطوريّة الصييّن شيه   ،الطبقة لإلدارة االستعماريّة
يف  فقد أبدى يف احلقيقة صالبة ال تتزحزح  .ق.م.(  247)وقد وصل إىل احلكم يف عام    يت-هوانج

 قامت ثورة قضت على حكم أسرته.، حىّت إنّه مل متّر غري سنة على وفاته حىّت  معاملة هذه الطبقة العالية
بينما جنح أمّيا جناح الثائر هان ليو آبنج يف تنظيم خدمة مدنّية انجحة، بل إّن نظام هان استمّر إىل عام 

ق.م. أّن أي موّظف   196. كان هان قد أمر بعد وصوله إىل احلكم بسنوات، أي يف عام  م  1911
، وربطها مبقدار استيعاب احلاكم التايل فحّدد ما معىن هذه القدرات  تىجيري اختياره حسب قدراته، مثّ أ

ا بعشريهتا ومب  ربط متّيز العائلةعلى   طالب الوظيفة وفهمه لتعامل كونفوشيوس. لقد قضى خان إىل األبد
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يالحظ يف سلسلة احلّكام من بعده ميزة متلك من أرض، وإمّنا بقي التمّيز حبسب التعّلم والثقافة ال غري.  
  يّدعي لنفسه تقديساً أو شبه ألوهّية. ال جتدها يف بقاع أخرى، وهي أّن احلاكم ال

بينما كان ّنج بيرت األكرب خمتلفاً متاماً عّما ذكران، فكّل مهّه كان توجيه روسيا لتلحق ابلغرب يف 
طبقة النبالء لن يفيدوه يف هذا، نقل مؤّسسات كاملة بل كوادر كاملة من   كّل شيء، ومل ّا ظهر أنّ 

  18-1717ة اجلديدة. ومنح كّليات اإلدارة اليت أقيمت يف  الغرب إىل بالده لرتسم ّنج احليا
صالحّيات واسعة، وكانت كّل كلّية ختتار أن يكون انئب املدير فيها من الغرب، كّل ذلك بقصد تعليم 

 الّروس الطرق الغربّية يف اإلدارة.  

ّقق مقاصد ال يف هذه احلاالت اليت مّرت بنا يكون بناء جهاز من اخلدمة املدنّية مقصوداً، وحي
ويكون ، وال يظهر لديهم قدرة على التالؤم مع الوضع اجلديد،  ااجلهاز القدمي من الكفاءة ما حيّققه  ميلك

أّّنم قد فات وقتهم، فمن الطبيعّي أن يشعر مؤّسس الدولة العاّمة أّن من خيدمون يف دولته   سبب هذا
، وأن يكونوا قد جتاوزوا املاضي. ومتّر فرتة اجلديدة جيب أن يتمّتعوا بقدرات مناسبة لألوضاع اجلديدة

حرجة حينما تصل الدولة اجلديدة وتشعر بقصر الوقت املتاح هلا حىّت متأل الفراغات، وليس هناك وقت 
اإلنكا   امرباطوراّيتطويل حىّت تدّرب األفراد الالزمني عن طريق برامج طويلة األمد. هلذا حصل يف  

وإشغال أعلى   انّية أن كان أقارب احلاكم هم الذين قاموا مبهّمة ملء الفراغواالخيمّية والعثمانّية والروم
كما ميكن أن نالحظ أّن شركة جتارة شرق تدريب الكادر اجلديد.  قاموا بو  ومسؤولّية وجاهةاملناصب 

ا توّفره اهلند الربيطانّية كانت تدّرب موظّفيها اإلدارّيني الذين سيعملون يف اهلند على مستوى أعلى حىّت ممّ 
 احلكومة الربيطانّية من تدريب.

ميكن أن نفهم من استعراضنا لتوظيف وتدريب فريق اإلدارة أنّه ال السلطات االمربايلية وال 
األسر احلاكمة وّفرت أفضل تدريب ملثل هذا الفريق. لعّل أفضل فرصة يدلّنا عليها مراقبة عصران ابلّذات 

يف مؤّسسات غري حكومّية، وهذه حقيقة تّتضح أكثر فأكثر هو يف تدريب أفراد من الطبقة الوسطى 
كّلما ازدادت اإلدارة احلكومّية دقّة وتعقيداً، ويكفي للّتأّكد من هذا الّزعم مراقبة توظيف هيئات االحّتاد 

، بل يكون من اليومّيةشؤون  العلى كّل حال فإّن فرق اإلدارة ال يقتصر دورها على التعامل مع  األوريّب.  
أثر وجودها تغلغل الثقافة اليت ميثّلها الفريق حنو األعلى واألسفل، يف الطبقات األعلى ويف الطبقات 
األدىن. ميكن للمراقب أن يتابع ذلك فيما سعت إليه السلطة يف امرباطوريّة االنكا، حىت يف صفوف 

خّلفتها القّوة االستعماريّة يف كال وميكن أن يتابع أيضاً اللغة اليت    البدائّيني فيما وراء احلضارة االنديّة.
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اهلند وابكستان. وال يشّك أحد أن األثر الذي خّلفه اجملتمع الغريّب يف البالد اليت حّل فيها يتجاوز كثرياً 
 الوجود السياسّي، وبقي بعد زوال القوى املستعمرة.

الذي تبنيه القوى احلاكمة، غري أنّنا مل نذكر بعد من هو املستفيد األكرب من النظام اإلدارّي  
فاملستفيد األكرب هو يف احلقيقة املؤّسسة الدينّية. الحظ كم يشابه اهلرم الدييّن اهلرم اإلدارّي، وكيف 

رئيس املؤّسسة الدينّية على رأس اهلرم ابلطريقة اليت جيلس فيها رئيس املؤّسسة اإلداريّة والسياسّية.   جيلس
ريه يف طيبة يشابه جّداً يف -هذا، ففي مصر كان رئيس رجال الدين ألمون ميكن أن نورد أمثلة كثرية على 

منصبه الفرعون احلاكم يف طيبة، وكذلك كان رئيس املؤّسسة الدينّية الزرادشيت يشابه يف منصبه  
الشاهنشاه الساسايّن، وكان البااب يشابه يف طريقة عمله ووجاهته االمرباطور الرومايّن فيما بعد 

وحينما نقول هذا فال نقصد التشابه يف اإلدارة املاديّة فقط، بل نعين تشاهباً يف نظرهتم العاّمة ديوكليتاس.  
 إىل األمور ومبدئهم األخالقّي. 

ميكن أن نزيد األمر وضوحاً حني نستشهد بثالثة شخصّيات استوردهتم الكنيسة الكاثوليكّية يف 
م(، ووالده موّظف يف اإلدارة   97-340سيوس )الغرب من اخلدمة العاّمة الرومانّية. أحدهم أمربو 

 هم، إبصرار شعيّب على شغل  374املدنّية، وكان االبن يسري خلف خطى أبيه قبل أن يفاجأ يف عام  
 كاسيودوراس  . مّث لدينا فالفيوس ماجنوسيف ميالن، وهو أمٌر ساءه جّداً  وهو مطران  اً رفيع  اً دينيّ   اً منصب

ويلة منصب التنظيم اإلداري لزعيم بربري يف إيطاليا، مّث تفرّغ يف م(، الذي شغل فرتة ط   490-585)
هو عبارة عن نقل الرتاث الكالسيكّي    مقرّه الريفّي لتأسيس جمموعة فّرغت نفسها لعمل عقلّي متعب

م(، فقّصته تشابه قّصة   604-540وتراث آابء الكنيسة. واملثال الثالث هو جرجيوري األكرب )
نعّلق على التحّول يف حياة هؤالء الثالثة الكبار وأمثاهلم أنّه حينما زالت الدولة   كاسيودوراس. ميكن أن

 اليت كانوا خيدموّنا فقد حتّولوا إىل عمل أهّم، وهو هتيئة امليدان لنظام اجتماعّي جديد.

 

 الفصل الثامن والثالثون

 

 هل للدول العاّمة من مستقبل؟
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من  واقع الدول العاّمة أو املسكونّية، وأخذان أمثلتنااستعرضنا يف فصول عديدة عّدة مالمح من  
حتقيق حلمها يف امرباطوراّيت عديدة، ورأينا من بينها امرباطوريّة هي االمرباطوريّة الروسّية جعلت مهّمتها 

 اجلمع بني كّل اجلوانب احلضاريّة. بينما مّر بنا امرباطوراّيت أخرى، مثل الصينّية والرومانّية والرومانّية
لكّن أاّيً من االمرباطوراّيت مل تكن  الشرقّية طمحت ألن تعّد امرباطوريّة متّثل العامل كّله.األرثوذكسّية  

، بل مل يبق من كّل االمرباطوراّيت اليت هو الذي يومهها ابلعاملّية  شعورها الذايتّ   عاملّية حّقاً، وإمّنا كان
طوراّيت هلجتها، فلم تعد تؤّكد على أّّنا القّوة الوحيدة، ذكرانها إال روسيا والّصني. نعم قد غرّيت االمربا
والّصني تؤّكد على أّّنا الدولة الوحيدة صاحبة العقيدة   29بل صارت االمرباطوراّيت مثل االحّتاد السوفيييت

 اليت تستحّق احلياة.  احلقّ 

لرومانّية، اليت يالحظ أّن الدول العاّمة اليت سقطت مل يعد منها أحد، وأشهرها االمرباطوريّة ا
صارت حماوالت إلعادهتا بصورة مسيحّية، ولكّنها مل تعد أبداً، وما صنعه الغرب على مدى القرون 

إذا   املاضية من قيادة العامل كان نتيجة جلهود قوى غربّية منفصل بعضها عن بعض، ال عن مبادرة واحدة.
مرت كثرياً من العامل مث احنسر نفوذها، املدن، مثّ الدول اليت استع-اتبعنا ما حصل يف الغرب، الدول

فمن هنا يبدو املشهد العام إثبااتً أّن الدولة العاملّية ال عودة هلا. واحنسر حىّت الوالء للمسيحّية ابضطراد،  
 فهل حيّق لنا أن نؤّكد أّن مثل هذه الدولة شيء مضى وانقضى؟

ا خيّص الّصني أنّه منذ أّول دولة عاّمة يبدو أّن ال حّق لنا يف أتكيد مثل هذا الزعم. لنتذّكر فيم
م ظّلت الّصني بؤرة   42-1839ق.م. وحىّت حرب األفيون يف الفرتة   221قامت على أرضها عام  

يستطيع الّصييّن املتفائل بصعود جنم الّصني مرّة أخرى أن يذكر أّن القوة السياسّية والثقافّية لنصف العامل.  
نّية واالنديّة، انتهى األمر هبا أن ياألكاديّة واهليل-نسة، مثل السومريّةالدول اليت بدأت كفئات غري متجا

أصبحت دولة مّتحدة. كما إنّه يستطيع أن يشري إىل أّن هناك ثالث حقائق يف العامل املعاصر جتعل 
ة مع واستهالك املصادر الطبيعيّ   ،واالنفجار السّكاينّ   ،االستقرار ضرورة حتمّية: اخرتاع األسلحة النوويّة

 تلويث البيئة اليت ال يوجد هلا بديل.

من الواضح أّن أمام البشريّة مصادر حمدودة تستهلكها بسرعة، ويد اإلنسان تصل اآلن إىل 
من انحية أخرى فإّن حتّسن الطّب قد رفع طول مصادر مل تكن تتوّفر له بفضل إمساكه بقوى الطبيعة.  

شابه شيئاً ممّا كان حيدث يف املاضي. مّث إّن القضاء على األعمار وزاد يف عدد سّكان األرض بسرعة ال ت

 
 مل يكن قد سقط االحتاد السوفيييت ملا أصدر توينيب هذا الكتاب.    29



138 

 

عامل املسافة جعل يف متناول من يشاء من الناحية التقنّية أن يدّمر األرض. ففي ضوء هذه احلقائق 
قيام حكومة عاملّية تفرض السالم بطريقة فّعالة، ولديها لالثالث صار من الواضح أّن هناك حاجة ملّحة  

نعم ستشابه مثل تلك احلكومة العاملّية من بعض الوجوه ما وامرها يف هذا الّشأن.  لفرض أالصالحية  
رأيناه من امرباطوراّيت عاّمة على مدى اخلمسة آالف سنة املاضية، ولكن سيكون هلا من عوامل البقاء 

من ذلك ما مل يتوّفر من قبل، فليست هناك غزوات الربابرة، وال هجوم من امرباطوراّيت أخرى، واألهّم  
هي العوامل الداخلّية، فإدراك اجلميع ألمهّية استمرار مثل هذه احلكومة سيعطيها البقاء، وليس هناك من 

ال بّد لنا مقداراً من الّصواب فسبب من أترجح التاريخ من النِي إىل اليانج. فإذا كانت ختمينايت حتمل  
حدث يف  البشريّة على هذا الكوكب. من دراسة احلكومات العاّمة السابقة من أجل حياة اثبتة لكلّ 

ليس حملو كّل القوى املخالفة، بل لتوحيد كّل عناصر األّمة، وهذا   بعض االمرباطوراّيت  املاضي أن عملت
هان -ما رأيناه يف االمرباطوريّة الرومانّية ضمن العامل اهليلييّن، وامرباطوريّة موراي يف اهلند، وامرباطوريّة تشئن

قد حّققت كّل منها هذا التوحيد يف الوقت الذي بدا االحنالل على األبواب، وذلك بعد فيف الّصني،  
سلسلة من احلروب والثورات. فإذا كّنا نريد أن نرى توحيد البشريّة، وهو البديل الوحيد لالستبداد، فإّن 

 الطريق إىل ذلك هو دراسة الدول العاّمة من جانبيها السليّب واإلجيايّب.

وليس الطريق إىل حكومة عاملّية أن أييت الغرب مثالً ويفرتض أن قيمه جيب أن تسود، فهذا ال 
يقيم شيئاً عاملّياً، وإمّنا املطلوب هو انضمام عدد من العناصر من خمتلف أحناء العامل عن طواعية، وأن 

واحد ميلك الكلمة   وحينما تعيش اجملتمعات معاً عن قبول هليكليبقى لكّل حضارة وجودها وحضورها.  
فستتعّلم كيف تقبل بعضها بعضاً وكيف يتماسك بعضها مع بعض. مثل هذا التماسك والتوافق ليس  

غائباً عن الدول اليت مّرت بنا يف دراستنا. ورأينا من خالل استعراضنا للماضي كيف أصبح تعّدد اللغات 
حقيقة واقعة أيضاً، وهو أمٌر حتّقق أحياانً  كان    حقيقة مقبولة، وترك الّناس ليمارسوا الدين الذي يريدون 

من قبل يف االمرباطوريّة األخيمّية. هلذا فال حاجة للنكوص هنا إىل فرض مبادئ جزء من العامل على بقّية 
األجزاء. وقد رأينا من قبل كيف أّن ازدهار احلياة الّروحّية كانت أكرب الراحبني من جناح الدولة العاّمة، 

واصل واملواصالت على مدى أرض واسعة شاسعة يعّمها السالم. فهنا نالحظ اجلانبني، وذلك لتوّفر الت
فالدولة اليت حنتاجها تقام من أجل غرض عملّي واقعّي، ولكّن الذي سيقطف الثمرة هي حياة الروح. 

ّّنا وهذا هو الذي يعطينا أمالً ابستمرار مثل هذه الدولة املأمولة، أفاحلياة السليمة ليست مقطّعة.  
 تستمّد أعمق إهلامها من األداين الكربى. 
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هذا إذن درس ساٍم نستمّده من خربات مليئة ابألمل: حنن نريد حياة يسودها السالم واحلريّة، 
ولكّننا نتعّلم دروسنا من اتريخ مليء بعكس ذلك، فكم يكتّظ التاريخ بصور الفوضى واحلروب والتفّرق 

يعين االستبداد.   كان  تدفع البشر لفرض الوحدة، ولكن فرض الوحدة  والبؤس! كانت تلك اجلوانب املؤملة
ولكن مل يعد لدينا وقت لالنتظار، فاالنتظار يعين استبداداً أكثر، بل رمّبا يعين الفناء. واالنتظار سيؤّدي 

 إىل هاوية ال يعود لنا منها خالص.
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أيي ال يفيد وال يريح القارئ، فهو يرّكز  عن عمد، فهو يف ر  السابع]مالحظة: تركت ترمجة واختصار القسم 
وعلى هذا فإّن ما يراه القارئ كقسم سابع   على املؤّسسات الدينّية غري املوّحدة، فقّدرت أن السليّب فيه يفوق اإلجيايّب. 

 ع.ل.[   .42الذي يظهر هنا هو عند املؤّلف الفصل  39القسم الثامن، والفصل  توينيب هو يف كتاب 

 

 ّسابع ال الباب

 

 عصور البطولة
 

كما يظهر من كتايب حىّت اآلن فأان أعتقد أّن اجملتمعات تدخل يف الشقاء بسبب أخطائها هي 
، وليس بسبب أّي عامل خارجّي. ولكن بعد أن يكون اجملتمع قد جّر على نفسه ضربة وفشلها هي

ن يف العادة ابقتحامه وتصفية قاضية، وصار على وشك التحّلل، فإّن الربابرة اجملاورين هم الذين يقومو 
، فهو اإليذان احلاسم حلدوث الغزو اخلارجي، وجوده. عالمة قرب حدوث هذا فقدان احلدود ملرونتها

ألّن هذه احلدود الّصلبة تعين انتفاء التماّس االجتماعّي السلمّي، وبعد أن تفشل حماوالت فتح قنوات  
البحث كيف يكون الربابرة يف وضع أفضل فأفضل التواصل يبدأ اهلجوم املدّمر، وسيظهر من خالل  

إلحراز النصر. يتمّتع الربابرة اخلارجّيون لفرتة قصرية هبذا العصر، عصر األبطال، ولكن هذه البطولة ال 
جتلب مبدأ عظيماً، وإمّنا هي جهاز تنظيف يكنس املسرح من حضارة متوت، وجملّرد هذا الّدور ترى هذا 

 حسان املنشدين والشعراء.الدور البطويّل ينال است
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 الفصل الّتاسع والثالثون

 

  املاضي الرببريّ 

 

كّنا نرّكز مؤّخراً على الدولة العاّمة اليت تنشأ على يد األقلّية املسيطرة، وظهور األداين الكربى 
اليت تبدأ يف صفوف الربوليتاراي الّداخلّية، أّما اآلن وحنن نزمع حبث "عصر البطولة" فنحن ننقل اهتمامنا 

طولة يف مقابل تكّلس وحتّجر احلدود ينشأ عصر البإىل الربابرة املستوطنني أصاًل خارج حدود احلضارة.  
حول احلضارة، فهذه احلدود حتدث أثراً اجتماعّياً ونفسّياً أييت بغزوات الربابرة، وحتّجر احلدود هو أحد 

. مل نر  مثل منّفراً من الّتواصلعاماًل  مسات تفّتت احلضارة، فاحلضارة يف هذه احلال جتعل من حدودها  
خ إاّل وقد اقتحمها التّيار الذي حطّم السّد، واّنال الغزاة كالّسيل اجلارف. هذه احلدود الصلبة يف التاري

سيتساءل القارئ هل هذا السّد الصلب الذي ينتهي به األمر إىل االّنيار أمام هجمات الربابرة هو أمٌر 
ليت اخّتذها ال مفّر منه، أم كان ميكن جتّنبه؟ حىّت نصل إىل جواب علينا أن نرجع إىل اخلطوات املصطنعة ا

منشؤوا احلضارة، اخلطوات اليت وضعت احلواجز بدل ترك التبادل والتواصل مستمرّاً بني جمتمع احلضارة 
 واجملتمعات احمليطة به.

ملسافة لنالحظ أّوالً أّن وراء السّد الذي تقيمه احلضارة من حوهلا يكون هناك جتّمع ضاغط  
يعيشون   كانوا  . فمثاًل هناك السالف ما فوق اهلايرب،معّينة، وبعدها تكون هناك مجاعات تعيش بسالم

وا االخّيني الربابرة يف حالة من الغليان جملاورهتم للحضارة اإلجيّية؛ ورأوا أبسالم وملّدة ألفي عام، بينما ر 
قرانً( جملاورهتم حلدود احلضارة الرومانّية.   18الربابرة التيوتون يف حالة من الغليان كذلك )ولكن بعد  

خّيون والتيوتون كانوا يف حالة احتقان بسبب هذا السّد الصلب للحضارة الّصاّدة هلم، ومع هذا وهذا فاآل
 بقي السالفيون بعيدين عن هذا االضطراب ألنّه تركوا يف أرضهم بدون إاثرة.

هذه ظاهرة تستحّق التساؤل عنها: ما الذي جيعل الربابرة يف املنطقة املتامخة للحضارة يف حالة 
ج، مثّ ما هو مصدر الطاقة اليت يف كّل حالة جعلتهم يقتحمون احلدود؟ يفيدان يف البحث عن جواب هيا 

أن نتابع متثيلنا ابلسّد واملاء الضاغط من فوق السّد. فالّضغط على السّد ال يكفي وحده الّنياره، 
تبّخر يف األسفل وتتجّمع خمّلفات احلضارة، اليت توالضغط اخلارجي للربابرة ال يكفي، إاّل حينما يساعده 

يف األعلى. فهذا من مفارقات التاريخ: أّن املاء الّضاغط واملسبب لالنفجار أييت أصالً من خمّلفات 
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احلضارة نفسها، فلوال السدود اليت تقيمها اجملتمعات يف وجه احندار املاء الطبيعّي ملا حدث هذا الضغط 
 اً يف وجه احلركة الطبيعّية أن يتلّقى عقابه.املؤّدي إىل التحطيم، وال مفّر ملن أقام سدّ 

ال شّك أّن أّي تغرّي له مثن، ولكّن األمثان تتفاوت، فيكون الثمن يف أدىن درجاته حينما أييت 
اجتماعّي، ويكون الثمن أعظمّياً -التغيري من جمتمع يف حالة النمّو، ويكون املتلّقي جمتمعاً ساكناً قبل

ضارة يف حالة التفّتت. غري أّن املثال الذي ذكرانه قبل قليل يقع بني حينما يكون كال الطّرفني ح
الطرفني: فاجملتمع املؤثّر هو حضارة يف حالة تفّتت، والطرف اآلخر هو الربابرة يف موضع "اخلزّان قبل 

 ، وأتيت مقاومة اجملتمع قبل احلضاري لتأثري احلضارة ألّن تلك احلضارة فقدت أصالتها، فلم يعدالسّد"
فيها جاذبّية. ويتبنّي من حبثنا أّن الفرق بني احلضارة يف حالة النمّو واحلضارة يف حالة التفّتت أّن األوىل 
تتشّكل من أجزاء متناسقة متوائمة فيما بينها، واحلضارة املتفّتتة تكون أجزاؤها يف تنافر. وهذا يظهر لنا 

كون تفّتت احلضارة حبسب تقسيمات اقتصاديّة وي  أّن العّلة ال تكون من خارج احلضارة بل من داخلها.
وسياسّية وثقافّية، واجملتمع الغازي ابملقابل يكون قد انقسم إىل مكّوانت قابلة للنفاذ إىل احلضارة املتفّتتة، 

أّي عنصر من عناصر اجملتمع الغازي على النفاذ معاكسة متاماً لقّوة العنصر يف اجملتمع   قدرةوتكون  
ت. يكون امتصاص العنصر االقتصادّي هو األشّد، ويتلوه العنصر السياسّي، وأضعف احلضارّي املتفتّ 

العناصر امتصاصاً هو الثقايّف، وإذا حدث النفاذ يف هذا اجلانب الثالث فإنّه يكون كارثة على جمتمع 
وىل هي احلضارة. وتكون قنوات التأثري بني احلضارة واجملتمع الغازي عن طريقني: احلرب والتجارة، واأل

، ويكون حتّرك املال من داخل حدود احلضارة إىل أيدي الغزاة، وإن كان نفس املال سيتحّرك فيما الغالبة
بعد إىل الداخل مرّة أخرى لشراء الغزاة ملا حيتاجونه من جّتار الّداخل، ويعين هذا أّن دور الربابرة يف حتّرك 

ال هبذا الشكل الدفعات الضخمة اليت دفعتها  على حتّرك املالواضح  االقتصاد يصبح ضخماً. مثالنا  
، وهو قائد ائتالف من م(  53-434احلكومة االمرباطوريّة يف القسطنطينّية إىل الرببري أتيالّ )حكم من  

قبائل اهلون الرّحل، ولكّن نفس املال عاد إىل التّجار والّصناعّيني يف االمرباطوريّة الذين اشرتى منهم الغزاة 
انت هذه طريقة غري مباشرة النتقال املال من طبقة الزراعّيني إىل طبقة الصناعّيني ما حيتاجون، فك

مثل هذا النشاط املنّسق بني جّتار احلضارة داخل احلدود، وجّتار الربابرة خارج احلدود، يكون  والتّجار.
الّصينّيني خارج   أثره كارثة على احلضارة، وهو ما أدركته وحاولت منعه االمرباطوريّة الّصينّية، فخروج

الّسور العظيم وخمالطتهم الربابرة من ابب الّتجارة كان يلّوث عاداهتم وجيعلهم يتبّنون مبادئ ال تّتسق مع 
احلياة الّسياسّية حلكام الّصني، ويصبح موقفهم ضاراً ابحلكم الّصيين. لذلك كانت احلكومة الّصينّية  

 الّسور العظيم.حتاول منع مواطنيها من االبتعاد كثرياً خارج  
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تّجار داخل احلدود، فال الال جيب أن نتصّور أّن هناك جتارة على النطاق الواسع بني الربابرة و 
، ومن حتت أيديهم من ضّباط حاجات الّرفاهّية للقّواديهّم الربابرة أن يشرتوا إاّل نوعني من البضائع: 

والّسالح للقّواد وكذلك اجلنود العادّيني. كما جيب أن نتذّكر كم هو جّو متوّتر ومشحون ابملخاطر أن 
ويكون الطرف الرببرّي هو الذي يبادر إىل احلركة الّتجاريّة ألّن جتري الّتجارة بني طرفني يف النزاع املسّلح.  

خيفون هبا هذه الّتجارة مع العدّو الذي يف   ، وتراهم يبحثون عن طرقالربابرة ال تقّيدهم قيود سياسّية
 داخل األسوار. 

السّد الذي حيجز خلفه مقداراً متزايداً من املاء فإنّنا جند املهندسني ال لو عدان إىل مثالنا حول  
ينسون أّن الّضغط املتزايد على السّد قد يسّبب اّنياره، وحتّسباً هلذا اخلطر يصنعون فتحات تصريف 

ّلما دعت احلاجة حىّت خيّف الّضغط عن السّد. وحني ننتقل من هذا املثال إىل ضغط ميكن فتحها ك
قاوم نفاذ الربابرة كما يقاوم السّد تدّفق تال جند احلدود الصلبة   لإلمرباطوريةالربابرة على احلدود الصلبة 

برة من وراءه ابلّتأثري املياه احملجوزة فوقه، فماّدة السّد الذي حيمي احلضارة ضعيفة، ويكون تغذية الربا
شيئاً   الداخلّي سبباً يف تزايد خطرهم ال تناقصها، حىّت أييت وقت يكون فيه اّنيار السّد املانع للربابرة

. وحىّت احلّل اآلخر، وهو تقوية وتسميك السّد يف وجه الربابرة حىت ال ينقّضوا ال يفيد إال يف حمتوماً 
هل سيكون احلّل تقوية السّد إىل األبد؟ سيأيت وقت ف   هوادة،بال  أتجيل الكارثة، ألّن ضغطهم سيتزايد 
، وإن كان وجود احلدود املنيعة هو احلّل األمثل للحكام، ولكّن ال يقاوم فيه أّي سّد انقضاض الربابرة

يف الداخل وال يف اخلارج.  أصحاب املصلحة الهذا احلاجز الصنعي سينهار ألنّه ال يوافق رغبة  
ليسوا التّجار فحسب، بل يضاف إليهم بعض السياسّيني والعسكرّيني الطاحمني وأصحاب املصلحة 

كّل من يرى فرصة مثمرة أّن هناك مصلحة يف زوال السّد ل  أي اخلالصة  – لالستيالء على أراٍض جديدة
 يف أهداف وراء احلدود. 

برة من حوهلا هو  واملثال البارز لوجود مصلحة مشرتكة جملموعات يف داخل الدولة العاّمة والربا
-آسيا، حيث انطلق هؤالء اهلون من اهلضبة األوربّية-االمرباطوريّة الّرومانّية والرّحل اهلون من أوراب

اآلسيويّة يف أواخر القرن الثالث امليالدي، واستقّروا يف هنغاراي. صحيح أّن هؤالء كانوا شرسني، ولكن 
ّية أتيالّ مواطن رومايّن ابنويّن يسّمى أورستيس، لدينا سجاّلت لثالث صداقات جلّية: كان وزير خارج

املؤرّخ وهو الذي أصبح ابنه روميوالس أوغسطس آخر امرباطور رومايّن يف الغرب. مّث هناك ما يرويه  
م منشّقاً يواننّياً   448اليوانيّن والدبلوماسّي الرومايّن بريسكاس عن مصادفته يف معسكر أتيالّ يف عام  

وهذا الرجل كان قد وقع أسرياً يف يد اهلون، مثّ كسب ثقتهم. واملثال الثالث هو يعمل كرجل أعمال،  
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، يرافق جمموعة من اهلون 484يوستيس من أابميا، والذي نصادفه بعد وفاة أتيالّ  بفرتة، يف حوايل عام  
اانً كم ونرى أحياملغريين، يقوم بدور مستشارهم الّرئيسّي يف هجومهم على بالد الفرس بغرض الغنائم.  

لإلمرباطورية الرومانّية يف ميكن ملثل هذا التحالف أو التقارب بني الطرفني أن يكون مثمراً، فالدولة اخلليفة  
الغرب كانت نتاج شراكة بني األجانب القاطنني الفرنكيني واألساقفة الغالّيني وماّلك األراضي، وهؤالء 

ثال امرباطوريّة مانشو، فقد كانت نتاج شراكة بني الربابرة هم ممثّلو جهاز السناتورّيني الرومان. مثّ لدينا م
 املانشو من خارج احلدود، ورجال املستنقعات الّصيننّي. 

نستطيع أن نقول إذن إّن احلدود اليت يراد هلا أن تكون عازاًل بني سّكان الدولة العاّمة والربابرة 
 ني الطرفني.يف اخلارج يكون نتيجتها يف الواقع تبادالً اجتماعّياً ب

أّن رغم والعالقة الرئيسّية بني الطرفني ليست التجارة بل احلرب، ونعم هذا نوع من التواصل، ف
فحينما حتاول الدولة العاّمة تثقيفّياً.    اً أثر  اهل  إالّ أنّ   من الناحية النفسّية،  هذه العالقة تبعد طرفاً عن طرف

أن توقف اخرتاق الربابرة، فهي ال جتد طريقاً هلذا إالّ حبرهبم، وهي ال تستطيع أن حتارهبم بدون أن ينتقل 
واألسلحة هي يف الواقع أسرع التقنيات انتقااًل، ويسارع إليهم مقدار من تفّوقها يف فنون احلرب وأدواته.  

الكتساب الغلبة، وال ميكن للربابرة أن يسّلحوا احلربّية مبهارة توازي تشّوقهم  الربابرة إىل تقليد املصنوعات  
 أنفسهم على نطاق واسع بدون استرياد السالح. 

ما يستوردونه من أدوات وتقنيات حىّت تتوافق مع حاجاهتم   يكّيفون  الربابرة  نرى  من انحية أخرى
ساليف شرقّي" وتراً آخر أضافوه إىل قوسهم، والذي قوزاقّيون "شعب  ال  الربابرة  حينما استورداحملّلّية.  

، كان من نتيجة ذلك تضاعف قّوهتم ، وتعّلموا منهم أيضاً فنون ركب احلصان للحربالترتاقتبسوه من  
املدّمرة. كان الربابرة السالف على ختوم عامل يشارف على ّناية االمرباطوريّة الرومانّية قبل أتسيس اجملتمع 

، وقد تعّلموا أّوالً فن بناء السفن واإلحبار من سكان املستنقعات الفريزّيني، ومن مثّ تعّلموا املسيحّي الغريبّ 
من الفرانكيني فن حرب الفرسان. وإذا انتقلنا إىل العصر احلديث جند أّن أّول درس تعّلمه سّكان 

تعّلموا  بل املستعمرات من القوى املستعمرة ليس استخدام السالح ضّد نفس املستعمرين فحسب،  
   حلاجات السيطرة على خمتلف أنواع التضاريس.   املستوردة  استخدام القوة

من انحية أخرى جند األثر االقتصادّي للصراع بني الطرفني خمتلفاً جّداً. فحاجات الربابرة 
واضحة حمصورة يف مكاسب حمّددة، بينما حيدث لدى السلطات يف الدولة العاّمة تشّتت كبري يف 

اليت تريد أن تنفق عليها يف سعيها لدحر القّوة الغازية. فكّل زايدة يف حجم القّوات النظامّية   النواحي
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تستتبع زايدة يف الضرائب املفروضة على الشعب، وكثرياً ما تستتبع أضراراً متعّددة على البنية االقتصاديّة. 
عين تضاؤالً يف اخلدمات يتناقصة  فاالقتصاد هو أصاًل يف حالة انكماش، والضغط الكبري على املوارد امل

، وكانت هذه واحدة من نواحي كثرية من الضعف الذي أتى على الدولة الرومانّية يف الغرب يف العاّمة
القرن اخلامس امليالدي، والدولة الرومانّية يف الشرق يف القرن السابع. ومن النواحي اليت قضت على أمل 

إىل قّوة عسكريّة أضخم فأضخم ملواجهة اخلطر الكامن وراء احلدود. الدولة العاّمة يف البقاء هو احلاجة  
تزداد ابستمرار، وأّن فّعالية   وفّعالية هجومهم  فالذي نراه يف ميزان القوى هنا هو أّن قّوة الربابرة املهامجني

هي  ، ومن الواضح أّن وضعاً كهذا ال بّد أن ينترّدهم على يد قّوات الدولة العاّمة تضعف ابستمرار
 ابالّنيار عاجالً أم آجاًل. 

-193حيدث أن يؤّجل االّنيار لفرتة ما. فحينما أتى ديوكليشيان إىل عرش االمرباطوريّة )
تنظيم قّوة احتياطّية ( استطاع أن يؤّجل اّنيار االمرباطوريّة أمام الربابرة لقرن كامل عن طريق  211

االمرباطوريّة لقرن يف الغرب، بل أتّجل بفضل هذا التجديد ، ومل يقتصر األمر على أتجيل اّنيار  متحرّكة
يف اجلزء الشرقي من االمرباطوريّة ملّدة ثالثة قرون. ولكن علينا أن نضيف أّن مثن هذا اإلجناز كان ابهظاً 

جّداً، وكانت التكلفة على عاتق املدنّيني. فأّواًل فرض نظام ضرائب تقصم الظهر على األّمة، وتسّبب 
اضطراب اجتماعّي ضخم. وسّببت سياسة ديوكليشيان أيضاً يف هبوط كبري يف معنواّيت اجليش   هذا يف

، خاّصة وأّن أفضل عناصر اجليش النظامّي نقلت إىل الّقوة النظامي، ألنّه مل يعد حمور الّدفاع عن الدولة
نظامي أن يسّدد ضربة من املالحظ يف هذا السياق أيضاً أّن من الّصعب جّداً على اجليش ال  .املتحرّكة

، وحىّت إذا حصل خطر هجوم القّوات قاضية لقوات بربريّة، ألنّه ال جيد بقعة تكون هدفاً واضحاً هلجومه
النظامّية على جتّمع من الّرّحل فإّن إبمكاّنم ببساطة أن يلّموا حاجاهتم ويهربوا، بينما ال ميكن هذا 

ران كيف أّن حروب العصاابت كثرياً ما تنجح، رغم إنّه ال وحنن نرى يف عص  للقّوات واجملتمع املستقّرين.
يقال إّن من يستخدموّنا ينقصهم التنظيم كما كان شأن عصاابت الربابرة. مّث أييت وقت خيتار الربابرة أن 

يف كسب املال، بدالً مما ذكران من مهن وجتارة، فقد وثق هؤالء اآلن بقدرهتم   متكون احلروب هي طريقته
، وهم يفّضلوّنا اآلن على زراعة األرض والصرب على ليجعلوها هي مهنتهم اليت يتكّسبون منها  العسكريّة

 العناية الطويلة املطلوبة لنجاح الزراعة. 

يصف املؤرّخ اتسيتاس مثااًل ابرزاً على هذه احلالة، وهو حال األملان الذين يالحظ املؤرّخ أّّنم  
أبساليب الزراعة، بل عن تراجع بسبب وجود مصدر للغىن أمهلوا الزراعة، ومل يكن هذا بسبب جهل  

أكثر إغراء، والدليل على هذا أّن من ظهر عندهم هذا الرتاجع يف العناية ابلزراعة كانت القبائل املتامخة 
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مباشرة للحدود مع االمرباطوريّة الّرومانّية. فمثل هذه القبائل ليس لديها الكثري لتخسره يف صداماهتا مع 
المرباطوريّة. وحينما نتذّكر كم خسارة الدولة العاّمة ضخمة يف الصدامات وكم خسارة العصاابت قّوات ا

املهامجة صغرية نفهم ملاذا تكون الّقوات املهامجة يف معنواّيت عالية وتكون قّوات الدولة العاّمة ذات 
الطرفني وهي ربح دائم  فاحلرب املذكورة هي خسارة مستمرّة ونزيف ال يتوّقف ألحد  معنواّيت منخفضة.  

  للطرف اآلخر.

، وبعد أن يالحظ منشؤوا احلدود وضحاايها أّن كّل حماوالهتم فشلت يلجؤون إىل آخر حلّ 
حيث يستخدمون سالح الربابرة نفسه. يستخدمون الربابرة لضرب الربابرة. فعلت هذا اململكة املتوّسطة، 

امليالد، فهي سياسة إرسال لّص للقبض على لّص.   وهو ما صرّح به فيلسوف صييّن يف القرن الثاين قبل
،  ليس علينا أن نستغرب هذه السياسة، فالرببري هو األمهر يف احلرب على تضاريس تعّود عليها

، ويكون الرببرّي يف هذه احلالة جنداّيً مرتزقاً واستخدام الرببرّي ضّد الرببرّي يوّفر كثرياً على دافع الّضرائب
 ، كما إّن الربابرة حيدث انقسام بينهم حبسب هذه السياسة. بدل أن يكون عدّواً 

  كانت مثل هذه االعتبارات هي اليت دفعت كثرياً من الدول العاّمة لتبيّن هذه السياسية، وأشهر
من قام هبذا الدولة الّرومانّية، ولكن استخدمته أيضاً امرباطوريّة اهلان والعثمانّيون. ومع ذلك فإّن مثل 

فال ميكن للدولة العاّمة أن تعطي الربابرة هذا   سرّع االّنيار الذي تريد الدول العاّمة جتّنبه.هذا احلّل ي
، فهي تدّرهبم على قدراهتا العسكريّة وغري ذلك من فنون الّدور بدون مقدار من كشف أسرارها هلم

يصف انقد لالمرباطور ثيوديسياس )وإن كان معادايً   للميالد.  6حياهتا. وهذا ما واجهته روما منذ عام  
يف مواقفه له( كيف أّن الّقوات الرومانّية فقدت االلتزام ابلّنظام الذي عرفت به، وأنّه مل يعد هناك فرق 
بني القّوات الّرومانّية والربابرة، بل إّن سجّل العساكر أمهل، وأصبح الربابرة اجملّندين يف اجليش الرومانّية 

عرون ابحلريّة أن يعودوا لدايرهم ويرسلوا بديالً عنهم. من الواضح يف هذه احلالة أّن هذه القّوات املرتزقة يش
تعرف متاماً ضعف اجليش الّرومايّن، وتفّكر بتغيري وجهتها يف الفرصة املواتية لتقاتل نفس اجليش الذي 

د الربابرة املرتزقني ينقلبون على من جّندها. ولكن سيبقى السؤال مطروحاً ما الذي جيعل هؤالء اجلنو 
  ؟يستخدمهم، مع أّّنم يتلّقون رواتب أعلى ممّا أيملون أن ينالوه عن طريق السلب والنهب

ضّد االمرباطوريّة هو أّن عداوة الربابرة هلذه الدولة أعمق من أن والتفسري املنطقي هلذا االنقالب  
أّن احلالة اليت كانت سائدة قبل هذا الوضع من عمل الربابرة هبذه الرواتب اليت ينالوّنا. لنتذّكر    اينسوه

كمرتزقة مل يكن عالقات مفتوحة ودودة بني الدولة العاّمة واجملتمعات احمليطة. كانت احلضارة قبل ذلك 
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فال   د، ولكّنها فقدت متاماً هذا الربيق، ومل يعد الربابرة يتطّلعون إليها كمثل أعلى. هلذاقل  بع ويُ ت  مناراً ي ُ 
 نتوّقع أن يكون انضمام العساكر الربابرة إىل قّوات الدولة العاّمة مبثابة ذوابن يف هذا اجملتمع. 

من املفارقات أنّه حينما أييت اهلجوم الكبري للعصاابت الرببريّة على الدولة العاّمة اليت حان 
أنفسهم، رغم أّّنم  ة، بل يتلّقاها الربابرةفإّن أشّد املعاانة ال يتلّقاها من كانوا مواطنني للدولة العامّ حتفها  

فساعة الّنصر اليت كانوا ينتظروّنا أتيت يف الواقع مبا هو خالف توقّعهم أو توّقع   كان هلم الّنصر الظاهرّي.
الدولة املهزومة. فاّنيار السدود والعوائق تربز أمام الربابرة طائفة كبرية من املشكالت والواجبات اليت 

دار من اإلبداع، وهي قدرة يكون قد أطفأها وخنقها دوافع التمّتع بنصرهم ومبيلهم إىل حتتاج إىل مق
القسوة، وهذه دوافع حتتّل أعمق وجداّنم. فحينما يصري حتت تصّرفهم هذا النعيم الّضخم من احلضارة 

ذا الطوفان من فهذه خسارة ماحقة يف ثياب الّنصر، ألّن كل ه  ه سقوط قّوهتم املعنويّة.املنهارة يكون أثر 
رأينا ذلك يف االّنيار   الضغط والّتحّدي مل يكن موجوداً طاملا بقي الّسور بينهم وبني احلضارة متيناً فّعااًل.

الذي حصل يف صفوف االسكندانفّيني بعد اجتياحهم االمرباطوريّة الكارولنجّية، فقد اقتلعوا أنفسهم من 
سبباً   غري حمسوبة، وكان انفتاح كّل شيء يف وجههم  تراثهم يف عصر الفايكنج، واندفعوا يف مغامرة

لقد انغمس الرببرّي اآلن يف حياة التطّفل والكسل واالستمتاع مبا صار   درجة قاتلة.لفقداّنم الّتوازن إىل  
يف متناوله من أسباب املتعة. مل يكن هذا حاله من قبل، ألنّه كان مضطرّاً إىل درجة من االستنفار، ولو 

غريه ليحّل حمّله، كما حصل للقوط الغربّيني حني   اآلن  ق. واحلركة الطبيعّية للّتاريخ أن أييتكجندّي مرتز 
حّل حمّلهم الفرانك. وحّقاً من املستبعد أن يسّجل الربابرة فوزاً يف حّل املشكالت وتدبري األمور بعد أن 

وريثة كّل الرتاث   صارت مصائر الدولة يف يدهم، فقد ثبت أن تلك املشكالت أعضلت نفس الدولة
لقائد حريّب كان   الربابرة  احلضارّي، فكيف ال هتزم الربابرة بكّل سذاجتهم؟ ويظهر اآلن أّن والء هؤالء

كما إّن اّنزامهم الرئيسّي هو يف داخلهم ويف .  30كافياً يف فرتة الغزو، ولكّنه ال ينفع اآلن يف إدارة البالد
برة أدابً من طراز معنّي وفكرة تتكّرر يف كّل حاالهتم املتشاهبة، أخالقهم. ويف تلك الفرتة ينتج لنا الربا

فكرة البطل الذي ينقذ الوطن من يد كائن خرايّف: رأينا ذلك يف صورة بيوولف ومعركته مع جرينديل مّث 
أّم جرينديل، ورأيناه يف معركة سيجفريد مع التّنني، ورأيناه يف معركة بريسيوس يف قتله وحش البحر وكسبه 
ليد أندروميدا. يستحسن أن نفهم من مثل هذه األساطري حماولة اإلنسان الستنقاذ عقله من السقوط يف 

وادي اهلمجّية، ألّن هذه األساطري تظهر مرافقة للفشل يف إنقاذ الربابرة املنتصرين ظاهراّيً ألعمق ذواهتم 

 
يالحظ أّن نصر املسلمني خبالف نصر أعداد كبرية من الغزاة كان ابلدرجة األوىل نصر روح وحضارة، فلم يكن النصر احلريب إال خطوة   30

 اإلسالم ألنه ما حيتاجه البشر، وال يزال يسري. )ع.ل(  دا ساعلى الطريق، وأحياانً مل يكن هناك غزو أصاًل، وإمن
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 خارج احلدود الصلبة أوقعهم يف عامل ال األخالقّية والواعية. واخلالصة أّن عبور الربابرة حلياة أكثر أمناً 
 يفهمون منه شيئاً ملا أصبحوا اليد العليا داخل احلدود.

جديدة  نرى هنا مرحلة أخرى من مراحل عصر البطولة، فهنا واجه ممّثلي عصر البطولة ظروفٌ 
أرادوا أن يستجيبوا هلا أبخالقّيات جديدة، ولكّن ما يسود اآلن يف املرحلة اجلديدة أخالقّيات كاجلنب 

إنّه عموماً فراغ يف الّداخل والكذب واخليانة وازدراء من يستحّق االحرتام والقسوة يف معاملة املساكني.  
والسلطان لتبدي فقدان اآلخر لكّل ما لدينا.   التعايل ابملالأخالق  وأخالق يقصد منها قهر اآلخر. إّّنا  

أضف إىل هذا أّن من ال ميلك هذه األخالق الزّائفة ينظر إليه ابزدراء. غري أّن هذه األخالقّيات ليست 
أموراً اثبتة طويلة األمد، بل هي حالة عابرة يرتاجع فيها عصر البطولة أمام حضارة جديدة ستحتّل  

أثبت وأعمق وأجدر أبن يرتفع أصحاهبا إىل مكان الّصدارة. هذا العوز يف   ، حضارة متّثل قيماً امليدان 
صفات أبناء عصر البطولة عوز يف الشخصّية ال يف النظام االجتماعّي أو اإلدارّي، ألّن الوالء للقائد ال 

ّسسات ، وفشل الربابرة يف إجياد مؤ ميكن أن يكون بديالً على املدى الطويل للنظام االجتماعّي احلضاريّ 
سياسّية دائمة هو الّسّر يف زوال سلطاّنم، وهلذا عادوا فانصرفوا إىل سلوكهم الوحشّي. وقد رأينا ذلك يف 

ندال بعد موت جينسرييك، وأفول جنم و مصري اهلون الغربّيني بعد موت أتيالّ، وكذلك يف أفول جنم ال
تيفن داشان. فالربابرة يسيطرون القوط الشرقّيني بعد موت ثيودوريك، وأفول جنم الّصرب بعد موت س

، قائد ذي قدرات خارقة، مّث ينقطع على مناطق هائلة، ولكّن قّوهتم مستمّدة من حياة شخص واحد 
خيطهم مبوت زعيمهم. واهلكسوس الربابرة طردوا من مصر على يد الطيبنّي، نفس الطيبنّي الذين كانوا 

دوا اهلكسوس. وهكذا طرد القوط الشرقّيون من شرق قد بنوا االمرباطوريّة، فقد عادوا إىل احلياة وطر 
البحر املتوّسط وعادت االمرباطوريّة الّرومانّية، وطرد املغول من الّصني على يد أسرة مينغ. هناك طريقة 

يف جمزرة يقتل فيها بعضهم بعضاً، وقد رأينا هذا يف   نحني ينغمسو  ، وهوأخرى ألفول جنم الربابرة
ة الرببريّة اليت خلفت املقدونّيني. أو هناك احتمال اثلث لزوال الربابرة، حني يصل إىل االمرباطوريّة األخيميّ 

 ، كما تغّلب تيمور لنج على املغول التشاغايت.الساحة قوة فتّية وتتغّلب عليهم

 

 الفصل األربعون

 

 الّصورة واحلقيقة
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منها؟ مهما كان املرء رفيقاً يف مّر بنا صورة عديدة من العنف والّشراسة، ولكن ماذا نفهم  
استنتاجه فإنّنا جند يف مثل هذه السياسات سياسات فاشلة عقيمة، ليس فيها سوى اجلري خلف روح 
طائشة بال عقل، بينما لو أراد اإلنسان احلكم األقسى فسيقول إنّه سلوك أجرامّي. لدينا شاهد خمضرم 

يف مشال  العابرة  الوندالوهو امللك املخلوع لدولة  ر،  محول هذا السلوك الطائش العقيم، فها هو جيلي
، حيث كان الرومان حيتفلون إبسقاط ملكه، م يف القسطنطينّية  534، يساق يف عام  غرب أفريقيا

وجيليمر يتذّكر كيف كان سلفه جينسرييك قد هزم قرطاجة قبل أقّل من مئة عام، بل قد هدم روما 
عن مشاعره بسيل من الّدموع، بل كان يعيد ويكّرر عبارة  ومل يفضفض جيليمر  م.  455نفسها يف عام  

وأّما هيسويد وهو من الكتاب املقّدس لليهود: "اي للغروّر اي للخيالء الفارغ! كّل ما يف الوجود غرور!"  
عصر األبطال ما بعد امليسييّن يف أوائل احلضارة اهليلينّية، فقد كان أقسى بكثري يف حكمه حيّلل سقوط 
ومن بني أربعة معادن صنع منها اإلله البشر، حبسب معتقد  جلبوا الّدمار على أنفسهم. معليهم، ألّنّ 

وهذا التصوير هيسويد، وهي الّذهب مّث الفّضة مث الربونز مثّ احلديد، حيتّل األبطال عصر املعدن الثالث. 
م، فالشاعر الذي يكتب من الشاعر هيسويد يعكس مشكلة يف نفس مالحم الربابرة يف تصوير أبطاهل

املالحم مل يكن يهتّم مبصائر أبطاله )ذكوراً وإاناثً( بقدر اهتمامه ابإلخراج الفيّن لشعره. وفعالً ينجح 
فكّل ما الشعراء الربابرة إبنتاج شعر متماسك األركان، ولكّن جناحهم أييت كبقعة ضوء يف واقع مرير.  

ين أو غري ذلك من امليادين أطفئ حتت وقع انغماسهم مبتع ميكن أن يبدعه الربابرة يف السياسة أو الد 
الوصول إىل األرض املوعودة. ويظّن من ال ينتبهون إىل هذه احلقيقة وختدعهم روعة الشعر أّن هناك أتّلقاً 

وجناحاً كبريين حيّققهما الربابرة، بينما هناك تناقض صارخ بني أتّلق اإلنتاج الشعري واحنسار اجلوانب  
خذ مثاًل صورة زعيم احلرب الربجندّي، جنثر، حيث  للحضارة لدى هؤالء الغزاة الفاحتني.األخرى  

تعرض صورته كشخصّية هائلة يف ملحمة نيبلوجنينليد، بينما حنن نعرف من السجاّلت التارخيّية أن دوره 
إّن الشخصّية  كان ضئيالً متاماً يف انسياب الربابرة إىل بالد الغال يف القرن اخلامس امليالدي. كما

ال جند تطابقاً مؤّكداً بينه وبني أّي شخصّية اترخيّية، رغم كّل املزاعم خبالف ذلك. األخرى، سيجفريد، 
وابلطبع ترى الّناس يقبلون مثل هذه الشخصّيات كما يعرضها األدب املدهش، ألّّنا هذا التصوير يسهل 

مثل هذا التباين، حقيقة تنطبق على أكثر قبوله بدون جهد يذكر. ميكن أن نقّرر هنا حقيقة تفّسر  
الشعر، وهو أنّه يبدو أنّه بقدر ما يبدو التصوير الفيّن للشخصّيات قوّي األثر يف الّنفس يكون نصيبه من 

يكفينا كمثال أن نرى يف الشعر امللحمّي عن الربوليتاراي الصربّية اخلارجية للمسيحّية الدقّة التارخيّية أقّل.  
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كيف أّن فوك ابنكوفيتش وهو بطل حقيقّي يصّور على أنّه خائن، وأّن ماركو كرالييفيتش،  االرثوذكسّية  
. هذا إىل جانب أّن شعر البطولة كثرياً ما يتغافل 31وهو خائن معروف يف الّتاريخ، يصّور على أنّه بطل

ث يغفله الشعر متاماً عن أحداث هي من أكرب األحداث التارخيّية. من ذلك مثالً كلوفيس وإجنازاته، حي
امللحمّي التيوتوين، والفرانك هم الشعب الذي سيخرج سائداً العرق التيوتويّن، بينما تغفله امللحمة 

التيوتونّية، وال تكاد امللحمة املذكورة تالحظ وجود االمرباطوريّة الرومانّية. ميكن على كّل حال أن نلوم 
يال الّشاعر وبعده عن الوقائع، وذلك أّن املؤرّخ مرّة املؤرّخ ابلدرجة نفسها هنا اليت نلوم فيها جنوح خ

ضارة العظيمة يف نظره هي الشيء العظيم يف نظر أخرى يسقط اهتماماته على أولئك الشعراء، فيظّن احل
الشاعر املذكور. أال ميكن أن نقول هنا إّن كلوفيس والدولة الرومانّية مها موضوعان غري مثريين من 

هنا ميكن أن منضي إىل القول إّن الشاعر امللحمّي ميضي بكّل بساطة إىل ما يعتقد   الوجهة الشعريّة؟ من
أنّه موضوع خيلب القلوب وجيلب األنظار، وال يبايل ابهتمامات املؤرّخ. أمل يقل أرسطو عن هومر مؤّلف 

سائغ على ما ملحميت االلياذة واألوديّسة: "إّن اإلنسان يتعّلم من هومر أن يفّضل ما هو مستحيل لكّنه 
يكتفي الشاعر امللحمّي أن   هو ممكن لكّنه ال يصّدق. إنّه سّيد من يعرض الباطل أبسلوب رائع."

يسحر مجهوره أبحداث مثرية بدل أن يتابع مصري ملك مل يعد يف حياته ما يثري. مع ذلك يبقى خطر أن 
 لف عرض الشاعر على أنّه ميّثل احلقيقة.أيخذ اخل

 

 

  

 
لدينا ابلطبع أمثلة ال حتص من تصوير الشعراء ألشخاص ابلعظمة أو اخلّسة تكون أبعد ما ميكن عن الواقع. يكفي تصوير املتنيّب لسيف   31

راً أساء فيه أعظم إساءة ملن ال يستحّقها بل يستحّق  الدولة تصويراً أبعد ما ميكن عن واقع سيف الدولة، وتصويره ابلعكس لكافور تصوي
عكسها. ورمبا يكون أشهر من ذلك قصص قاراقاش أو قراقوش وإن مل تكن اإلساءة عن طريق شاعر بل عن طريق موّظف حاقد. وكم من 

 إنسان يقوم اإلعالم اليوم بتصويره بعكس ما يستحّق. 
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 القسم الثّامن

 

 احلضارات عرب املكان  التالقي بني
 

دائماً وحدة كافية لفهم التاريخ، وهلذا فمن تقّرر لدينا أّن احلضارات ككائنات مستقّلة ليست  
املنطقّي ابلنسبة لنا اآلن أن ننظر نظرة فاحصة على لقاء احلضارات. أريد أن أرى ماذا حيصل حينما 

املستوى الثقايّف، ويكون هذا يف العادة يف الفرتة اليت تكون فيها إحدى تلتقي حضاراتن متزامنتان على  
خضّم  احلضارتني يف طور الّتفتت. هذا التالقي له أمهّّية خاّصة، ألّن أكرب التغرّيات الدينّية حدثت يف

ض هذا التالقي. سيكون علّي أّواًل استعراض احلقائق اليت تثبت مثل هذا التالقي، ومن مّث أن أستعر 
نتائجه، وسنرى كيف أّن النتائج تبعث على االضطراب، بل على الفزع أحياانً. سنرى كيف أّن احلضارة 

العدوانّية تصم احلضارة األخرى على أّّنا قليلة القيمة، يف الثقافة أو الدين أو العرق. وترّد احلضارة املّتهمة 
الغ. فكال املوقفني بعيد عن الّصواب. سنرى إّما مبحاولة إثبات توازيها مع األخرى أو مبوقف دفاعّي مب

، مع أّن احلّل كيف حيدث من خالل التالقي عداوات خميفة ومشكالت ضخمة يف العيش املشرتك
 الوحيد أن يتوّصل الطرفان إىل تسوية مقبولة للطرفني. واألداين هي اليت جنحت يف مثل هذه احللول.

 

 الفصل احلادي واألربعون

 

 احلضارات املتزامنةالتالقي بني  
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  بنيكان حبثنا على مدى األقسام الثالثة السابقة يرتّكز على طبيعة تفّتت احلضارات، واالنتقال 
ما حيدث لكّل من املكّوانت الثالث يف احلضارة: النخبة املسيطرة، والربوليتاراي الداخلّية والربوليتاراي 

حول ما إذا كانت  يف وقت مبّكر من هذه الّدراسةولعّل هذا أجاب إىل حّد ما عن سؤالنا   اخلارجّية.
احلضارات كوحدات مستقّلة هي ميدان مناسب لفهم الّتاريخ، وظهر أّن اجلواب هو نعم إذا كّنا نبحث 
يف نشأة احلضارات ومنّوها وسقوطها. فقد حاولنا أن نبنّي متاماً أّن سقوط احلضارات هو يف العادة راجع 

املصري، وليس لضرابت من اخلارج. غري أنّنا بعد أن وصلنا إىل تفّتت   إىل فشل داخلّي يف تقرير
احلضارات وجدان أنّنا ال يكفي يف هذه املرحلة أن نقصر رؤيتنا على احلضارة وحدها، بل ال بّد أن منّد 

، فال ميكن بصران إىل وراء حدود احلضارة نفسها، وأّن هناك قوى خارجّية تعمل عملها يف تلك املرحلة
تغافل عن دور الربوليتاراي اخلارجّية يف هذه املرحلة، فهم يضغطون من وراء احلدود اليت أصبحت صلبة ال

اآلن، ويسّددون الضربة القاضية للحضارة. كما إّن اإلهلام املبدع أييت اآلن من خارج احلضارة، ويكون 
ى. كما رأينا أيضاً أّن الدول العاّمة الذي يتلّقاه هم الربوليتاراي الّداخلّية، وهنا يلد أحد األداين الكرب 

 تعمل بدون أن تشعر ال من أجل مصلحتها هي، بل من أجل مستفيدين من خارج احلضارة. 

واألداين اليت تلد لتكون نواة حضارة جديدة قد تلد على أرض احلضارة اليت هي يف طور 
األداين الكربى يف العامل احلايّل: املسيحّية فأربعة من  الّتفّتت، ولكّنها روحها ال تستمّد من تلك احلضارة.  

واإلسالم واهلندوسّية والبوذيّة ال تفهم ضمن حضارة واحدة، بل ال بّد من مّد بصران إىل حضارة أخرى 
. وكّل هذه األداين الكربى ولدت يف بقعة حمدودة من األرض، إّما يف منطقة ّنري 32يف كّل حالة

مبعناها الواسع: األرض الواقعة مشال اجلزيرة العربّية وشرقي البحر جيحون، أو يف أرض سوريّة،  -سيحون
األداين املهّمة هااتن البقعتان مها مهد   املتوّسط وجنوب جبال طوروس، وهضبة أرمينيا. بل كانت

فظهرت املاهااينّية أيضاً يف ما وراء النهر، ويف أرض سوريّة ظهرت أيضاً اليهوديّة، ومذاهب األخرى،  
وإذا وّسعنا الدائرة قليالً جند   ة كاملارونّية، والدروز عّباد احلاكم، وهذا مذهب من مذاهب الشيعة.املسيحيّ 

مذاهب أخرى للمسيحّية كالنسطوريّة واملسيحّية ذات الطبيعة الواحدة للمسيح ظهرت يف أرض ما بني 
الم، وهي الشيعّية، ظهرت النهرين )العراق(، وجند اإلسالم قد ظهر يف مكة. وهناك صيغة حمّرفة من اإلس

يف الطرف الشرقّي للجزيرة العربّية. كّل هذه حقائق مدهشة، كم ترابط ظهور األداين ضمن مناطق 

 
أرضي فهذا مرفوض، فاهلل تعاىل اختار املكان املناسب واألمة املناسبة والرجل املناسب  إذا كان مقصود توينيب أن مولد اإلسالم حادث 32

 إلنزال دينه، وإذا كان املقصود أن هللا أنزل دينه، وكله دين اإلسالم، على أنبياء كثريين على مراحل، فهذا صحيح. 
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دائرتني الرئيسّيتني لظهور أهّم األداين مها جمّمع ومنطلق احلركة يف حمّددة، والتفسري املناسب لذلك أّن ال
 العامل القدمي.

لقاء حضارات متتالية: اإليرانّية والرّحل اليوراسّية )أي وحوض سيحون وجيحون كان نقطة 
اآلسيويّة(، والسوريّة، واهلندية، واهليلينّية، والّصينّية، والروسّية، على امتداد فرتة تبدأ منذ ما ال -األوربّية

بع ق.م. حركة اهلجرة اليوراسّية يف القرنني الثامن والّسايقّل عن القرن الثّامن قبل امليالد. فقد قطعت  
ضّمت املنطقة إىل   د جيحون متوّجهة إىل اهلند وإىل جنوب غرب آسيا. وفيما بع-حوض سيحون

االمرباطوريّة األخيمّية، يف مرحلة  الدولة السليوسيديّة )السلوقّية( اآلسيويّة، وعلى يد هذه الدولة جرى 
، ب غرب آسيا ومع مصرتوحيد هذه املنطقة مع مشال غرب اهلند، ووحدها العرب مرّة أخرى مع جنو 

وقامت االمرباطوريّة املغولّية بضّمها إىل امرباطوريّتها. حاول تيمور لنج، ومل ينجح، توحيد كّل ضفاف 
اهلضبة اليوراسّية، بينما جنح الروس يف ذلك يف القرن التاسع عشر. يكفي هذا ليكشف لنا كما كانت 

 هذه البقعة حّية ونقطة اللقاء حلضارات كثرية.

ب من هذا اتريخ سوريّة. كانت احلضارات تزدحم يف منطقة اهلالل اخلصيب، يف تتابع وأعج
األكاديّة يف العراق، واحلضارة -ويف تالصق مدهش. فسوريّة نفسها حمشورة بني أقدم حضارتني: السومريّة

للحضارة   سفل. ومن الشمال كان حيّد سوريّة احلضارة احليثّية، وهي اتبعةاملصريّة يف وادي النيل األ
األكاديّة. وكانت سوريّة مفتوحة أمام حركات الرّحل من اجلزيرة العربّية، وأمام القادمني عرب -السومريّة

البحر املتوّسط. وجنح السوريّون يف إقامة حضارة خاّصة هبم هلا دور عميق يف حياة البشريّة. واحليويّة  
 هااخلاّصة. يف األلف الثالث ق.م. احتّلت  املتدفّقة يف تتايل احلركات يف سوريّة أعطتها ثقافتها

اجلنوب، على فرتات، وبدون   يف  الشمال، واملصريّةيف  األكاديّة -، السومريّةن املذكورات  اناالمرباطوريّت
فقد بسطوا سلطاّنم مرّة على كّل سوريّة،   اصطدام بني احلضارتني. نرى أثر املصرّيني هو األقوى سياسّياً،

 ، وذلك يف األلف الثاين ق.م.  هم األقوى يف أثرهم الثقايّف على سوريّةنرى األكادّينيلكّننا  

يف هذا األلف الثاين ق.م. كانت سوريّة تكافح ليكون هلا حضارهتا اخلاّصة، وجاءهتا الفرصة يف 
فرتة صار فيها فراغ حني هاجز الكثري من احلضارات اجملاورة وتعّطل نشاط املصرّيني واآلشورّيني  

ني، وهنا بزغ صباح احلضارة السوريّة: كانت حتمل تشكيلة غنّية بسبب غىن الظروف اليت مّرت والبابليّ 
هبا، ابالحتكاك ابألكادّيني واملصريني واإلجيّيني واحليثّيني، فقد كثرت مصادرها. وهكذا اخرتعت احلضارة 

انتشار   السورّيني  ى أيديعرب البحار، وكان عل  )أي الفينيقّيون(  السوريّة االجبديّة، وانطلق مغامروها
 الّتوحيد، وهذا إجناز روحّي وثقايّف يف آٍن واحد.
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بتماسك هذه احلضارة إاّل غري أّن استقالل سوريّة مل يُطل، فلم يبق من جمتمعاهتا من يشعر  
اليهود والسامريّون، وذلك بعد أن جرى هتدمي احلضارة األخيمّية على يد اهليليّنني. غري أّن الثمرات  

عن تالقح احلضارتني السوريّة واهليلينّية بقيت مزدهرة وغنّية. فيكفي أنّه يف هذه   ةاريّة الناجتة والباقياحلض
األرض ظهرت األداين الكربى. ومع ذلك فقد كان على سوريّة أن تدفع الثمن لكوّنا أكثر منطقة 

لقّوة بعد حيويّة للتالقي والتالقح يف العامل القدمي. يكفي أن نرى كم مرّة جرى ضّم سوريّة )أو مشاركتها(  
قّوة منذ القرن الثامن ق.م. : احلضارة اآلشوريّة، والدولة التابعة هلا، اببل اجلديدة، االمرباطوريّة األخيمّية، 

وما تالها من دولة اتبعة، االمرباطوريّة الرومانّية. ومن بعد ذلك كانت سوريّة جزءاً من احلضارة 
الرومانّية الشرقّية، واحتّل الصليبّيون أجزاء منها، وأجزاء   اإلسالمّية، ومن مّث ضّمها الفاطمّيون، واحلضارة

أخرى كانت بيد حّكام مسلمني. ومل تكن العاصمة يف أراٍض سوريّة إال يف حالتني: السلوقّيني  
كما مل حيصل إال يف ثالث مناسبات أن كانت سوريّة جتّمعاً لعدد من الدول املستقّلة. لكّن   واألموّيني.

اليت مّرت هبا سوريّة بقي دورها ابرزاً يف حياة البشريّة منذ   والتقّلبات  لّرغم من كّل املصاعباملالحظ أنّه اب
  11.700اجلليدّي األخري )والذي انتهى منذ    العصرمنذ  أي  ،  األلف الثالث ق.م. ورمّبا قبل ذلك

 عاماً(. 

دون توسيع نظرتنا، ميكن على األقّل أن نؤّكد أنّه ال ميكن فهم اتريخ أحد األداين الكربى ب
متزامنة. هذا مع أنّنا سنحتاج يف وقت الحق من هذه   على املستوى املكايّن، لتشمل أكثر من حضارة

تالقي احلضارات عرب الزمان ال عرب املكان، أو ميكن أن حيصل اللقاء عرب الزمان إىل    الّدراسة أن ننظر
 للحضارة اهليلينّية. كخلفالغريّب    واملكان يف وقت الحق، كما نالحظ يف حالة والدة اجملتمع

حىّت يّتضح لنا األمر لنعد إىل قائمة احلضارات اليت ذكرانها يف أواخر القسم األّول من هذه 
ميكن أن نقسم تلك احلضارات إىل قسمني: قسم ظهر يف   ، وجمموعها سبع وثالثون حضارة.الدراسة

ان اهتمامنا على حضارات العامل القدمي جند أّّنا تنقسم العامل القدمي وقسم ظهر يف العامل اجلديد. وإذا رّكز 
زمنّياً إىل أجيال من احلضارات، وسنجد اللقاءات اجلغرافّية بني احلضارات أعلى عدداً من احلضارات. 

فال يشرتط أن حيصل لقاء واحد بني حضارتني على مدى كّل اترخيهما.  ميكن مثالً أن تكون فرتة 
راتن، كما إّن احلضارة قد تنهار وتستخدم مواّد تركيبها يف حضارة اتلية. فكما مشرتكة تتقاطع فيها حضا

نرى األسباب عديدة يف حدوث لقاء بني احلضارات. وهناك عامل مهّم آخر، وهو ما حصل يف القرن 
نرى من اخلامس عشر من غزو العامل الغريّب للعامل اجلديد وما تاله من قّصة تداخالت حضاريّة كثرية.  

ا كّله كم الصورة مرّكبة لتالقي احلضارات وتداخل توارخيها. ولعّل احتالل الدول الغربّية ملساحات من هذ 
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العامل أعمى رؤيتنا لتحرّكات كثرية قبل ذلك، فاالستكشافات الصينّية واهلندية والعربّية خّلفت شبكة 
ة. مع ذلك فإّن ما فعله الغرب ضخمة من اللقاءات واجملتمعات الثانويّة قبل توّسع الغرب بفرتات طويل

من توّسع منذ القرن اخلامس عشر أوصله إىل كّل جمتمع حضاري أو ما قبل حضاري، إىل درجة جعل 
الغرب هو العامل األكرب يف حياة كّل جمتمع يف العامل. ميكن أن نعترب فشل العثمانّيني يف احتالل فيننا يف 

وميكن أن نعترب أنّه مل ، حيث انعكس االجّتاه بعد ذلك.  كآخر حركة ابجّتاه العامل الغريبّ   1683عام  
ولكن من الواضح أّن األمر تغرّي منذ احلرب يظهر منافس حقيقّي للغرب حىّت ّناية احلرب العاملّية الثانية.  

عاماً أشكال من التالقي بني    250م وألّول مرّة منذ    1945العاملّية الثانية، ومن مّث برزت بعد  
فيدان هذا اجملال، جماالت التالقي بني العامل الغريّب واحلضارات القائمة األخرى، مالحظة احلضارات. ي

فسوف حيدث آاثر اجتماعّية أتثري حضارة يف أخرى، وسنالحظ هنا أّن الزمن هنا هو العامل الّرئيسّي،  
هلذا فمن رحلة طويلة.    يف احلضارة اليت تلّقت الّتأثري االجتماعّي، وال يصل التأثري إىل النفوس إاّل بعد 

اخلطأ أن يقتطع املرء قطاعاً معّيناً وحيكم من خالله على ما جيري، بل جيب متابعة هذه املسرية من األّول 
 إىل النهاية.

 

 الفصل الثاين واألربعون

 

 روسيا والعامل احلديث

 

الوقت الذي اقرتحناه كبداية للفصل احلديث من التاريخ الغريّب هو ّناية القرن اخلامس عشر،  
للدولة العامة يف روسيا يف أواخر القرن اخلامس عشر. حدث هذا احلدث الضخم وأتسيس موسكويف  

قبل. وكانت قبل بداية أتثري احلضارة الغربّية على روسيا مباشرة، وإن كانت أتثريات قدمية قد حدثت من 
بولندا وليثوانيا، ومها على املذهب الغريّب للمسيحّية، قد اقتطعتا جزءاً كبرياً من أراضي اجملتمع املسيحّي 

هي احلّد الفاصل ضّد أي  ،األرثوذكسّي، مما جعل موسكو، وهي العاصمة اجلديدة لإلمرباطورية الروسّية
ه على هذه االقتطاعات على حدود روسيا، وتعاون يف وفعالً شّد الغرب قبضت  امتداد للمسيحّية الغربّية.

 ذلك السياسة والدين، بشكله الكاثوليكي. 
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تنافس بني روسيا وقوى غربّية متتالية، وهو تنافس كان مييل إىل الكان هذا هو الفصل األّول يف  
، إاّل أّن هذا اجلانب مث ذاك، وهكذا دواليك، ومع أّن روسيا كانت تفوز أكثر على املستوى العسكريّ 

 النفوذ الثقايّف الغريّب ظّل يتسّرب إىل قلب العامل الروسّي. 

نقطة احتكاك أخرى ورمّبا أهّم من األوىل بني روسيا والغرب كانت على حدود حبر البلطيق، ومل 
تكن رأس احلربة هنا القوى الغربّية البعيدة، بل القوى اجملاورة للبلطيق، اليت أخذت عن إيطاليا دور 

هذا مع أّن التأثري الغريّب للدول األبعد غرابً على روسيا كان أهّم توّسع منذ أواخر القرن اخلامس عشر.  ال
  1584روسيا يف عام    إنشاءمن ذلك مثاًل  وأضخم، وكان من الروس من فتح األبواب ملثل هذا التأثري. 

يزيّة إىل املنطقة، ويعين هذا أعقاب قدوم سفينة اجنل م ملرفأ مّسي آرتش اجنل، على البحر األبيض، يف
، بيتسربغأتسيس موقع للتأثري الغريب قريب من موسكو. مّث افتتح طريق أقصر للتأثري عن طريق سنت  

عاماً على حدوث   250وها قد مّر  وحبلول أاّيم بيرت األكرب كان التأثري ميتّد من طرف روسيا إىل طرفها.  
يطاً. ولكن علينا أن نالحظ أنّه يف الوقت الذي كان للتفّوق هذا التأثري على وترية عالية، وال يزال نش

التقين الغريّب هذا التأثري الطويل، فإّن الّروس بقوا مصّممني متام التصميم على حريّتهم السياسية، وعلى 
ة،  توسيع إمرباطوريّتهم. بقي مع ذلك أقلّية صغرية ال يقبلون أبّي شكل التأثري الغريّب، وبقوا، بدوافع دينيّ 

ولكن رغم بعض   مصرّين على كّل صغرية وكبرية من عقيدهتم االرثوذكسّية بنفس صيغتها القدمية.
األصوات املخالفة، فإّن حماولة روسّيا بقيت أّول مثال على قّوة غري غربّية حتاول االنضمام إىل النادي 

الغربّية بيرت األكرب )حكم من ، وكان بطل تلك احملاولة لوضع روسيا على قدم املساواة مع القوى  الغريبّ 
(، حماوالً نقلها من امرباطوريّة ارثوذكسّية إىل واحدة من دول اجملتمع الغريّب، وكان أيمل 1689-1725

أن يكسب لروسيا شخصّية مستقّلة يف هذا العامل الغريّب الذي أصبح موضع رسم حياة العامل. حدث يف 
صدامات كثرية مع الغرب، كما ظهر كم كانت احملاولة   هئغضون هذه احملاولة على أاّيم بيرت وخلفا

كانت املهزومة   ها، ولكنّ قبل بيرت  الروسّية ضحلة. صحيح أّن روسيا وّسعت أراضيها بضّم بعض األراضي
كان دور بيرت األكرب يف كّل صدام مع الغرب، وما كان وراء هذه االنتصارات سوى التقّدم التقيّن للغرب.  

روسيا التقيّن إىل مستوى يقارب املستوى الغريّب، وعّمق هذا اإلجناز انتصار روسيا الناجح رفع مستوى  
، وكذلك انتصارها بعد ذلك بقرن على انبليون. 1709على هجوم سويدّي طائش على اكرانيا يف عام  

تقّدم لكّن التفّوق التقين الغريّب أظهر فيما بعد كما كان صعود روسيا ضحاًل، وكون حماولتها للحاق ابل
اّنزمت روسيا مع هذه القوة الصاعدة   05-1904الغريّب كان هبّمة فاترة. ففي حرهبا مع الياابن يف  

على أسس غربّية، واّنارت متاماً يف حتّديها آللة أملانيا احلربّية يف احلرب العاملّية األوىل. كانت هذه أدّلة 
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 الغرب، وجاءت الثورة الشيوعّية كرّد فعل دامغة على عدم كفاية خطط بيرت يف رفع روسيا لتكون مبصافّ 
على جوانب قليلة من كان ضعف اجلهد الروسّي أّن الرتكيز    أسبابعلى هذا املوقف املخزي. وأحد 

 التقّدم الغريّب، دون التقّدم بقدر متناسق يف خمتلف اجلوانب. 

من الطبيعّي للدولة املتخّلفة أن تقتبس جوانب التفّوق الصناعّية والثقافّية للعامل املتقّدم، ولكّن 
دولة بشكل أعمى، وال السري يف مراحلها كما هي. فضمن إمكاانت الهذا ال يعين تقليد اآلخرين  

االقتصاديّة والثقافّية عليها أن تقفز فوق املراحل غري امللزمة. وكثرياً ما تقوم البالد املتخلفة يف سريها 
 خلف الدول املتقدمة ابقتباس إجنازاهتا على مستوى ال يبلغ املستوى األصلّي. 

ى إىل تثبيط بل الواقع أّن تغريب "أي اقتباس الطرق الغربّية" بعض مظاهر احلياة الروسّية أد
التقّدم العام يف روسيا، فقد كانت القوى التقليديّة تقاوم بشّدة هذا التغريب، ومل يكن النظام القيصرّي 

يتحّمل التوجه الليربايّل يف احلياة السياسّية واالجتماعّية الروسّية. وحىّت احلركة التالية، وهي الشيوعّية فقد 
تقّدم الصناعي يف الغرب كان يناهضه احلركة الرومانسّية، يالحظ أّن القدمت على روسيا من الغرب.  

وروح املناهضة للتقّدم الغريب اقتبسته روسيا. كانت الثورة البلشفّية مضاّدة للغرب من انحية أّن الغرب 
كان ميّثل "الرأمسالّية"، ولكّن هذا الفصل بني القدرة التقنّية والصناعّية الغربّية ومبادئ الغرب حدث ألّول 
مرة على يد روسيا الشيوعّية، فلنراقب ما تفعله روسيا الشيوعّية يف التغّلب على املشكالت اإلنسانّية اليت 

ولكّن هناك مشكلة أوجدهتا الثورة   حدثت على يد احلركة الصناعّية الغربّية، واليت تبقى بدون حّل.
ّل العامل، فإّّنا ال تقبل معىن للماركسّية الشيوعّية يف روسيا، وهي أّّنا يف الوقت الذي تنادي أّّنا حركة لك

 إاّل ما تطّبقه هي، وما هذا إالّ التعّصب للوجهة املسيحّية املتعّصبة لروسيا يف ثوب جديد. 

 

 الفصل الثالث واألربعون

 

 الغرب احلديث وشرق آسيا

 

للتأثري الثقايف احلديث كان للحضارة الروسّية بعض االحتكاك ابجملتمع الغريّب حىّت قبل تعّرضها  
فكان احتكاكها احلديث ابلغرب أّول تالٍق بني والياابن  الصني    احلضارة يف  القادم من الغرب. أّما
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، وذلك حينما أطّلت السفن الغربّية على املنطقة. رمّبا يكون اللقاء الذي ال خربة هلذه الثقافتني
أثري الغريّب بشكل ال يشابه املناطق اليت لديها احلضارات ابلغرب قبله يفسر سهولة ترحيب املنطقة ابلت

، فاليهود واملسيحّيون األرثوذكس واملسلمون هلم اتريخ طويل مع التعّصب اتريخ من العالقة ابلغرب
الغريب وحضارات الشرق فلم   العامل  ، وهذا قبل أن يسري الغريّب حنو العلمانّية. أّما التالقي بنيالديين الغريبّ 
غرب يعرض نفسه كحضارة علمانّية حّلت فيه التقنية حمّل الدين. وهكذا فإّن هذه املناطق حيصل إالّ وال

وكذلك أهايل البالد األصلّيني يف العامل اجلديد كان لقاؤها األّول ابلتأثري الغريّب لقاء ترحيب اتم. لقد 
ظرت هااتن احلضاراتن إىل كان موقف احلضارة الياابنّية والصينّية خمتلفاً عن غريها من احلضارات، فقد ن

الغرب القادم عليها يف النصف األّول من القرن السادس عشر، ووضعت هذه احلضارة الغربّية يف امليزان، 
، وقّررت تلك املناطق أن تنبذ تلك احلضارة. كان هذا هو وحكمت عليها أبّّنا ال تستحّق اإلعجاب

 الفصل األّول من اللقاء بني العاملني.

علمانّية وصبغت العامل الغريّب يف القرنني السابع عشر والثامن عشر، وحينما حّلت مثّ جاءت ال
التقنية حمّل الدين عادت الصني والياابن إىل االنفتاح على العامل الغريّب. وحينما ظهر الغرب بسماته 

راً يف أعني اجلديدة، كمجتمع ال يطالب أحداً ابلدخول يف دينه كشرط لعالقة مثمرة، مل يعد شيئاً منفّ 
الصني والياابن. لقد بدا التفّوق الغريّب يف التقنية والصناعة شيئاً ساحراً جّذاابً للصني والياابن. فكّل 

العوامل غري العامل الغريّب: الصني والياابن، واحلضارة اهلنديّة، والعامل اإلسالمي، والعامل املسيحّي 
خيارين أن توازي الغرب يف التقنية والصناعة أو أن ثوذكسي، مل يكن أمام أحد منها سوى أحد  ر اال

 ختضع له.

وحينما نتحّدث عن احلضارتني الياابنّية والّصينّية معاً فال يعين هذا أّن ردود فعلهما للصدمة 
الغربّية كانت واحدة، فمثالً كانت مبادرة التغريب "حماولة اللحاق ابلغرب" من القاعدة إىل القّمة يف 

يّن، بينما كانت من القّمة إىل القاعدة يف اجملتمع الّصيين. وكذلك فإذا رمسنا منحنياً لردود اجملتمع اليااب
فعل هذا اجملتمع وذلك من النصف األول من القرن السادس عشر إىل أايمنا، فسنجد أّن اخلّط البيايّن 

ناك استجاابت إجيابّية يف البداية الصيين أقرب إىل السالسة، بينما اخلّط البيايّن الياابيّن متعرّج متاماً. فه
والّنهاية يف احلضارة الياابنّية لقبول الّصبغة الغربّية، بينهما فاصل من الرفض الشديد، ويف كّل ذلك ميضي 

الياابنّيون إىل حدود متطّرفة. بينما جند الّصينّيني ال يستسلمون تسليماً شديداً للتأثري الغريّب، وال 
يالحظ أيضاً أن استجابة كال اجملتمعني الً شديداً كما يف النهج الياابيّن. ينفصلون عن الغرب انفصا

للتأثري الغريّب مل يكن دينّياً بل كان علمانّياً. كانت احلضاراتن تتحّمالن دعوة املبّشرين غري امل ُقِنعة 



159 

 

ألسلحة احلديثة من . ويف القرن السادس عشر كان اهتمام الياابنّيني ابواملتعّصبة من أجل املنافع املاديّة
الغرب كبرياً، حىّت تستخدمه القوة احلاكمة يف توحيد الياابن. كما إّن الياابنّيني اتّبعوا الولع الغريّب 

ابلسيطرة على البحار، وبعد انقطاع غزوات القراصنة الياابنّيني على حبار الصني يف أواخر القرن السادس 
 حري جّداً يف احمليط اهلادي، بل وصلوا إىل املكسيك. عشر، عاد الياابنّيون فوّسعوا نفوذهم الب

بدأت األمور تضغط عليهم بشّدة للمسارعة إىل من انحية أخرى، وبعد تلكؤ الوحدة الياابنّية  
)أي ، وها هم اهلولنديّون يقهرون فرموزا 1571متتني الوحدة، فها هم اإلسبان يقهرون الفيليبني يف عام  

س عديدة أمام أعني الياابنّيني تدهّلم على أّّنم لن يبقوا طوياًل يف سالم. ، درو 1624يف عام  اتيوان(  
بينما الصني الضخمة مل ختش  القراصنة الغربّيني أكثر ممّا القت سابقاً على يد القراصنة الياابنّيني، وال 

انوا مزعجني ال ننس  أّن الغزاة من البحر مل يكونوا استفادوا كثرياً من حركة الصناعة احلديثة، وهلذا ك
-خطرين. كان ما يقلق الصني يف ذلك الوقت الثورات الداخلّية والغزو الربّي من اهلضبة األوربّ ّية

املينغ الّضعيف حكم املانشو القوي الشبه بربري يف القرن السابع   أسرة  االسيويّة. وبعد أن حّل حمّل حكم
 عشر، مل تعد الّصني ختشى من غزو أجنيّب ملدة قرنني. 

ذه اللمحات تظهر لنا ملاذا اختلف املوقف من املسيحّية الغربّية بني الّصني والياابن، فلم جير ه
كبح تقّدم املسيحّية الكاثوليكّية يف الّصني حىت ّناية القرن السابع عشر، ومل يكن كبحها يف ّناية القرن 

رّي. أّما الياابن فقد جرى كبت السابع عشر يعود إىل خماوف السيطرة السياسّية، وإمّنا نتيجة جلدال فك
، ومل ترتك الياابن خطّاً من الصلة مع الغرب إالّ عن طريق هولندا. من املسيحّية فيها حاالً وبدون رمحة

، ومنع املواطنني الياابنّيني من املكوث الطويل يف الغرب، وهو ما 1587ذلك نفي املبّشرين يف عام  
 لربتغال من املكوث الطويل يف الياابن. ، ومنع املواطنني ا1639و    1636صدر يف  

ولكّن هذه العزلة كان ال بّد هلا أن تنتهي، وكان إّناؤها يف كال البلدين بداية من أدىن اجملتمع 
إىل األعلى، فقد ظهر يف كال اجملتمعني اهتمام ثقايف ابملعرفة العلمّية الغربّية، وهذا قبل أن توّجه مثل هذه 

وقد الحظت كال الدولتني كم أعطت املعرفة العلمّية من قّوة اقتصاديّة وعسكريّة  املعرفة لغاايت عملّية،
للغرب. وقد اشتعلت احلماسة الضخمة بني صفوف الياابنّيني للمعرفة الغربّية العلمانّية يف أوائل القرن 

ن مسارب تضّر ة اليت ال حّد هلا يف الياابن عقالتاسع عشر. كان نظام توكوكاوا احلاكم يبغي تصريف الطا
 . مبتانة احلكم، ومسحت للناس بدراسة الطّب الغريّب ابلتحديد 
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أتى اإلهلام للتغّرب "األخذ مبعامل احلياة الغربّية" يف الياابن يف القرن التاسع عشر من أدىن اهلرم 
لتغّرب من االجتماعّي، وذلك من انحية احلياة العلمانّية ال الدينّية، بينما أتى اإلهلام يف الصني حنو ا

.  املسيحّية الربوتستانتّية الغربّية، فقد كان مبشرو الربوتستانتّية يرافقون التّجار الربيطانّيني واألمريكان 
فكان من هذا حتّرك حنو اإلصالح السياسّي يف الصني، ولكن على أسس صينّية ال غربّية يف القرن 

 من جانب ديين، بعكس الوضع يف الياابن. التاسع عشر. وهلذا فلم خيل التأثري الغريّب على الصني  

كما يالحظ كم كان التحّرك الياابيّن أكثر نشاطاً وفّعالّية من التحّرك الصيين، ففي غضون 
م كان من   1853مخسة عشر عاماً منذ وصول سريّة الكومودور بريي إىل مياه الياابن اإلقليمّية يف عام  

إجنازاً أصعب وهو تنصيب نظام قادر ا حبكومة توكوجاوا، وحّققوا يتبىّن التحديث الغريّب للياابن قد أطاحو 
لتحقيق اإلجناز سنة    118على حركة شاملة للتحديث على الطراز الغريّب. بينما احتاجت الصني إىل  

عاماً، وكانت نقطة االنطالق للّصني حادث ال يقّل أمهّّية عن وصول   15الذي حققته الياابن يف  
، حيث 1793ه الياابن، وذلك وصول اللورد ماكانرتي كسفري إىل الصني يف عام  الكومودور بريي مليا
عرض التفّوق الغريب التقين والعسكرّي. وحىت بعد اإلطاحة ابلنظام القدمي يف الصني بكان وصوله إيذاانً  

تانغ اليت مل تستطع حكومة كومينم فلم يتوّل القياد حكومة فّعالة، وإمّنا حّلت الفوضى    1911يف عام  
 أن تتغّلب عليها.

كانت اهلزّة العنيفة اليت أيقظت كال احلضارتني الشرقّيتني من طرقهما السائدة السفن احلربّية 
،  54-1853، والسفن احلربّية األمريكّية يف زايرهتا للمنطقة يف عامي 42-1839الربيطانّية يف حرب  

الصني حتت رمحة الياابن عسكراّيً، بل إنّه لوال حتطّم وكان أن سبقت الياابن الصني مبراحل، حىّت صارت  
اآللة العسكريّة الياابنّية يف احلرب العاملّية الثانية ملا كان للّصني أن تستعيد موانئها من الغزاة الياابنّيني، وال 

 مناطقها الصناعّية وخطوطها احلديديّة.

ن يف أعني الغربّيني كقّوة على روسيا ارتفعت اليااب  05-1904ويف نصر الياابن يف حرب  
-1701موازية للغرب، بينما أفل جنم روسيا الذي كانت كسبته منذ قرنني بعد دحرها للسويد يف فرتة  

21  . 

كان ملشاركة الياابن الكارثّية يف حرب غربّية أي يف احلرب العاملّية الثانية أن قادت إىل جعل 
ن نتيجة احلرب أن ختّلت الياابن عن سالحها واترخيها . وكان مالياابن أرضاً لتجربة أقوى سالح غريبّ 
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احلريّب، ورّكزت على التفّوق االقتصادّي. ليس لدينا حالّياً جواب حول ما إذا كانت الياابن ستنجح يف 
 حتقيق مزيج موّفق من التصنيع الغريب والتقاليد الياابنّية. 

 

 الفصل الّرابع واألربعون

 

 سكندراإل  اهليلييّن ما بعدالتالقي مع اجملتمع  

 

ق.م( يف التاريخ اهليلييّن انقطاعاً مع املاضي   323-336يعترب جيل االسكندر األكرب )حكم  
ال يقّل عن االنتقال بني العصر الوسيط إىل العصور احلديثة يف التاريخ الغريّب، حينما جاءت الكشوف 

 واملخرتعات يف أواخر القرن اخلامس عشر. 

لتني كان اإلحساس السائد للمرحلة اجلديدة إحساس بتوقّعات ضخمة قادمة، ففي كال احلا
العسكرّي على األمم األخرى أو التفّوق على الطبيعة من خالل والشعور بقّوة ضخمة، سواء يف التفّوق  

ين التوّسع اجلغرايّف واالكتشافات العلمّية. ميكن أن منضي أكثر فنالحظ التوازي بني إطاحة القائد املقدو 
فهذا العمل الفائق، .  يف القرن السادس عشر  ابألخيمندّيني وبني إطاحة الفاتح اإلسباين حبضارة اإلنكا

تعتقد أّّنا ستكون سيدة   والغربّية،حيث تطيح قّوة صغرية مبملكة ضخمة، جعل كال القّوتني، املقدونّية  
القّوة العسكريّة، ألّن كال القّوتني   ولكّن التوّسع العقلّي الذي حدث لدى الفريقني أهّم من هذهالبشر.  

غريب عن الفاحتني، عامل مدهش حّقاً، مليء ابحلكمة انفتح أمامها من خالل فتوحها العسكريّة عامل  
 واملهارة. 

لكّن علينا أاّل منضي كثرياً يف التأكيد على وجوه التشابه بني االنتصارات املقدونّية والغربّية. 
لكّن عملّياته احلربّية كانت املسيحّية ال تزال جزءاً أصيالً من نسيج اجملتمع. حينما بدأ الغرب بكشوفه و 

هذا تغرّي يف أواخر القرن السابع عشر، فقد كانت العلمانّية قد ضربت جبذورها يف اجملتمع الغريّب، فلهذا 
حالة التاريخ   تغرّيت الدعاية للغرب منذ تلك الفرتة، بينما ال يوجد مثل هذا االنقسام إىل فرتتني يف

اهليلييّن ما بعد االسكندر. وهذا شيء طبيعّي، فال ميكن أن تقارن املعتقدات اهليلينّية الدينّية الفقرية مع 
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، كما إّن دور الّدين يف اجملتمع اهليليين كان أقرب للثانوّي، بينما املعتقد والرتاث املسيحّي يف أيدي الغرب
 الدين املسيحّي دوراً حيوايً مركزاّيً يف اجملتمع الغريّب. لعب  

وحينما جاء العقالنّيون الغربّيون قامت النزاعات بينهم وبني الكنيسة، ولكّن عصر التنوير نسي  
أّن الرتاث اليهودّي جزء أصيل من تفكريه حىّت بعد موقفه املناوئ للدين. وحينما انساح الغربّيون يف 

آخر، وهو نفس املوقف الذي كان اريّة نظر العقالنّيون نظرة تعاٍل وازدراء لكّل دين  حركتهم االستعم
األداين   كال الفريقني املتديّنون والعقالنّيونحينما درس  املتديّنون املسيحّيون يقفونه من العقالنّيني. و 

، مع فارق واحد الطرفان األخرى فإمّنا درسوها من انحية الفضول املعريّف، ولكّن موقف التعايل يشرتك فيه  
 وهي أّن املهتّمني ابلدين املسيحّي كانوا يدرسون األداين األخرى بغاية اجلدل. 

كّل هذا الواقع خيتلف متاماً عن الواقع اهليلييّن، فحىّت قبل القرن اخلامس كانت العقول املتنّورة 
حينما توّسع اهليلينّيون خارج بالدهم ورءوا  يتوّفر يف البيئة، و تعاين من نوع الدين الذي  يف اجملتمع اهليلييّن  

وفيما أدايانً يتمّسك هبا أعداد غفرية عن طواعية، شعروا جتاه تلك األداين ال ابالزدراء، وإمّنا ابحلسد.  
، صار موقف اهليلينّيني جتاه األمم اليت احتّلوها موقف التلّقي والتقّبل  أي بعد فتوحات االسكندر بعد 

 يف موقف ضعيف من الناحية الدينّية.   هملكنّ فهم احملتّلون  

واجملتمع   مع اجملتمعات األخرى مّث هناك فارق أكرب بني التالقي بني اهليلينّية ما بعد االسكندر  
حدث صدام دييّن يف سورية يف القرن الثاين ق.م. بني اهليلينّية واليهوديّة اليت ظهرت يف   أنّهالغريّب، وهو 

عناصر الدين االزرادشيت )مثل اإلميان   ضحبلول ذلك الوقت قد امتّصت بعسوريّة، وكانت اليهوديّة  
، وبعد ذلك، دخل العامل اهليلييّن يف املسيحّية، وهي ال تنفصل عن اليهوديّة، ولكن مع ابلروح القدس(

وقبول أّم اإلله يف جماالت الالهوت والفنون املرئّية،   أي مع أتثّرها ابجملتمع اهليليينّ   تنازالت للتأثري اهليليّن،
كمعبودة. لكّن الدخول يف دين جديد كان معناه ّناية احلضارة اهليلينّية. وحىّت بعد ذلك بقي التأثري 

املتبادل بني مورواثت احلضارة اهليلينّية والسوريّة يتزايد ويتكّثف. ومل ينته األمر إال ابحنالل كال 
قد بدأت منذ القرن الثامن ق.م. حينما قّدمت احلضارتني. فكم هي فرتة طويلة فرتة التأثري هذه. ف

، ويف القرن التايل احلضارة السوريّة احلروف األجبديّة الفينيقّية وهي أثر ال ميحى من احلضارة اهليلينّية
قّدمت احلضارة السوريّة للحضارة اهليلينّية فّناً هو مزيج من الفّن الصيين واألكادّي. مّث حىّت الفلسفة 

منهاج أخالقّي كان مؤّسسها زينو من قربص يوم كانت فينيقّية، وقد ظهرت يف القرن   الرواقّية وهي
والتأثري متبادل ابلطبع، فسورية كانت تستورد املصنوعات الغضاريّة اليواننّية، واملنتوجات الفنّية   الرابع.

يفسر خضوع منطقة العامل   يلييّن يواننّية. وهذا التوارد السريع للتأثري اهلاهليلينّية، وتقّلد العملة النقدية ال
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السورّي للحضارة اهليلينّية بعد دحر االسكندر للمتلكات األخيمّية يف جنوب شرق آسيا ومصر. غري أّن 
  النتيجة النهائّية كانت حتّلل كال اجملتمعني. 

مل يكن اهلجوم على الثقافة اهليلينّية مباشراً، ال من قبل احلضارة السوريّة وال غريها، فمن يناوئ 
القرن اخلامس ق.م. وما بعده من القرون ال يوازيها. نعم أحدثت الفلسفة الرواقّية الثقافة اهليلينّية يف  

حتوالً يف بنية احلضارة اهليلينّية، مث كانت ّناية هذه احلضارة على يد املسيحّية، ولكّن املسيحّية كانت يف 
الذي كان تنازالً للوثنّية أثناء تلك العملّية قد امتّصت كثرياً من مبادئ اهليلينّية، خاّصة مبدأ الثالوث  

 اهليلينّية.  

كانت ردود أفعال األقوام الذين وقعوا حتت االحتالل اليوانين متنّوعاً، فسّكان اهلالل اخلصيب 
الذين ورثوا حكم    الرومان  إىل السيطرة الرومانّية بعد السيطرة اليواننّية،  منطقتهموسّكان آسيا انتقلت 

في هذه املناطق سلك السّكان سلوك اليهود والبارسّيني إببداء ردود منطقة غرب العراق. ف اليوانن يف
فعل دينّية تدّل على رفضهم للتأثري اهليلييّن. من ذلك مثاًل ظهور النسطوريّة ومذهب توحيد طبيعة 

لكّن ما حدث املسيح "مونوفوسايت " كمذهبني منفصلني عن الكنيسة املسيحّية "االستعماريّة".  
له أمهّّية ابلنسبة للحضارة الغربّية املعاصرة، فنحن نرى الغزو اهليلييّن بدأ عسكراّيً وانتهى    ّيةللحضارة اهليلين

بتغّلب دييّن للمناطق املستعمرة. مثل هذا الوضع يدفعنا للّتأّمل هل ستكون قّصة صدام الغرب مع بقّية 
قوم ائتالف ثقايف يفهل س  33لينّية؟ العامل موازية لصدام املناطق اليت احّتلها االسكندر مع احلضارة اهلي

لكّن املؤّشرات احلالّية تدّل أو حضارات جديدة؟ رّد فعل ديين يتلوه ّنوض حضارة بللمناطق األخرى  
وإذا كان املطلوب هو السري الطوعّي على أّن العامل غري الغريّب خيتار حّل "إّما عامل واحد أو ال شيء."  

ارتفاع ختفيف   فيف الغرب لبعض ميوله ومقاصده املخّربة، وكذلكحنو التوّحد، فال يكون هذا بدون خت
 وترية املبادئ األخرى النامجة عن اختالف املبادئ الثقافّية. 

 

 الفصل اخلامس واألربعون

 

 
هذا تفكري منصف وعميق، فالغرب وهو الذي فرض هيمنته على العامل اإلسالمّي وال يزال، يعرف كّل من يدرس وضع األداين أّن  33

 مرة واحدة حينما يقف وجهاً لوجه مع اإلسالم. صمد الدين الذي حيمله الغرب ال يصمد وال 
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 النتائج االجتماعّية للتالقي بني احلضارات املعاصرة

 

، رأينا بعضها يف الفصل املاضيحينما يغزو أحد اجملتمعات جمتمعاً آخر، فلهذا اهلجوم نتائج 
فإّن أثر اهلجوم على اجملتمع   اهلجوم لالستيالء على جمتمع ما  حينما حيصلفلكّن الصورة أعقد من ذلك.  

يكون أقّل من األثر على اجملتمع املهاج م. فالعناصر اليت تكون سليمة األثر يف اجملتمع املسيِطر   املهاِجم ال
األثر يف اجملتمع املسيط ر عليه، فهي من انحية أتيت كعناصر فرديّة منفصلة كثرياً ما تكون خطرية وسّيئة  

لنفّكر ابلذرّة اليت   عن البيئة اليت أنتجتها، وهي اثنّياً جتّر وراءها آاثراً أخرى من احمليط الذي نشأت فيه.
حىّت جاء  دّمرت هريوشيما وانغازاكي. فالقوى اليت داخل الذرّة ظّلت سليمة على مدى كّل الزمان،

وضمن التوازن   ، نفس االلكرتوانت هي سليمة يف أصل مكاّنااإلنسان وحّطمها فأطلق دماراً ال يتصّور
ميكن أن ننتقل إىل اجملتمع اآلن اليت سّببت كّل الدمار حينما خرجت من مكاّنا.    هي  وهياملطلوب،  

 حالة توازن، مثله مثل اخلالاي اليت كّل ونرى أنّه مثل الذرّة اليت فيها جوانب ماّديّة وجوانب اجتماعّية يف
منها حيتاج األخرى، ومتّد غريها يف نفس الوقت. وحاملا خترج اخلالاي عن مثل هذا التوازن وخدمة بعضها 

بعضاً فإنّه يكون لدينا أخطر األمراض، وهو السرطان. وأّي خلّية تقّرر أن تعيش لنفسها وتستقّل عن 
ترجع مثل هذه الكارثة إىل فشل العضويّة كّلها يف التوافق مع قّوة كن  ، لبقّية اجلسم تطلق السرطان 

نالحظ فائدة مثل هذه التشبيهات املاّديّة حينما نتذّكر تناغم وعدم تناغم احلضارات يف تقّدمها.   مؤثّرة.
 فال ميكن جملتمع أن يتجاهل قّوة جديدة تدخل أفقه، وال ميكن للمجتمع احلفاظ على سالمة بنيته إالّ 

بتعديل النمط القدمي من تركيبه حىّت يتوافق مع العنصر اجلديد، ويعين هذا يف احلقيقة إحداث بناء جديد 
إحداث التعديالت املناسبة، فإّن النتيجة ستكون إّما ثورة أو حتطيم القّوة   للمجتمع. وإذا فشل اجملتمع يف

لّية حتدث سواء أظهرت القّوة املتحّديّة اجلديدة لنسيج اجملتمع، بعدما ظهر منه هذا اجلمود. ونفس اآل
من الداخل أو اخلارج )وإن كان تركيزان هنا على القوة القادمة من اخلارج(، فال بّد إما حلدوث تغيري يف 

 بناء اجملتمع أو يف أدائه. فإذا مل حيصل التطّور فإّن النتيجة هي الّدمار.

مجتمعات األفريقّية حني أغارت عليها ميكن أن نطّبق هذه القواعد العاّمة على ما حصل لل
احلضارة الغربّية وأتتها ابملؤّسسة الثقافّية الغربّية، وهي الدميقراطّية. كان الشيء املعروف يف افريقيا هو 

، وإن كانت هناك جمتمعات افريقّية النظام امللكي، وهذا نظام يفرض فرقاً شاسعاً بني احلاكم واحملكوم
، بل السلطة موّزعة على كّل جمموعات اجملتمع. أّما النظام الدميقراطّي فاملفروض ليس فيها النظام امللكي

نظرايً أنّه يزيل التفريق والتمييز بني احلاكم واحملكوم، غري أّن الذي حيدث عملّياً ظهور سلطة متسك بزمام 
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، ومها نظامان ال األمور: مشّرعون وقضاة وسياسّيون، وهكذا. وهكذا تالقى نظامان، الغريّب واالفريقي
جيمع بينهما شيء تقريباً، أضف إىل هذا أّن اجملتمعات االفريقية أخذ حيّدد هلا هويّتها وطريقها قوى 

، وهكذا فإّن أجنبّية ال تضع يف احلسبان الوحدات القبلّية والقومّية املوجودة يف نسيج اجملتمع االفريقي
م من الناحية العملّية لنجاح الدميقراطّية. وهكذا يتبنّي هذا اجملتمع مل يكن ميلك الشعور ابلتماسك الالز 

 أن يضرب هذا النظام اجلديد جبذوره يف األرض االفريقّية.    يصعبكم  

ّجه اللوم إىل القوى املستعِمرة يف من السبب يف قّلة ما أدخل الغرب من "حضارة" إىل أفريقيا؟ وُ 
ألّّنا جاءت إىل نظام انبع من نفس األرض االفريقّية ومناسب هلا حوايل أايم احلرب العاملّية الثانّية،  

فقلعته، وليس لديها بديل يناسب تلك املنطقة، مّث ظهرت موجة جديدة تقول إّن النظام الذي كان 
، ألنّه كان ميحو قيمة األكثريّة. واآلن جتد املتطّلعني إىل حياة جديدة ينقدون أصالً   سائداً مل يكن حسناً 

بنفس قّوة نقد الغرب. مل جيِر يف الواقع اختيار الوضع السياسّي املناسب ألّي بلد افريقّي، بل    ماضيهم
من أهّم جيء بنظام غريّب وزرع يف كّل بلد، مثّ ظهرت مثرته بشكل ال هو دميقراطّي وال هو تقليدّي. 

هذا سهل يف الصعوابت هو كيف يكون هناك معارضة وهي يف نفس الوقت تدين ابلوالء للحكومة؟  
 الغرب وشبه مستحيل يف افريقيا احلالّية. 

حاولنا من خالل املثال أن نوّضح صعوبة استخالص جانب من حياة القّوة املهامجة وزرعها يف 
وحينما هتاجم مثل هذه التطبيقات ألنظمة غربّية فال تكون النتيجة محيدة، ألّن النقد املنطقة املستعم رة. 
والقلق، واألصل أّن الدميقراطّية الغربّية نبتت يف بيئة ذات جوانب واسعة مرّكبة،   ال أييت إاّل ابلغليان

 فناسبت تلك احلياة اليت نبتت فيها، فال ميكن نقلها بدون تلك البيئة.  

وانتقال ثقافة اجملتمع املهاجم إىل اجملتمع املهزوم عملّية مؤملة، يطول أملها أكثر ألّن هناك دخوالً 
ر من اجملتمع املهاجم، تعود فتّتحد مع النظام الثقايّف للبلد املهزوم، فالثقافة ليس من شأّنا منفرداً لعناص

غري   اً هنا كما رأينا نظام لدينا ن نظام متكامل، مع أنّ يأن تبقى عناصر متناثرة، بل تتوّجه إىل تكو 
له، لذلك رأينا جمموعة   مناسب للمجتمع املتلّقي. وال يكون اجملتمع املتلّقي غافاًل دائماً عما حيدث

، هذا ألّّنا تدرك "الزيلوتس" الروسّية تنأى بنفسها عن أتثري املسيحّية الغربّية وتفرض على نفسها العزلة
، فال ميكن إيقاف التأثري عند حّد حىّت يقضي على الرتاث  خطوة خطوةمثل هذا التأثري يستمّر    أنّ 

م، حيث   1966الثقافّية الكربى اليت حدثت يف عام  وحدث شيء مشابه يف الّصني، يف الثورة  معنّي.  
وصل هبا األمر أن نبذت بلزاك وهوجو وشكسبري وبيتهوفن، على أّّنم نتاج "الثقافة البورجوازيّة املتعّفنة"، 

وغرّيت أمساء شوارع كثرية، ونّبه على من يذهب إىل حماّلت تصفيف الشعر أالّ يطلبوا تصفيفاً ال تقبله 
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يلبس الناس البناطيل اجلينز والباليز الضّيقة، وقالت الوكالة الّصينّية "ال أتخذوا هذه األمور   الثورة، وأالّ 
آخر أاّيمه. ابستخفاف." كّل هذا جعل الّصني يف عزلة تشابه العزلة اليت فرضها ستالني على روسيا يف 

د إىل ما بعده مثّ ما بعده." وكّل هذه السياسات تقوم على نفس املبدأ: "إذا قبلنا بتنازل واحد فهو سيقو 
موقفني: أن يقبل اجملتمع املتلّقي عنصراً ما من التأثري اقتنع اجملتمع أنّه يوافق مبدأه   أحدواحلّل هو  

ومصلحته، ويهضمه عن قبول، فهذا يكون إغناء ال تذويباً، ويتّم التناغم بني العنصر اجلديد والثقافة  
 أينا من أمثلة الرفض العنيد. القائمة بدون تناقض. والبديل هو ما ر 

وقد واجه السلطان عبد احلميد العثمايّن موقفاً كان فيه بني انرين. فجريانه ميثّلون خطراً ال 
يكفي يف مواجهته أسلحة السلطنة التقليديّة، فال بّد من التحديث، والتحديث يعين أتثريات خطرية من 

 ابستقدام التأثري الغريب بال قيد أو شرط.   بينما قام مصطفى كمال أاتتوركالغرب ال يريدها.  

صعوبة أين يضع احلّد للتأثري األجنيّب. فقد أدرك تفّوق   ، وهيوكذلك واجه حمّمد علي مشكلة
العلم احلريب الغريّب، خاّصة وأنّه قد واجه بنفسه اجليش الفرنسي. قّرر أن حيّدث القدرات احلربّية، وأن 

ولكّن األجهزة كانت حتتاج ملدرسة حربّية خترّج شّباانً هضموا ما يكفي يقصر التأثري على هذا امليدان،  
من الثقافة احلديثة للتعامل مع العلوم احلربّية واألجهزة احلديثة، واحتاج هذا دعماً من التعليم يف املراحل 

واحتاج   ة،التعليمّية املختلفة، ومهندسني وعلماء يف الرايضّيات وخمتلف العلوم، واحتاج تغيريات صناعيّ 
فتوّسعت احلاجة إىل ميزانّية أكرب، وامليزانّية احتاجت إىل فرض   إرسال أفضل الطاّلب إىل أوراّب نفسها.

ضرائب أكرب، والضرائب ال ميكن فرضها ما مل يكن اإلنتاج احملّلي أفضل، واإلنتاج احملّلي حيتاج إىل 
 امة يصعب اخلروج منها.حتديث على الطراز العاملّي. وهكذا وقع حمّمد علّي يف دو 

، وافتتح حمّمد علي كّلية للهندسة يف نفس قصره، 1812افتتحت املدرسة األوىل يف عام  
طاّلهبا مصريون ومعلموها أوربّيون، وافتتحت كلّية مهنّية مدّرسوها أمريكان وفرنسّيون ومسلمون يف عام 

 م افتتح جملس تعليميّ   1836م. وهكذا سار التوّسع الذي يغذي بعضه بعضاً، ففي عام    1833
م، تتلّقى   1870حىّت عام    1826على الطراز الفرنسّي. وكان يف ابريس بعثة مصريّة للعلوم بني عامي  

دفعة بعد دفعة من الطالب املصرّيني. كّل هذا يفّسر كيف انتقل التغريب خطوة خطوة، ولكّن اجلهد 
عن اجلماهري اجلاهلة، حبيث   ظهر له عقبة رئيسّية، وهي أّن تشّرب الشباب املثّقف للثقافة الغربّية عزهلم

 مل تكن االستفادة منهم قويّة. 
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كيف ميكن أن تتمّزق النماذج الثقافّية   وحىّت يف نفس املنطقة لدينا أمثلة أكثر تظهر جبالء
م، وصل طبيب عسكرّي   1825قّوة وسرعة بعد أن تتهاوى خطوطها الّدفاعّية. ففي عام  التقليديّة ب

إىل مصر لينظّم اخلدمة الطبّية للجيش املصرّي، ومتّكن من إقناع ذلك فرنسّي، هو الدكتور كلوت،  
إىل احلياة   ليصل  اجليش بتبيّن األنظمة الطبّية للجيش الفرنسّي. لكّن إجنازه األعظم كان أنّه وّسع اهتمامه

)خاّصة املدنّية املصريّة. متّكن من تنفيذ ذلك رغم املعارضة الضخمة من صفوف التدّين احملافظ يف مصر  
م، وكذلك كّلّية للقبالة   1827بسبب تشريح األجسام(، وأقنع حمّمد علي إبنشاء كّلّية للطّب يف عام  

مل ميّر أكثر من مخسني عاماً حىّت كان من نتائج وغري ذلك. )للتوليد(، ومستشفى للعناية ابألّمهات،  
العائالت بفحص األطّباء جهود كلوت القضاء على واحد من أشّد حمّرمات املصرّيني، وهو مساح  

 للنساء.

حينما احتّكت دول العامل ابلغرب، فإّن التغّرب كان يعين التصنيع، فهذه الدول حاولت استرياد  
الّصناعة الغربّية ألجل التطوير االقتصادّي. ولكن التصنيع ال حيدث هبذه البساطة، ال حيدث ابسترياد  

فال بّد من إدخال تغيري شامل على كاّفة الرتكيب   اآلالت وإعادة تركيبها، بل هي عملّية شاملة،
االجتماعّي. لقد وجدت دول آسيا وافريقيا وجنوب آسيا نفسها مضطّرة إىل إدخال مقدار من التغّرب 

وصّحتهم وتدريبهم وتثقيفهم.   العّمال  إىل كّل انحية من حياهتا، فال تفيد املصانع بدون العناية بتنظيم
ايريها تقاس ابملقارنة مع مثيالهتا يف الغرب. واضطّر كّل شعب أن يضع لنفسه وصار تركيب اإلدارة ومع

 مكاانً يف هذه الرتكيبة العاملّية. 

مبا   حينما جاء الغرب مستعمراً فإّن أتثريه كان متكاماًل شامالً، وكانت الشعوب ترّحب ابلغرب  
سواء لدى هؤالء أو هؤالء   افة احملّلّية. لكنميثّله من تنوير، مع نسبة من الرافضني الذين أيملون بعودة الثق

كانت احلضارة الغربّية يف أعني اجلميع شيئاً حمّدداً اثبتاً. مثل هذه الصورة مل تعد كما كانت، فلم يعد 
الغرب وال تقنيته سبباً لألمان والثبات، وصارت العدالة االجتماعّية تطلب أحياانً خارج منظومة الثقافة 

 الغربّية.

ه املتابعة جند التالقي بني الغرب والعامل الثالث يتبع مسرية ختتلف عن التالقي بني ضمن هذ 
الغرب وروسيا أو بني الغرب من جهة والياابن والّصني من جهة. فاالستعمار نفسه مل يرتك املواقف من 

دفع مثن الغرب بسيطة متجانسة. فالسيطرة الغربّية تبدو اآلن وقد انقلبت ضّد نفسها، وصار الغرب ي
فبعد قرن من التمّتع بال قيود وال حدود من سيطرة الغرب صار سائداً يف الغرب الظلم سيطرته السابقة.  

االجتماعّي واملعاانة الروحّية. لقد كانت نتيجة التفّوق غري متوقّعة على اإلطالق. وكذلك فإّن البالد اليت 
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 من الطرق الغربّية، كما نرى يف تعاونّيات استعمرها الغرب صار بعضها جيد لنفسه طريقاً غري مستمدّ 
 تنزانيا الزراعّية. 

لكن علينا أاّل نبالغ، فال ميكن التقّدم يف أي جمال كالزراعة مثالً بدون االستفادة من الصناعة. 
ما وكذلك ال ميكن التصنيع بدون كّل ما يرتبط به من تغيري ثقايف واجتماعّي، ولكّن قصدان هنا أّن 

ي من ، صار التصنيع يوضع يف االعتبار الثاين ال األول، وهذا تغيري مادّ األخريةيري يف الفرتة  تغحيصل من  
انحية ورمزي من انحية أخرى. فإذا كانت قراءيت لألحوال صحيحة فإّّنا تعين موقفاً انتقائّياً من نتاج 

 الغرب، أتخذ الدول ما تراه مناسباً وترفض ما تراه غري مناسب. 

 

 السادس واألربعونالفصل  

 

 النتائج النفسّية للتالقي بني احلضارات املعاصرة

 

يغلب أن تكون إحدى احلضارتني املتالقيتني أقوى من األخرى، ومن طبيعة البشر يف هذه احلال 
أن يستغّل القوّي الضعيف. ميتلئ الطرف القوي ابلغرور، وهذا الغرور ينطوي على مفارقة، ألنّه ال ميكن 

ولكّن فقدان ينكر إنسانّية الطرف اآلخر بدون أن ينكر هبذا إنسانّيته نفسه بشكل ما.   إلنسان أن 
 اإلنسانّية له درجات.

فأقّل األمم فقداانً لإلنسانّية تلك اليت يكون الدين فيها هو العامل املسيطر واحلاكم على النفوس. 
ال شّك أّن اجملتمع املسيحي الذي مل يصبح علمانّياً يصف غريه أبنّه مشرك مل جيِر تعميده، وهكذا 

 أنّه يتضّمن االعرتاف أبّن األداين األخرى، ولكّن هذا املوقف رغم أنّه يشتمل على نوع من الغرور، إالّ 
، وهذا يعين أيضاً له أيضاً دين ما، وإن كان يف نظر صاحب الدين املتفّوق على عقيدة ابطلة الضعيف

 أّن واجب صاحب الدين "الصحيح" أن يعمل جهده أن "يصحح" مسرية اآلخر. 

ن القرون الوسطى هلذا ولعّل القارئ يذكر كيف أشران يف بداية الكتاب إىل رمز الفّنان املسيحّي م
كذلك املوقف من أخّوة البشر أبن جعل أحد احلكماء الثالثة الذين زاروا املسيح الرضيع أسود البشرة.  

كان الكاثوليك يف انتشارهم حيملون هذه املسؤولّية، إدخال الناس يف الدين، ويالحظ كيف أن اإلسبان 
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م مستعّداً ألي تقارب، مبا يف ذلك التزاوج مع والربتغال يف اكتساحهم ألمريكا اجلنوبّية كان أحده
سّكان البالد، ممّا يعين الدخول اآليل يف املسيحّية. واإلسالم أعطى اليهودية واملسيحّية مكاانً أعلى من 

غريمها من األداين، وكأّّنما خطوة حنو الدين الصحيح، وكم خيتلف هذا املوقف، أي إعطاء املسلمني 
متمّيزة عن "االنشقاق األكرب" بني الكاثوليك واالرثوذكس، والذي كان يف أحد   للدينني اآلخرين مكانة

وحينما كان مظاهره يسمح ألحد الفريقني إبزالة اآلخر من الوجود ابلقّوة، رغم أّن الدين واحد.  
نتقاماً، اليهودّي خيرّي، كما كان الوثيّن يف العامل اجلديد خيرّي، بني التعميد أو املوت، واملوت هنا ليس ا

وفيما كان إبمكان أّي يهودّي يف أوراّب الغربّية يف  وإمّنا هو يف عيون املسيحّيني لنجاة روح هذا الكافر.
العصور الوسطى أن ينقذ نفسه من املوت أبن يقبل التعميد، فإّن ألوفاً منهم اختاروا املوت على أن 

ّية، ولكّنها ال تقارن مبا حيدث حينما ال يهجروا دينهم. نعم نرى يف كّل هذا صنوفاً من عدم اإلنسان
 يكون الّدين هو مصدر التعّدي على غري أبناء البالد أو احلضارة. 

الدرجة التالية واألدىن يف اإلنسانّية هو حينما يكون اجملتمع قد انتقل بثقافته إىل وضع علمايّن، 
اجملتمع اهليلييّن الذي اعترب كّل ما   وينكر على من ال يتبع ذلك اجملتمع إنسانّيته. رأينا هذا يف موقف

. ال خيتلف عن سواه من "الرببر"، وكذلك اجملتمع الصيين الذي اعترب الدنيا صنفني: الصييّن و "غريه"
هذا موقف خمتلف الشعوب الغربّية وهي تصّنف نفسها واآلخرين على أّّنا هي احلضارة، مع كّل األهّبة 

رة" أو "اهلمج"، وهي األمم اليت كان الغربيون يالقوّنا يف توّسعهم "الرباب  هي مقابلاملّتصلة هبذا، و 
أن يرتفعوا يف عني الغريّب. لكن  يف املسيحّية فال أيملون يف أهل البالد األخرىوحىّت إذا دخل    اجلغرايّف.

علينا أن نقول إّن الطريق هنا بقي فيه أمل هلذه الشعوب أن أتخذ شعلة احلضارة وتتقّدم، تتقّدم 
تتحّضر وأتخذ الفّن واألدب كّل ذلك مبقاييس غربّية. ميكن ألّي فرد يف نظر الغربّيني أن يقتبس هذا و 

 بصرف النظر عن العالقة السياسّية، ويوازي الغريّب.

غري أّن هذا املقياس الثقايّف يندر ما كان املقياس الوحيد الذي على أساسه يرى الغريّب مسّوه أمام 
يف احلقيقة من هذا الغريب أن يتخّلى عن شخصّيته بتبيّن مقاييس للحضارة تنشأ  فالغريّب يطلب  غريه.

 جمتمع هذا اآلسيوي أو االفريقي أو األمريكّي.   من من جمتمع غريّب وليس

يصّنفوّنا   وننتقل إىل بعد أدىن يف معايري اجملتمع الغالب لتصنيف األفراد من اجملتمعات األضعف،
مصطلح "األهايل" وهي كلمة ليس فيها شيء من الكرامة. وتديّن املصطلح ليس يف أصل ابستخدامهم  

معناه، وإمّنا يف املعىن الرمزي الذي اكتسبه يف االستعمال، فالقوة املستعمرة جتّرد هبذه الكلمة أولئك 
 سّي واالقتصادّي. ترى هذه املصطلح يعيناألقوام من قيمتهم اإلنسانّية، ألّّنا تربز تواضع مكاّنم السيا
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أّن هذا الغريّب احتّل أرضاً هو متفّوق عليها وعليها نبااتت وحيواانت و "أهايل" كّلهم   يف نظر الغربّيني
 حتت أمره ويف مكان أدىن من إنسانّيته السامية. إّّنا مثل هبة من "األرض املوعودة" قّدمتها اآلهلة. 

نيف يف عقل املستعِمر هو إّما أن يعترب أولئك "األهايل" مثل املخلوقات وما ينبين على هذا التص
هبة مثينة جيب احلفاظ الّضارة اليت جيب التخّلص منها حىّت تصفو له البالد، أو أن ينظر إليهم على أّّنم 

فهو ال   ولكن سواء أختار النوع األّول من التعامل مع "األهايل" أو الثاينعليها حىّت حيسن استغالهلا.  
ميكن أن نقول إّن احلّل األّول، أي االستئصال، كان أندر من اآلخر، يرفعهم عن درجة احليواانت.  

ولكن ال شّك أنّه كان السياسة اليت استخدمت ضّد اهلنود احلمر يف أمريكا الشمالّية ليفرغ املكان 
نبذت مثل   ةصحيح أّن األجيال التالي  للفاحتني هلذا "العامل اجلديد" الذي يراه الفاحتون منحة هلم ابلّذات.

هذه املعاملة، ولكن يبقى اهلنود احلمر حىّت اليوم يعانون من صعوبة اسرتداد كرامتهم ومكاّنم يف أرض 
 هي يف احلقيقة أرضهم، وهذا يربز عمق "الوصمة" اليت يوصم هبا "األهايل". 

غري الغربّيني هم ابلتأكيد   أي  ؤالءهذا يقودان إىل أسوأ مستوى وصم به األهايل، وهو مبدأ أّن ه
خملوقات أدىن قيمة من الغريّب، كمبدأ أصلّي ال يتزحزح. وكما ترى ليس وراء هذه التصنيف أّي منطق 

 ، فهم بشر والغريّب بشر.  أو حقيقة

ابلطبع حينما أنيت إىل طريقة تطبيق هذه التصنيفات فإنّنا نراها متداخلة، فالتصنيف العرقي يقوم 
ضية التميز الثقايّف، ورمّبا كان هذا الوهم ابرزاً عند االجنليز ابلدرجة األوىل، فوهم التفّوق الثقايف على فر 

يغذي وهم التفوق العرقي، ووهم التفّوق العرقّي يغّذي وهم التفّوق الثقايّف، فإّما أن ينظر الغريّب إىل أّن 
بدائّية القوم تعود إىل تديّن تركيبتهم العرقّية. وحنن تديّن املستوى الثقايّف يعود إىل بدائّية القوم، أو يرى  

نربز كّل هذا الواقع مع إدراكنا أنّه شيء مؤمل، ولكّنه حقيقة قائمة. نعم زالت محالت االستئصال، ولكن 
 ال يزال يف هذا الواقع من حولنا مقدار كبري من التمييز ضّد السود. 

ها ما رأينا من تعامل ال إنسايّن؟ حينما نفحص ما هو إذن موقف األمم األضعف واليت وقع علي
موقف األمم غري الغربّية جند موقفني خمتلفني إن مل يكوان متضاّدين متاماً. رأينا هذين املوقفني سابقاً 

يتمّثل يف سلوك اليهود أمام ضغط احلضارة اهليلينّية. كان ضغط اهليلينّية على اليهود شامالً كّل ميدان، 
سياسّي والثقايف والفيّن واألخالقّي والفلسفّي. اضطّر اليهود مجيعاً إىل اخّتاذ موقف واضح. االقتصادّي وال

كان موقف بعضهم هو ما يسّمى "الزيلوت" وهو موقف الرفض والدفاع، وكّلما زاد ضغط اهليلينّية كان 
برتاثه اليهودّي. هذه الفريق يعاند أكثر ويرفض أكثر أن ينصاع للتأثري، يرفض هذا الداء أبن يتمّسك  
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إذا بقوا على إخالصهم التاّم واملطلق للرتاث بدون أّي تنازل،  هميقوم على أّنّ كان اعتقاد هذا الفريق  
فإّن هللا سيكافئهم أبن ميّدهم ابلقّوة على الثبات. رمّبا كانوا ينظرون إىل أنفسهم أّّنم مثل السلحفاة اليت 

اهلريودّي ينظر إليهم على أّّنم كالّنعامة اليت تدفن رأسها يف حتتمي حتت درعها، ولكن رمّبا كان عدوهم  
 الرّتاب.  

أّما الفريق صاحب املوقف املعاكس هلذا فكان عناصره من اخلّدام واملناصرين هلريود األكرب امللك 
أّن تفّوق الثقافة  جيعلهم يقبلون  عقل راجحيكون هلم  اإليدومّي. كان موقف هريود أّن على اليهود أن  

كاسح، ومن مثّ فإّن عليهم أن يرضخوا هلذا احلقيقة ويعلموا أّن العامل سائر يف هذا االجّتاه،   هليلينّية شاملا
فلماذا ال يقتبسون من الثقافة اهليلينّية كّل ما يفيد اجملتمع اليهودّي ابالقرتاب من املستوى اهليلييّن  

اهليلييّن، أي التوّجه اهلريودي، جبان وخطري وينّم    فموقف "الزيلوت" يقضي أبّن اجلري مع التأثري  ؟املتفّوق
فريون أّن موقف "الزيلوت" سليّب وفاشل، فلماذا ال يقبل   ون عن ضعف اإلميان ابلّدين. وأّما اهلريوديّ 

لذلك فإّن   اجلميع التغيري كحقيقة ال مفّر منها. فهل ميكن إغماض الطرف عن تفّوق احلضارة اهليلينّية؟  
هذه احلقيقة هم اجلبناء، وأّن سيطرة اهليلينّية على العامل السوري حقيقة واقعة، وإذا أراد الذين يتناسون  

اليهود التغّلب عليها فال مفّر هلم من هضمها أّوالً. فإذا كّنا ال نقبل تبيّن التأثري اهليلييّن خطوة خطوة، 
 فإنّنا سنسقط يوماً من فوق اجلدار إىل أسفل الوادي منهارين أمام اجملتمع املتفّوق.   ون،اهلريوديّ   هكذا قال

 فكيف نقّرر أّي املوقفني على صواب؟  

  40يف الواقع أّن التأثري اهليلييّن على اجملتمع اليهودّي بدأ قبل استيالء هريود على احلكم يف عام  
جيسون يغرّي الزّي -االسكندريّة، وهي بوتقة انصهار األقوام. وهذا جوشواق.م. مبئيت عام. فقد بدأ يف  

الدييّن لزمالئه اليهود يف العقد الثالث ق.م. إىل أشكال هيلينّية، وكذلك طرائق حياهتم. وجند إدانة هلذا 
اجلمعّية  تبيّن   . وجند مشاهباً هلذا النزاع بني "الزيلوت" واهلريودّيني يفالسلوك يف كتاب املكابّيني الثاين

ن و الغربّية سياسة تسامح وصلت إىل حّد إزالة كّل تفريق بني اليهودّي وغري اليهودّي، وقد استند اهلريوديّ 
على هذا املوقف ليذوبوا مع اجملتمع اهليلييّن، فلم تكن االحّتادات والروابط اهليلينّية مفتوحة قبلها ألّي 

طقوس التعميد. ووصل الذوابن إىل حّد بعيد يف القرن التاسع  يهودّي إال بعد أن يرتّد عن دينه، ويقبل
عشر، وكان املقتنعون به يستبشرون بوصول اليهود من أوراّب الشرقية اليت ال يتمّتعون فيها هبذا االنفتاح 

 أيضاً يف  مذنبني إىل أوراّب الغربّية اليت جيدون فيها االنفتاح. ويالحظ أّن جمموعة الزيلوت كانوا مدانني
أعني احملافظني اليهود، ألّن هؤالء الزيلوت كانوا مصّممني على عودة اليهود إىل فلسطني، مع أّن مثل 
هذه العودة هي من أمر هللا وهو الذي يقّدر عودهتم مىت شاء هو ال هم. وكذلك كان هؤالء الزيلوت 



172 

 

ر يف اجملتمع األوريّب، ألّّنم "وهم الصهاينة فيما بعد" كانوا مدانني يف أعني الفريق الذي يقوم ابالنصها
أي الزيلوت أو الصهاينة ارتّدوا إىل موقف أجدادهم الذين كانوا يرون اليهود "شعباً ال يشبه أّي شعب 

آخر". وحىّت داخل إسرائيل جند التوّتر بني فريق من اإلسرائيلّيني املتمسّكني بكّل التفاصيل ابليهوديّة اليت 
الصهاينة العلمانّيني الذين تزداد علمانّيتهم وتزداد. وقد يفوز الصهاينة يف   كان عليها األجداد، وفريق من

إسرائيل بتحويل البالد إىل نفس طريق بقّية البالد الغربّية، ولكن ال يعين هذا التخّلي عن فكرة شعب 
 خمتار يتوافدون إىل أرض إسرائيل أبمر هللا. 

هذا أفعاهلا جتاه االكتساح اهليلييّن. فقبل    وطبعاً هناك شعوب أخرى حنتاج أن ننظر إىل ردود
يف مصر نتيجة خمتلفة جند   االنبثاق للصهيونّية اليهوديّة يف يهوذا يف النصف األّول من القرن الثاين ق.م.

جيسون لصبغ رجال الدين اليهود ابلصبغة اهليلينّية، ففي العامل -عن اجلهد املتسرّع والفاشل جلوشوا
ّرجاً وانجحاً يف حتويل العاصمة املصريّة لتكون صورة للموقف املتسامح للهيلينّية.  املصري كان اجلهد متد 

الفلكّيون يهربون من التأثري السورّي إىل تلّقي التأثري اهليلييّن أبذرع مفتوحة. -ويف اببل جند رجال الدين
هم دمييرتيوس اهليلييّن يف كذلك جند يف العامل اهلندي رّد الفعل املزدوج الذي ذكرانه عن اليهود حينما غزا

 ق.م.  183-200حوايل أعوام  

يف مثالً  حيدث أحياانً أن نرى املوقفني يتمّثالن يف نفس الشخص ونفس اجملتمع. نرى ذلك يتمّثل  
ميثريديتس السادس يوابتور، امللك ذي األصول اإليرانّية يف االمرباطوريّة األخيمينّية: فهو كان ميثل صورة 

ّي متاماً يف أعني األوربّ ّيني، وكذلك يف أعني اهليلينّيني املستقّرين يف آسيا، فقد استقبلوه يف التوّجه اهلريود
كمتشّدد   ،ق.م. كمخّلص من نري الرومان. غري أّن نفس القائد كان يبدو يف مظهر خمتلف  88عام  

ق.م واعتربوه    74  يلينّية يف أعني السيزينّيني، الذين أغلقوا أبواب مدينتهم يف وجهه يف عامضّد اهل
 ديكتاتوراً شرقّياً.  

ميكننا اآلن أن ننتقل إىل العصر احلديث، لنتابع ردود الفعل الكتساح احلضارة الغربّية للكثري من 
اجملتمعات. ففي الياابن جند التوّجه اهلريودّي يتمّثل يف قطاع ضخم تبىّن األسلحة الغربّية، واملالبس 

، ومل لى يد التّجار الربتغالّيون واملبّشرين يف أواخر القرن السادس عشرالغربّية، والدين الذي وصلهم ع
حيدث يف مقابل أمر نظام توكوجاوا كان هذا التوّجه يكن هذا االنتقال أكثر من جاذبّية ما هو غريب.  

. مقاطعة أي عالقة مع الغرب حتت التهديد بعقوبة املوت للمخالفني، وأن يقاطع الياابنّيون الدين الغريبّ 
لكّن أقلّية ايابنّية بقيت على الوالء للدين الغريب عنهم على مدى يزيد عن قرنني، كما ظهر يف عام 

 م حينما رفع امليجي القيود عن اتّباع الدين الغريّب.   1868
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الياابنّيون بقي التيار املتعّصب "أو الزيلويت" قواّيً مبقدار ما متّسك  ميكن أن نالحظ إىل أّي حّد  
ستوى الظاهر كيف املعلى    وا تعّلمواابحلفاظ على موروثهم ضّد الغرابء الغربّيني رغم قّوة هؤالء، وإن كان

فقّررت قطع العالقات يصنعون وكيف يستخدمون األسلحة الناريّة الغربّية. مثّ جاءت حكومة توكوجاوا  
ة والدين الغريّب فهي مل متنع األسلحة الغربّية. مع الغرب، لكّنها مل تتابع عن جّد منعها للبضائع الغربيّ 

م، وكان يف هذا ما 1853ولكن ظهر ضعف الياابن يف صّد الكومودور بريي من خليج ييدو يف عام  
، عاماً   215  هاجملتمع الياابين أن يتحّرك مع اجملتمع الغريّب مع أّن االحتكاك بينهما مّر عليأظهر فشل  

 الّنظام احلاكم أوراقه مع الشعب، وبدأ يظهر ضغط الغرب للعيان. وذلك نتيجة النعزاله. خسر  

لصاحل اهلريوديّة، من انحية   أّّناميكن أن نفهم الثورة اليت تلت هذا على نظام توكوجاوا على  
قّوت موقف الياابن )بتعّلمه من   ااالنفتاح على "التغّرب" وميكن أن نراها انتصاراً للتعّصب "الزيلوت" ألّنّ 

  1868عاماً )من    77وامتّدت هذه احلركة التحديثّية ملدة    أمام الغرب.  متهالكاً ( حىّت ال يكون  الغرب
م(. يف هذه الفرتة جرى إحياء الوثنّية القدمية اليت قضت بتقديس الشعب الياابيّن، واألّمة   1945حىت  

كانوا يعتقدون أّن ساللتها تعود إىل الياابنّية، واحلكومة الياابنّية، وذلك انطالقاً من الساللة احلاكمة، اليت  
 إهلة الشمس. 

ميكن أن نالحظ كم كان املوقف الياابيّن على مدى أربعمئة عام جتاه الضغط الغريّب خمتلطاً 
" و "اهلريوديّة" فمعناه أنّه ينتهي يف مكان ما يف الوسط. ّيةزيلوتالغامضاً. فإذا كان املوقف خليطاً من "

الغريب يف وسط   ةاً هلذا النتيجة، فكال الفريقني يريد أن يقاوم وجود وسيطر وال لزوم أن نندهش كثري 
بالده. صحيح أّن املوقفني بعيد أحدمها عن اآلخر، ولكّن املوقف االسرتاتيجّي واحد. ولنالحظ أّن أاّيً 

من الفريقني ال يستطيع أن ميضي يف منطقه إىل أبعد حّد، فاهلريودّي لو مضى إل أقصى حّد يف 
تنساخ ما لدى األّمة الفائزة فإّن موقفه سيكون انتحاراّيً. وكذلك سيكون موقف املتعّصب للرتاث اس

فلو دقّقنا النظر فسنجد املوقفني أقرب ممّا نظّن، وأن   انتحاراّيً لو أصّر على كامل الصالبة يف موقفه.
لفريقني، وهو أّن كليهما يفشل نتيجتهما متقاربة. لدينا على األقّل هذه املالحظة اليت تنطبق على كال ا

 يف حتقيق غايته. 

إثبااتً هلذه القاعدة أن نعود إىل اجملتمع اليهودّي، واملوقفني املتضاّدين جتاه ميكننا إذا أردان  
ق.م.(، فال جند أّن أاّيً من   323يف فرتة ما بعد االسكندر املقدوين )تويف    الضغط اهليلييّن املتفّوق

وديّة )الذي يدعو إىل االنصهار يف اجملتمع الغازي( وال فريق التعّصب "أو الزيلوت" الفريقني، فريق اهلري 
ودّي مل يستطع استطاع أن حيّل مسألة إجياد حّل عملّي ومقبول للصدام مع احلضارة الغازية. فالفريق اهلري 
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سيتيح لليهود   أن يقنع الفريق املتعّصب بقبول حكم ذايّت حتت جناح الدولة اهليلينّية، وهو حّل كان 
املستقّرين يف فلسطني فرصة التعايش مع اهليلينّية بدون خسارهتم هلويّتهم االجتماعّية، مع البقاء يف وطن 

األجداد. وجنح املتعّصبون يف ختريب هذه السياسة اهلريوديّة، ولكّن نتيجة ذلك كان حتطيم اجملتمع 
كان من نتيجتهما إغالق ّلتان  م، وال  135و    70اليهودّي يف فلسطني. وجاءت الكارثتان يف عامي  

الكارثتان اللثام عن محاقة املتعّصبني   تالباب يف وجه توافق ثقايّف ما بني اليهوديّة واهليلينّية، وكشف
 "الزيلوت" حني حتّولت مدينة القدس إىل مرتع للوثنّية. 

ينطوي على إغماض العيون حني ندّقق النظر يف املوقفني جند أّن كليهما موقف دفاعّي ايئس  
. فسواء املوقف اجلامد أو املوقف املتظاهر ابالنصهار سّهال مهّمة اجملتمع الغازي يف عن العنصر اجلديد 

 التغلغل. وكال املوقفني هزم نفسه بنفسه.

رمّبا ترسم التفاصيل السابقة صورة قامتة ملصري الطرف املهزوم. وهذا صحيح لو أّن كال الفريقني 
لك تفّوقه هألّن اجملتمع املتفّوق يستواملهزوم يبقى تركيبهما على حاله. ولكّن األمر ليس كذلك. الغازي  

فالّصدام بني   "اجلدلّية"  فكما نتعّلم من فلسفة هيجليف أثناء عملّية انتصاره، فقّوته سريعة الزوال.  
 الطرفني. وتكون مسات املوضوع ومضاّد املوضوع ينتج عنه تركيب من كليهما، وعناصره مأخوذة من كال

 الرتكيبة اجلديدة خمتلفة عن كال اجملتمعني. 

رمّبا يرى بعضهم حبسب نظرة سطحّية أّن التقنية الغربّية قد وّحدت العامل. لنالحظ أّواًل أن 
فالحني   زلنا جندال   ، فما عدا هذااجملتمعات اليت "تغّربت" جزئّياً أو كّلّياً ال تزيد عن ربع سّكان األرض

عاماً قبل امليالد(، ويعمر   1700حىت    12000يعيشون ضمن معطيات العصر احلجري األعلى )
العامل إىل جانب ذلك توّجهان: الغريّب والّصيين، وكال التوّجهني أقرب لتحطيم ذاته، فاالجّتاه الغريّب كأنّه 

لتحّجر. وإذا قبلنا معطيات ما تراه أعيننا يسري حنو االنفجار، واالجّتاه الصييّن )التقليدي( كأنّه يسري حنو ا
يف العامل، فإّن العامل يّتجه ألن أيخذ مزجياً )يتفاوت من أّمة ألّمة( من التوّجه الغريّب الديناميكي، والتوّجه 

 ، وإذا صّحت هذه القراءة فإّّنا ستنقذ البشريّة.التوّجهني  يوّحد بني  مزجياً  ّساكن،الّصيين ال

ى مدى اخلمسمئة عاماً الفائتة بقّية العامل من سباته، ووصل أثره إىل لقد أخرج الغرب عل
الّصني، أكثر دول العامل سكوانً، فقد فاق العامل الّصيين العامل املصري البائد يف طول بقائه، وكان ساكناً 

ع عاماً انتهت ابندال  2060شأنه شأن اجملتمع املصرّي يف األلف الثالثة والثانية ق.م. وعلى مدى  
م كان اجملتمع الصينني يف سكونه. لكّن بقّية القّصة هي يف أّن الغرب   1839حرب األفيون يف عام  
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هّيج ويثري مناطق العامل، ولكّنه ال يستطيع أن يعطي االستقرار والتوحيد. فنفس الغرب بقي يستطيع أن ي
كخلف   ّن ظهور اجملتمع الغريبّ ميكن لنا أن نتذّكر أ  اترخيه غري مستقّر، بعكس اجملتمع الصيين واملصري.

للمجتمع اهليلييّن كان نتيجة قطيعة حامسة، بعكس ظهور اجملتمع األرثوذكسي أيضاً كخلف للمجتمع 
اهليلييّن. قارن هذا مع استمراريّة اجملتمع الّصييّن الذي ظهر إىل الوجود حىّت قبل اجملتمع اهليلييّن وال يزال 

 قائماً إىل اليوم. 

ممّزقاً على مدى حياته، أي على   هانتباهنا إىل الوضع الّداخلّي للمجتمع الغريّب جند   وحينما نوّجه
مدى مخسة عشر قرانً. وبقي اجملتمع الغريّب متفّرقاً سياسّياً ودينّياً، ومنذ الثورة الصناعّية ظهر فيه الصراع 

ة قادرة على توحيد العامل. الطبقّي بشكل عنيف. هلذا فال نبالغ حني نقول إنّه ليس هناك مؤّسسة غربيّ 
هذا مع أّن توحيد العامل جيب أن حيدث، وقريباً، ألّن اإلمكاانت اليت وضعتها التقنية الغربّية، وأمّهها 

، كما نتج عن هذا التقّدم غري احملسوب نضوب املوارد الطبيعّية  أن حيطّم البشريّة ةقابل  ،السالح الذّري
 والتلّوث واالنفجار السّكاين. 

الواضح أّن اجملتمعات اليت مل تظهر فيها آاثر التأثري الغريّب لن تستمّر طوياًل على حاهلا، كما من  
إّن من الواضح أّن حترك الغرب االنفجارّي لن يستمّر طويالً هبذا الشكل غري املّتزن. حاولت روسيا 

التقنية، بعكس الياابن، والياابن السري على خطى الغرب، لكّن روسيا مل تكن سرعتها كافيه يف اكتساب  
بينما سارت روسيا بسرعة أكرب على خطى الغرب يف التوّسع اجلغرايّف. لكّن بقّية العامل ال يستطيع أن 

لكن حىّت لو مل يلحق العامل غري الّصناعي ابلعامل الغريّب حيذو حذومها، فمصادر الطبيعة ال تكفي لذلك. 
ّنجه، فإّن السرعة اجلنونّية اليت يسري هبا الصانعون يف استهالك مصادر البشريّة احملدودة يبدو   اومن ّنجو 

أنّه طريق حمّتم إىل كارثة كربى، وال يبدو أّن الصناعّيني ميلكون العقل الكايف لتغيري املسار. يبدو من 
ة تعامله مع الطبيعة، وقد تكون ملشهد احلايّل أّن علينا أن نضع األمل يف غري الغرب حىّت يغرّي طريق

 الّصني هي األمل.

نقول هذا وحنن نالحظ كيف أّن الصني جنحت يف احلفاظ على عدد من البشر يعادل اليوم 
ق.م. )مع فرتات انقطاع عابرة(. كما إّن الّصينّيني   221ربع البشريّة حتت ظّل حكومة واحدة منذ عام  

م، وال تزال تلك الدولة نفس   1839ب والياابن منذ عام  ما حلقهم من ضرابت على يد الغر  واجتاوز 
يزات التصنيع دون أن تقبل الطرق الغربّية كما هي، ألّن مل  الدولة االمرباطوريّة. كما تبدو الّصني واعية

سيصل حبيث  التصنيع الغريّب احلايل يضع على البشر وعلى الطبيعة على حّد سواء ضغطاً يتزايد ويتزايد 
لضغط إىل نقطة التحطيم. فلو أّن الصني جنحت يف حتقيق التوازن املطلوب، بني الصناعة به إذا بقي ا
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الغربّية والثبات الصينني، فإّّنا ستكون قد أّدت لنفسها وللعامل خدمة ال تقّدر بثمن. فاملطلوب من أّي 
البشريّة يف إجياد   ولكن حىّت إذا جنحت إحدى الكتلقّوة أن تنجح يف إنقاذان من حتطيم أنفسنا أبنفسنا.  

حّل هلذه األزمة، فعلينا أن ننّبه إىل أّن هذا ال جيوز أن يبيح لنا أن نلحق األذى أبّي جمموعات بشريّة ال 
 تقبل احلّل الذي ترتضيه األكثريّة: نعم نريد احلّل لكّل البشريّة، ولكن ليس ابلبطش أبّي جمموعة.
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 التاسع الباب

 

 

 الزمان  جمال يفالتالقي بني احلضارات 

 
، ولكّن هذا ليس جغرافّياً  حبثنا عرب الفصول السابقة تالقي حضارة متعاصرة مع حضارة أخرى

، يف نوع من اجملال الوحيد الذي تتالقى فيه حضاراتن أو أكثر. قد حتتك حضارة معاصرة حبضارة ابئدة
اإلحياء كثرية يف التاريخ البشرّي، اإلحياء أو البعث. إيطاليا مثاًل "بعثت" احلضارة اهليلينّية، وعملية  

حياء هو إخراج وليس دائماً ابلشكل الذي حصل يف إيطاليا يف أواخر العصور الوسطى. واملالحظ أّن اإل
شبح للحضارة القدمية، والشبح يكون دائماً أدىن مستوى وقيمة من األصل. سأحاول يف هذا القسم أن 

حيدث ملؤّسسات حضارة سابقة، أو ألفكارها، أو لفّنها. أبرز هذه احلقائق من خالل البعث الذي 
وسيكون من مجلة ما نالحظ أّن عبقرية احلضارة السابقة ميكن أن ال يستفاد منها إذا قبل اجملتمع التايل 

 إحياء املاّدة القدمية كخطوة كافية تكون بديالً عن جهد مبدع وجديد.

 

 الفصل السابع واألربعون

 

 املؤّسسات والقوانني والفلسفاتإحياء  
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" على حركة   Renaissanceفكرة "النهضة" أو "البعث   تقصرحسب االستعمال الغريّب  
حصلت يف سياق حضارة واحدة، ويف مكان واحد، ويف عصر واحد: أي بعث منتجات احلضارة 

حىت  1275يل الفرتة  اهليلينّية يف سياق احلضارة املسيحّية الغربّية، يف مشال ووسط إيطاليا يف حوا
 ، ألّن احلضارة املسيحّية الغربّية خ ل ف للحضارة اهليلينّية.  م يف جمايل األدب والفّن املرئيّ   1475

لقد حاولنا يف هذا الكتاب أن نتخّلص من تركيز األمم األانيّن على ذاهتا، ألّن هذا سيوّلد 
سنجد أّن الغربّيني أخطأوا يف نظرهتم إىل تشويهات يف الرؤية. فإذا انتبهنا إىل هذه القاعدة هنا، ف

جوانب على األقّل. فمن انحية جرى إغفال النهضة السياسّية كجزء من النهضة   ة"النهضة" يف ثالث
اإليطالّية. ومن انحية اثنية فحىّت بعد إضافة السياسة جند آاثراً أخرى للحضارة اهليلينّية ويف أوقات أخرى 

، ومن انحية اثلثة فإّن النهضة املتأثّرة ابحلضارة اهليلينّية ظهرت يف جمتمعات يف اجملتمع املسيحّي الغريبّ 
 أخرى غري اجملتمع الغريّب، وهناك ّنضات أخرى ليست قائمة على إثر احلضارة البائدة اهليلينّية.  

فالصحيح أن ننظر إىل ّنضة معّينة مثل اليت حدثت يف إيطاليا يف فرتة معّينة ويف جمال معنّي 
مثال على "النهضة" كنموذج حيصل تطبيقه مرّات عديدة يف جماالت عديدة. فهي نوع من التالقي  ك

ليس على مستوى امليدان اجلغرايّف الذي حبثناه يف القسم السابق، ولكن على مستوى حضارة ابئدة 
 وحضارة اتلية تبعث شبح احلضارة البائدة. 

نق عبقريّة اجملتمع الذي يطلب منها أن وبعث شبح حضارة سابقة عملّية خطرة، ميكن أن خت
حتيي قدراته. وسيكون من املفيد أن نضع لنفسنا جمموعات من جمال بعث أو إحياء حضارة سابقاً لتلهم 
حضارة حالية. ممّا يساعدان يف البحث أن نقسم جماالت التأثري إىل ثالث جمموعات: السياسة والقانون 

 رئّية؛ والدين.والفلسفة؛ اللغة واألدب والفنون امل

فإذا بدأان ابلبعث "مبعىن استحضار شبح حضارة سابقة" اإليطايّل يف اجملال السياسّي، فنجد أنّه 
- 1265فبينما مل تبدأ النهضة اإليطالّية على املستوى الفيّن قبل دانيت )مل ينل ما يكفي من اهتمام.  

نهضة السياسّية قد بدأت م( كانت ال  74-1307م( وبرتارك )  1337-1266م( وجيوتو )  1321
كان بداية ذلك حينما سحبت لومباردي سلطة املطارنة وسّلمتها إىل رجال يف القرن احلادي عشر.  

القانون الذين ينتخبهم املواطنون ومسؤوليتهم جتاه املواطنني. كان هلذا املبدأ الذي يعود إىل احلضارة 
يس يف إيطاليا فحسب، بل فيما وراء األلب، واخّتذت الطابع اهليلينّية أثره يف اجملتمعات املسيحّية الغربّية ل
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املسّمى دميقراطّية تفاؤالً، كما إّّنا كانت ذات أثر يف إشعال الثورات االجنليزيّة والفرنسّية واألمريكّية.  
اسع عشر. وفعالً كسبت الدميقراطّية اجلولة احلامسة مع امللكّية املستبّدة يف أوراّب الغربّية بنهاية القرن الت

ولكّن ما تتضمّنه فكرة الدميقراطّية من "أخّوة البشر" طغى عليها أن الدميقراطّية جرى صبغها ابلصبغة 
القومّية، فهي هبذا فقدت ميزهتا اإلنسانّية. وهذه املؤّسسة اليت ازدهرت يف اليوانن يف القرن اخلامس 

انتقل مع فكرة الدميقراطّية إىل أوراّب. كما إّن والرابع ق.م. كانت تتّسم بعبادة صنم القومّية، وهو ما  
يف إيطاليا ب   هابشكل علمايّن يف أوراّب الغربّية قبل انبعاث  تقد ظهر   تأشكااًل من عبادة صنم الدولة كان

رومانّياً بيد البااب ليو الثالث يف   إمرباطوراً عاماً، وذلك حينما وضع التاج على رأس شارملان بوصفه    250
 . م  800عام  

ومل يكتب النجاح هلذه احملاولة لبعث االمرباطوريّة الرومانّية املقّدسة، ولكن تتابعت احملاوالت 
 لكسب مثل هذا اللقب، حىّت أضفي نفس اللقب على ... من؟ على هتلر. كل هذه احملاوالت مل تصل

دنيا صارت يف يد هذا أن تقف على قدميها، ولكّن تكرارها يدّل على سحرها. إنّه الشعور أّن كّل الإىل 
احلاكم الواحد، والذي بيده أن يصدر تفصيالت احلياة حىّت أانشيد النظام االكلرييكي وقواعد احلياة 

الرهبانّية. ووصل توحيد احلياة الروحّية واحلياة الدنيويّة يف يد احلاكم يف عهد الدولة الكارولنجّية إىل مدى 
 حىّت يف االمرباطوريّة البيزنطّية. وفشلت احملاولة اليت قام هبا ال حدث يف الدول الرببريّة املسيحّية وال

كان شارملان ومن بعده ملقدار السعة اجلغرافّية وألوان احلياة اليت أراد املستبّد أن جيمعها يف يٍد واحدة.  
تج إىل على شارملان أن ينشئ كّل املؤّسسات املطلوبة من الصفر، ولكّن االمرباطور فريدريك الثاين مل حي

كّل هذا ألنّه ورث قاعدة من العملّيات يف مملكة صقّلية مهّيأة للحكم املطلق. وحينما فشل فريدريك يف 
توحيد إيطاليا حتت حكمه اكتفى برتك بصماته يف صقّلية. وفعالً أثبت يف بعثه لشبح احلكم الروماين 

 م.   1250بعد وفاته يف عام  املطلق وإن على نطاق حمدود أنّه مثال بقي حيتذى مرّة بعد مرّة،  

مدينة يف إيطاليا، كّلها -عاماً بعد فريدريك قامت سبعون أو مثانون دولة  250فعلى مدى  
غّيب فيها احلقوق املدنّية. ومن هنا انتقل احلكم املطلق على النسق ت، و املستبّدة  على نسق دولة صقّلية

اليت كانت قد خرجت من النظام اإلقطاعّي،   اجنلرتاالرومايّن فيما وراء األلب. ومل ينج من االستبداد إىل  
، وولدت الدولة احلديثة الدستوريّة. بني احلرايت الربملانّية وفّعالّية النظام املستبد   انجح  وهنا حدث تزاوج

ولكّن هذا هو االستثناء ال القاعدة، فقد كسب االستبداد على النسق الروماين املشهد األوريّب الغريّب، 
م( إىل مئيت عام حىّت ظهر شكل   1598حىت   1555تبداد امللك فيليب الثاين )حكم من  واحتاج اس

، واحتاج إىل ثالثة قرون م(  1790حىت    1765ف الثاين من  يأقل استبداداً )حكم االمرباطور جوز 
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ف الثاين حىّت أّني مبدأ "احلّق اإلهلّي" للملوك. ومل يستقّر احلكم الدميقراطّي إىل حّد معقول إاّل يف النص
اجملر وبروسيا إىل فرتة أطول. -من القرن التاسع عشر، وإن بقيت بعض السمات املطلقة يف دولة كالنمسا

ليه إال جيب أن ينظر    1939و    1919لذلك فإّن ما حدث من حماولة لبعث االستبداد ما بني عامي  
كن أن نقول إّن بداية االحّتاد كظاهرة ليس هلا سوابق، بل هو حماولة لبعث ذلك الشبح اهليلييّن. ولكن مي

 األوريّب على أسس طوعّية ميكن أن نرى فيه مؤّشراً على أّن هذا الشبح غاب عن الوجود أخرياً. 

عث الشبح نفسه يف ونفس الشبح لالمرباطوريّة الرومانّية ظهر طبعاً خارج العامل الغريّب، فقد بُ 
 االرثوذكسّية، لكّن هذا موضوع جرى حبثه ابلتفصيل من قبل.االمرباطوريّة املسيحّية  

كذلك حينما نلتفت من السياسة إىل القانون وأثر اإلحياء والبعث يف هذا احلقل فسيكون من 
تمع الغريّب. رأينا سابقاً كيف أنّه بعد فرتة الفراغ اليت أعقبت سقوط االمرباطوريّة املناسب البداية ابجمل

دولتان مسيحّيتان بعث شبحها كّل يف أرضه. كانت األنظمة القانونّية قد منت ببطء   الرومانّية حاولت
ومشّقة ملّدة عشرة قرون تنتهي عند جستنيان، وذلك حبسب متطّلبات الفرتة املعّقدة، مث تركت تلك 

 األنظمة على حاهلا ابحنالل ذلك اجملتمع. 

اجة إىل نظام قانويّن، مل يسع  أّي من وظهرت احلوحينما ظهر إىل الوجود اجملتمعان اخلليفان  
رجع كّل من هذين اجملتمعني إىل املسيحّية ليستمّدا منها قانوانً   اجملتمعني إىل إحياء النظام الرومايّن.
يطل الزمان حىّت عاد كال اجملتمعني إىل بعث األنظمة اليهوديّة، ومن مسيحّياً جملتمع مسيحّي. غري أنّه مل  

 بعدها أنظمة جستنيان، مع أّن هذا األخري مل يعد مناسباً متاماً للحضارتني الوليدتني. 

م عن وضع كتاب قانون   740يف الدولة املسيحّية االرثوذكسّية صدر إعالن صريح يف عام 
وكذلك صدر كتاب يستمّد القوانني من    لإلمرباطورية مبنّياً عليه.مسيحّي، ليكون النظام القانوينّ 

، وأضاف مصّنفا الكتاب أنّه ليس كتاابً مستمّداً من الرومان، بل من هللا. وكتب املصّنفان أّن جستنيان 
هللا أعطى اإلنسان عوانً منه قانوانً يكون فيه خالصه، ومن خالفه يكون عليه عقاب من هللا. نعم كان 

هذا الكتاب تعديل عن األنظمة الرومانّية، ومن أهّم التعديالت أّن الوالد كان يف النظام الرومايّن   يف
وصار الزواج يف النظام املعّدل ، بينما مل يعد هذا يف النظام املعّدل.  أوالدهصاحب سلطة مطلقة على 

طراف بديالً لعقوبة املوت أقرب للمسيحّية، غري قابل لالنفصام. ويف نظام العقوابت صار قطع أحد األ
يف كثري من اجلناايت، وهذا يتناسب مع نظرة الدين إىل أّن اجملرم هو مذنب قابل ألن يتوب. غري أّن 
املصدر الرئيسّي للقانون كان كما هو متوّقع العهد القدمي، طاملا أّن اجملتمع مسيحّي، ومع أّن أقسام 
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نت أّوالً كتب األنبياء، إالّ أّن الرتكيز نقل فيما بعد إىل االعتماد العهد القدمي اليت استمّد منها القوانني كا
على كتب القانون يف العهد القدمي. مثّ تبنّي على مدى القرون أّن القانون يف شكله األّويل، أي يف القرن 

. امليالدي، كان أبسط من اللزوم، ال يستجيب حلاجات اجملتمع األرثوذكسي املتزايدة التعقيد الثامن  
م، وبلغ من السعة ستني كتاابً، كما أّسست على هذا   90-888لذلك صدر نظام جديد يف األعوام  

م. بقي أن نقول إنّه مبرور السنني بدا يف   1045األساس مدرسة للقانون يف القسطنطينّية يف عام  
ة ال تتوافق مع تلك اجملتمع اجلديد نفور أكرب وأكرب من القوانني املستمّدة من جستنيان، فالروح املسيحيّ 

، وكيف نتصّور خالف هذا، وقد رأينا من أّول يوم كيف أّن املشّرعني احلديثني يؤّكدون أن الروح الوثنّية
 املرجع األخري هو هللا وليس البشر؟  

لنلِق نظرة اآلن على الفلسفة. كّنا قد رأينا ضمن سياق خمتلف كيف بقيت الفلسفة أو 
وشيوس مع احنالل دولة اهلان، بل إّن تعليماته أصبحت املصدر الوحيد التعليمات اليت خّلفها كونف

للنظام اإلداري االمرباطورّي، وذلك بعد أن جرى بعث امرباطوريّة اهلان على يد أسرة سوي، واستمّر  
ة. احلفاظ عليها يف عهد آتنج. وهكذا كان ألتباع الكونفوشيوسّية التفّوق على الطاويّة والبوذيّة املاهااينيّ 

م وضع امتحان الختيار املرّشحني للخدمة املدنّية مستمّد من تعاليم   622وهكذا نرى يف عام  
جند أن مذهب البوذيّة املاهااينّية مل يكن له دور يذكر مثل املسيحّية يف التشريع   كماكونفوشيوس.  

 للمجتمع. 

 أتباع البوذيّة يف لكّن أتباع املذهب الكونفوشي استخدموا العنف ملا صارت هلم السلطة ضدّ 
م. صحيح أّن عنفهم مل يصل إىل املستوى الذي تلّقته الكنيسة املسيحّية أو   819حىت    624الفرتة  

مارسته ملا كانت هلا القّوة، ولكّن العنف الذي مارسته الكونفوشية لقمع أو إذا أمكن حملو البوذيّة  
قائمة يف الّصني. كما إّن الكونفوشية استسلمت املاهااينّية انتهى ابإلجهاض، فقد بقيت البوذيّة حقيقة  

للبوذية على املستوى امليتافيزيقي. كان فشل أتباع الكونفوشّية مثل فشل املقدونّيني يف حمو املسيحّية  
الناهضة. والدرس هنا وهنا أّن من يريد بعث شبح من املاضي ليكون مثااًل له فيمكنه أن يفعل ذلك، 

 ال ميكن إخفاؤها وراء ذلك الشبح.  تايلم ودم يف اجملتمع الولكّن هناك خملوقات من حل

 

 الفصل الثامن واألربعون
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 إحياء اللغات واألدب والفنون املرئّية

 

سنرى اآلن حينما أنيت إىل إحياء الفنون واللغات واآلداب قّصة خمتلفة متاماً عن إحياء السياسة 
، وليس يف الفّن ما يقّيده يف احلياة  بدور  مباشر  ارتباطوالقانون بل والعلم، ألّن الفنون واآلداب ليس هلا  

ن حيث الشكل أو املضمون، ابلشروط العملّية السائدة. نعم ال شّك أن الفّنان أسري عصره، سواء م
وأسري طبقته وفئته، ولكن مشاهدتنا الذاتّية تدلّنا على أّن هناك مقداراً من املشاركة اليت ال ميكن التنّبؤ  

يبقى العمل الفيّن اتبعاً لبيئته إىل حّد أّن املتخّصص   ، ومع ذلكهبا تفيض من قدرات الفّنان أو األديب
 حيّدد متاماً مصدره. 

حبثنا هذه املفارقة يف العمل الفيّن، من احتوائه على كال اجلانبني الضرورّي واحلّر، يّتضح من  
وهذا سّر أثره على جمتمعه. وإذا اّتضح هذا فإنّنا منضي لنقول إّن أثر العمل الفيّن يكون مضاعفاً حينما 

جتمع اتٍل مستقّل عنه؟ جيري إحيائه يف حضارة اتلية، فهو مل يكن قابالً للتنّبؤ حىّت يف جمتمعه، فكيف مب
لكّن العمل الفيّن ال يستطيع أن يستمتع ابحلجج اليت يستطيع أن يستخدمها اقتباس عمل قانويّن أو 

سياسّي، فأنت تستطيع أن تقول لقانون تقتبسه من األّمة السابقة إنّه ال يتوّفر حّل أفضل منه، ولكّن 
، أنّه يليّب حاجاهتم الّروحّية جملتمع الذي يقتبسه وحيييهالعمل الفيّن ال يربّره إالّ أن يكون أنسب لروح ا

 والنفسّية. فاملفروض أنّه التعبري األفضل عن القيم اخلالدة. 

وحينما ننظر إىل اللغة، فإّن هلا حياة مستقّلة حىّت قبل أن يكتب األديب حرفاً، وهلا أثرها يف 
على اإلنتاج األديّب يعمل كطفيلّي ّّنا متّثل ضغطاً  وحينما جيرب بعثها يف فرتة اتلية فإالفرتة املقصودة. 

. يضاف إىل هذا أّن ما يبعثه املرتجم أو املقتبس ال حيتفظ بروح العمل األديّب نفسه، بل بروح التايل
 املقتبس أو املرتجم. ومن حياول إحياء عمل قد طواه الزمان، فقد يقف أمامه موقف التقديس. 

واللغويّة القدمية خبطوة أوىل مجاعّية، حيث تظهر جمموعة خمتارة أو  يبدأ بعث األعمال األدبّية  
موسوعة أو معجم أو ما شابه ذلك من أعمال الفرتة املقصودة، والعادة أن يكون وراء ذلك طلب من 

كال الدولة العاّمة واألدب إحياء ألمثلة سابقة، كالمها   فيها  ة اليت أبيدينا يكونأحد احلّكام. واألمثل
ن االمرباطور، كما فعل أشور ابنيبال و كونستانتني بورفريوجينيتاس )امرباطور الدولة الرومانّية بسعي م

الشرقّية( ويونج لو وكوآنج هسي وتشوإن لونج. وأسبق األمم يف بعث أدب "ابئد" من حيث الّضخامة 
 غىن اللغة.   هم الّصينّيون. وكذلك كان إجناز الّصينّيني ابهراً ابملقارنة مع غريهم من انحية
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وأّما من انحية إنتاج أدب على منوال القدماء، فقد كان قصب السبق يف هذا لبيزنطة، من 
وبلغ التقّمص لديهم أبعد مدى على يد املؤّرخني البيزنطّيني يف القرن القرن احلادي عشر وما بعده. 

م أصالة، ثيوسيديديس اخلامس عشر، وكان طموحهم أن ينالوا مرتبة أروع مؤّرخني هيلينّيني وأكثره
 وهريودوتس، وعلى قدر هذه القمم اليت أرادوا إحياءها ظهر عوز لغتهم وأسلوهبم. 

وإذا وّسعنا نظرتنا لتشمل ثالث حضارات: الصينّية واملسيحّية األرثوذكسية واملسيحّية والغربّية،  
لثة. فاألوىل والثانية استمّر األدب جند أّن األوىل والثانية تتشاهبان يف جانب ال تشاركهما فيه احلضارة الثا

، أّما األدب الغريّب فحينما انطلق يف إيطاليا يف عصر النهضة يف القرنني انطالقهاملقّلد بال انقطاع بعد  
، فقد ظهر يف نورمثرباي يف الرابع عشر واخلامس عشر فإّن هذا االنقطاع أتى بعد مثانية قرون من االنقطاع

يضاف إىل هذا أنّه بعد انطالق أدب   م(.  735وتويف يف  م،    675)ولد يف    بريطانيا أدب القسيس بيد
التقليد يف احلضارتني األوىل والثانّية فإنّه مل ينقطع ابختيار داخلّي، بل بقدوم الثقافة الغربّية إىل الدولة 

ن. بينما يف األرثوذكسّية يف القرن السابع عشر وإىل الّصني يف ّناية القرن التاسع عشر وبداية العشري
الغرب ظهرت حركات وطنّية من األدب تغّلبت يف ّناية األمر على الشبح اهليلييّن، وذلك قبل ّناية 

 القرن السابع عشر. 

كان قد بدأ احلركة التحريريّة من الشبح اهليلييّن بودين يف القرن السادس عشر، ولكن قام حبمل 
شبح متاماً على يد فونتينيل يف فرنسا وويليام ووتن يف الشعلة بقّوة بيكون وديكارت، وظهر النصر على ال

بيري بيل إجنلرتا، وذلك يف أواخر القرن السابع عشر. وعرّب عن بدء هذا الفصل اجلديد يف األدب الغريّب  
حمّل يف ذلك القاموس (، حيث حّل األدب العلمايّن  97-1695يف قاموسه التارخيي النقدي )

املسيحّي، وهذا قبل ظهور موسوعة ديدرو. ولكّن موسوعة الصني كانت من احلجم حبيث يصغر جبوارها 
أّي عمل غريّب إاّل يف الفرتة احلديثة جّداً. لكّن األعمال الغربّية اليت ظهرت يف القرن السابع عشر ال 

املاضي وإصرارها على التفّوق على   يتبنّي قيمتها يف ضخامتها، وإمّنا يف تعبريها عن االستقالل عن شبح
 املاضي. 

ما بعده شيء من أواخر القرن السابع عشر و  ة مسامهتهوعلينا أن نقول إّن ثقة الغرب أبصال
مربّر يف جماالت الرايضيات والعلوم الطبيعّية والتقنية، أّما يف جماالت كالدين واألخالق والفّن واألدب 

املسامهة الغربّية قد ثبتت. لكن لنا أن نوافق أّن شبح التأثري اهليلييّن مل   فليس ابإلمكان أن نؤّكد أّن أصالة
، خبالف ما حدث للحضارة املسيحّية األرثوذكسّية وحىّت للصني. كان لدانيت يعد يسيطر على الغرب

تابة ال اللغة الالتينّية لك  )اإليطالّية(  فضل يف هذا االنتصار لألدب اجلديد حيث اختار اللغة الوطنّية
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الكوميداي اإلهلّية. فإبداعه يف كال التعبري عن احلياة ويف األسلوب اجملّدد وبدون دالئل على التصّنع حّقق 
أّن الشعر الذي كان ينظم   إىل الثاين عشركان من الواضح من القرن احلادي عشر هذا اإلجناز الكبري.  

تج الشعر. وما ظهر من الشعر من بعد القرن ابلالتينّية خيلو من روح الشعر املعرّب عن اجملتمع الذي ين
وعلينا أالّ ننسى هنا أنّه كان ينظم يف نفس الثاين عشر ابلالتينّية فقد كان القالب التينّياً، والروح وطنّية. 

تلك الفرتة الكثري من الشعر ابللهجات الوطنّية ميّر هبا التاريخ مروراً دون أن يعريها التفااتً. وكم اشتعلت 
لشعر القوّي املنعش ابللغات احمللّية منذ القرن اخلامس عشر! ومل ينل العامل االرثوذكسّي حظّاً هليب ا

مشاهباً، فإحياء اللغة اليواننّية القدمية على يد املسيحّية األرثوذكسّية خنق قدرة اللغات احمللّية عن إمكانّية 
واننّيني أنفسهم أجهضت عندهم يف فرتة ومن عجائب احلقائق التارخيّية أن اليإنتاج شعر أصيل عفوّي.  

النهضة قدرة إنتاج الشعر احليوّي النابض ألّّنم فعلوا كما فعلت الكنيسة االرثوذكسّية بتمّسكهم  
 ابليواننّية القدمية اليت ال يناسب أسلوهبا احلياة املتغرّية. 

ضاغطة على صدور املبدعني أّما يف احلضارة الّصينّية فإّن اليد الثقيلة للغة واألدب القدمي بقيت  
م، حيث حتّررت القدرات ابنطالق لغة "املاندرين" لتكون اللغة العاّمة   1905الصينّيني حىت عام  

 السائدة والقادرة على استيعاب اإلبداع.

ميكن اآلن أن ننتقل إىل الفّن املرئّي، إىل إحياء الشبح اهليلييّن يف احلقول الثالثة: اهلندسة 
مل  هكانت هناك فرتة من التقليد، ولكن الغرب وجد نفسه حراً إىل درجة أنّ نحت والرسم.  املعماريّة وال

ظهرت بصمة اهليلينّية ابلذات يف جمال النحت، فالّنحاتون يعرف ماذا يفعل هبذا املقدار من احلريّة.  
يّن واملصرّي والبوذّي كّل الفرنسّيون أبدعوا يف القرن الثالث عشر حنتاً أصياًل ميكن أن يقف نّداً للفّن اهليلي

 يف وقت القّمة. 

مل يكن حّظ الرسم مماثالً حلّظ النحت، فقد سبقت الدولة املسيحّية األرثوذكسية الغرب يف 
هذا. وأّما يف فّن العمارة ففّن الرومانسك ومن بعده فن العمارة القوطّي كان ينسج على خطى حضارات 

ة املدبّبة اخل.( مستمّد من احلضارة السوريّة، وهو ما ظهر يف كنيسة سابقة، فالفّن القوطّي )األقواس العالي
م(، وأّما يف مشال إيطاليا 1509-1485ويستمنسرت اليت بنيت يف عهد امللك هنري السابع )حكم من  

بينما كانت إيطاليا هي املعرب قبل الدول األخرى.    إيطاليافلم يزدهر الفن القوطي أصاًل، مّث طرد من  
فّن اهليلييّن، وفعالً صار للفّن اهليلييّن اليد العليا يف العمار يف كّل الغرب، وكّل هذا انطلق من لدخول ال

م. كان هذا مؤّشراً على انتصار الفّن   1461و    1296بناء كاتدرائّية سانتا ماراي يف فلورنسا بني  
فيه رأى  يّن يف ذلك الوقت ملا احلديث على فّن القرون الوسطى. هذا مع أّن هذا الفّن لو نظر إليه العثما
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السلطان  األخضر، أو مسجد   سجد املشيئاً من اجلمال ابملقارنة مع ما وصل إليه العثمانّيون مثالً يف  
. مل يكن نتيجة كّل األثر اهليلييّن م(  21-1413حكم من  يسّميه األتراك: حممد شليب. )،  حمّمد األّول

إال فقراً فنّ ّياً شديداً. ويف الرسم مّرت قررن كثرية يف حماولة إنتاج رسم يضاهي التصوير الفوتوغرايف، مّث أتى 
التصوير الفوتوغرايّف نفسه ليخنق ذلك الرسم. لقد قضى العلم والتقنية على الكثري من حماولة الرسم 

علم النفس مثالً،   يف جمالاهات أصيلة أخرى بعد ذلك، أيضاً بفضل العلم، اليدوي، ولكن ظهرت اجتّ 
ألّن مدارس الرسم التالية حاولت إخراج صور عن النفس والروح وليس التمثيل املوازي للتصوير  

الفوتوغرايّف. مّث جاء النحت وسار على خطى الرسم يف ذلك. ومن نتائج هذا التوّسع أن نفس العامل 
 ّسع فهمه عن طريق هذا التعميق للرؤية. املادّي تو 

ميكن أن نقول إّن العبقريّة األصيلة للفّن يف كّل اجملاالت الثالث بدأت تتحّرر من الضرر الذي 
أحدثه متجيد أثر احلضارات السابقة، ولكّن التحّرر بطيء إىل حّد يشي مبقدار الضرر الذي أحلقه بعث 

 شبح املاضي. 
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 العاشر الباب 

 

 ملاذا ندرس التاريخ؟

 
أان أعتقد أّن  ؟اريخ ما مل أسأل نفسي ما هو التاريخ وكيف جتري كتابتهال تكتمل دراستنا للتّ 

التاريخ، حينما نفّكر به تفكرياً موضوعّياً، ليس ابلّتأكيد جمّرد سرد لألحداث. فواجب املؤرّخ، شأنه شأن 
السؤالني:   هذين احلقائق مفهومة، وعلى كّل مؤرّخ دائماً أن يواجهأي ابحث اجتماعّي إنسايّن، أن جيعل  

هل هذا صحيح؟ هل هذا له قيمة؟ فعليه إذن أن يصّنف األحداث، وأن يفّكر فيها بروح املقارنة، ألّن 
األحداث جتري متوازية متواقتة. ومن احملتمل حينما يالحظ املؤرّخ أّن كّل حدث قائم على أسباب أن 

حاجة ملثل هذا االستنتاج، فالبشر  يقع يف احلكم على التاريخ أبنّه قدر حمتوم ال خيار فيه. لكن ال 
إبمكان البشر أن   كما إّنين أعتقد فوق حريّة االختيار أنضمن إمكاانهتم كبشر.  لديهم حريّة االختيار  

حيّققوا التوازن والتناسق مع احلقائق اليت  أن   يتعّلموا أن تكون اختياراهتم مثمرة، وذلك حينما يتعّلم البشر
اسب الذي يدفع البشر ليدرسوا ماضيهم هو تفسري احلياة وفهمها، وهذا ما تتجاوز البشر. فالدافع املن

 سأحاول أن أختم به هذا الكتاب. 

 

 الفصل التاسع واألربعون

 

 طبيعة التفكري التارخييّ 
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استعرضنا حياة فقد  ميكن أن نقول إنّنا بذلنا اجلهد يف حتقيق خطّتنا اليت بدأان هبا الكتاب.  
ينها. كنا نعمل على فرض أّن ابإلمكان أن نفهم التاريخ، ولكن مل نتساءل حىّت احلضارات والعالقات ب

وأكرب ، ومل نفّكر حّقاً بكفاية ما لدينا من أدوات للتفكري.  اآلن هل لنا احلّق يف أن نفرتض هذا املفرتض
 ّيز. قد ال ينجح يف جتّنب أن يفرض على األحداث تفسريه املتحخطأ يف هذه املغامرة أّن اإلنسان  

فهنا نواجه مشكلة، فليس لدينا صورة عن العامل بدون أن يكون هذه التصّور من خالل فهم  
يضاف إىل عقولنا.    احلقيقة يف  عقولنا، وصورة عقولنا عن احلقيقة، فاحلقيقة ال منلكها، وإمّنا منلك صورة

لروح واجلسم، العقل واملادة، هذا أّن عقولنا تفرض تقسيمات ثنائّية كثرية جّداً: الوعي وما دون الوعي، ا
اخلري والشر، الصواب واخلطأ، احلّب والقّوة، السبب والنتيجة: ثنائّيات ال ميكن أن نستغين عنها للفهم، 

وهي يف نفس الوقت سبب لتشويش فهمنا، ألّّنا تفرض تقسيم ما هو غري مقسوم، وجتّزئ ما هو 
 ّنها قد تقودان إىل اخلطأ. مّتصل. فال ميكن االستغناء عن هذه التقسيمات، ولك

فال ميكن التعامل مع الكون إالّ على أنّه قابل للفهم، ولكّن فهمنا له ال ميكن أتكيده، ففهمنا 
وتصنيفاتنا حنن الذين فرضناها على الكون. فكثرياً ما نفّوت ما ال جيوز إمهاله، وكثرياً ما نفرض تصنيفاً 

استغنينا عّما جتّمع لدينا من فهم مربّر له. لكن ال مفّر لنا من فرض فهمنا على الكون. فلو  أو فهماً ال  
للعامل ملا بقي يف أيدينا شيء نقوله عن العامل، ألنّه يعود كتلة متداخلة ال معىن هلا. سنبقى حنتاج إىل 
تشريح العامل، وتشريح شيء هو تشويه له. فنحن ال نرى احلقيقة إاّل بعد أن نتناول قطعة منها قابلة 

وفرض إرادتنا عليها. أليس الواحد مّنا جزءاً من احلقيقة الكاملة لالستيعاب، وقابلة للتعامل معها  
والوجود الكامل، فهل يستطيع اجلزء أن يستوعب الكّل، مبا فيه نفسه؟ هذه مفارقة ال مفّر منها. لكّن 

أن يتناول الكون أبنواع من الفهم، وإمّنا عليه أن يتواضع وال يؤّكد أنّه أمسك له العقل اإلنساين ال بّد  
 ابحلقيقة. 

وحاملا ينجح العقل يف فهم أجزاء من احلقيقة، فإنّه يسارع إىل وضع فئات ليندرج حتتها ما يراه 
مشرتكة. فهنا حركة معاكسة للتقسيم والتجزئة، حماولة  متشاهباً وفيه عناصر تربّر وضع األفراد ضمن فئة

توحيديّة. ولكن يكفي حىّت ندرك كم يكون عملنا قاصراً حينما نصّنف أّن نفس أفراد ظاهرة ما ميكن 
 تصنيفهم أبشكال عديدة وأحياانً عديدة جّداً. ويبقى مع ذلك بقية مل ننجح يف تصنيفها. 



188 

 

على عامل املؤرّخ جند أّن واجبه كما يقول كروبر هو أن  وحينما حناول تطبيق هذه املالحظات
حياول النجاح يف توحيد الظواهر ضمن نظرة شاملة أو مفهوم شامل ولكن أن حيافظ يف نفس الوقت 

فاملؤرّخ عليه أن   ؟هل اّتضحت صعوبة النظرة التارخيّية السليمةعلى سالمة تلك الظواهر دون تشويه.  
أو منوذجاً فراد الظواهر التارخيّية، ولكن عليه يف نفس الوقت أن يضع هلا خمّططاً  حيافظ على تنوّع ومتّيز أ

فال ميكن فهم أّي فرد بدون مالحظة السمات اليت جتمع بينه جيمع بني األفراد ليجعلها قابلة للفهم.  
للتاريخ   لوال وجود مقدار من التكرار ملا أمكنوبني غريه، ال ميكن احلديث عن الفرد بدون عمومّيات. 

 املاضي أن يلقي الضوء على احلاضر. 

وحىّت يقوم املؤرّخ بتفسري األحداث فال شّك أنّه يفرتض وجود مقدار من النظام، أي عوامل 
مشرتكة متكّررة بني عدد من األحداث. ال ميكن التعامل مع التاريخ على أنّه فوضى، بل يقوم املؤرّخ 

ائل ما هو املربر الذي يبيح لنا أن نطلق العمومّيات بل بشيء من التنّبؤ ابألحداث. فإذا سأل س
والتنّبؤات أحياانً، فاجلواب أنّنا إذا رفضنا ذلك فإنّنا حكمنا أّن الكون ليس فيه سبب ومسّبب، وأنّه 

جمموعة من املفردات املتناثرة اليت ال جيمع بينها شيء. ولنتصّور كم يكون اإلنسان يف حالة مفزعة لو أنّه 
معىن للكون. فاإلنسان هو اإلنسان مبقدار ما جيد هذا النظام، وقانون السبب والنتيجة. ويف   ال جيد

نفس الوقت فاملؤرّخ يالحظ ما هو فريد وال ينتظم ضمن النماذج املتكررة، فمن مجلة عمل املؤرّخ أن 
 نمطي. حيّدد العالقة بني أمر متفّرد متمّيز وبني املتكّرر ال

ائق جاهزة يف التاريخ، كأّّنا قطع من احلجارة، بل احلقائق أتخذ نصيبها من ال جيد املؤرّخ احلق
من قبل املؤرّخ، مع ما يضيفه  صنع اإلنسان. فاحلقائق ال تصل املؤرّخ إاّل وقد مّرت على العقل اإلنساينّ 

لى احلقائق املؤرّخ نفسه. وهبذا املعىن فإّن احلقائق هنا هي أمور صنعّية، وال يغرّي هذا كوننا نطلق ع
"معطيات"، فليست حّقاً مطلقاً، بل هي حقيقة نسبّية مرت عليها يد اإلنسان. وحىّت كلمة "املعطيات" 

تتضّمن وجود أحد خلفها، ال توجد معطيات بدون معٍط. فحينما يقول أحدهم: احلقائق تنطق عن 
ا. وهذا االعتقاد بوجود فحوى نفسها، فإّن الواقع أّن احلقائق ال تتكّلم، بل متّر على عقل من يستدعيه

أو جوهرة داخلّية من احلقيقة مستقّلة عن تدّخلنا وهم كبري. فحينما حياول أحدهم أن يصوغ نظريّة بناء 
على مجع أكرب ما ميكن من كمّية احلقائق فهو واهم، ألّن نظريّته هي اليت جعلت احلقائق حقائق. يعين 

نه، بل التاريخ هو جمموعة أسئلة يوّجهها إنسان حمّدد ضمن ال يوجد اتريخ ينتظر من يكشف ع  ههذا أنّ 
، وهو يفّتش لديه  مفرتضاتانطلقت أسئلته من  فهو حينما سأل األسئلة  إطار حمّدد من الزمان واملكان.  

 عما يدعم مفرتضاته، وهي مفرتضات فرضها قبل العثور على املاّدة. 
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د مراقباً يراقب شيئاً وهو ال يتفاعل معه. وهذا فحينما ننظر يف املالحظة املوضوعّية فإنّنا ال جن
ينطبق ابلطبع على املؤرّخ. فلنّتفق على نسبّية احلقيقة اليت حيصل عليها املؤرّخ، وأّن هذا ينطبق على كّل 

حينما حياول إجياد صلة بني احلقائق ومعانيها، بني   ذامؤرّخ. ولكّن للموضوعّية دوراً يف عمل املؤرّخ، وه
حلاضر واملستقبل. حيتاج املؤرّخ إىل مقياس يقيس به تلك احلقائق اليت هلا مغزى واليت هي املاضي وا

 ، ولن يكون عنده من تفسري إاّل ضمن مقصد معنّي، كما إّن تفسريه ال يكون أمراً اثبتاً ال يتغرّي. عرضّية

ؤرّخ أحداث فما هي إذن مقاصد املؤّرخني اليت تتوّجه جهودهم إليها؟ أّول ما يكون لدى امل
التاريخ، وال ميكن للمؤرّخ أن يتقّدم خطوة دون أن يفرتض أّن األحداث هلا معىن. وحاملا يربط بني 

حادثتني ربط السبب ابلنتيجة، فإنّه يكون قد بدأ يعطي املاضي معىن. غري أّن أكثر املؤّرخني ال يكتفون 
 ميكن أن نذكر كتاب القديس اوغسطني فمثالً بربط حوادث منفردة، بل يسعون إىل معىن عام للّتاريخ.  

على أنّه حماولة للنظر الشامل إىل التاريخ، بعكس حماوالت ثيوسيديديس أو ليفي، فاملؤّلفان األخريان رّكزا 
على أحداث قليلة بدا هلما أّن هلا مغزى كبرياً )رّكز ثيوسيديديس على احلرب العنيفة اليت هزت اجملتمع 

ق.م.، بينما رّكز ليفي على ظهور االمرباطوريّة اليت عاش فيه، واليت   404-431اهليلييّن بني عامي  
بينما يعطينا القديس اوغسطني تفسرياً لتاريخ العامل من وجهة نظر   (شعر أّّنا تسري حنو االضمحالل.

 مسيحّية. 

استه إىل نظرة شاملة، يف در يف الواقع حيتاج أّي مؤرّخ مهما ضاق أو اتسع احلقل الذي يعمل  
فالنظرة الشاملة للتاريخ ألّن التاريخ كّله له وجهة. غري أّن املؤّرخني بقوا يف الواقع كفريقني غري متوافقني.  

تسري على ّنج النظرة الشاملة إىل العامل املاّدي، وإن كان التفسري الشامل شديد الصعوبة. فال عامل 
اً يف إعطاء معىن للوجود، وال املؤرّخ الشامل يصل إىل مبتغاه يف الطبيعة أيمل أن يصل إىل مبتغاه متام

 إعطاء معىن شامل للتاريخ. 

أّول عقبة تواجه املؤرخ الشامل أنّه سيميل إىل جعل التاريخ عملّية جربيّة، فهو ينفي عن البشر  
، ولكّن هذا غري هناك حّداً ما من احلتمّية يعمل ضمنها اإلنسان   إنّ وحّقاً بشكل ما حريّة اإلرادة. 

ولكن بقي اإلميان أبنّنا مسلوبو اإلرادة شيئاً عميقاً   مفروض عليه من خارجه، بل يفرضه عليه قّلة علمه.
واحندار احلضارة. ولكّن كما رأينا يف فصول سابقة يف أايم اهلبوط    بشكل خاصّ   لدى البشر، وظهر هذا

تتحّمل مسؤولّية ما حيدث. ال شّك أّن من يتبىّن هذا املوقف كما رأينا موقف عقول اّنزمت وال تريد أن  
املوقف اجلربي جيد يف الطبيعة واحلياة ما يدعم موقفه، فالفصول حتمّية، ودوران الفلك حتمّي، وحىت يف 

نطاق احلياة البشريّة حنن نلد ومنوت وال يد لنا يف حياتنا وموتنا. وهكذا رأينا العقيدة اجلربيّة سيطرت 
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نديّة وكذلك اهليلينّية. مثل هذه املواقف تعّزي اإلنسان وتقنعه أنّه حتت سيطرة دورات على احلضارة اهل
من التغرّي احلتمّي، وال قدرة له على أن يتحّداها أو حيدث فيها أّي تغيري. واحلقيقة أّن من يراقب التاريخ 

أن ننكرها. ولكّن هذا ال يبيح جيد ابلّتأكيد جوانب من احلياة البشريّة تظّل تتكّرر يف دورات ال حيّق لنا  
لنا وال يربّر لنا أن نفّسر التاريخ على أنّه أحداث حتمّية ال دخل إلرادة البشر فيها. وحينما حيدث 

، وال حيّق لنا أن نقول إنّه سيعود حادث ما مرّة بعد مرّة بعد مّرة فال يعين هذا أنّه كان ال بّد أن حيدث
إّن التاريخ له اجّتاه، فهذا القول يغري الكثريين ابلّتأكيد على أن فيحدث يف املستقبل. وحينما نقول 

يقولوا فهو إذن خّط مرسوم وهدف حمّدد يسري حنوه التاريخ إبرادة فوقّية، وإذا كان القديس أوغسطني قد 
 نفى احلتمّية اهليلينّية فإنّه مل خيرج عن احلتمّية، وإن كان أسندها إلرادة هللا. 

يس ألعوبة يف يد قوى أكرب منه، وليس أداة خالية من اإلرادة يسريها هللا كما ولكّن اإلنسان ل
، ويكون قادراً على االختيار مبقدار ما يشاء. قوانني هللا موجودة، ولكّن اإلنسان يبقى له حريّة االختيار

اإلنسان على   يعرف قوانني الكون. يفيدان القول البليغ الجنلز حينما وصف احلركة الدايلكتيكّية لتاريخ
وحسب تفسري اجنلز لكالمه فإّن احلريّة حتدث مبقدار  أّّنا "صعود من مملكة الضرورة إىل مملكة احلريّة".

ما يفهم البشر قوانني الكونني حبيث جيعلوّنا تعمل لتحقيق غاايهتم. وحريّة اإلرادة ليست سوى القدرة 
ضوع الذي نتعامل معه. ولنتصّور هنا رمحة هللا وحّبه على اخّتاذ القرارات بناء على معرفة حقيقّية عن املو 

حينما أعطى اإلنسان إرادة التصّرف، مع أّن هذا يف األصل ملك اخلالق وحده. ويبقى اإلنسان بعد 
ذلك حرّاً يف أن أيخذ أو يرفض هذه القدرة على التصّرف. فهذا طريق خيتار اإلنسان فيه أن يقرتب من 

 م يف الذات أو يف االبتعاد عن ربّه وقبول الظالم. ربّه أبن ميلك زمام التحكّ 

 

 

 الفصل اخلمسون

 

 لنالحظ املؤرّخ وهو يعمل
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لدينا مخسة آالف عام من اتريخ القراءة والكتابة، وكّلها متّدان ابلتاريخ. ولكّن هناك أعماالً مرئّية  
من اتريخ البشر، سواء قبل عهد الكتابة أو بعده.  جزءليس التعبري فيها ابحلروف اللغويّة، وهي كذلك  

 مع  وهو يدفنني، فكم من البشر ترك  ميكن من انحية معّينة أن نعترب كثرياً من األفراد العادّيني كمؤّرخو 
وغريها. صحيح   من حيّبه قطعاً مثينة، كما إّن كثرياً من الناس عملوا عماًل مثينا للتاريخ مبا تركوه من أدوات

أّن األشياء املاّدية الصامتة أقّل تعبرياً بكثري من الكلمة اللغويّة، ولكّنها وّسعت آفاقنا زماانً ومكاانً. 
ولنالحظ أّن من يرتك أثراً عن جمتمعه أو من حيّبه ال يعين بذلك فائدة عملّية بل تعبرياً عن شعوره. 

اهر امللموسة واملشاهدة، فإّّنم يصلون إىل اخلربة الدينّية، ومن وراء الظو   إىل ماوحينما يصل اهتمام األفراد  
كّل ظواهر   اتنتهي إليهللحقيقة اليت  توافق ويتماشى مع احلقيقة حبسب إدراكه  هنا يبدأ اإلنسان جيهد لي

 الكون. وليس هذا اجلهد الدييّن جمّرد فضول عقلّي، بل هو حاجة مغروسة يف اإلنسان. 

سان على درجات، أدانها االهتمام ابلطبيعة، ويليها االهتمام ابحلياة هذا الفضول لدى اإلن
االجتماعّية، وأعالها حبث اإلنسان عن احلقيقة داخل روحه. وأثر البيئة والثقافة ضخم يف هذا اجلانب، 

البيئة    فالبيئة اهلنديّة كانت غالباً ما تستثري لدى اإلنسان السعي إىل اخلربة الروحّية داخل اإلنسان، بينما
 الغربّية املعاصرة يغلب عليها أن تستثري لدى اإلنسان السعي إىل الطبيعة غري اإلنسانّية.

وجيد املراقب جمتمعات غافلة عن الثروة التارخيّية اليت تتوافر من حوهلا، وهذا ما الحظه فولين عند 
 نفس فرتة فولين وانبليون غري أّن املسلمني أظهروا يفم.    85-1783املسلمني حينما راقبهم يف األعوام  

من اهتّم جّداً ابلوضع البشري، وأقصد عبد الرمحن اجلربيت، وكان قد ظهر قبله املؤرّخ التونسي ابن  
، وهذا األخري هو أعظم من فّسر تغرّيات التاريخ يف أّي مكان من العامل م(  1406-1332خلدون )

العادة على هذه احلياة، ولكّن هناك من مّد   صحيح أّن املؤرّخ يقصر جهده واستكشافه يفحىّت اآلن.  
إىل  مّدا بصرمها بصره إىل ما وراء هذه احلياة. فكال املؤّرخني التونسّيني، ابن خلدون والقّديس أوغسطني

نقطة يتحّول التاريخ فيها إىل حبث يف اإلهلّيات. لعّل الغريّب املعاصر ينظر إىل هذا االهتمام بنظرة 
 يكن كذلك يف نظر من قام هبذا اجلهد.   االزدراء، ولكّنه مل

ومسارعة املؤرّخ إىل دراسة ماّدته هو سعي لتجنيب البشريّة كوارث ال لزوم هلا، فاإلبطاء عن فعل 
الشيء الصحيح يف الوقت الصحيح على املستوى الثقايّف أهّم من املبادرة على املستوى املاّدي، هذا ألّن 

وإذا أبدى اإلنسان املبادرة الالزمة وابجلهد أتيت نتائجه على الفور.  التقصري على املستوى الثقايف ال  
 اجلبال.   حتريكالالزم على املستوى الثقايف فهو يستطيع  
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م( مكتشف واملنّقب عن طروادة، اثر فضوله لصورة رآها يف كتاب   90-1822هذا شليمان )
وكان يظهر يف الصورة إينياس حيمل والده يتجاوز الثماين سنوات،    وقتها  أعطاه إايه والده، ومل يكن سّنه

إىل خارج مدينة طروادة وهي حترتق، ويظهر يف الصورة أسوار هائلة ثقيلة حتيط ابملدينة. قال له والده 
وقتها إّن األسواء خيالّية. لكن الفىت أصّر على أّن هذه املدينة ال بّد أن يكون هلا أسوار، وأعلن نّيته يف 

سّكرياً، وكان الفىت مفلساً. بدأ شليمان منذ كان سّنه مخسة عشر وحىّت صار عمره اكتشافها. كان والده  
 42اثنتني وأربعني جيمع ثروة، ويف نفس الوقت عّلم نفسه ما حيتاج من ثقافة. مثّ كّرس السنني من عمر  

تشاف ينّقب حىّت كشف النقاب عن طبقات طروادة السبعة أو الثمانية، كما اتبع تنقيبه ابك  69حىّت  
 إيثاكا يف مايسينيا وغريها. 

عن   جمّلداً( والكبري األمهّية  12وجند نفس العناد واإلصرار عند جروت الذي أخرج كتابه الضخم )
م(، وكان والده األانيّن مينعه من مثل هذا البحث املضين،   1855اتريخ اليوانن )ظهر آخر جمّلد يف عام  

 حياته آتى مثرته.   درّةيكّرس كّل وقته للعمل الذي هو  ولكن موت والده، مث إصرار زوجته على أن  

فالعقبات موجودة، ولكّن اإلصرار يتغّلب عليها حينما يكون الشغف كبرياً. وعبقرية ابن خلدون 
املاّدة العلمّية شحيحة فيه. وميدان   كانت  تتبّدى أبنّه استخرج قوانينه عن تغرّيات التاريخ يف عصر

قد جنح يف أن جيمع   حينما ينجح يف املقارنة  أن يكون دراسة مقارنة، يكون املؤرّختغرّيات التاريخ ال بّد 
 يف عقله نظرات إمجالّية ألكرب عدد من النماذج اليت تقع ضمن امليدان الذي يريد أن يساهم فيه جبهده. 

حينما وصل انبليون إىل مصر حبملته، كان يرافقه عدد من الباحثني، فقد كان الغرب مشغوفاً 
وهلذا فحينما جبمع أكثر ما ميكن من املعلومات عن احلضارات غري الغربّية وعن األداين غري املسيحّية.  

أن أجعل  م( أمكنين  1927بدأت أمجع املالحظات األوىل ألّول طبعة من كتاب األصلّي )يف عام  
أمثاهلم على مدى حضارة، كان الفضل يف الكشف عنها يعود إىل علماء اآلاثر و  21دراسيت تشمل  

حضارة، مث أضفت   31م    1961عاماً السابقة. وأضفت إىل ذلك العدد حىّت أصبح حبلول عام    130
يف أوائل القرن  إىل ذلك احلضارات االفريقّية. بينما حينما قام فيكو وهو من نيبال بدراسة احلضارات

الثامن عشر مل جيد بني يديه إالّ حضارتني. واستطاع فيكو أن يستخرج خطوطاً متشاهبة بني احلضارتني 
اللتني وصل إليه أخبارمها، احلضارة احلديثة مقارنة ابحلضارة اهليلينّية. أّما ابن خلدون، والذي مل يكن يف 

تخراج قواعد عاّمة للعالقة بني السياسة والدين، والحظ يده للدراسة إالّ حضارته اإلسالمّية فاستطاع اس
أمهّّية العصبية، أو شعور أفراد اجملتمع ابالنتماء، يف بناء الدولة. كما الحظ ابن خلدون أّن العرب 
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هبذا، أي ابنتباهه إىل قّوة ابلذات ال يكفي روح العصبّية هلم ليبنوا أّي كيان، فال يوحدهم إالّ الدين.  
 هلل يف بناء احلضارة، استطاع ابن خلدون أن يعطي التاريخ بعداً جديداً. اإلميان اب

م اكتشف يف مصر حجر رشيد،   1799ودور علماء اآلاثر رئيسّي فيما يصنعه املؤرّخ، ففي عام  
ق.م. ابللغة   196ووجد حمفوراً على هذا احلجر نّص مرسوم أصدره امللك بطليموس اخلامس يف عام  

اليواننّية، وكذلك ابهلريوغليفّية، وابللغة الفرعونّية املصريّة. وكان من حّل لغز اللغة اهلريوغليفّية واحلروف  
قد اعتمد على مقارنة النّص اهلريوغليفّي ابليوانيّن. كما مّت حّل لغز اللغة الفرعونّية املصريّة ابملقارنة مع 

 . نّص قبطي

حتّدايً بكثري وعمالً أروع بكثري، فال يوجد لغة يف   وكان فّك خطوط اللغة السومريّة عماًل أكرب
م اليت كانت قد ملك املتخّصصني تشاهبها اللغة السومريّة، وكّل ما لديهم بعض املؤّشرات من أمساء العل  

ذكرت بشكل مشوه يف اللغة اليواننّية والعربيّة. وفعاًل توّصل الباحثون إىل فّك األجبديّة املسماريّة اليت 
ا اللغة السومريّة. أّما اللغة األكاديّة فلم يكن حّلها هبذه الصعوبة، فهذه اللغة مشاهبة ليس للغة كتبت هب

حّية واحدة بل لعائلة من اللغات، هي اللغات السامّية اليت تنتمي إليها اللغة األكاديّة، وينتمي إليها 
يساعد على ّلت مشكلة األكاديّة صارت عنصراً  العربيّة واآلرامّية والعربّية واحلمرييّة واألثيوبّية. وبعد أن ح

 بسبب اشرتاك اللغتني ببعض الكلمات والنصوص واإلشارات. االقرتاب من السومريّة  

وانتصار الباحث يف األمور االجتماعّية واإلنسانّية حيتاج إىل انتصار من نوع آخر، فالعقبة اليت يف 
اراً يستحّق الثناء حينما يستطيع أن يتقّمص أفكار وجه الباحث هي تعّصبه لنفسه وقومه، وسيكون انتص

وكما قال أحد الشعراء: ، ممّن قد ينتمون إىل حضارة أخرى ودين آخر.  وحياة جمموعات بشريّة أخرى
كّلما كنت يف حالة من اجلذل أو يف حالة من البؤس أجد رفقاء ال ميكن عّدهم يقفون معي ويشعرون 

أو أكثر، رفقاء ال أعرف أمساءهم وال شكل وجوههم. فمثل هذا بشعوري، رمّبا على بعد ألف عام 
قد   االنتصار يف اخلروج من ضيق النفس هو أكرب من كونه انتصاراً عاطفّياً أو عقلّياً: إنّه انتصار روحّي.

حيدث لدى بعض األفراد هذه اليقظة اليت حتّقق هلم التعاطف مع اآلخر بدوافع شخصّية، ولكّن العادة 
شرارة أو إشارة من اخلارج فتوقظ اإلنسان. كان ممّا أيقظين شخصّياً قطعة من كتاب جيفروا دي أن أتيت  

، فهاذا الكتاب أحيا لدّي تدمري القسطنطينّية على يد القوات القادمة من فتح القسطنطينّيةفييهاردوين  
لى بعض األطالل ويف موقف آخر وقفت عم.    1204البندقّية وفرنسا ضمن احلمالت الصليبّية يف عام  

 فأحيت يل متاماً مشاهد معارك جرت قبل ذلك بتسعة عشر قرانً، كما يصفها مؤلف "أعمال الرسل". 
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وقد يستثري حادث معاصر لدى املؤرّخ البحث يف اتريخ األحداث القريبة، غري أنّه قد يستثري 
، وتدمري القدس على م  1258البحث يف جمال واسع أو واسع جّداً. فسقوط بغداد وتدمريها يف عام  

الطقطقة استثاره سقوط بغداد فكتب اترخياً فابن  م استثار كتابة تواريخ واسعة.   70يد الرومان يف عام  
موّسعاً لإلسالم، فحىّت سقوط بغداد ثبت أنّه كبوة مؤقّتة، ألن أبناء الغزاة دخلوا بعد ذلك يف اإلسالم. 

يسى، حاكم املوصل، مع أّن الكاتب يكتب ابلعربّية لذلك وّجه ابن الطقطقة كتابه إىل فخر الدين ع
 كما إّن القديس أوغسطني جتاوز كال الكاتبني املذكورين يف جعل اهتمامه الديينّ واحلاكم مغويّل مسلم.  

ميثّلون حتداّيً كبرياً لكال   وعلى رأسهم أالريك  فوق االهتمام الدنيوي، ألنّه كان حيّس أّن القوط الغربّيني
دحض مقولة إّن   األوىلسطني  غم. وكانت فكرة أو   410، بعد تدمريه لروما يف عام  املسيحيني وغريهم

مّث .  ةاملسيحيّ طمس األداين ما قبل االمرباطور املسيحّي    حماولةغزو الغرابء لروما كان عقاابً من هللا على 
جمّلداً ليجيب على سؤال: ماذا يبقى من هذه  22الغة  جمّلداً من دراسته الب 12خصص أوغسطني  

 املنظومة من الشعوب اليت تنتظم حتت لواء الدولة الرومانّية بعد سقوط هذه الدولة؟

وقد ينطلق املؤرّخ إىل كتابة التاريخ بسبب حرب كبرية تقع يف زمانه، كما فعل ثيوسيديديس 
حيداً يف إخراجه إحدى روائع التاريخ على إثر حادث حينما اندلعت احلرب بني أثينا وجاراهتا. وليس و 

جوزيفاس يفعل ذلك ابلنسبة للتاريخ اليهودّي. والفرق بني هذين املؤّرخني   اكبري يف عصره، فهذ 
وشليمان أّن شليمان اختار عن عمد االنسحاب من أّي نشاط عملي يف البيئة من حوله ليفرّغ نفسه ملا 

أمور   فرضتؤرخون اآلخرون كانوا يف معمعة النشاط العملّي من حوهلم، مث اعتربه رسالة حياته، بينما امل
. وكم كان هذا التحّول نعمة ال حيلة هلم هبا إىل أن أخرجوا عن نشاطهم، فتفّرغوا للعمل التارخييّ 

 للبشريّة.  

 وحصل أّن العديد من املؤّرخني، مثل هريودواتس وعالء الدين جويين ورشيد الدين احلمداين قد 
حصل لديهم حتّمس كبري وكل منهم يرى أمامه دولة عاّمة، وّسعت آفاق املؤرّخ إىل أقصى ما كان معروفاً 

 من العامل، فقام كّل منهم إبثبات ما عرفه من واقع العامل يف عصره. 

ومن أشّد الدوافع إاثرة للمؤرّخ حصول املقارنة يف عقله بني الواقع احلايّل الذي هو أمام عينيه 
ة سابقة درسها فوجد الفوارق بني احلالتني ضخمة إىل حّد ال ميكن إغفاهلا. ويكون السؤال حينئذ: حبال

كيف أمكن ملثل هذه األوضاع القدمية أن يتمّخض عنها واقع خمتلف متاماً؟ وعندها يكون البحث 
يف ان يالحظان كميكن أن نتذّكر هنا مرّة أخرى ابن خلدون وفولين، فقد كا  التارخيّي من أعمق األحباث.
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تقّلبت الظروف حىّت حتّولت األحوال إىل ما صارت عليه يف زماّنم، وكان الواقع املعاصر يبعث األسى 
 يف قلب املؤرّخ. 

حدث معي شخصّياً شيء من هذا الدافع، فقد كنت جالساً أأتّمل ميسرتا على الشاطئ 
سيس ميسرتا يف فرنسا يبدوان كنشاطني تدمري قصور ميسينا يف اليوانن وأت  أنّ   الفرنسّي وخطر ببايل

متقابلني مع أّن تدمري قصور ميسينا حدث يف القرن الثاين عشر قبل امليالد وأتسيس ميسرتا حصل بعد 
م خطر ببايل أنّه حدث يل   1914مّث ملا انفجرت احلرب الكربى يف عام    ذلك أبربع وعشرين قرانً.

 ينانفجار حرب كبرية أمام عييّن كما حدث أمام عي  ق.م.، أعين  431مثلما حدث لثيوديديس يف عام  
، ابلرغم من أكثر من ثالثة املؤرّخ اليوانيّن. وفعالً كان كّل من التارخيني معلماً لتحّول كبري يف اجّتاه التاريخ

يف عام   له  وعشرين قرانً تفصل بينهما. وقادتين هذه املالحظة إىل أن أوافق فيكو )يف مالحظة فطنة
  أّن التارخيني فيهما مقدار من التوازي رغم البون الشاسع من التاريخ الذي يفصل بينهما. م( إىل1744

واملؤرّخ ال يقوم بعمله بدافع عقلّي فحسب، فعواطفه تستثريها األحداث، وأهّم عاطفة شعوره   
احندار وسقوط اتريخ  برهبة الواقع الذي يطّلع عليه، فهذا جيبون يكتب يف آخر دراسته اليت مسّاها  

"إنّنا نطّلع على واقع ضخم رهيب، رمّبا يكون أكرب ما مّر على البشريّة". وميكن ،  االمرباطوريّة الرومانّية
يشعر   كان كّل منهما  أن نقول إنّه حينما أتى أالريك ليدّمر روما وحينما أتى هوالكو ليدّمر بغداد فقد 

أو ذاك كان يشعر يف نفس الوقت   ائد الكثري الرتحالالقابإلجالل للمدينة العظيمة أمامه، ولكّن هذا  
  146وكذلك ملا كان سيبيو إمييليانوس ينهي تدمري قرطاجّنة يف عام  سّكان املدينة الكساىل.  لابحتقار  

اعرتف لرفيقه بوليبياس أنّه متلؤه الرهبة ملا يتوقّعه من أّن روما ستصادف مصرياً وحموها من الوجود  ق.م.  
م بني   1912وأان حصل معي شعور مشابه وأان أجتول يف عام  به ما حيدث لقرطاجّنة.  من التدمري يشا

أطالل كريت اليت تعود إىل األلف الثاين قبل امليالد، فقد قلت لنفسي لعّل مصرياً مشاهباً حلضارة كريت 
حىّت رأيت  ها قد عشت  ينتظر االمرباطوريّة الربيطانّية. وحااًل طردت مثل هذه األفكار من رأسي، ولكن

م، أي   1960الباكستانّية يف عام  -وبدت بعض مشاهد شبه القارّة اهلنديّةتلك اخلاطرة.  بعيين حتّقق  
 بعد رحيل بريطانيا بثالثة عشر عاماً مثلما بدت املشاهد الربيطانّية اليت أخالها الرومان. 

توّجسه من البالء فال نستغرب الوجوم الذي أتى على سيبيو إمييليانوس يف ساعة الظفر ملا  
الذي قد يلي الظفر، وهو الذي حتّقق فعالً. فالفخر واالستعالء يسبقان املصيبة. هلذا فإّن هريودوتس ملا 

ر القارئ يف سّت جمّلدات حلالة الفوز والتوّسع جمّلدات، فقد حضّ كتب اتريخ احلضارة األخيمّية يف تسع  
ق.م.، وهي مفارقة يسّموّنا   479-480ط، يف األعوام حىّت يرينا الصورة املقابلة من االحندار والسقو 
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ومثل هذه املفارقة ما حدث للمغول بعد كّل ما اكتسحوه مّث جاءت هزميتهم  .  34يف زماّنم حسد اآلهلة
م. وهاهم األمريكان يف أايمنا يالقون اهلزمية على يد 1260يف عني جالوت على يد املصرّيني يف عام  

نا ما يعّلمنا التاريخ من قلب األدوار وأثر الغرور. فاإلنسان يبقى وهو خملوق فاٍن واملقصود هالفييتنامّيني.  
 يرفع نفسه ليجعل نفسه مركز الكون. 

، شفقة  عندهلكّن املؤرّخ عليه أن يظهر عنده عواطف أخرى غري الفضول، فعليه أن يكون  
كيف تكون هااتن العاطفتان متالزمتني، وإحساس ابجلالل وهذا ما تعّلمنا إاّيه األداين. رمّبا ال يظهر  

، فال جناه لإلنسان حينما يعيش حياة األرض وهو منفصل عن اخلالق، حينما تنفصل ان ولكّنهما متالزمت
هذه احلياة العابرة عن احلقيقة اليت ال حيّدها زمان، وهذا الرجوع إىل اخلالق هو يف نفس الوقت رجوع من 

 النزاع إىل التوافق واالنسجام. 

 

 

 

 
إن كانت األمم هي اليت و وهو قدر حكيم رحيم،  ّل شيء يف الكون،حنن املسلمني ال حنب مثل هذه التعبريات، ألّن قدر هللا حيكم ك 34

جتلب على نفسها اخلسران، أو تكسب لنفسها الفوز واالزدهار، كما يعلمنا القرآن: "إن هللا ال يغري ما بقوم حىّت يغريوا ما أبنفسهم"  
 )سورة الرعد( ع.ل. 


