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بليخانوف
ترجمه وقدم له
إحسان سركيس

مقدمة

يستأثر الرد البارز باهتمام الناظر فنني التاريننخ والمعتننبر بننه ،ويفتقنند عننندما

تسننتدعيه حاجننة راهنننة فتتلامننح الصننورة الآلقننة الننتي بقيننت عننن أمثنناله

الماضين فإذا وصل إلى مركز السلطة والنفوذ فقلما ينتفي التململ منننه

والضيق به حتى يكاد أن يجري علننه مننا أوردتننه حكمننة صننينية قديمننة:

»الرجل العظيم مصيبة عامة«.

وتطننل هامننات كننثيرة ،مننن خلال العصننور ،لا تننزال إلننى اليننوم موضننع

التقييم ومثار الجدل واختلاف الننرأي فيهننا أو الحكننم عليهننا ،وذاك لأن
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من شأن التاريخ هذه المزيننة أو هننذه المشننكلة ألا وهنني إمكننان كتننابته

دائمًا من منظور جديد .وكأن كل عصر ميسننر لأن يكتننب التاريننخ مننن
وجهة نظره فيرى الماضي مننن خلال اهتمامنناته والأفكننار السننائدة فيننه:
وكنأن التارينخ ،بمعننى منا ،حنوار بينن الحاضنر والماضني أو هنو ،علنى

الحقيقة ،إعادة كتابة وإعادة تفسير مستمرتين .ولئن كان التاريخ حننواراً

بين الماضي والحاضر فهو أيضنًا حننوار بيننن المننؤرخ والقننارئ ،وبنذلك
تصنننبح الحنننوادث ذات قيمنننة عنننندما يسنننتنطقها المنننؤرخ علنننى قننندر

مسؤوليتها ومدى تأثيرها في وضع الإنسان وتوجيه مصيره.

إن دور الفننرد البننارز أو العظيننم فنني التاريننخ ليننس مجننرد معضننلة عمليننة

وإنما يؤلف مشكلة من أعظم المشنناكل النظريننة فنني التحليننل أو التأويننل

التنناريخي .وموضننع الخلننف فنني الآراء حولهننا يكمننن فنني الفلسننفة أو

النظرة العلمية التي يعتنقها من يكتب التاريخ وإن ظل غالباً اهتمننام كننل
فلسننفة تاريخينة بإقامننة تنوازن شننبه معقنول بينن الندور الننذي لعبننه البشننر

والمسرح المكيف النذي قندم منواد »مآسني« التارينخ الإنسناني والنذي

قدم أحيانًا قواعدها ونواميسها ولكنه لم يقدم إطلاقاً تصاميم وحبكات
تلك »المآسي« .وما ذاك إلا لأننا لا نستطيع أن نتصور الكائن البشري

إلا في محيط وفي وضع وحالة.
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لقد ازداد الاهتمننام ،فنني زماننننا ،بننأقوال الرجننال البننارزين وأعمننالهم إلننى

درجة لم يرق إليها قبلًا .ولعل هذا الاهتمام يرتكننز إلننى حقيقننة أساسننية

وهي عدم الاستغناء عن الزعامننة ،حننتى اليننوم ،فنني كننل حينناة اجتماعيننة

وفي كل شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي أو السياسي ،فضننلا ً عمننا

يستدعيه الشنكل المركنزي البنالغ التعقيند فني الندول المعاصنرة ،وتعندد

مهامها ووضعها الإمكانات الهائلة ،في التقدير والتقريننر ،بيننن أينندي قلننة

من الناس.

وتجننري فنني أيامنننا هننذه معنناودة هننذا الموضننوع ولعننل الحننادي عليهننا
ظنناهرة تاريخيننة تميننز بهننا النصننف الأول مننن هننذا القننرن .وهنني كننثرة

الرجال البارزين فيه ،وهؤلاء لعبوا أدوارًا كان لها انعكاسها الكبير داخل

بلادهم وفني العنالم أجمنع ،وفني مجنال تقيينم أعمنالهم كنان لا بند منن
تأمل ما أصابوا أو أخطننأوا ومننا قنناربوا فيننه القصنند أو جننانبوه ومننا كننانت

تسننتدعيه الحاجننة الزمنيننة مننن مواقننف وأعمننال ومننا اسننتقلوا فيننه بنننوازع

فردية .يضاف إلى ذلك ما يثار على الصعيد النظننري مننن مناقشننات فنني

دنيننا الفكننر التقنندمي بعامننة واليسنناري بخاصننة ،حننول دور الجمنناهير

ومبادهاتها وحننول العفويننة والتنظيننم ،التنظيننم المنبثننق تلقائيناً مننن خلال

العمل والممارسة أو التنظيم الذي يحكمه أو يفرضه حننزب يمثننل وعنني
الطبقة أو وعي الشنعب .كمنا يتفنرع علنى البحنث تأمنل دور النخبنة أو
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القلننة فنني تمثننل هننذا الننوعي واسننتيعابه والقيننادة أو الريننادة بمقتضنناه أو

انبثنناق القيننادة فنني اللحظننات الحاسننمة الننتي يبلننغ فيهننا وعنني الطبقننة

ذروتنننه ،فننني الثنننورة مثلًا ،فتختنننار الطبقنننة قادتهنننا منننن خلال الفعنننل

والممارسة..

هذا وذاك من الأسباب والبواعث يدعوان لمواجهة دور الأفننراد البننارزين

في ظل الظروف الموضوعية وفي ظل ما أتيننح لهننم مننن النفننوذ والشننوكة

حتى يمكن الوصول إلى بعض الملاحظات أو التعاميم أو النظريات.

ونحنن فني هنذه المعالجنة نمضني فني تمناس منع مختلنف الآراء القريبنة
أو الموافقننة لمننا تننؤمن بننه ونعتقنند ومننع مننا يخننالف منهننا فنني الننرأي لأن

المشننكلة فنني احتوائهننا الموضننوعي والننذاتي تقتضنني ألا ينصننرف الننرأي
فنني صننراع مننع هننذه النظريننة أو تلننك قنندر الاهتمننام بننالتفكير معهننا مننن

خلال وجهنة النظنر النتي تأخنذ بهنا .لهنذا فسنبيلنا الإلمنام بالعديند منن
النظريات والمبادئ ،كما لو كانت جميعها صحيحة أو مجدية ،وردها

إلى شيء من الوحدة والتركيب ،من خلال الموافقة أو المعارضة ،كما

لو كان ذلك ممكناً وتقبلها جميعنًا بعند إعطائهنا حيزهنا المعقنول ،لأن
كل فهم أو تفهم يتضمن انعطافاً منهجيناً لا يسننتبعد القناعننة وموجباتهننا

ولا يحننننل محلهننننا ،ولأن تعنننندد الآراء واختلاف المناهننننج لا بنننند أن
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يكشف للمرء أن تعدد الطرق التي تستهدف الحقيقننة ليننس بالضننرورة،

خطأ محضًا وبدونه لم يكن بالوسع أن يكون لهما تاريخ.

ويشنننهد عصننرنا تفجنننر الكليننات ،المعننناني الشننناملة ،ومننا كنننان منهننا

مسننلمات لا يمننارى فيهننا .وإذا كننانت الوحنندة أو الشننمولية هنني مننن
منننازع العقننل فننإدراك المعنننى الشننمولي لا يتننم إلا باعتبننار حقيقننتين:

الأولننى هنني أن الإنسننان يننروم أن يكننون شنناهدًا للحاضننر وشنناهدًا علننى
الماضنني وهننو لا يجهننل أن الماضنني بعنند مننن أبعنناد الحاضننر .ومننا مننن

نظام أو منهج أو سياق عام ينشننأ مبتننوت الصننلة بمننا سننبقه لأنننه يحمننل

في صلبه سلسلة من الأهداف ،لهذا فسبيله أن يسننتند إلننى نظننام قبلننه،

ولكنه ،في استناده هذا لا يرجع إلى مجموع أحننداثه وإنمننا إلننى جننانب

مننن سننياقها فيسننقط منهننا ويزينند .والحقيقننة الثانيننة هنني أن الوحنندة أو
الشننمولية لا تقننع إلا علننى مراحننل وبننأجزاء تتكامننل لهننذا يغنندو مفينندًا

وضروريًا مشاققة الآراء من جانب والاعتراف بننأن لنندى الآخرينن بعنض

الحقائق أو أنهم وصلوا ،في مجال حقيقتهم الننتي يؤمنننون بهننا إلننى حنند

قد يكون بالغ الدقة والوضوح والسمو.

ولعننل السننؤال الننذي يطننرح نفسننه هننون :ن ن مننا هنني القننوة الننتي تحننرك

الشعوب؟
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ولقد اختلاف الجواب باختلاف الأزمنة والأعصر فكان ينصرف قننديماً

على الدور المتمثل في القندرة والكفنناءة اللنتين كننان يمتلكهمننا الإبطننال
والحكام العظام .ولكن هذا المفهوم طرأ عليه مع الزمن تبننديل وتعننديل
فلم يعد يؤخذ به على علاته وعلى وجه التفننرد والإطلاق ،وكننذلك لننم

يعد يؤخذ بالفكرة التي ترى الحياة المسرح الكننبير المشننرع أبنندًا ينندعو

الممثليننن لأدوار ملزمنننة محننددة فننالغلو فنني الأولننى إسننقاط للأسننباب
الموضننعية والغلننو فنني الثانيننة إسننقاط للننوعي الننذاتي وحريننة الاختيننار

والمجهننود الإرادي والحينناة لا تحتمننل هننذه الفرقننة النظريننة ،وجميننع
المنندارس الننتي تننناولت هننذا الموضننوع أو تتننناوله تنندور حننول هننذين

القطننبين مننن الآراء أو بينهمننا :إعطنناء الفننرد الأولويننة المطلقننة والأثننر

الحاسم أو الجبرية المطلقة.

تأويل التاريخ
يتفق الباحثون على أن الإنسان كائن تاريخي لأنه إنما يعمل فنني الزمننان
ولا تاريخ إلا بالزمان ،ومن هنننا ارتبطننت كننل نظريننة فنني التاريننخ بنظريننة

في الزمان ،والإنسان هو الوحيد بين الكائنننات الحيننة الننذي يعنني الزمننن
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لهذا فهو الوحيد ذو التاريخ .وقد ذهب بعضهم إلنى اعتبنار هنذه المندة

الزمنيننة وفق نًا لأحننداث ومقاصنند معينننة وهننم فريننق أصننحاب النظريننات

الدينينننة فننني الزمنننان وفننني التارينننخ النننذين ربطنننوا الزمنننان بنننالخلق الأول

وبمصير الإنسان فنني النندنيا وبنهايننة يرتبننط بهننا حسنناب وعقنناب وثننواب
وفريق ربطوا تلك المدة بأحداث فلكية كونية بمعزل عن كل المعنناني.

ومنهم من اعتبر للتاريخ مسارًا واحدًا ومنهم من اعتننبره دوائر ومننن قننالوا

بالأول تصوروه معرضًا »للروح المطلقة« وهي تفض مضمونها على مننر
الزمننان اللامتننناهي ومننن قننالوا بالثانيننة تصننوروه دوائر ،أمننا مقفلننة هنني

الحضارات المختلفة أو دوائر يفضي بعضها إلى بعض ولها عودات.

ومن خلال العديد من المدارس أثيرت مشنناكل فلسننفة التاريننخ ،وأولهننا

نسبية التاريخ وثانيها مشكلة العلية وثالثها مشننكلة التقنندم والتخلننف فنني

مجرى التاريخ وهل هناك خط للتقدم مستمر قدماً أو ثم تقنندم وتخلننف
دون قاعنندة أو قننانون ورابعهننا إمكننان التنبننؤ بمننا سننيكون عليننه التاريننخ،

ومنهم من ذهب إلننى التفنناؤل ومنهننم مننن ذهننب إلننى التشنناؤم وبعضننهم

الثالث زعم أنه بمعزل عن كليهم.

لقد دخل على التاريخ من معطيات العلوم والبحوث الجدينندة مننا جعلننه

يطرق مجنالات لننم يكننن لنه شننن بهننا ودخننل فني الاتجنناه والشنمول مننا
جعله يأخذ طريقه في العمق فصار يهتننم بالشننعوب لا الأفننراد وبالقواعنند
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الشننعبية الواسننعة لا القمننم والملننوك ثننم أصننبح فنني القرنيننن الماضننيين

برجننوازي المنطلننق وقنند تحننول الآن فصننار ،بالضننرورة ،شننعبيًان كمننا

انصننرف اهتمننامه إلننى العوامننل والتيننارات التحتيننة والخفيننة ،ولننم يعنند

الحنننادث التننناريخي هنننو الحنننادث السنننكوني الثنننابت بنننل أصنننبح فننني

ديناميكية تحولية متصلة الحلقات.

التأويل المادي للتاريخ
إن التغيرات في شكل الإنتاج الاقتصننادي والتصننادم بيننن الفئات الننناجم

عن تلك التغيرات إنما هو عامل تقريري حاسننم فنني تاريننخ الإنسننان .إن

مجننال التاريننخ خاضننع »لضننرورة« تكشننف عننن ذاتهننا عننبر جملننة مننن

الأحننداث الطننارئة الننتي تكننون تجربتنننا اليوميننة أمننا هننذه الضننرورة فنني

أعماقها فهي ضرورة اقتصادية .وبمننا أن الضننرورة الاقتصننادية هنني الننتي
تسننطير علننى التاريننخ فننإن أفعننال البشننر قنند تعمننل بانسننجام مننع تلننك

الضرورة أو ضدها فيكون مآلهننا أن تصننبح عديمننة المفعننول ،وذلننك أن

الأفعال الإنسننانية لا تصننبح ذات مفعننول إلا إذا عملننت بالانسننجام مننع

تلك الضرورة ،أما التطور الاقتصادي للمجتمع الذي يلعب فيننه التوسننع
المستمر لقوى الإنتنناج دور النندافع والمحننرك فننإنه لا يسننير سننيرًا سننهلا ً
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وإنما ينمو بفضل تعارض أو تناحر لا ينقطع بين قوى الإنتاج مننن جهننة
وبين علاقننات الإنتنناج المقيندة الزاجننرة أو الأشننكال القانونينة منن جهننة

أخرى.

ودعنننوى التارينننخ ،فننني الجننندل الماركسننني ،هننني دعنننوى تسنننتقر فيهنننا

موضوعيًا جميننع الفننترات الننتي أوجنندتها دعننوى سننابقة ولكنهننا تحتننوي

بذاتها على بداية التطور المقبل .ويننرى هننذا الجنندل اعتبننار الوحنندة فنني
التناقض )وبخاصة التناقض الموضوعي ن الذاتي أو الشننروط الموضننوعية

والممارسة الثورية( ويتجلنى ذلنك فني كنل مظهنر وبالتنالي فني العلاقنات

التي تقوم بين شتى المظاهر والسمات.

وعندما كان ماركس يفكر في التطور وديناميكيننة التاريننخ لننم ينطلننق مننن

شكل معين من الإنتاج ولكننن مننن الننناس أنفسننهم» :لقنند بنندأ البشننري

يتميزون عن العجماوات منذ أن شرعوا في إنتنناج وسننائل الحينناة .إنتنناج
حينناتهم الماديننة بطريقننة غيننر مباشننرة« .وبهننذه المثابننة فالإنسننان الفننرد

تنناريخي فنني جننوهره لأنننه يعيننش فنني الزمننان ويتجنندد بننأحوال وظننروف

معينة ووجوده عملية زمنية تتجدد بالميلاد والموت وتتألف مننن سلسننلة

متصننلة الحلقننات تتننألف مننن منناض وحاضننر ومسننتقبل .وتجننري هننذه

العملية فنني إطننار علاقتننه مننع الآخريننن وعلاقنناته مننع الطبيعننة .فننإذا كننان

الفرد كذلك فإن العلاقات بين الأفراد هي أيضاً علاقات تاريخية وحياة
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الإنسان حياة تاريخية وعالم الإنسان هو عالم التاريخ أو الصيرورة .وإذا

كانت حياة الإنسننان منننذ كننان عبننارة عننن سلسننلة متصننلة الحلقننات لا

انفصام فيها ،فإن الإنسان ،إذن ،يصبح ابناً للماضي بأسننره وثمننرة هننذا

الماضنني برمتننه وهننو يصنننع التاريننخ والتاريننخ بنندوره يصنننعه فنني جدليننة

حياتيننة لا تنتهنني .والإنسننان فنني تفنناعله مننع التاريننخ مننوجه ومننوجه لأن

سير التاريخ تحركه فكرة النشوء والارتقاء ،وهي الفكرة التي تحرك كل

الخليقة نحننو إنسننانية أكمننل تخلننق لنفسنها فني كننل مرحلننة منن مراحننل

مسيرها على الأمننام الإطننار الاجتمنناعي والاقتصننادي والسياسنني الملائم

لوضعها ونضجها فني حركنة تطورينة جدلينة يسنتمر بهنا الخلنق ،فتارينخ

الإنسان هو الإنسان وبالتالي فإن جذور الإنسان هي الإنسان نفسه.

وثمننة ثبننات نسننبي فنني السنننن الطبيعيننة وتطننور للظننواهر الحيننة فنني وقننت

معًا ،جدلية الإصرار على أن في التكوين أسباباً لا بنند بالغننة غاياتهننا وإن
الكائنننات الحيننة وبخاصننة الإنسننان فني تطنور متمنناد لا يقننف وأن ذلننك

الثبات وهذا التطنور مترابطننان معنًا متزاوجننان فني نسننق ومسننيرة جدليننة.
وهكذا تسود حركة جدلية بين الإنسان والتاريخ فالتاريخ يصنع الإنسان

ويكفيه والإنسان هو الذي يصوغ التاريخ ويصوره.

ويرى منناركس فنني كتننابه »رأس المننال« أن نقطننة الانطلاق هنني العمننل

الذي يعود بكليته إلى الإنسان ويرى أن ما يميز أسوأ مهندس مننن أبننرع
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نحلننة هننو أن المهننندس يبننني الخليننة فنني رأسننه قبننل أن يبننني الخليننة فنني

الواقع والنتيجة الننتي ينتهنني إليهننا الصننانع توجنند مسننبقاً فني مخيلتننه فهننو

يحقق هدفه الخاص الذي وعاه والننذي يحنندد ،كقننانون ،طريقننة عملننه

المشفوعة بإرادته.

ومننن ذلننك أن الكننائن إنمننا يتميننز بكننونه غيننر محنندد كلينناً بالشننروط

الموضننوعية وأن جنندله النننوعي لا يننرد إلننى دوريننة إعننادة الإنتنناج ولكنننه

يدخل بين الحاجة والشروط الموضوعية وساطة مشروع.

ولكن كيف يمكن ،انطلاقًا من نوعية العمل الإنساني ،أن تتطننور ،مننن
خلال الفاعلية الاجتماعية التي يمارسها الناس لتأمين شروط وجننودهم،

علاقننات معينننة فنني كننل فننترة تشننرط بنندورها جانب ناً مننن هننذه الشننروط

الموضننوعية وتصننبح »الطبيعننة الثانيننة« الننتي يصنننعها الإنسننان ويتلاقنني،

من خلالها ،جدل العمل وجدل التاريخ.

»إن الناس يصنعون تاريخهم الخاص ضمن شروط يجدونها سابقة لهم

ومعطاة وموروثة من الماضي«.

ومقتضننى ذلننك أن الصننيرورة تصننبح ممكنننة وظهننور الجدينند هننو ،فنني
الوقت نفسننه ،تقنندم ،تقنندم يصننبح المظهننر الأول ،مننن خلالننه ،مظهننرًا

رئيسننيًا عننن طريننق قفننزة نوعيننة تتناسننب مننع الممارسننة الننتي تقننوم بهننا

الطبقة الموعودة بالمستقبل حتى الوصول إلننى مجتمننع لا طبقننات فيننه،
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وعندها يتم الانتقال من عصر الضرورة إلى عصر الحرية ونهايننة مننا قبننل

التاريخ .وبذلك تدخل القوى الغريبة والموضوعية ،التي تحكننم التاريننخ

حتى اليوم ،في نطاق رقابة الناس واعتبارًا من ذلك الحيننن يصنننع الننناس
بملء وعيهم ،وتاريخهم والأسباب الاجتماعية التي يضعونها قيد الفعننل

يمكن أ ،تبلغ ،بنسب متزايدة ،الأهداف المرجوة.

صفحتان أمام الإنسننان فنني مواجهننة التاريننخ :الشننروط الموضننوعية الننتي

صنعت الإنسان في فترة معينننة مننن التاريننخ وصننفحة الإنسننان الصننانع نن

المطور لهذه الشروط ،طبيعة مطبوعة وطبيعة تترك طابعها وميسمها.

ولا يوجنند سننوى واقننع تنناريخي هننو جمنناع الممارسننة الاجتماعيننة الننتي

تتلبس وجهي الطبقة والجماهير .ولكن كيف يمكن التوفيق بيننن هننذين

الوجهين؟ إن ما هننو حقيقنني وصننحيح ينصننرف إلنى أن أوضنناع الطبقننة

تشكل القاعدة الموضوعية لحركة الجمنناهير وهنني الحركننة الننتي تسننتقر

في الشروط الموضوعية لحاجات الطبقننة وتطلعاتهننا .والجمنناهير ليسننت

أفرادًا منعزلين وإنما جماعية أو جماعات لها مشننروع واحنند ولا يمكننن
لهنننذا المشنننروع أن يقنننوم إلا علنننى أسننناس منننن الأوضننناع والشنننروط

المشننتركة .ويتننم ذلننك عنن طرينق انتقننال الطبقننة ،بنذاتها ولننذاتها ومننن

خلال الممارسنننة ،إلنننى واقنننع آخنننر .ولا يعنننني ذلنننك مجنننرد الانتقنننال

الاقتصادي ن السياسي ،وإنمننا تتكننون الننذات علننى أسنناس مننن الشننروط
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القائمننة ويسننري ذلننك إلننى المجننالات كافننة مننن اقتصننادية وسياسننية

وإيديولوجية.

وتكننون الننذات هننذا هننو تنندرج معقنند تتخللننه الصننراعات والنكسننات
ويرتكننز علننى الشننرائط الطبقيننة ولكنننه يعمننل بشننكل مننن الاسننتقلال

والانقطنناع عنهننا ،واسننتقلال الننذات هننذا بالنسننبة إلننى تلننك الشننرائط،

يستحيل إلى شكل من القوة المادية التي »تصنع التاريخ«.

إن فكرة الكلية تبقى تصوراً جديًا فنحن لا نسننتطيع أن نننرى الكننل بينند
أننا نعيش فيه ونحن لا نستطيع التصرف فيننه كمننا نهننوى ولكننننا نرتننب

فيه حياتنا والتاريخ في مجموعه لا يتكرر أنه تاريخي حق ناً وليننس طبيعي ناً
وتبقى الفكرة القائلة بوجود كل منظم فيه لكل ظاهرة مكانتهننا الخاصننة

بهننا وليننس فنني هننذا مجمننوع مننن المصننادفات بننل كننل الخصننائص

الأرضية تندرج في الوحدة الأساسية.

وليس ثمة وحدة في التاريخ العام وإنمننا ينشنند الإنسننان الوحنندة دون أن

يدركها ومزج الإنسانية كلها في وحدة هو حنند التاريننخ بمعنننى أن هننذه

الوحدة لو تحققت لانتهى التاريخ.
ابن خلدون
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وليست هذه المفاهيم في مراميها العامة بغريبة عن تراثنننا ،فننابن خلنندون

يقول في مقدمته:

»إذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحول العالم

بأسره وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث«.

ويقول في موضع آخر قننولا ً ينننم علننى فهمننه العلاقننة الجدليننة الننتي تربننط

الإنسان بتاريخه:

»حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماعي الإنسان الذي هو عمران العالم
ومننا يعننرض طبيعيننة ذلننك العمننران مننن الأحننوال مثننل التننوحش والتننأنس

والعصبيات وأصناف التقلبات للبشر بعضهم علننى بعننض ومننا ينشننأ مننن

ذلك من الملك والدول ومراقيها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومسنناعيهم

مننن الكسننب والمعنناش والعلننوم والصنننائع وسننائر مننا يحنندث فنني ذلننك

العمران بطبيعته من الأحوال«.

كما اهتنندى ابننن خلنندون إلننى أن التاريننخ لا يعينند نفسننه وأوضننح ذلننك

إيضاحاً لا لبس فيه فكتب يقول:

»مننن الغلننط الخفنني فنني التاريننخ الننذهول عننن تبنندل الأحننوال فنني الأمننم

والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام وهو داء دوي شديد الخفنناء إذ لا
يقننع إلا بعنند أحقنناب متطاولننة فلا يكنناد يفطننن لننه إلا الآحنناد مننن أهننل

الخليقننة ،وذلننك أن أحننوال العننالم والأمننم وعننوائدهم ونحلهننم لا تنندوم
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على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر ،إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنننة

وانتقال من حال إلى حننال وكمننا يكننون ذلننك فنني الأشننخاص والأزمننان

والإعصار فكذلك يقع في الآفاق والأقطار«.

ويعتمد ابن خلدون فنني اسننتنتاجاته علننى الحضننارات العدينندة البننائدة أو

القائمة في زمننانه لينندلل علننى أن التاريننخ ليننس تكننرارًا أو عننودًا متواصننلا ً

على بدء وإنما هو تطور وهذا الخلننق لا يننزال يرتقنني فنني سننلم »التنندرج

فنني المخالفننة حننتى ينتهنني إلننى المباينننة بالجملننة« كمننا أنننه فطننن إلننى

حقيقة الوعي الذي لا يحظى به إلا الآحاد لأن الإنسانية كننانت قننديماً

تسنناق إلننى مصننيرها فنني غيبوبننة بيننن اليقظننة والننوعي ،ويننزداد وعيهننا

وضننوحًا أكننثر فننأكثر ،فالتاريننخ إذن هننو وعنني التطننور والاضننطلاع بننه

والإنسان هو الكائن الذي بفضننله ينقلننب التطننور الشننامل لكننل الطبيعننة

تاريخاً بالمعنى الإصطلاحي.

وبحق قال ايف لاكوست» :قبل القرن التاسع عشر لم يكتب لأحد أن

يفوق »توسيديد« سوى ابن خلنندون فننالأول قنند اخننتراع التاريننخ وعلننى

يد الثاني اكتسى هذا التاريخ صيغته العلمية«.

دور الفرد البارز من خلال تأويل التاريخ
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لننم يعنند المننرء ،فنني أيامنننا ،بحاجننة لأن يقننف طننويلا ً أمننام مننا جنناء بننه

»كارليننل« فنني تعظيمننه مننن شننأن الرجننل البننارز ولا أمننام مشننايعه وتننابعه

»فريدريك أومز« وهو من أكثر دعاة التأويل البطولي للتاريخ غلوًا بعننده،
إذ أن جميع الذين يرون أنننه مننا مننن تبنندل اجتمنناعي طننرأ لننم يكننن مننن

صنع رجال عظام وأن »تلقائيات« اليننوم الننتي تجعننل ذلننك ممكنناً هنني
نتيجة الأفعال والأمثال التي فعلهننا وسنننها الأفننراد البننارزون لا يصننمدون

أمام الحجة القاطعة وهي أنه مهما تكن أسماء الأفراد التي تقترن بتلننك

الحركننات أو الأعمننال العظيمننة فليسننت هننناك بينننة علننى أنننه لننم يكننن
بالإمكنننان الاسنننتغناء عنننن أولئك الأفنننراد ،بمعننننى أن تلنننك الحركنننات

والأعمال ما كانت لتحدث بدونهم.

ولننم يننؤد رد الفعننل حيننال »المننذهب البطننولي الكننارليلي« فنني القننرن

التاسع عشر إلى إنكار ضرورة وجود البطنل والفعنل البطنولي فني التارينخ

حتى ولو إلى إنكار ضرورة البطل والفعل البطننولي ولكننن مننا قننال بننه رد

الفعل ذاك هو أن الأحداث التي أدى إليها مثل ذلك الفعل البطولي قنند

تقررت بواسطة النننواميس التاريخيننة فنني الفننترة الننتي ظهننر فيهننا البطننل أو

بواسطة احتياجات تلك الفننترة ،وقنند اختلننف المفكننرون والفلاسننفة فنني

وصننفهم هننذه الاحتياجننات الملحننة الضنناغطة فقيننل أنهننا احتياجننات
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»ميتافيزيقيننننة« أو »مثاليننننة« أو »سياسننننية« أو »اقتصننننادية« ،ويمكننننن

استعمال تعبير »احتياجات اجتماعية« ليشمل جميع تلك الأصناف.

ولعنل الأنمننوذج الكامننل للتفسنير المثنالي يرجننع إلنى »هيجنل« فالرجنل

العظيننم ،فنني نظننره كمننا فنني نظننر »اشننبنجلر« الننذي يحننذو حننذوه فنني

هذا الشأن ليس نتناج الأحنوال الماديننة أو الاجتماعينة أو البيولوجينة بنل

أنننه فنني المقننام الأول تعننبير عننن »روح« العننالم فنني زمنننه أو أنننه »روح«

حضارته ،والرجننال العظننام لا يصنننعون التاريننخ ويكيفننونه إذ تسننتدعيهم
»الأزمنة العظيمة« ،أما الأزمة العظيمة فهي تلك الفترات الانتقالية التي

ينهننض فيهننا الجنننس البشننري مننن مسننتوى مننا مننن مسننتويات الحريننات

والتنظيننم إلننى مسننتوى غيننره .ولننم يكننن انتصننار يوليننوس قيصننر انتصنناراً

شخصياً بل كان حافزًا لا واعيًا هو الذي هيأ تحقيق ما كننان قنند نضننج

الزمن من أجله .وهذه هي حال جميع الرجال التاريخيين العظننام الننذي

تنطوي أهدافهم الخاصة على تلك القضايا الكبرى التي هنني إرادة روح

العالم.

إن نشاط البطل يجننب أن يفهننم ليننس كفعننل صننادر عننن فننرد ضنند بيئة

وإنمننا كعمليننة متفاعلننة حتمينًا ،عمليننة صننادرة مننن جننانب مننن جننوانب
الحضننارة ومتعلقننة بننالجوانب الأخننرى أي أن الإنسننان لا يسننتطيع أن

يفعل ألا ما تسمح به حضارته ولكن الحضارة ،وهننذا حكننم قنناطع ،لا
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تسننمح إلا باتجنناه واحنند للتطننور وليننس هنالننك مننن احتمننالات أخننرى
أصننيلة لننذلك .ويننرى هيجننل أن »أمجنناد الإرادة إنمننا هنني أوراق يابسننة

ولم تكن يوماً بأوراق خضراء«.

إن النظريننة الميتافيزيقيننة القائلننة بوحدانيننة الكننون وبكننونه جننوهرًا واحنندًا

تكشننف عواقبهننا ،بالنسننبة للتاريننخ ،عننن ضننعف واضننح .ذلننك لأنهننا

تنطننوي علننى القننول بعنندم وجننود إمكانننات واحتمننالات موضننوعية فنني
التاريخ كما أنها تشير إلى أن المستقبل هو كائن فعلنني ولكنننه لننم يولنند

بعد وأن أمر الجهد الإنسنناني سننواء بننذلك أو لننم يبننذل هننو أمننر محتننوم

مقنندر سنلفًا وأن الفعننل الإنسنان لا يسنتطيع أن يغيننر شننيئاً ممنا هنو قيند
التكوين فالأمر كما قال هيجل »مثل بومة منيرفا لا تبدأ طيرانها إلا بعد

أن تكون ظلال الغسق قد خيمت على الكون«.

مننا »هربننرت سبنسننر« الننذي كننان متننأثرًا بنظريننة النشننوء والارتقنناء فهننو

ينطلننق ،فنني تقنندير دور الرجننل البننارز ،مننن التطننور الاجتمنناعي الننذي
يفترض أن جميع المجتمعات قد نمت بشكل موحد وتاريخي وتقدمي
حثيث ويننرى سبنسننر أن المننرء إذا شنناء أن ينندرك ويفهننم فننوارق التطننور

الاجتماعي فإنه لن يصل إلى ذلك عن طريق الانكباب على قننراءة سننير

جميننع الحكننام العظننام فنني التاريننخ .وعلننى المجتمننع أن يكننون العظيننم

قبل أن يستطيع الرجل العظيم إعادة تكوين المجتمع.
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وفنني مصننطرع الآراء والنظريننات كننانت الماركسننية فنني تأويلهننا المننادي
للتاريخ مطالبة بحكم العلمية التي تملكها أن تواجه هننذه المعضننلة وأن
تقدم لهننا الحننل الننذي يفننترض أن يكننون أصننح الحلننول وأكثرهننا إقناعناً

لأنها تعتمد سير التاريخ والصيرورة والكلية والجنندل مننن خلال اسننتقراء

الماضي وتصور المستقبل .ورغننم أن هننذه المسننألة واجهننت المفكريننن

الماركسنيين مننذ البداينة فنإن تكامنل حلهنا لا ينزال قيند التفاعنل النذي
تغتننني فيننه النظريننة بمزينند مننن العمننق والإحاطننة والشننمول .ولننم تنكننر

الماركسية دور الرجال العظام في التاريخ فلا هنني أنكننرت وجننودهم ولا

هي أنكرت أهميتهم التاريخية .وقد تصدى »أنجلنز« للموضننوع ولكنن

الباحث الننذي تلاه والننذي تننناوله تننناولا ً شنناملا ً فنني معالجننة ذكيننة أريبننة

هو بليخانوف.

لقند بحنث بليخنانوف مشنكلة البطنل فني التارينخ فني كنثير منن مؤلفناته

وبخاصننة فني كتنابه القينم »دور الفننرد فني التارينخ« وقند كننانت مشننكلة

دور الفننرد فنني التاريننخ ،فنني زمنننه ،مشننكلة حننادة وراهنننة بشننكل فرينند

بالنسبة إلى الماركسيين الننروس الننذين كننان بليخننانوف زعيننم مفكريهننم

النظرييننن المعننترف بننه .ولننم تكننن حنندة كمشننكلة نظريننة فحسننب بننل

كذلك كمشكلة عملية وسياسية .وقد كان البرنامج السياسي والفلسفة

السياسننية لحننزب »الشننعبيين« الاشننتراكيين الننروس مؤسسناً علننى الننرأي
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القننائل إنننه بالإمكننان التننأثير فنني التاريننخ ،بأسننلوب عننام ،بواسننطة إبطننال
الفكننر وحننتى إبطننال الفعننل ،وقنند رفننض هننذا الفريننق كمننا فعننل خلفننه

»الحزب الثوري الاشننتراكي« الآراء الماركسننية حننول الضننرورة والتطنور

الاجتماعي وعلق أهمية أعظم على القرارات الشخصية والخلقية دونمننا
إنكار لنفوذ العوامل المادية والاجتماعية والاقتصادية كما رفض التخلنني

عن الإرهاب الفردي كسياسة تهدف إلننى محاربننة الاضننطهاد .وبننذلك
اعتننبر هننذا الفريننق أصننحاب المراكننز العليننا وليننس النظننام الننذي ولنندهم

مسؤولين عن الشرور الاجتماعية والإفراط فنني العننناد السياسنني .وهكننذا
قام بليخانوف يناصبهم العداء على الصننعيدين النظننري والعملنني واضننعاً

أحسن معالجاته للموضوع في مؤلفه الآنف الذكر.

ورد بليخننانوف علننى النظريننات الننتي تفصننل بطريقننة كيفيننة ،مختلننف

أشننكال الحينناة ،بعضننها عننن بعننض ،لتقننهننا علننى شننكل قننوى خاصننة

تشنند ،منن وجهننات مختلفنة وبندرجات متفاوتنة منن النجناح ،الإنسننان

الاجتمناعي فني طريننق التقندم .كمنا أعناد إلنى المادينة التاريخيننة معناهنا

الحقيقي بإزالة ما لحق به من تشويه وتحريف.

لقننند رفنننض بليخنننانوف آراء المننندافعين عنننن التأوينننل البطنننولي للتارينننخ

وكذلك آراء الجبريين الذين انتهننوا ،لنندى معارضننتهم أصننحاب التأويننل

البطولي للتاريخ ،إلى أن الفرد »كمينة مهملنة« فني التاريننخ .وقند رفنض
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بليخننانوف آراء الفريقينن لأن كليهمنا ضننرب صنفحاً عنن مشنكلة علننى
جانب عظيم من الأهمية ليس بالنسبة إلى الماركسيين فقط بل كننذلك

بالنسبة إلى أي فهم علمي للتاريخ.

وأصر بليخانوف على الرأي القائل بأن مفهوماً مادياً عن الإرادة ينسجم

مع أكثر الفاعليات العملية نشاطًا وأن جميع التعاليم الننتي اقتضننت ،فنني
الماضي ،المزينند مننن الإرادة البشننرية افترضننت مبنندئياً عنندم أهليننة هننذه

الإرادة .واستبعاد ما تواضننع الننناس علننى تسننميته بحريننة الاختيننار يننؤول

بالضرورة إلى الجبرية .ولكن ،حتى هذه الجبرية ،لا تشكل الإرادة ولا

تقعدها إذ تصبح في بعض الأحيان الأسناس النفسني الضنروري للعمنل.
ومن الخطأ الاعتقاد بأن الاقتناع بحتمية وقوع حادث ما يقتل فينا كننل

مكنة نفسية للمساهمة فيه أو معارضته.

وأساس الحل لديه هننو أن الحريننة هنني ضننرورة فنني شننكلها الننواعي ،ولا

يسننتطيع الفننرد أن يفصننم عننرى هننذا التوافننق بيننن الحريننة والضننرورة ولا

يمكن للمرء أن يشننعر بوطننأة الضننرورة وإلزامهننا لأن غينناب الحريننة هننذا

ليس في الننوقت ذاتننه سننوى التعننبير التننام عنهننا والمتضننمن لهننا .ولا يتننم
الوصننول إلننى هننذا المفهننوم إلا بتجنناوز الثنائيننة وإدراك الحقيقننة الهامننة

القائلة بأن لا وجود بين الننذات والموضننوع لتلننك الهننوة السننحيقة الننتي

يفترضننها الثنننائيون .إن الفننرد الخاضننع للضننرورة التاريخيننة إنمننا يسننتمد
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هذه الصفة لا من مجرد وعيه لها فحسب بل بسبب صفات الأخلاقية

والعقليننة المنبثقننة عننن هننذا الوضننع .وبمننا أن وضننع الفننرد الاجتمنناعي

يحبننوه هننذه الخليقننة لا غيرهننا فسننبيله ألا يكننون أداة هننذه الضننرورة
ورهينها فحسب بننل يننود بشننوق أن يكننون ذلننك ولا يسننعه ابتغنناء وجننه

آخر .وذا مظهر من مظاهر الحرية المتولنندة عننن الضننرورة أو بعبننارة أدق
الحرية المتماثلة مع الضننرورة أو الضننرورة الننتي اسننتحالت حريننة .يقننول

هيجل:

»تستحيل الضرورة على حرية لا لأنها تتوارى بل للسننبب الأوحنند وهننو

أن »تماثلهما« الداخلي الكامن قد تجلى أخيرًا«.

إن و عي الضرورة الملازمة لحننادث مننا ليننس مننن شننأنه إلا أن يزينند فنني
طاقة الشخص الذي يواجه هذا الحادث فيتجاوب معننه ويعتننبره إحنندى

القوى التي تحدد وجوده .فإذا تربص هذا الرجل بعد أن وعى الضننرورة

التي تحدد هذا الحادث وشبك ذراعيننه ووقننف يتننأمله فننإنه يننبرهن علننى

جهننل فاضننح بالرياضننيات .ولكننن كيننف يننؤثر الشننعور بضننرورة وقننوع

حادث ما على رجل قوي الشكيمة ينظر إليه شذرًا ويناصب العداء؟ إن

الأمننور تتحننول هنننا قليلا ً عننن مجراهننا إذ يمكننن كننثيرًا أن يضننائل هننذا

الشعور القدرة على المقاومة متى اقتنع معارضو الحادث بأنه ضننرورة لا
محيض عنها .ويتم ذلك عننندما تصننبح الملابسننات المظنناهرة لننه وفيننرة
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نافننذة الأثننر .إن الشننعور بحتميننة وقننوع حننادث وانعنندام المقاومننة لنندى
معارضيه ليس سوى تعبير عن قنوة الأسنباب المظناهرة لننه والننتي تطنوي

فنني عنندادها الشننعور بننالعجز الننذي يحسننه هننؤلاء المعارضننون .غيننر أن

القدرة على المقاومة لا تتضاءل عند جميع معارضي الحادث بننل تزينند

لنندى بعضننهم بتننأثير مننن شننعورهم بحتميننة وقننوعه ،فنني قنندرتهم علننى

المقاومة وتكون هذه المقاومة عندئذ عبارة عن مقاومة اليأس.

ويعيد بليخانوف القول بأن الشننروط التاريخيننة العامننة أقننوى مننن الأفننراد
الأقويننناء ،وتغننندو سنننمة العصنننر بالنسنننبة إلنننى الرجنننل »ضنننرورة معطننناة

تجريبًا« ،وبشكل كل عمل يتحقق حادثاً تاريخيًا .فبننم إذن تمتنناز هننذه
الأحداث عن الأحداث الننتي تتننم مننن تلقنناء نفسننها؟ والحقيقننة هنني أن
كننل حننادث تنناريخي يننؤمن ،علننى وجننه التأكينند ،لبعننض الننناس اجتننناء

الثمننار اليانعننة مننن التطننور السننابق كمننا أن هننذا الحننادث ،فنني الننوقت

نفسه ،حلقة في سلسلة الحوادث التي تهيء ثمار المستقبل.

ويشننير بليخننانوف إلننى أن الأفننراد بفضننل الخصننائص ولميننزات الننتي

يتمتعون بهننا يمكنهننم أن يننؤثروا فنني مصننير المجتمننع ويمكننن أن يكننون

أثرهننم ملحوظننًا .إلا أن إمكننان حنندوث هننذا التننأثير واتسنناعه أو مننداه
محدودان بتنظيم المجتمع وبعلاقات القننوى الاجتماعيننة نن الاقتصننادية.

إن سننجايا الفننرد ليسننت »عنناملًا« مننن عوامننل التطننور الاجتمنناعي إلا
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بمقنندار مننا تسننمح بننذلك العلاقننات الاجتماعيننة ويبقننى هننذا العامننل مننا

سمحت به هذه العلاقننات وبالشننكل الننذي أبنناحته .ولا يسننتطيع الفننرد

إبننراز مننواهبه إلا عننندما يحتننل فنني المجتمننع مكاننناً ييسننر لننه ذلننك،
والتنظيننم الاجتمنناعي هننو الننذي يحنندد فنني كننل حيننن النندور وبالتننالي

الأهميننة الاجتماعيننة الننتي يمكننن أن توسنند إلننى بعننض الشخصننيات

الموهوبة أو عديمة الأهلية.

ولكن ألا يتعارض القول بأثر الفرد في سياق الأحداث مع المقولننة الننتي

تعتننبر التاريننخ أو التطننور الاجتمنناعي خاضننعاً لقننوانين محننددة ملزمننة؟

والجواب على ذلك هو أن هذا الدور لا يتعارض والمفهوم المشننار إليننه
وإنمننا هننو وجننه مننن أوجننه التعننبير البننارزة عنننه .وتجنندر الإشننارة إلننى أن

إمكننان تننأثير الفننرد فنني المجتمننع ،هننذا الإمكننان الننذي يحنندده التنظيننم

الاجتماعي ،يفتننح البنناب واسننعًا أمننام تننأثير مننا يسننمى »المصننادفات«،

علننى المصننير التنناريخي للشننعوب .ويمكننن لهننذه المصننادفات أن تننترك

أثرها فني مسنتقبل الشنعب أو الأمنة .وهنناك أيضناً الأسنباب العرضنية أو
الطارئة التي تنشأ عن الأفراد وعن صفاتهم ومننؤهلاتهم أو عننن زوالهننم.

لننذلك فننإن مصننائر الأمننم تتوقننف أحيان نًا علننى حننوادث عارضننة تمكننن

تسميتها بالحوادث من الدرجة الثانية .وقد كان هيجل يقول» :كل مننا

هو تام ينطوي على عنصر من عناصر المصادفة«.
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ولكنننن ألا ينفننني ذلنننك إمكنننان المعرفنننة العلمينننة للحنننوادث ويجينننب

بليخانوف بالنفي لأن المصادفة أو الحادث العرضي ليس بالحادث غير

المسبب ،وبسننبب الصننفة النسننبية الننتي يننرد إليهننا الحننادث العرضنني أو

المصادفة فلا يظهر إلا في نقطننة التقنناطع أو التصننالب لظنناهرات التطننور

الضرورية .وتظل المصادفة ،تبعاً لذلك .محصلة قوتين أو تقابل حننالين
أو تفاعل موقفين .ولذلك لا يمكن التنبؤ بنقطة التقاطع هذه من خلال

النواميس التي تقرر وتحتم أية من سلاسننل الأحننداث أو تلننك السلاسننل

مجتمعة .والظاهرات الناجمة عن المصادفة أو الخصائص الفرديننة الننتي
يتسنم بهنا الرجنال البنارزون هني أظهنر وأبينن منن الأسنباب العامنة النتي

يقتضي كشفها الغوص في الأعماق.

وخصائص الفرد الشخصية تجعل صاحبها أقدر على تحقيننق الحاجننات
الاجتماعيننة الناشننئة عننن العلاقننات الاقتصننادية القائمننة أو معارضننتها.
ويمكنننن للأفنننراد ذوي النفنننوذ ،بفضنننل خصائصنننهم الفكرينننة وبفصنننل

صنننفاتهم الذاتينننة ،أن يبننندلوا فننني الملامنننح النننتي تتلبسنننها الأحنننداث

وبوسننعهم أيضننًا تغييننر نتائجهننا الخاصننة ولكنهننم لا يسننتطيعون تغييننر

الاتجاه العام المحدد بقوى أخرى .وحننتى يتمكننن الفننرد مننن الاسننتئثار

بنندوره التنناريخي مننن خلال السننلطة الننتي صننارت إليننه ،فسننبيل الهيئة
الاجتماعيننة أن تمنننع هنننذا الإمكننان عنننن سننواه ،وبننذلك تنننتراءى لنننا
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الشخصيات التاريخية أحيانًا محاطننة بهالننة مننن القنندرة والنفننوذ الننذاتيين

المبالغ فيهما على خلاف ما يحدث فنني مجننال التطننور الثقننافي إذ يننندر

أن يطمس نجنناح فنرد المعني المعيننة فنرد آخنر .وفنني كلا الحننالتين فننإن

الطلب الاجتماعي هو الذي يستثير المستعدين للتصدي له ،فإذا أخفق

أحدهم أو قعد به العزم عن ذلك تصدى له آخر تلو آخر.

وثمنة سنرطان لا بمنن توافرهمنا حنتى يتمكنن شنخص موهنوب ،يتمتنع

بخلال معيننننة ،منننن أن يحننندث بواسنننطتها تنننأثيرًا عميقننناً فننني سنننياق
الأحننداث فينبغنني لننه أن يسننتجيب ،بفضننل مننواهبه ،أكننثر مننن سننواه

لحاجات الفترة الزمنية الاجتماعية وينبغي لهذا النظام الاجتماعي القائم

ألا يقننف عائق نًا أمننام الفننرد ذي الأهليننة المطابقننة لمننا تسننتدعيه الفننترة
الزمنيننة .ويظهننر الرجننال الموهوبننون حيثمننا تكننون الشننروط الاجتماعيننة

ملائمة لنموهم ،وهننذا يعننود بنننا إلننى القننول بننأن كننل موهبننة تظهننر ،أي

تصبح قوة اجتماعية هي ثمننرة العلاقننات الاجتماعيننة .ونسننتطيع عننندها
أن ننندرك لمنناذا لا يتمكننن الرجننال الموهوبننون البننارزون إلا مننن تعننديل

السمات الخاصة للأحننداث لا سننياقها العننام وذلننك لأن هننؤلاء الرجننال

أنفسهم لا يوجدون إلا بفضل هذا السياق العام نفسه ولننولاه لمننا كننان

بمستطاعهم أن يتخطوا العقبة التي تفصل الممكن عن الواقع.
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إن موت أو زوال شخصننية بننارزة فنني مجننال السياسننة أو الثقافننة بخاصننة

يمكن أن يؤثر على النتائج ولكن التأثير يكون بالغاً عندما يعجز السننياق
الاجتمنناعي عننن اسننتثارة كفنناءات مماثلننة .ويعنند الرجننل عظيم ناً لأنننه

يتحلنى بصنفات تجعلنه أقندر منن الآخرينن علنى الاسنتجابة للضنرورات
الاجتماعيننة العظيمننة تلننك الحاجننات الننتي تتننأتى عننن الأسننباب العامننة

والخاصننة .وينننوه بليخننانوف فنني خاتمننة كتننابه بننأن مينندان العمننل لا

ينفسح أمام الرجال العظماء فحسب وإنما ينفسح أمام جميع الناس.

***

يبننندو لننننا ،منننن جمينننع المننندارس النننتي عنننالجت موضنننوع الأوضننناع

الاجتماعيننة ،تصننميم عننام هننو أن الرجننل البننارز أو العظيننم لا يسننتطيع

التأثير في التاريخ مننا لننم يكننن مؤاتينًا لننه ومننا لننم تكننن الأوقننات »يانعننة«

تمكنه من ذلك.

ولا بد لحالة المجتمع ،أي مجتمع ،في برهننة معينننة أن يكننون مننا كننان

عليه قبل أن يكون لأي مخلننوق معيننن مننا كننان لننه مننن تننأثير فنني البرهننة

التي تلت تلك البرهة المعينة .ولكننن لا يننترتب علننى ذلننك ،بحننال مننن

الأحننوال ،بننأنه كننان لا بنند لأي شننخص معيننن أن يننؤثر فنني المجتمننع

بسبب قيام ذلك المجتمع في عالم الوجود وبسبب حالته.
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وما دمنا نؤمن بمبدأ الضرورة وبان الإنسان يستهدف النشوء والارتقنناء،
وبأن تطور المجتمع له سنن حتمية لا يخرج عليها ،وهو ما يستقى من

ماضي الإنسان الحضاري والنندلالات الننتي استخلصننت منننه ،ومننا دمنننا
نعتننبر البنيننة الأساسننية تقننوم علننى درجننة تطننور قننوى الإنتنناج وعلاقننات
الإنتنناج ،وكلاهمننا يحنندد الوجننود الاجتمنناعي للإنسننان ،فلا بنندل لنننا،

حذر الوقوع في الجبرينة المطلقنة ،منن إلقناء بعنض الضنوء علنى حندود
ومعننالم مننا نننود إدراكننه مننن أثننر الضننرورة هننذه ووطأتهننا ،ولاسننيما وأن
الإنسنننانية ،وإن كنننان بالوسنننع أن تؤخنننذ ككنننل علنننى سنننبيل التعمينننم

والتجريد ،فهي تنطوي علننى مجتمعننات مختلفننة وأمننم وشننعوب وقبننائل

تتعننارف وتتننناكر ولا يخضننع منطننق تطورهننا لنندواعيها الذاتيننة فحسننب
وإنما هنني فاعلننة متفاعلننة مننع العوامننل الخارجيننة أو نقنناط التقنناطع الننتي

كننان مننن شننأنها فنني حننالات كننثيرة مننن الماضنني البعينند والقريننب أن

قضت على شعوب فاختفت مننن مسننرح التاريننخ أو منعتهننا أن تسننتأنف
شوطها بمنطق تطورها الخاص ،كل ذلك يتقاضانا أن نحدد أبعاد هذه

الضرورة من خلال الغاية التي نستهدفها من هذا البحث.

يتوقف الحجم النسبي للأشياء على بعد هذه الأشياء عن مركننز الرؤيننة،
وهنا يفرض علينا هننذا السنؤال :مننا هنو البعنند الصننحيح النذي يجنب ن

ننظر منه إلى التاريخ؟ تمكننا مثلا ً كتابننة سننيرة واضننحة لحضننارة كاملننة
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وباختصنننار شنننديد دون الاستشنننهاد بنننالنفوذ العلننني )نسنننبة إلنننى علنننة(

للشخصيات البارزة أو دونما إشارة إلى الحننوادث الأخننرى الننتي يمكننن
أن تطرأ ولكن لا يترتب علننى تاريننخ أيننة فننترة محنندودة مننن حضننارة مننا

يمكن أن يستغنى عن ذكننر نفننوذ تلننك الشخصننيات الفعننال وآثننار تلننك

الحوادث الطارئة.

ويستشننهد بعننض البنناحثين بقصننة مستشنناري الامننبراطور الصننيني الننذين

قالوا لامبراطورهم العجوز الذي كلفهم ،فني مطلننع حكمنه ،أن يخننترقوا

الحجب إلى »سر« الإنسان فقد جاء هؤلاء المستشنارون علننى ملكهنم
وهننو علننى فننراش المننوت وأبلغننوه بننأن الإنسننان »يولنند ويعيننش ويعنناني

ويموت« .وهذه النتيجة تبقى صحية إذا غيرنا أية تفاصيل من حياة أي

إنسان سواء جعلناه ملكاً أم رئيساً أم شحاذًا أو صننعلوكاً وسننواء جعلننناه

مقاتلا ً أم قديسًا فإنه إنسان يولد ويعيش ويعاني ويموت.

إن مثننل هننذه التننأملات تنطبننق علننى الحالننة الإنسننانية الننتي يمكننن لأي

مخلننوق أن يحننل فيهننا محننل الآخننر إلا أنهننا تصننبح معدومننة القيمننة إذا

طبقت على سيرة إنسان معين إلا حينما تحملنننا السننيرة علننى التصننديق

بأنه كان أكثر من رجل .والأمر كننذلك عننن طريننق معالجننة الحضننارات

كوحنندات كاملننة أو علننى أسنناس أن التاريننخ ليننس لننه صننانع وإنمننا هننو

سياق طننبيعي إنسنناني يحكمننه صننراع الطبقننات أي عننن طريننق محاولننة
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تفسننير جميننع الظنناهرات وشننرحها علننى أسنناس أنهننا كليننة شنناملة بحنند

ذاتها.

إن الأحننداث التاريخيننة هنني آخننر الأمننر أحننداث إنسننانية ومننن ثننم فننإن

حقننائق التاريننخ ،بعكننس حقننائق العلننوم الطبيعيننة ،تسننتدعي أن تتضننافر

عدة أسباب للوصول إلى نتيجة ما ،ولكن الأسباب نفسها قد لا تننؤدي

إلى النتيجة نفسنها فني ظنروف أخنرى ،كنذلك فنإن سنبباً منا قند ينؤدي

إلننى نتيجننة فنني مكننان مننا ثننم يننؤدي ،هننو بعينننه ،إلننى نتيجننة أخننرى فنني

مكنننان آخنننر ،والسنننبب فننني ذلنننك كلنننه هنننو تننندخل العامنننل البشنننري.
فالإنسان هو الوحدة التي يدور التاريخ من حولها وكل جهد يحناول بنه

صنناحبه أن يعننزل فئة مننن الننناس خننارج تاريننخ الإنسننان إنمننا هننو جهنند

عبث لاغناء فيه .وفضلا ً عن ذلك فالإنسان القرد ن أي إنسان ن له إرادة

حرة وله ميننول وأهننواء واتجاهننات وهننذه كلهننا تنندخل فنني التاريننخ حيننن

يصنع وربما حين يكتب.

سواء أكانت الحوادث صننغيرة أنننم كننبيرة محسوسننة أم غيننر محسوسننة،
قصيرة أم طويلة فإن الجامع بينها هو أن الحنال قبلهنا يختلنف عننه بعند
وقوعها ،فالعالم قبل نابليون يختلف عننن العننالم بعننده والنندنيا بعنند ثننورة

أكتوبر تختلف عنها قبلها ،وكذلك الندنيا بعند الحنرب العالمينة الثانينة

كمننا أن الفكننر الإنسنناني قبننل منناركس وأنجلننز ولينيننن يختلننف عنننه
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بعدهم ...وهكذا فالعبرة فنني الحننوادث الننتي هنني مننادة التاريننخ هنني أن

يحصل تغيير في الأحوال سواء أكننان كننبيرًا أم صننغيرًا محليناً أم عالمينًا.
وحوادث التاريخ ،إذن ،هي تغيننرات والحننادث ،إذن ،هننو التغييننر .وإذا

أردنا أن نتبين أهمية حادث ما فنحن نقارن الأحوال قبلننه وبعننده وعلننى

هذا الأساس فنحن نعتبر ظهننور مننن نسننميهم عظمنناء الرجننال أو صننناع

التاريخ حوادث فيوليوس قيصر أو الاسكندر حننادث وكننذلك خالنند بننن

الوليد ..الخ وإذا اعتبرنا كلا ً من أولئك الرجال حادثاً فنحننن نأخننذه فنني
مجموعه وننظر إلى حجم التغيير الذي أحدثه في مسيرة البشر.

وهنذه النظنرة لا تمنعننا مننن التفكينر ملينًا فني أن التغينر فني حقيقنة الأمنر
مسننتمر وهننو لا يتوقننف علننى مجهننود أشننخاص بأعيننانهم وهننذا التغيننر

يحدث نتيجة لسير الزمن نفسه .تقننول سننيمون دي بوفننوار» :إن أقننوى

عامل في حياتنا هو ذلك الشيء الننذي لا يحننس ولا يننرى ولا ينندرك لننه
وزن ألا وهو الزمن«.وإذا استطعنا أن نتصور أن الزمن يمكن أن يتوقننف
لرأينننا أن الحننوادث هنني الأخننرى يمكننن أن تتوقننف والحننق أن الشنناعر

الذي قال:

والليالي من الزمان حبالى

مثقلات يلدن كل عجيب

لم يفطن إلى عمق الحقيقة التي توصل إليها في هذا البيت.
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السبب ية والمصادقة والطارئ واللامنظور
إننا مضطرون لأن نعترف بأن في مسيرة التاريخ وبالتالي فيمننا يمكننن أن

تكون علي قوانين التاريخ ،جانباً واضحاً متروكاً للفعل الحننر .جانبناً لا
تحدد زمننانه ومكننانه وأبعنناده ،الأسننباب الننتي تقننع تحننت معقوليتنننا .إن

أفعننال الإنسننان فنني الماضنني وإن كننانت تخضننع إلننى حتميننة معقنندة

الحنندود فإنهننا فنني الننوقت نفسننه تحننوي عناصننر مننن »حريننة التصننرف«

كننانت تفاجئنننا فنني كننثير مننن الأحيننان ،إلا أننننا لا نسننتطيع ونحننن فنني

إطننار السننببية الحتميننة إلا أن نضننع ذلننك موضننع الاحتمننال مننن سننلم

العوامل والأسباب وإلا أن نقرر أن ثمة إمكانات معقولة كننثيرة فنني عنندد

كبير من الأحيان لم تحدث رغم معقوليتها ،واحدة منهننا فقننط حنندثت
بفعننل المصننادفة ،احتمننال واحنند جننرى ومنناتت الاحتمننالات الباقيننة.

ولنتأمننل انتصننار »قطننز« علننى المغننول فنني عيننن جننالوت ونجنناة صننلاح
الدين ثلاث مرات من الاغتيال ..فكيف تقوم العلاقننة السننببية الحتميننة

منا بينن الواقنع والاحتمنال العبنثي النرواغ؟ السنببية فني التارينخ هني ،فني

الواقع ،محاولة الكشف لا عن »السننبب« ولكننن عننن تلننك المجموعننة

المركبنننة منننن الأسنننباب والعوامنننل الكامننننة فننني كنننل حننندث ووجنننود

المصادفة في التاريخ أمر غير قابننل للإنكننار .يقننول »فيفننر«» :ليننس ثمننة
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ضننرورات حتميننة ثمننة دومننا إمكانننات فقننط والإنسننان باعتبنناره سننيد

إمكاناته هو الحكم الذي يحدد استخدامها«.

فهل تكننون المصننادقة هنني جهلنننا بأسننباب الأحننداث؟ قنند يصننح ذلننك
بمقندار ولكنن هنناك مصنادفات واضنحة الأسنباب وهني منن ننوع آخنر

تنشأ عن تقاطع وقائع مستقل بعضها عننن بعننض .وكننثير مننن الأحننداث

التي وقعت فنني تقنناطع الحاجننات والغايننات ،فنني أكننثر مننن مجتمننع ،لننم

تكن حتمية وإنما احتمالية .ويقف كثير من الباحثين أمام ظنناهرة لنازيننة

كحل احتمالي كان يمكن أن يقوم بديل لننه يختلنف عنننه فني كننثير مننن
السمات والدوافع .صحيح أن هتلننر لينس إلا النتيجنة الناجمننة عننن علنة

الاضننطراب الأساسننية فنني زمنننه ألا وهنني الإخفنناق فنني إيجنناد الانسننجام
بيننن علاقننات الإنتنناج الاجتماعيننة وقننوى الإنتنناج الموسننعة ولكننن ألننم

تشهد هذه الظاهرة مجتمعننات أخننرى وعالجتهننا بشننكل آخننر وانتهننت

إلى نتائج مماثلة أو مقاربة.

ولكن أين مكان المصادفة أو الطارئ من خلال الحتمية الضننرورية؟ إن

معنى المصادفة أو الطارئ هو أن يكون شننيئاً معلوم ناً أو موجننودًا ولكننن

وجوده غير ضروري منطقيًا كما أن عدم وجوده ليس مسننتحيلا ً منطقي ناً

أي أن الطارئ يأتي في غير محله وبمعنى آخر فننإن الحننادث هننو طننارئ
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إذا وقننع نتيجنننة تلاحننم سلسننلتين مننن الأحننداث موصنننوفتين بقننوانين

متنافرة.

السؤال الكبير
السننؤال الكنننبير هننو :هنننل السننير الأساسنني للفعنننل التننناريخي والتطننور

الاجتماعي هو حرفيًا خط سير حتمي لا مناص منه أم أنه ليس كذلك؟

وإذا كننان كننذلك فننإن كننل زعامننة قننامت أو سننتقوم هنني عنصننر ثننانوي

مسنناعد فنني تقريننر الطننابع الأساسنني والتنناريخي فنني الماضنني والحاضننر

والمسنتقبل .وإذا لنم يكنن حتمنًا فنإن الأمنر يكناد يسنأل ذاتنه :إلنى أي

مدى تكون فيه سجية زعامة معينة مسئولة سبباً ومسئولة أدبياً عننن هننذا

الوضع أو ذاك أو إلى أية درجة وفي أيننة أننواع مننن الحننالات يكننون منن
المشروع القول أن الزعامة تقرر الاتجاهات التاريخية التي تواجهها وأي
نوع من الحالات يكون منن المشننروع فينه القنول أنهنا لا تفعنل ذلننك،

أي نوع يمكن قصره عليها ،على وجه التفرد والامتياز وأي نوع يمكن

أن يتم على يد زعماء أو أفراد آخرين؟
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ولا يثننور اختلاف كننبير حننول مزايننا أو سننجايا الزعمنناء صننانعي التاريننخ

فمن المتفق عليه أن العبقرية شيء فريد ليس له مقياس كمي ،ومقينناس

عظمة البطل يكمن في درجة شعوره ووعيه لما دعي للقيام به.

القضية هي قضية ما إذا كان من الممكن أن نعزو إلى عمل شخصيات

ذات منننواهب أو مراكنننز فريننندة الفضنننل فننني تلنننك التغينننرات الواسنننعة
السياسنننية والاجتماعينننة والاقتصنننادية النننتي تمينننز العهنننود التاريخينننة ،أو

الفضنننل فننني تلنننك الأحنننداث النننتي هننني نقننناط تحنننول فننني التارينننخ.

والظننناهرة ،كمنننا تكنننون تاريخينننة ،يجنننب ن تكنننون فريننندة ولا يمكنننن

استبدال غيرها بها ولا يمكن تكرارهننا ،فكننل مننا هننو عظيننم هننو ظنناهرة

انفصال وانقطاع.

والدور الذي أعطيناه للرجل البارز أو البطل أو العظيم ،لا يكتفي برجال

الفكر أو الفعل فحسب ،وإن يكن مننن غيننر المسننتبعد أن يكننون أبطننال

الفكننر فنني الننوقت نفسننه أبطننال الفعننل وصننانعي أحننداث ،بننل ينصننرف

بصننورة رئيسننية علننى البطننل صننانع الأحننداث أي الننذي يننترك طننابع

شخصيته الإيجابي على التاريننخ وهننو طننابع يظننل ظنناهرًا للعيننان بعنند أن
يختفنني صنناحبه عننن مسننرح الأحننداث.وكننذلك يجننب التمييننز بيننن

الشخصننيات التاريخيننة الشننهيرة القننادرة علننى أن تحمننل الننناس علننى

الإيمننان بهننا وبيننن الأفننراد الننذين أثننروا فنني الأحننداث دون أن يحققننوا
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لأنفسهم شهرة شعبية عظيمة .كما يجب استبعاد مفهوم البطل كرجننل

صالح أخلاقينًا ،وليننس ذلننك لأن الأحكننام الأخلاقيننة غيننر مشننروعة فنني
التاريخ ولكن لأن بعض الأشننرار ،أخلاقينًا ،قنند حققننوا شننطرًا كننبيرًا فنني
التاريخ ،فما يهم في هذا الشأن هو عملية تكوين التاريخ.

ويعاودنننا السننؤال الكننبير بشننكل أكننثر دقننة وتحدينندًا :هننل كننان خليق ناً

بالشيء الذي نعتبره هامًا أن يحدث على كل الأحوال مهما يكن نننوع

الفرد الذي يننؤثر فنني الأحننداث الننتي أدت إلننى ذلننك الشننيء؟ وهننل مننن

الصحيح إطلاقاً القول أن فردًا كان ،بصورة رئيسية ،مسئولا ً عن وقننوع
ذلك الحدث الهام أو عن عدم وقوعه؟ إن ذلك يقودنا إلى الفننراق بيننن

الرجل كرجل أحنداث فني التاريننخ والرجننل كصنانع أحننداث فنني التارينخ
أي الفنرق بينن الرجنل النذي يكنون فني وضنع ينؤثر فني الأحنداث وآخنر
يفضننل طاقنناته وملكنناته وذكننائه الحنناد وإرادتننه القويننة وشخصننيته يربننط

بنفسه الحنندث ويرتبننط بننه .وهننذا التمييننز يحنناول أن يعنندل فنني الحكننم

علنى الاعتقناد العنام بنأن البطنل هنو عظينم لينس فقنط بسنبب منا يفعنل

ولكن بفضل سجاياه وماهيته.

لقنند أشننرنا آنف نًا إلننى أن الفعننل البطننولي لا يمكننن أن يعتننبر حاسننماً إلا
عندما تسمح الحالة التاريخيننة بوجننود سننبل متعننددة كننبرى يسننير عليهننا

مجرى التاريخ ،ومجرى التطور أو التاريخ هذا يجب ألا يفهم علننى أنننه
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تطور الإنسانية أو الحضارات أو الإنسان وإلا فإننا ننتهي إلى كلية عامننة
لا تجيب على الغاية من هذا البحننث أو كننل بحننث مماثننل وذلننك لأن

عمر الإنسان وجهد الإنسان وسعيه محدودة بينما عمر الإنسانية وجهد

الإنسانية وسعيها و»عقلها« لا يعرف الحدود.

إن احتمننال وجننود بنندائل ،فنني حالننة تاريخيننة معينننة ،محليننة أو عالميننة

ولفترة إنسانية محددة ،هو افتراض مسبق لفعل بطولي هام .أمننا النقطننة

ذات الأهميننة الشنناملة بالنسننبة لأغراضنننا فهنني التحقننق مننن وجننود مثننل

بنندائل التطننور تلننك ومننن طبيعتهننا ومنندى ديمننومته .أمننا الموقننف الننذي

اتخذناه حتى الآن فهو يلزمنا بالإيمان بأنه كننان ولا يننزال ،فنني التاريننخ،

مثل تلك البدائل مشفوعة بنتائج متناقضة معها ولكنهننا ربمننا كننانت قنند

أعنننادت قرينننر مجنننرى الأحنننداث فننني الماضننني ولربمنننا قنننررت مجنننرى

الأحننداث فنني المسننتقبل .ومننن المقننرر وجننود حنندود للإمكانننات ،بمننا
فيهننا حنندود التننأثير الممكننن والمحتمننل للفعننل البطننولي اسننتنادًا إلننى

التسليم بالأوصاف المعممة التي تصف نواميس السلوك الاجتماعي.

وحينما يقوم بنديل حقيقني فنإن الوجنود الفاعنل الإيجنابي لرجنل عظينم

ربمننا يكننون حاسننمًا ،لأن عناصننر أخننرى تشننترك فنني تقريننر النننزاع بيننن
البدائل وقد تكون تلك العناصر أثقل وزنًا من عنصر الشخصية .وحينما

نكننون فنني وضننع يمكننننا مننن التأكينند علننى أن رجلا ً صننانعاً للأحننداث
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كننان لننه نفننوذ حاسننم ،فنني فننترة تاريخيننة معينننة ،فإننننا لا نتخلننى عننن

الإيمان بالعلاقة السببية ولا نعتنق إيمانًا بالطارئ المطلق ،وإنما السننبيل

هو الملاحظة بأن اتجاهناً جوهريناً أو رئيسننيًا كننان مننن شننأنه ألا يتحقننق

لولا وجود هذه الشخصية.

يكون الوضع أحيانًا أهم من الرجنل كمنا يكنون الرجنل أحيانناً أهنم منن

الوضننع وذلننك تبع نًا لمننا يتنناح لننه مننن حريننة وبننذلك تننزداد أهميتننه أو
تتضاءل .وعندما يتحقق نصر عظيم فإن جميع سلاسل النتننائج المترتبننة

عليه تبرز إلى الوجود كما لو أنها لم تتوقف إطلاقًا.

وتننبرز هنننا فرضننية :منناذا لننو عملننت سلاسننل الأسننباب الأخننرى الننتي لا

تكف عن الحدوث فمات البطل الموعننود بحننادث عرضنني أم مرضنني؟

ماذا يحدث عند ذلك؟ هل يقف الطلب الاجتماعي داعي ناً فلا مجيننب
لندائه؟ هنا لا بد من تقنندير منندى الاسننتجابة فننإذا كننانت درجننة الننوعي

والكفاءة والإرادة متمكنة من نفر آخر فسيأخذ فرد بارز آخر مكننانه فننإذا

لننم يكننن هننناك فننرد آخننر تتننوافر فنني الصننفات اللازمننة ليلتقننط الكننرة

ويصننوبها فنني اللحظننة المناسننبة فيحنندث مننا يسننمى بننالفرص الضننائعة.

ونننادرًا مننا تغلننق عننواقب الفرصننة المضنناعة أبننواب الخيننار فنني المسننتقبل
ولكنها تضيق من فرجة هذه الأبواب فلا يبقى مجال كننبير للاختيننار إلا

بين بدائل ملائمة نسبيًا ،بالقياس إلى احتمالات كانت قائمة بل ضياع
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الفرصننة .وثمننة سننؤال أخيننر هننل يكننون الرجننل البننديل مسنناوياً تمامنناً

للأصل؟ والجواب قد لا يكون نسخة طبنق الأصنل ،قند يكنون أحسننن

قليلا ً أو أسوأ قليلًا.ودرجة ما هي عليننه خلالننه ومزاينناه ووعيننه ...لا بنند

أن تترك سمتها على الأحداث أن خيرًا وإن شرًا .وفي مثننل هننذه الحننال
قد يكون بمكنة الفننرد أن ينندفع بننوعيه إلننى الإحسنناس بالحاجننات الننتي

تلمسها قبل غيره وقد يجهضها.

الفعل التاريخي

من خلال الوعي والإرادة والرغبة
الغاية التي يفترض في الإنسان أن يخدمها هي غاية تسننتنبط وتننؤول مننن
الغايننة الننتي يحننددها ويحققهننا لأن البشننر لا يصنننعون التاريننخ إلا إذا

كانت لهم أغراض وغايات.

وكثير من الشخصيات التاريخيننة البننارزة لننم تننع إلا قليلا ً أو وعننت وعيناً

ناقصًا للمكان الخطير الحافل الذي كانت تحتله في التاريننخ ومننع ذلننك
لعبت دورها في مسيرة الإنسان والمجتمعات.
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ورغم أن جوهر التاريخ يقتضي ألا يتم أمر دون تصميم واع ودون غايننة

مرجوة فإن فهننم التاريننخ يسننتدعي المضنني أبعنند مننن ذلننك ومننا ذاك إلا

لأن الإرادات الفردية عندما تدخل حيز العمننل تنتهنني أحيانناً كننثيرة إلننى
نتائج غير ما تننوخته ،ولهننذا فننإن دوافعهننا ليننس لهننا سننوى أهميننة ثانويننة

بالنسننبة إلننى النتيجننة الإجماليننة وتبقننى معرفننة أيننة قننوى محركننة تتننوارى

خلف هذه الدوافع.

إن جننوهر الماركسننية العلمنني يقننوم علننى اسننتقلال القننوى المحركننة

الحقيقية في التاريخ بالقياس إلى الوعي )النفسي( الذي يمتلكننه الننناس.

وفي أشننكال المعرفننة البدائيننة كننان هننذا الاسننتقلال يتجلننى ،فنني الواقننع،

بالطريقة التي كان الناس ،مننن خلالهننا ،ينظننرون إلننى هننذه القننوى علننى

أنها شكل من أشكال الطبيعة الننتي يلاحظونهننا وعلننى أن القننوانين الننتي
تحكمها هي ضرب من قوانين الطبيعة )الأزلية( ..ولم ينتبه الننناس إلننى

إدراك الصفة التاريخية لهذه الأشكال إلا بعد زمن طويننل حفننل بجميننع
النظريات التي تناولت مصادر السلطة والمعين الننذي تمنننح منننه والنندور

الذي تقوم به.

وكل عمل يقوم به الناس يعونه ،ولا ريب ،ولكن هننناك فرقناً بيننن وعنني

صننحيح ووعنني قاصننر أو زائف أو تنناعس ،ومننع ذلننك فأي ناً كننان شننكل

الوعي فقنند لعننب دوره فنني سننياق التاريننخ .لقنند أخننذ الصننراع الطبقنني،
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في المجتمعات القديمة ،شكل الصننراع بيننن المنندينين والنندائنين وهننذه

العلاقننة النقديننة كننانت تنطننوي علننى تفنناوت اقتصننادي أي تعننارض فنني

شروط الحياة أعمق من ذلك بكثير كما أن وعني الدولنة كحقيقننة كننان

يخفي وجنه الطبقنة فني المجتمعننات القديمننة ويمنعننه أن يتجلننى وينبرز،
لذلك لم يكن الننوعي ليلتقننط إلا ظنناهر العلاقننات الحقوقيننة الننتي تأخننذ

تبعًا لذلك تمام معناها ودورها.

ولكن التطور الذي واكب القرن الماضي والقرن الحالي رفع الوعي إلننى

منزلنة لنم يكنن بالغهنا فيمنا سنلف منن الأزمنان .جمينع منا تنم فني دنينا
الإنسننننان إنمننننا هننننو صنننننيع الإنسننننان :الحننننروب والثننننورات وتطننننور

المجتمعات ،وإذا كان ثمة من جديد فهو أن الفعل التنناريخي اليننوم لننم

يعد مجدياً أو ناجعًا ما لم يرافقه الننوعي ،ويتننوافر عليننه عنندد مننن الننناس

ينطلقون من تحليل الواقننع الموضننوعي فيصننوغون ،عننن وعنني ،الأفكننار

والنظريات والخطط ووجهة السير .وتدخل الأفكار والنظريننات هننذه فنني

عننداد الننذاتي فنني حيننن أن الممارسننة والفعننل يترجمننان عننن الننذاتي فنني

الموضوعي وكلا النوعين يمثل )الفاعليننة الواعيننة( وهنني خصيصننة تميننز

بها الإنسان من الحيوان.

وطبيعة الإنسان التي تستحضر الشامل المشخص أو الكلي تحمل اليوم

للوعي معنى جديدًا .وإذا كانت الفردية بمعناها الصحيح هنني مجمننوع
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هننذه العلاقننات فننإن قيننام الشخصننية الفرديننة يعننني اكتسنناب وعنني هننذه

العلاقننات .وهننذه المعرفننة ملاء الشخصننية وصننيرورتها لأن العلاقننات
الضرورية عنندما تعننرف بضنرورتها تتغيننر سنماتها ،ووعني هنذه الضنرورة

يجعنل الجهند ناجعناً ومحنررًا .إن علنم القنوانين الضنرورية النتي تحكنم
المجتمننع جعلننت مننن الممكننن اسننتخدامها ،عننن طريننق تطننور التقنيننة،

لصننننالح الإنسننننان ،كمننننا أن علننننم العلاقننننات الضننننرورية فنننني الحينننناة

الاجتماعية والمحصننلات الضننرورية للعلاقننات الاجتماعيننة وأثرهننا علننى

الإنسنننان جعنننل ممكننننًا امتلاك النننذات والتحوينننل النننناجع للعلاقنننات
الاجتماعيننة .وهكننذا تصننبح المعرفننة اقتنندارًا أي حريننة .والتبنندل الننذي

يطرأ على الشخصية والناشئ عن وعنني هننذه العلاقننات هننو ،فنني الننوقت
نفسه ،تبديل مجموع تلك العلاقننات .ومننا مننن إنسننان يبنندل مننن ذات

نفسه أو يغير إلا في نطنناق تبننديله وتغييننره المجموعننة المعقنندة للشننروط
والعلاقات التي يظل الإنسان منها في مكان العقدة أو واسطة العقد.

وعنننندما ينننرد النننوعي إلنننى الكلينننة الاجتماعينننة يتكشنننف أن الأفكنننار

والعواطننف الننتي كننان عليهننا الننناس ،فنني موقننف حينناتي معيننن ،إذا مننا

تسنى لهم الإحاطة بها وبالمصالح التي تنجم عنهنا ،سنواء بالنسنبة إلنى
الفعل المباشر أو بالنسبة إلى البنيننة المطابقننة لهننذه المصننالح ،يتكشننف

لهننم أن هننذه العواطننف وهننذه الأفكننار وهننذه المصننالح الناشننئة عنهننا
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تمضي كليننة فني شنمولها عواطنف وأفكنار ومصنالح مجمنوع الطبقنة أو

الشعب.

لقد كان هم البروليتاريا أن ترقب من خلال السياق الموضننوعي للتطننور

مننا الننذي يسننير ومننا الننذي يحنندث حننتى تسننتخدمه لصننالحها ،وهكننذا

ظلت »الضرورة« العنصر الموجه ،وضعيًا ،هذا التطور .ثم أصننبح هننذا

الموقف ،فيما بعد ،عائقناً وشننيئًا تجننب مقنناومته .وخطننوة خطننوة ومننن
خلال سياق التبندل والتغيينر راح هنذا العنائق ينتزحزح تباعناً حنتى ينأتي

اليوم الذي يستبعد فيه نهائيًا .إن المعرفة الواضحة لما هو حقيقي ،لمننا
يجننب أن يحنندث ،تبقننى ،رغننم كننل شننيء ،قائمننة وتظننل ،رغننم كننل

شيء ،الشرط الحاسم والسلاح الأجدى للنضال.

وعلنننى القنننوانين بعامنننة وقنننوانين الاقتصننناد بخاصنننة أن تصنننبح خادمنننة

للمجتمع الذي يدار بوعي .إن التغاضي عن قننوة الأشننياء حماقننة وغبنناء
ولكن إدراك هذه الحقيقة تجعل مقاومننة الأشننياء سننبيلا ً إلننى إزاحتهننا أو
تخطيهننا وليننس مجننرد الانقينناد لهننا .إن قننوانين الاقتصنناد الننتي تحننرك

المجتمننع ،متخطيننة عقننول الننناس ،ينبغنني لهننا أن تتجلننى أو تعننبر عننن

نفسها »إيديولوجيا« في عقول الناس بأشننكال غيننر اقتصننادية .وكمننا أن
القوى الغريبننة الموضنوعية الننتي سنادت التارينخ حننتى الينوم تنتقننل الينوم
لتصنننبح تحنننت رقابنننة الإنسنننان ،فنننإن منننا رافنننق حنننتى الينننوم كمجنننرد
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إيديولوجية يمكن أن يصبح اليننوم المضننمون الخنناص بالحينناة الإنسننانية

أي ولادة الإنسان كإنسان .يقول ماركس:

»يعتبر الناس ،في خلد التعاليم المادية ،نتنناج الظننروف والتربيننة وبالتننالي

فإن البشر الذين طرأ عليهم التبدل هم نتاج ظروف وتربية متبدلننة ،هننذه
التعاليم تنسى أن البشر ،على وجه التحديد والدقننة ،هننم الننذين يبنندلون

الظروف وأن المربي بحاجة ،هو نفسه ،لأن يتربى«.

إن التغاضي عن شننكل العلاقننات الاجتماعيننة يننؤدي إلننى جعننل التاريننخ

نهب نًا لسننيادة اللا معقننول والقننوى العمينناء الننتي تتجسنند إمننا فنني »روح

الشعب« وإما في »الرجننال العظننام« ،وعننندها لا ينندرك التاريننخ عقلانيناً

وإنما ذرائعيًا.

وفي هذا الإطار توضع الشخصننيات التاريخيننة ،فالشخصننية التاريخيننة لا

يمكن أن تفسر من وجهة نظر العالم النفسي وحده ذلك لأن ملامحهننا
العقلية والأخلاقية هي نتنناج تفاعننل مسننتمر بيننن قواهننا النظريننة والعقليننة

وبين الأحوال الاجتماعية .وليسنت الأحنوال الاجتماعينة دائمناً مسننوغة
للعبقريننة أو مسنناعدة لهننا فقنند تكننون سنناحقة لهننا ولكنهننا عننندما تكننون

مسننوغة فننإن هننناك حنندودًا لمنندى إمكانننات الفعننل البطننولي .ويمكننننا
الاستدلال على هذه الحدود بين المجموعة المركبة المتشابكة للتقاليد
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الاجتماعينة والعنادات والأعنراف والأدوات والمناهنج العملينة والتصنادم

بين مصالح الجماعات.

ومننادامت المعرفننة هنني انعكنناس الواقننع أو الوقننائع فنني العقننل فعبقريننة

الرجل البارز هي القدرة على اكتشنناف الروابننط والقنندرة علننى الشننمولية

وعلى شننمول روابننط الواقننع الاجتمنناعي التنناريخي والممارسننة الإنسننانية

الثورية ،ولعل ذلك مننا ييسننر لننه حريننة العمننل ويجعلننه علننى إحسنناس أو

شعور بأن لديه خيارات أكثر من مناوئيه وأن له كثر مننن وجهننة مفتوحننة
علننى المسننتقبل ،وهننذا مننا يجعننل مثننل هننذا الفننرد صننانع وعنني وخننالق

نهضة وبالتالي مؤثرًا في الأحداث.

ولكن ما من أمر عظيم يتم في التاريخ دون هوى أو شننوق ولكننن شننوق
الرجنننل العظينننم النننذي يطبنننع بطنننابعه الأحنننداث التاريخينننة لا يتنننم إلا

بتحسسننه الحقننائق المسننتقبلية وبقطعننه مننع الظننروف الراهنننة أو القائمننة

وباندماجه في الخط المشرع للمستقبل.

وهننذا الشننوق يأخننذ شننكل حقيقننة أو فكننرة يجنند فيهننا الفننرد الامتننداد

الأدبي والأخلاقي لحاجاته ومتطلباته وغاياته ويصننبح الوسننيط لمجمننوع

القوى التي تتحرك في الاتجنناه التنناريخي المصننيري الننذي يتبننناه ويعمننل

له كما يصبح وسيطًا لمسننؤولية ليسننت مسننؤوليته الشخصننية إلا بالقنندر

الذي يجسد فيها المصالح الجوهرية التي تناهت إليه .فثم تننداخل بيننن
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الذاتية والكلية ،ولا تعدو حرية التصننرف كونهننا الضننرورة المتضننمنة فنني

ذلك التصرف لأن الذاتية إنما تمضي عبر الممارسة فتصبح موضوعية،

مننا دام الفعننل لا يتننم فنني دنيننا المجننرد وإنمننا يتننم خلال عمليننة تاريخيننة

تحققها الخلايا الذاتية ومن ثم الموضوعية قبل أن تننترجم عننن مسننيرتها

الجدليننة حيننث تتلاقنني الفكننرة أو الحقيقننة أو المثننل الأعلننى مننع الواقننع

كمننا تتلاقننى الحريننة والضننرورة مفضننيتين علننى تركيننب جدينند يعننبر عنننه

بالحدث التاريخي.

وإذا كانت إرادة كل إنسان حرة حرية مطلقة بمعنى أنه إذا كان بوسننعه

أن يفعننل مننا يرينند فلننن يكننون التاريننخ إلا سلسننلة مننن المصننادفات لا

تشدها إلى بعضها لحمة أو وشيجة ،وإذا جاز ذلننك فمعننناه أن المضنني

في هذا المنطق حتى غايته تقننويض لكننل إمكننان لوجننود أي قننانون عننام

للإنسانية .ولئن كننان ثمننة قننانون شننامل ملننزم يحكننم أعمننال الننناس فلا

يمكننن أن يكننون هننناك خيننار حننر ،ولئن أخننذنا الإنسننان كموضننوع

للملاحظة ،من أية وجهة نظر كانت :لاهوتية أو تاريخية أو أخلاقيننة أو

فلسفية نجد أن القانون العام للضنرورة يحكمننه جميننع الكائنننات ولكنن

إذا تفحصناه على وجه مشخص ،في مجال وعينننا ،فلا بنند أن نستشننعر

بأنه كائن حر .لهذا كانت حرية خيار الفننرد قائمننة بطبيعتهننا علننى هننذه
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الضننرورة الننتي يسننتكين لهننا ثننم ينفننذ منهننا فنني عمليننة مننن الرضننوخ

والانعتاق تمثل معنى الحرية الإنسانية العميق.

وموضوع التاريخ ليس الإرادة وإنما تمثيل هذه الإرادة أو الشننكل الننذي

تتلبسه ،والتاريخ يبحث في شننكل التمثيننل الننذي أخننذته الإرادة والرغبننة
اللتان حققتا فيه حل مشكلة التعارض بين الحرية والضرورة ،إن العلاقة

بيننن الحريننة والإرادة تتننناقض أو تتزاينند تبعنًا للزاويننة الننتي يتفحننص منهننا

الحنننادث أو الفعنننل ولكنهمنننا تطلان متنننناظرتين عكسنننًا ،وفننني جمينننع
الأحننوال فننإن الحريننة تننزداد أو تنقننص تبعنناُ لزيننادة أو نقصننان مفهننوم

الضرورة المرتبط بوجهة نظر من ينندقق فنني الحننادث أو يتفحصننه ،وأول

قاعدة للدراسة هي العلاقة بين الإنسان والعالم الذي يحيط بننه والتفهننم
الواضننح لمننا يعايشننه وكننذلك العلاقننة الآنيننة الننتي تشننده إلننى العننالم.

وهكننذا يتزاينند أو يتننناقض تمثيلنننا للحريننة أو الضننرورة تبعناً للرابطننة الننتي

تشدنا إلى العالم الخارجي.

وعلننى أيننة حننال فننإن الشننروط الموضننوعية لا تكفنني وحنندها لتقننرر فنني

الحنننرب ،مثلًا ،النصنننر أو الهزيمنننة إذ لابننند منننن المجهنننود النننذاتي،
والمسرح الذي تجري فيننه هننذه الفعاليننة إنمننا يقننوم علننى مننا تسننمح بننه

الشروط الموضوعية وبذلك يتأكد الجدل الذاتي ن الموضوعي للتاريننخ،

فالشروط القائمة تضع حدودًا للإمكانننات وعمننل الننناس صنننع التاريننخ،
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كمننا أن هننذه الظننروف هنني نتنناج الممارسننة .وقنند نسننتطيع أن نتنبننأ

بمجيء الثورة أو الحرب ولكننا لا نسنتطيع دائمنًا أن نتنبنأ بعاقبنة الثنورة
أو الحننرب فلقنند تتوقننف هننذه العاقبننة علننى درجننة الننوعي والإرادة لنندى

الناس وكذلك سجايا ومناقب وإرادة الشخصيات القيادية البارزة.

وكننننل عمننننل يسننننتدعي الإرادة ويسننننتدعي الظننننروف المشخصننننة أو

الموضننوعية فتعننبئة الشننعب مثلا ً تصننبح مننن الشننروط الموضننوعية لأن

الشعب هو القننوة المحركننة وهننو صننانع التاريننخ العننام ،والجمنناهير ،مننع

قادتها ،هنني الننتي تصنننع التاريننخ ولكننن إذا كننانت الشننروط الموضننوعية

غير مهيئة تاريخيًا أو أن الجماهير أو قادتها لم تسحن أو لم تتمكن مننن

أن يكننون لهننا وعنني ثقننافي مشننترك فننإن الحركننة قنند تجهننض حننتى ولننو

كانت معززة بشهادة تاريخية.

الفرد البارز ومفهوم السلطة
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ولكن أنى للفرد أن يحدث كل هذا الأثر؟
وإذا تجاوزنا المرحلة الإنسانية التي كان فيها الحكام يستمدون

عصمتهم من مفاهيم دينية وبالتالي يشعرون الرعية بأن أعمالهم مرضي

عنها ومستوحاة من سلطة عليا مجد أن نفوذ الرجال البارزين مستمد

من مفهوم السلطة أو الثورة كسلطة مشاققة حتى تستحيل بدورها إلى

سلطة تمثلها الدولة.

وإذا وضعنا المزايا الشخصية في حيزها الصحيح نجد أن السلطة

مستمدة من طبيعة شكل الدولة أو العلاقات الاجتماعية بما فيها

العلاقة بين الجماهير والرجل الذي تسلم مقاليد تصريف الأمور فالدولة

هي قمة الهرم في البيئة الفوقية والقائد أو الملك أو الزعيم الذي يتسنم

ذروتها أو ذروة الشكل الجديد للسلطة المشاققة يجسد ذاتياً

وموضوعيًا الشكل القائم أو المنشود من العلاقات وهي علاقات
موضوعية وبناها بنى أساسية.

إن وصول إنسان إلى السلطة يخضع لاعتبارات شتى تبعاً للمرحلة

التاريخية أو المستوى الاجتماعي ن الاقتصادي والحضاري .ولكن ما
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يعنينا ،بالنسبة إلى الفرد البارز ،هو مفهوم السلطة لديه والرؤية التي

يسرت له أن يكون له دور في سياق الأحداث.

والسلطة على صعيد المفهوم التجريبي لا تعدو كونها علاقة تبعية بين

إرادة شخص أو أشخاص يفصحون عنها وتنفي هذه الإرادة من قبل

أناس آخرين ،وحتى تنفذ هذه الإرادة يقتضي الأمر أن يعبر هذا

الشخص ا لبارز أو ذاك ،بإرادته ،عن أمر قابل للتنفيذ وأن يعرف مسبقاً

ما هو ممكن وما هو مستحيل فضلا ً عن مراعاته جزئيات وتفاصيل لا
حصل لها .وبما أن الحادث ،في حال نجاحه ،يلغي ضمناً ما

يعارضه اجتماعيًا فمن الطبيعي أن تتوارى تلك الاحتمالات فلا يبقى

أمامنا إلا الحادث والإرادة التي أفصحت عن نفسها بمباشرته وإتيانه.

إن الشخص البارز يدخل نفسه في حلبة الحادث التاريخي يحكم ما

له من سلطة فهو آمر ومشارك والعلاقة بين الآمر والمأمور هي ما تمكن

تسميته بالسلطة المعبر عنها بالدولة بكل ما تحتمله هذه الكلمة من
مضامين ومعان .والشخصية هذه عندما تؤخذ بمفردها تحمل في

ذاتها بعض الاعتبارات التي تبدو أنها قادت فاعليتها الماضية وأنها تبرز

فاعليتها الحاضرة وتقودها في مشاريعها المقبلة.

الفرد البارز والديمقراطية
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يذهب بعض الباحثين إلى أنه إذا كان البطل يعرف أنه فرد صانع

للأحداث يقرر من جديد مجرى التاريخ فإنه يترتب على ذلك أن يأخذ

المجتمع الديمقراطي حذره منه بشكل دائم.

ففي المجتمع الديمقراطي بالذات لا تستطيع الزعامة أن تنتحل لنفسها

سلطة بطولية ،ففي فترات محدودة قانوناً يجب على الحكومة أن

تستمد إجازة بقائها من الموافقة التي يعطيها الشعب المحكوم عطاء

حرًا.

وكما كان »التيرانوس« )المستبدون( في بلاد اليونان القديمة يحوزون

سلطة الفرد بالبيعة لأنه صرفوا بلاء ما كما فعل أهل طيبة مع

»أوديب« عندما ولوه عليهم كملك أو »تيرانوس« .فكثيرًا ما تتخلى
الشعوب عن الديمقراطية بتركيز أشواقها وآمالها في شخص واحد

تختاره أو يختار لهم ثم توافق عليه .ولكن ،في غالب الأحيان ،عندما

تزول الديمقراطية فإن المنافع التي من أجلها ضحي بالديمقراطية

تتدهور من حيث النوعية دون أن تصبح مضمونة أكثر من ذي قبل.
وعليه فإن مفهوم الرجل البارز في ظل الديمقراطية يتحول قليلا ً أو

كثيرًا عن معناه التاريخي فالأبطال في الدولة الديمقراطية يجب أن

يكونوا رجال الرأي والتبصر الاجتماعي والإنجازات العلمية والطاقات
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الفنية والأدبية ذلك لأن هؤلاء الرجال هم الذين يصوغون مثل

المواطنين الفكرية العليا وآراءهم الاجتماعية والذين لا يستطيعون أن

يحققوا الثمرة المرجوة من الديمقراطية بدون المعرفة والإدراك الحي

المتسارع والذوق الرفيع.

ومن شأن الديمقراطية وواجبها أن تشجع الاعتقاد بأن الجميع مدعوون

لجلائل الأعمال وأن كلهم قد يختارون لها ومن شأن ذلك زيادة

الجهود الإضافية التي غالبًا ما تحول الوعد إلى حقيقة منجزة.

نظرة عامة إلى دور الفرد البارز

من خلال الصيرورة والكلية والجدل
إن عصرنا ينظر إلى الموضوع نظرة أكمل وأشمل مما عرفته عصور

الإنسانية فيما غير من أيامها .إنه عصر الجماهير ،عصر الوعي الطبقي،

وعي الطبقة التي قدر لها موضوعيًا أ ،تلغي ما ينافيها لتنتقل إلى

مجتمع لا طبقات فيه .عصر الفكر وقد تسلح بالجدل من خلال
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الصيرورة والكلية ليحل مشكلة التعارض بين الحرية والضرورة ،بين

الذاتي والموضوعي ،بين الفعل الإرادي والفعل الحتمي ،بين النظرية

والممارسة ..فالمشكلة وإن حافظت على الأساس الذي قامت عليه

يزداد وعيها وحلها غوصًا في الأعماق أعماق المجتمع والإنسان

والفكر.

وأي مجتمع ،إذا أخذ ككل أو كبنى اجتماعية متمايزة متكاملة تقوم

فيه علاقة محدودة بين الناس على مستوى معين من تطورهم التاريخي

ويتم وعيها والوصول إلى تكوين مفهوم عنها .ولهذا السبب فإن حركة
المجتمع الإنساني نفسها وفي الوقت نفسه كنتاج للقوى التي انبثقت

عن علاقاتهم والتي نأت عن رقابتهم.

وما من أمر يتم في عالم الإنسان خارجاً عن التاريخية والصيرورة أياً

كان المنهج الفكري أو الإيديولوجي الذي يأخذ به الباحث .والإنسان

جزء من الطبيعة ولكن موقفه منها ليس موقفاً تأملياً بل فاعلًا ،إذ ليس
هم الإنسان تفسير العالم وتأويله فحسب وإنما تبديله وتطويره أيضًا.
والمعرفة ليست مجرد تأمل وانتماء وإنما هي رغبة وسلطة لتفسير

العالم .وهذه الطبيعة التي يأخذ الإنسان موقعه كجزء منها يظل هل

الاقتدار على تطويرها لأنها ليست واقعاً ساكناً سرمدي السكون،

فالحركة تتخللها و الإنسان صانع مسهم بقدر كبير ،في هذه الحركة
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وفي وعي التغيير الذي ينتاب الطبيعة .والسؤال الذي يطرح عن دور

الإنسان لا يأخذ هنا إلا معنى واحدًا ،إذ يعني فقط ما يمكن أن يصير
إليه الإنسان ،وبعبارة أدق ما هو مبلغ الحدود التي يظل فيها الإنسان

صانع نفسه .ولا يمكن أن تعرف فردية الإنسان إلا عن طريق مجموع
العلاقات الفاعلة التي يقيمها كل إنسان مع أقرانه ومع الطبيعة .وكل

فرد يشكل واقعاً محدثًا بمعنى أن الفرد ،بالمكان الذي يشغله من
الطبيعة والتاريخ والمجتمع ،هو المحصلة الفريدة لمجموع هذه

العلاقات ،ومثل هذا المفهوم هو الذي يعترف للفرد بأوفر قد من

التعقيد والثراء ،إذ لا تكفي معرفة العلاقات الراهنة في نظام معين ،بل

تقتضي معرفتها من خلال عملية الخلق .وبذلك لا يمثل الفرد منظومة

العلاقات القائمة آنيًا فحسب وإنما يمثل .في الوقت نفسه .تاريخ
هذه العلاقات التي أوجزت الماضي برمته .وهكذا لا يعود الفرد

تجريدًا أو مجرد فكرة عامة جوفاء وإنما حقيقة معقدة بوصفه المركز
والعقد من العلاقات النشطة في صيرورتها الدائمة .والعلاقات بين

الأفراد شأن العلاقات مع الطبيعة ليست علاقات آلية )ميكانيكية( وإنما

هي علاقات فاعلة ومتحركة.

إن الصيرورة التاريخية تلغي استقلال اللحظات والأوقات وسبيلها إلى

ذلك أن تضع ،أمام المعرفة ،الكلية المشخصة للعالم التاريخي أي
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النشوء والارتقاء المشخصين الكليين نفسيهما كموضوع لمنهجية

يمكن إدراكها ،وفي الوقت نفسه فإن العلاقات بين النظرية

والممارسة ،ومعها العلاقة بين الحرية والضرورة ،تأخذ وجهة أخرى

فالواقع الذي صنعناه بأنفسنا يخلص عندئذ من أية صفة وهمية،

بدرجة أو بأخرى ،لقد صنعنا تاريخنا وإذا كنا أكفياء لاعتبار الواقع

بمثابة التاريخ فعندئذ نكون قد ارتفعنا إلى صعيد يسمح بالتمكن من
الواقع »كصنيع« أنفسنا .وحدة الذات والموضوع ،الفكر والكائن،

التي أخذ »الفكر« على عاتقه أمر البرهنة عليها وإظهارها يجد هذا

الفكر مكان تحقيقه فيها ويجد جوهره في الوحدة بين ما يصنعه

الفكر بقوانينه وبين تاريخ الصيرورة الواقعية.

إن سيادة الحرية ليست هبة أو هدية تحظى بها الإنسانية الرازحة تحت

نير الضرورة والتي تنالها جزاء ثباتها على الأحن أو ثباتها لها أو أنها

أعطية من أعطيات القدر ،الحرية ليست الهدف فحسب وإنما الوسيلة

والسلاح في النضال وبذلك نلمس فيها الإنسانية ،من خلال وعي

الطبقة المدعوة لنسلم مركز الصدارة أن تأخذ في يدها وبوعي أعنة

التاريخ .و تلغى ،تبعًا لذلك» ،ضرورة« الارتقاء الاقتصادي الموضوعي
ولكنها تأخذ جدة الو ضع الأصلية والنوعية .إنها المرة الأولى التي

تستطيع دوراً جديدًا مختلفاً ووظيفة جديدة مختلفة.
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وعندما تكشف نواة الكائن كصيرورة اجتماعية يمكن عندئذ أن يبرز

الكائن الذي ظل غير واع هذه الحقيقة ،يمكن أن يبرز كنتاج للفاعلية

الإنسانية كما يمكن لهذه الفعالية بدورها أن تبرز كعنصر حاسم في

تطوير الكائن نفسه وتبديله وهكذا يصبح الإنسان ذات الصيرورة

وموضوعها وبذلك لا يعود كافيًا أن ينعطف الفكر نحو الواقع فحسب

بل يصبح لزامًا على الواقع أن ينعطف نحو الفكر.

والكلية التي نعتمدها في سياق هذا البحث ليس معناها الكائن في

صيرورة تمام العالم وإنما كلية النشوء والارتقاء التي تجري عبر التجربة

الاجتماعية والتاريخية كما تتكون وتكشف عن نفسها بالممارسة

الاجتماعية ومن خلالها وبصراع الطبقات ومن خلاله ،إنها جماع

الأحداث المعروفة كلها التي ترد في التحليل الأخير إلى كونها نتاج

البشر وتسمى الكلية .وللتاريخ تركيب باطن يرجع إلى تحول الواقع

البسيط للظواهر الجزئية ولكل ما يمضي دون توقف وهو لا يصير

تاريخًا إلا باتحاد الكلي مع الفردي بحث يتخذ ،في ضوئه وكل

صفاته ،أهمية لا يمكن الاستغناء عنها ويصير كلياً على نحو ما ،أي

عبورًا يتحقق في الوجود.

إن اعتبار الظاهرات الاجتماعية من وجهة نظر فردية لا يمكن أن يقود
إلى الكلية وأقصى ما يمكن بلوغه هو إدراك هذا المظهر أو ذاك في
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مجال جزئي أو إدراك أجزاء متفرقة على شكل »أحداث« لا رابطة

بينها وإلى قوانين جزئية مجردة .إن الكلية لا يمكن إبرازها أو عرضها

إلا إذا كانت الذات التي تعرضها كلية أيضاً وحتى وتعي الذات نفسها
ينبغي لها أن تعي الموضوع ككلية .هذا وأن النظرة إلى الكلية كذات

لا يمكن أن تستقيم إلا للطبقات التي تمثلها في المجتمعات

المعاصرة .وقد صحح ماركس آراء هيجل التي ظلت تحوم بين

وجهتي نظر» :الرجل العظيم« و»الفكرة المجردة« عن الشعب.

وتدرك الكلية من خلال الجدل ولا يمكن أن تدرك بدونه ومنذ

اللحظة التي تنكر فيها الكلية ،بداية ونهاية ،شرط المنهج الجدلي

ومقتضاه .منذ تلك اللحظة لا يفهم التطور أو الثورة كلحظة ارتقاء

ولكن كعمل منعزل عن التطور الكامل ،ويصبح صنع »النخبة« أو

»القلة«.

***
ولا يمكننا أن نفهم دور الفرد البارز إلا من خلال الصيرورة والكلية
والجدل إذا أردنا أن يظل واقعه ودنياه واقع البشر ودنياهم .إن دور
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الفرد البارز وتمكنه من صنع الأحداث لا يتم في فراغ أو عزلة وإنما

يتم من خلال الواقع التاريخي في تداخل جدلي متصل بالظروف

الموضوعية وبالناس الذين يصنعون التاريخ .والفرد البارز من خلال

هذه الجدلية ليس مشاهدًا حيادياً وليس مشاركاً ومخمرًا وفاعلا ً من

خلال الكلية وبها فحسب ،مادام صعوده وارتقاؤه وتطور معرفته ،خلل

التاريخ ليست سوى وجه من وجوه التطور والارتقاء الواقعيين.

إن رجل الفعل البارز هو الشخص الذي امتلك علم الممكن التاريخي

وهو بوعيه هذا وسلطته وتمثيله للطبقة أو مجموع الشعب يبدل الوسط

أي جماع العلاقات التي يشكل كل فرد جزءًا منها ويشغل فيها حيزه

الثابت المتخير.

وصورة الفرد البارز من خلال الواقع الجدلي ،أي من خلال التداخل

بين دور الفرد أو الأفراد ،ومن خلال القوى التي انبثقت عن علاقات

الناس وخرجت عن رقابتهم ،تجعلنا ننظر إلى هذا الفرد البارز بوصفه

يشكل جزءًا من كل وهو يؤثر في هذا الكل بمقدار ما يستوعب تأثير
الضرورة ،في الصيرورة والكلية ،ويتكيف بمقتضاه .فدور الفرد من

هذه الكلية يظل أبدًا سلبياً وإيجابياً في آن واحد بالنسبة على الكل

وحركته هدامة ومحافظة معاً بالنسبة على الكل بحيث أنه على علاقة
بكل جزء من أجزاء هذه الكلية الاجتماعية .وهو في ظاهر أثره
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التاريخي نفي لهذا الكل واحتواء له بشكل جديد .وفي هذه العلاقة

يعاد بناء الكل بالشكل الذي طبع الأحداث وأصبغ على الفرد دوره

وأهميته.

والجبرية والقدرية )الإرادية( لا تتعارضان إلا في مفهوم غير جدلي

وغير تاريخي .فتبعًا للمفهوم الجدلي في التاريخ فإنهما قطبان يتحدان
برابطة من التكامل المتبادل للانعكاسات في الفكر الذي يعبر عن

نفسه بوضوح من خلالها.

وكل عمل أو فعل هو بذاته ولذاته مزيج وتداخل من أعمال خاصة أو

فردية للرجال أو الجماعات ولظروف موضوعية .ومن الخطأ أن ندرك

هذا العمل أو الفعل ونتملاه كصيرورة تاريخية واجتماعية »ضرورية«

معللة بصورة كافية تمامًا أو أنه نتيجة النماذج أو التواصل المختلط لا
يكسب معنى وواقعاً إلا إذا أخذ من خلال الكلية التاريخية أي عن

طريق وظيفته في سياق النشوء والارتقاء التاريخيين وعن طريق دوره
الوسيط بين الماضي والمستقبل ،فهو يتناول الضرورة الجوهرية التي

من خلالها يتم اللقاء بين النظرية والممارسة وبين الفردي والعام ،بني
الإيديولوجية السائدة ونقيضها وبذلك يتاح لنفعل الذي يمارسه الفرد

البارز أي يعدل ،بجانب تعديله في الأحداث .الشخصية المنطوية

على هذه العلاقات.
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وهذه الضرورة أو أية ضرورة يستخلصها الفكر أو يتخيلها لا تعيق سعي
الرجل البارز ولا تؤدد قصده ولا تغص من دوره لأنه لولا هذه

الضرورة ،وهي نظام عالم للحياة والكون وقانون للعقل ما أمكن أن

يكون له حيزه أو مكانه ،الطبقات الاجتماعية التي تتعاون معها

وتستجيب لدوافعها.

إن الفعل التاريخي إنما يصدر عن الإرادة البشرية ولكن هذه الإرادة لا

ترتبط بالخيار الحر المجرد لأن هذا الفعل ليس ابتداعاً من الفكر

الإنساني .وعندما تستقر في الوعي ضرورة عمل ما يصبح هذا الوعي

هو الشرط المسبق والضروري للخطوات التالية» :إن العالم يملك منذ

عهد بعيد الحلم بشيء يكفيه وعيه حتى يمتلكه في الواقع« .ومثل
هذه العلاقة فقط بين الواقع هي التي تجعل ممكناً قيام الوحدة بين

النظرية والممارسة ،بين الفرد وأثره في صنع الأحداث .وعندما ينطوي

هذا الوعي على الخطوة الحاسمة التي يقتضيها سياق التطور التاريخي

حتى يبلغ غايته ،أي عندما يقوم دور النظرية على أن يجعل ممكناً
عملية هذه الخطوة ،عندها ينبثق وضع تاريخي تصبح فيه المعرفة

الصحيحة للمجتمع ،بالنسبة لطبقة ما ولقادتها ،الشرط المباشر لتأكيد

ذاتها في النضال والعمل .وعندما تصبح معرفة الذات ،بالنسبة لطبقة
ما ولقادتها ،معرفة صحيحة للمجتمع كله ،وعندما تغدو هذه الطبقة
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وقادتها ،بواسطة هذه المعرفة ،ذات المعرفة وموضوعها ،تقوم النظرية

عندها على امتلاك مباشر وملائم لتطور الثورة الاجتماعية ،وعندها

تصبح ممكنة الوحدة بين النظر والعمل والانتقال من واقع إلى آخر

ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى وهنا يبرز في اللحظات الحاسمة دور

الرجال البارزين.

***

إن مفهوم »الضرورة« المجرد يؤول إلى الجبرية والجبرية الاجتماعية

تفترض وقوع الأحداث حتماً وإلزاماً والمستحيل يصبح شيئاً لم »يئن
أوانه« .وقد تحدث لينين بحق بأنه لا يوجد موقف يكون بذاته وفي

ذاته لا مآل له ولا مخرج منه .واستشهد ،لتوضيح فكرته هذه،

بالبرجوازية منوهًا بأن البرجوازية ،في أي موقع أو حال تكونه ،تتوافر
لديها إمكانات لإيجاد الحلول ،وقد تكون هذه الحلول اقتصادية

بحتة .ولكن الأمر لا يقف عند إيجاد الحلول نظرياً بل يقتضي أن
توضع في مكانها من خلال الصيرورة والكلية فإذا ،خرجت هذه

الحلول من عالم الاقتصاد النظري ووصلت إلى الواقع ،واقع النضال

الطبقي ،يظهر عندئذ ما إذا كانت هذه الحلول قادرة على أن تتحقق

وتفرض نفسها .وكل طبقة إذا ظلت بمفردها وبذاتها يمكنها أن توجد
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الحلول ولكن هذه الحلول تتعثر عندما تكون أمامها طبقة أخرى

نشأت منها وتحاول أن تكون نقيضها والنفي التاريخي لها ،لهذا

فالحكم على هذه الحلول لا يمكن أن يستقيم النظر فيه إلا من خلال

الكلية.

وموقف الفرد البارز ،في تمثيله أفكار عصره النامية وآمال ورغائب

الطبقة التي ينتمي إليها لا يخرج على هذا المعنى .ومن خلال هذا
التوليف يمكن تقدير دوره وتقييم هذا الدور وتحليل ما قام به وما

أخطأه وما وافق فيه الصيرورة أو عاندها فيه ،وأية قيم كان عليها وما

هي حدود مسؤوليته في حال التقصير.

إن مفهوماً مجردًا عن الصيرورة ،كضرورة ،يؤول أيضاً إلى الجبرية كما
أن مجرد الافتراض بأن بعض »الأخطاء« أو »مهارة« بعض الأفراد هي

الأصل الوحيد للإخفاق أو النجاح ،أمر لا يمكن أن يقدم تحليلا ً

كاملاً وبالتالي لا يمكن استخلاص العبر منه للمستقبل ،لأن ذلك

يبدو ،بقدر ما» ،مصادفة« والمصادفات هي عوامل من الدرجة الثانية،

كما لو أن فلاناً أو فلاناً وجد تماماً في هذا المكان أ ,ذاك فارتكب
هذا الخطأ أو ذاك أو قام بهذه المآثر أو تلك .إن الإصرار على

الأخطاء وحدها لا يمكن أن يفضي إلى غاية أكثر من التثبت من أن
الشخص المعني لم يكن على مستوى الدور المنوط به ،وإلى شكل
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من الفهم للأمور ،إذا كان صحيحًان فل قيمته ،ولكنه يظل ثانوياً

بالنسبة لتحليل الواقع وتفحص سلاسل الأسباب المعقدة وتصور الوعي
والفعل الخارجي في نقاط التقاطع ..الخ .كما أن الأهمية المبالغ

فيها التي تنسب إلى الدور الذي قام به بعض الأفراد تدل على العجز

عن »موضعة« دور هؤلاء الأفراد وكفاءاتهم لدى قيامهم بأعمالهم

بشكل حاسم.ويدل هذا العجز أيضاً على أن الحكم عليهم يقبل،

بقدر مماثل ،من الجبرية ما يوازي أو يساوي الجبرية الموضوعية التي

تحتوي الصيرورة كضرورة .وإذا تجاوزنا وضع المسألة بالشكل

المبسط وأحيانًا المشوه لحقيقة الواقع المعقد وإذا رأينا في العمل

الناضج الصحيح الذي قام به هؤلاء الأفراد أو التقصير الذي بدر منهم،

سببًا يسهم في المجموع فنكون بذلك قد مضينا شوطاً أبعد من تأمل
المبرر وتقديره والإمكانات الذاتية لأعمالهم والتي بمقتضاها استطاعوا

احتلال المناصب التي كانوا فيها .إلى دراسة الإمكانات الموضوعية
التي كانت بحوزتهم أو قيد تصرفهم ،وعندئذ ينتقل الموضوع إلى

صعيد أعمق ،صعيد التنظيم السياسي والوعي العام ووعي الطبقة أو

الطليعة وتصادم الأحداث الداخلية والخارجية ...وبالتالي سلسلة

العوامل التي يسرت وقوع الحادث التاريخي أو حالت دونه ...وعندها

يكون التقييم لدور الأفراد أقرب إلى الموضوعية لأنه أخذ من خلال
64

الكلية والصيرورة ودرجة الوعي ،وهو حكم يجتنب الكثير من عثار
الفكر أو الهوى ويجعل مواصلة الجهد لبلوغ أبعد الآمال أو تدارك

الفرص الضائعة أمرًا ممكنًا.

نظرة عامة إلى دور الفرد البارز

م ن خلال واقعنا العربي الحديث
وتظل لهذا الموضوع أهميته وآنيته كوجه من وجوه الحياة العامة حياة

كل شعب فيما تولاه رجاله البارزون فأصابوا فيه أو أخطأوا .ولا يزال

تاريخنا الماضي بحاجة لأن تعاد كتابته من وجهة نظر أبناء هذه العصر
ويضارعه في الأهمية تاريخنا المعاصر والدور الذي لعبه فيه الرجال

البارزون وتقييم ما قاموا به لأن هذا الماضي القريب ألصق بحاضرنا أو

أقرب إلى العظة والعبرة والتأمل بغية مواصلة المسيرة .ولا ريب في أن

معالجة هذه المشكلة ،في تاريخنا المعاصر ،أمر يشجر حوله الخلاف
ويستحر النقاش لتفرق الآراء والأهواء ،ولكن لا ينبغي لذلك أن يصد

الباحث عن حقيقة التاريخ القريب وأثره في حياتنا الراهنة ولاسيما وأن
ظاهرة خطيرة تستوقف النظر بدأت تلف عالم الفكر لدينا لأسباب لا
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مجال هنا لاستقصائها ألا وهي إغفال دور هؤلاء الرجال والتقليل من
شأنهم أو الانتقاص من قدرهم أو تجاهلهم والتعفية على آثارهم دون

تحليل أو تدقيق وإنما بحكم كيفي فردي المنزع مصلحي الغرض
يخرج هؤلاء الأفراد من حيز الاهتمام والتقدير والتقييم وحتى من

التاريخ.

وإن ما حاق بمعظم هؤلاء الرجال ليس سبباً كافياً لهذا التجاهل أو

الانتقاص .لهذا لا بد من إعادة النظر فيما أتوه وتمحيص ما تم تجاهله

أو الغض منه .وإذا كانت ثمة كلمة عامة تقال ،إنصافاً للكثيرين من
هؤلاء الرجال فهي أن الأحلام التي حملوها أو حملت لهم لم يكن

بالكافي وعيها حتى تتحقق بالفعل لأن للفعل طريقه في وعي الطبقة

كذات وموضع للصيرورة ،وهو أمر التبس واقعاً وانعكس في الفكر

أشكالا ً فكان منه التردد وما يخلفه من وعي طبع بطابعه النفوس فلم
تخرج عن حيز المراوحة ،وكان منه العجز وما أعقبه .لقد وقر في

أذهان معظم هؤلاء الرجال العجز المسبق عن التأثير في الأحداث بل

صنعها إضافة لما كانوا يمثلونه من وعي مضطرب أو غائم أو متخلف
فوقعوا ضحية مؤثرين :قصورهم الذاتي وقصور الوعي العام واضطرابه

وتشوهه وذلك لأن بقة جديدة ما لم تعلن في عالمنا عن سر وجودها
الكامل لتشكل بوجودها الواقعي ووعيها الانحلال الفعلي للنظام أو
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الأنظمة التي سبقتها ،وبالتالي لم تستقم لها نظرية هادية تكشف عن

حقيقتها ومراميها .ولم يرتبط هؤلاء الرجال بالتحول أو الثورة أو بالرغبة
في أحدهما إلا بروابط واهية غير مفهومة لم تكن في جوهرها إلا

التعبير الواقعي عن الفكر المشوش المضطرب لمعنى الصيرورة مأخوذة

بشكل ذرائعي لاعقلاني حاول من خلاله هؤلاء الرجال التوفيق بين

المتناقضات من خلال حلول أو ردود فعل تعمل وكأنها مجموعة من

المصادفات.

لقد مر هؤلاء الرجال كالطيف أو الكابوس ،في خيال جيل يتلو جيلا ً

لا يشعر بالاستمرارية قد شعوره بالانقطاع والانفصام .وككل الأحلام

التي لم تتحقق أو الأحلام المزعجة أو أحلام جحا التي نصفها صدق

ونصفها كذب ،ينأى الإنسان عن استعادتها أو الإشارة إليها في حين
أن الحاجة الزمنية تملي بشأنها غير ما يمليه الإحساس المباشرة ،ولا

بد من استعادتها وتحليلها لأنها مرحلة من حياة الأمة وإن تكن لها

نواقصها ومنغصاتها ،وهي تمثل مرحلة من مراحل تطور الوعي العام

الذي يحتاج ،بدوره إلى التحليل والتقييم حتى يستقيم أمره على شكل

أصح وأدق وأصفى ،ولأن الحاضر لا يلغي الماضي فالماضي بعد من

أبعاده وإنما يتجاوزه جدليًا بإسقاط مراث منه واستبقاء ما يعين على

مواصلة الطريق.
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ينبغي لصورة أولئك الرجال أن تظل قيد التأمل والتمحيص فأيننة ظننروف

موضنوعية أطلعتهنم وأينة إمكاننات كنانت لنديهم وأينة أخطناء ارتكبوهنا

حننالت دون نجنناحهم ،وهننل كننانت تلننك الأخطنناء الجسننامة بحيننث
بدلت من سياق الأحداث وكيف تم ذلك ،ولننم انعنندمت القنندرة علننى

عنندم تمكينهننم مننن ارتكابهننا ،وفنني الحننال المقابلننة لمنناذا قعنندت بهننم
همتهننم عننن بلننوغ مننا كننانوا يرجننونه مننع اسننتجماعهم الرغبننة والطمننوح

والرؤينننة الصنننحيحة ومنننا هنننو مكنننان الحنننادث العنننارض أو الطنننارئ أو

الأحداث الخارجية أو المصادفة في تبديل بعننض السننمات الأساسننية أو

الجزئية لما كننان يؤمننل لسننياق الأحننداث .وتبعناً لننذلك فلا مننناص مننن
التعننرف علننى جميننع الظننواهر الإيجابيننة والسننلبية وربطهننا ربط ناً جنندلياً

بالسياق التاريخي في ملابساته المعقنندة وإبننراز العلاقننة الجدليننة بيننن أثننر

الفننرد وأثننر الظننروف الموضننوعية لوضننع الأحننداث موضننعها مننن الكليننة

والصيرورة التاريخية.

إن ظاهرة تحميل هؤلاء الأفراد المسؤولية كلها ومن ثم اسننتبعادهم مننن

منال الفكر والتقدير وتناسي مننا كننان لهننم مننن دور أو أثننر أمننر ينننم علننى
ظناهرة سنلبية أو مرضنية تشنبه فقندان النذاكرة ،والطنب النفسني يعطيننا

صورة عن الاختلال الننذي يعننتري المصننابين بننذلك ،وليننس الأثننر بأمننل
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ضررًا في حياة الأمم والشعوب .وفضلا ً عن ذلك فهننذه الظنناهرة تخفنني
وراءهننا داء أمضننى وأدهننى إذ تنطننوي علننى النظننرة إلننى هننؤلاء الأفننراد

بمعننزل عننن التنظيننم السياسنني الننذي كننانوا يتولننونه أو الجماعننات الننتي

كانت تظاهرهم أو كانوا يمثلونها .وقد أعطننت الحينناة أكننثر مننن دليننل،
بلغ حد اليقين ،على أن تلننك البنيننات الننتي قنناموا عليهننا كننانت تحمننل

بذور الوعي القاصر نفسه والعجز والتردد نفسيهما وكانت تحمننل بننذور
الخطننأ الننذي ارتكبننه هننؤلاء القننادة .وزوال هننؤلاء القننادة عننن مسننرح

الأحداث ،بسبب أو بآخر ،لم يبدل من الأمور شيئاً ولم يِق من الوقوع

في أخطاء مماثلة أو احتمال الوقوع فيها ،رغماً أن بعضننهم كننان يتمتننع
بشعبية غامرة وبتأييد جماهيري كبير .وهذه الظاهرة تنندعو لتأمننل درجننة

الننوعي الننتي بلغتهننا تلننك الهيئات السياسننية الوسننيطة وحننتى الجمنناهير

نفسها وهننو موضننوع كننبير ولكنننه يظننل جننديرًا بالدراسننة وحاجننة ملحننة

يقتضيها الحاضر كما يقتضيها التطلع إلى المستقبل.

إن ربننط الخيبننات أو النكسننات أو المصننائب بننأفراد معينيننن يقصنند منننه

أحيانًا إخفاء مسؤولية الآخرين ،على مختلف المستويات ،الننذين كننانوا

يشاركون فنني تلننك القننرارات السياسننية والاجتماعيننة أو ينندفعون إليهننا أو
يوحنننون بهنننا أو يؤيننندونها .إن المشننناركة فننني الخطنننأ ،بداينننة أو تقبلًا،

ومحاولننة التملننص مننن الاعننتراف بننه يشننكل وجه ناً مننن وجننوه الننوهن
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المعنوي الذاتي وعندم الرغبنة فني ممارسننة النقنند الننذاتي وبالتننالي انعندام
الرغبة في تصحيح الخطأ وسد الثغرة التي ينفننذ منهننا مننع الرضننا بننالواقع
الآسننن الراكنند .كمننا ينننوي ،علاوة علننى ذلننك ،علننى عمليننة تمننويه أو

تضليل عن طرينق الإيحنناء بننأن الحننال قنند تبندلت أو سنتتبدل باسننتبدال
فلان بفلان ،أي بننزوال »السننبب« أو »الأسننباب« الداعيننة لهننا والننتي

تتلبننس ،عننادة ،شخصنًا بعينننه أو عنندة أشننخاص ومننن ثننم تعطننى الننبراءة
للجميننع .وهننذا الشننعور»المريننح« أو الضننمير »المطمئن« يعفنني مننن

محاسنننبة النفنننس جمينننع النننذين أسنننهموا منننع »الضنننحية« فننني الحيننناة

السياسننية مننن منظمننات وهيئات وحننتى مننن جمنناهير ،وبننذلك تفتقنند

العلاقننة الجدليننة ،الننتي ألمعنننا إليهننا ،بيننن النندور الننذي يلعبننه الرجننال

البارزون وبين الواقع وشرائطه ودرجننة الننوعي لنندى المنظمننات والهيئات

السياسية والجماهير المؤيدة لها.

وبالمقابل فثمة سمة عامة تكاد تكون مشتركة بين معظم هؤلاء الرجال

البارزين ،ولعلها تعود إلى الإيديولوجيننة الغننامرة الننتي لفننت حياتنننا حقبناً

طويلننة وعاشننت فنني الضننمير أو اللاوعنني ،والننتي تحمننل ،عننند قصننور
الوعي أو الفعل ،هدهدة بالأمل أو الحلم غير المفضي إلى العمل وتأتي

تعبيرًا عن القصور الذاتي والكوابح والمثبطات الخارجية.
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وهذه السمة تكتنف المفهوم الذي وقننر فنني النفننوس عننن رجننل الدولننة،
بما في ذلك نفنوس أولئك الرجنال البنارزين ،إن رجنل الدولنة البننارز هنو

مننن يتننناول الواقننع بالتبننديل ويمننارس فنناعليته فيننه وهنندفه الأول بننناء

الممكن ،ويشعر بأنه مسؤول عن الحسن والسيء ،أما مننن يعتننبر نفسننه

صاحب رسالة علوية يرو ،من خلالها ،اقتسار الواقع ومحاولننة »خلقننه«

توهمًا ،فهو يؤمن بالكلية الغيبيننة وبإمكننان بلننوغ الإنسننان غايننة الكمننال

المثالي دون جهد أو بغائية حتمية لا يمكن في الواقننع أن تعيننش إذا لننم

يساعدها على التحقق جهد الناس وسعيهم.

الأول يهتم بالأفكار لنفعها والثاني »لحقيقتهننا« المثاليننة .وبيننن الكمننال

المثنننالي النننذي يتجننناوز الواقنننع تصنننعيدًا وتعالينننًا وبينننن مواجهنننة الواقنننع

واسننتخلاص الوقننائع أو الحقننائق القابلننة للتحقيننق فنني حينناة الننناس بننون

شاسننع ،ومننن شننأن الغلننو فنني تعظيننم النندور الننذي ألقنناه »القنندر« علننى

عواتقهم ومن شأن استشرائه أن ملك نفوس هننؤلاء الرجننال البننارزين مننا
يشبه الهوس التنبؤي فطلعوا على الناس بحلة أسطورية كأنها أفلتت مننن

غينننابه العصنننور أو أنهنننا جنننواب التسننناؤل الحنننائر العننناجز الكنننامن فننني

اللاوعي .أما الحلة الواقعيننة الموضننعية فلننم يكننن متاحناً لهننا أن تتحقننق
ويستقيم أمرها ما لم يكن هناك سننياق تطننوري أو ثننوري يمكننن تلمسننه

والاهتداء به .ولقنند كننان هننذا السننياق مغيبناً أو مطموسناً أو جنينيناً وفنني
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أحسن الأحوال لم يؤخذ سوى شننكل بنندوات بدائيننة .وتبعناًَ لننذلك لننم
تنطبق على أولئك الرجال صفة رجل الفكننر العظيننم ،وهننو الننذي يهيننء

أذهان الناس للتغيرات الاجتماعية الثورية التي هنني فنني طريقهننا إليهننم أو
رجنننل الفعنننل العظينننم النننذي ينظنننم النضنننال بينننن الطبقنننات أو الفئات

الاجتماعية الموعودة بالمستقبل لتنهض وتربح قضيتها بواسطة الثننورة أو

أية وسيلة ملائمة أخرى.

وقبالة هذه السمة المشتركة ثمة ظاهرة أخرى تستدعي الاهتمنام وهني

تتعلق بكيفية اسننتخدام الننذكاء أو الإرادة ،مننن قبننل هننؤلاء الرجننال ،فنني
مواجهة الضننرورات الداخليننة والخارجيننة الذاتيننة منهننا والموضننوعية .إن

انتصار الذكاء والإرادة ليس من شأنهما إطلاقاً انتهاك حرمة الضننرورات
الطبيعيننة والاجتماعيننة وليننس مننن شننأنها تجنناوز مننا تقتضننيه مواجهتهننا.

وانتصار الذكاء والإرادة يوفر مجهودهما الخنناص لقيننام بعننض الأوضنناع

التي يستند إليها التحول ،تحول ما هو »ممكن أن يكننون« إلننى مننا هننو

»كننائن« .وهننذا مننا نعنيننه عننندما نقننول بشننكل رجعنني المفعننول بننأن

المستحيل قد تحقق.

ولعل من أشنند فواجننع تاريخنننا المعاصننر إيلامناً هني الفواجنع الننتي كننان

يرافقهننا ،بجننانب »الأحلام السننعيدة« ،الصننراخ بكلمننة »مسننتحيل«

فكننأن هننناك جبلاً لا مزحننزح لننه ،وبسننبب مننن قصننر النظننر أو الننوعي
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البننائس كننانت يحشنند لهننا مننن الطاقننات والمننوارد مننا يكفنني للانتصننار

ولكن ذلك لم يكن يتم إلا بعد فوات الأوان.

وإذا كان هناك من أمننر خلقنني يصننح فنني جميننع الفننترات التاريخيننة فننإن

هذا الأمر هو الوعي والفعننل فنني اللحظننة الحاسننمة أو الملائمننة حننتى لا

تصبح من الفننرص المضنناعة ومننا أكثرهننا فنني حياتنننا .إن فننرص الاختيننار

محنندودة واضننحة وكننل قننرار باختيننار ينطننوي علننى تشننييد جدينند لبننناء

الننذات )الكيننان الإنسنناني( والمجتمننع والعننالم .وإن كننل تجربننة رشننيدة

إنما هي تجربة ترشدنا فيها قوانين معروفة قبلا ً وتهدف هذه التجربة إلى
تحقيننق السننيطرة والسننيادة علننى المشنناكل الملحننة .وهننذا هننو الفعننل

التاريخي الذي يمكن أن ينظر ،من خلاله ،إلى دور الأفراد البارزين.
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لمحة عن حياة المؤلف
ولد »جيورجي فننالنتينوفتش بليخننانوف« عننام  1856وتنوفي عننام.1918

ويصح اعتبناره واحنندًا مننن مؤسسني الماركسننية الننروس ووجهناً مننن أبنرز

الوجوه البعيدة الأثر في الأممية الثانية .وكان لا يننزال طالبناً ناشننئاً عننندما

انضم إلى الحركة الثورية لجماعة »الناردونيك« أي »الشننعبيين« ولكنننه

بت في حبل صلته بأفكارهم وأسس عام ،1883وهننو فنني المهجننر ،مننع
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»اكسلرود« و»فيرازاسوليتش« أو منظمننة اشننتراكية ديمقراطيننة فنني روسننيا

وهنني »جماعننة تحريننر العمننل« ،ولننم يكننن بليخننانوف شننارحاً ممتننازًا

للماركسية فحسب بل كان تلميذًا موهوبًا لمنناركس ولأنجلننز .أتننم وزاد
في عمق نظريتهما و نافح عنها بطريقننة بارعننة أصننيلة .وعننندما شننرعت،

حوالي عام  ،1890النزعننة الموصننوفة »بالتحريفيننة« بقيننادة »بيرنشننتين«

فنني الانتشننار وأصننبح لزام نًا أن يننذاد عننن أسننس الماركسننية ضنند جميننع
المقرزمين الذين يدعون »تكميننل« الماركسننية ،كننان بليخننانوف واحنندًا

مننن ألمننع المتصنندين لهننذا الاتجنناه واضننعاً نفسننه فنني خدمننة الماديننة
الديالكتيكية .وفي غمرة النضال ضنند الانتهازيننة الأمميننة وضنند أشننكالها
الروسية كالنزعة »الاقتصادية« و»الستروفية« كان بليخانوف فنني الصننف

الأول ،وكان واحدًا من القلائل البارزين في الحركننة الاشننتراكية الأمميننة
الذين توفروا بانتظام على الاهتمام بالفلسفة الماركسننية .ولننم يكننن عبثناً

أن يوصنني لينيننن بدراسننة كتبننه الفلسننفية بوصننفها »كتب ناً مبدئيننة لفهننم
الشيوعية«.

وحتى المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي الديمقراطي وفي المننؤتمر نفسننه

عمننل بليخننانوف ينندًا بينند مننع لينيننن ،هننذا القننائد المنبثننق عننن الجيننل

الماركسنني الفننتي وسنناهم كلاهمننا ،فنني بدايننة هننذا القننرن ،فنني تحريننر

الصننحيفة الاشننتراكية ننن الديمقراطيننة »الايسننكرا« )الشننرارة( و»زاريننا«
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)الفجر( التي جعلت أولى مهامها مكافحة اتجاه »الاقتصنناديين« وخلننق
حننزب ثننوري متماسننك موحنند .وبعنند الانشننقاق الننذي دب فنني هننذا

المؤتمر ن والذي شهد ميلاد المنشفيك ن انضننم بليخننانوف ،بعنندد تننردد

كبير ،إلى جماعة المنشننفيك .واعتبننارًا مننن هننذا التاريننخ اختلننف طريننق

لينين عننن طريننق بليخننانوف .وفنني الأعننوام الممتنندة بيننن 1908و 1912

تقننرب بليخننانوف ،أحيان نًا ،مننن البلاشننفة وقنناد النضننال مننع لينيننن ضنند

النزعننننة »التجريبيننننة« وجماعننننة »المصننننفين« .وفنننني أثننننناء الحننننرب

الاستعمارية الأولى أعلن بليخانوف ،خلافًا لموقننف لينيننن تأييننده لفكننرة

»الدفاع الوطني« هذا الموقف الذي حافظ عليه حنتى بعند ثنورة شننباط

 .1917وظل حتى تاريخ وفاته خصننمًا للنظننام السننوفييتي ولكنننه رفننض
أثننر ثننروة أكتننوبر أن يتنندخل بصننورة مكشننوفة ضنند البلاشننفة والنظننام

السوفييتي.

وقد ترك بليخانوف مؤلفات عديدة والكتاب الذي نقدمه للقارئ العربي
هننو واحنند مننن هننذه المؤلفننات الننتي لا تننزال تحننافظ علننى تمننام جنندتها

وأصالتها.
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دور الفرد في التاريخ
بليخانوف

ن  1ن
قرابة عام  1878كتب الراحننل كننابليتز مقننالا ً عنننوانه »الننذكاء والعاطفننة
1

بوصننفهما عنناملين مننن عوامننل التقنندم« اسننتهدف فيننه ،بننالرجوع إلننى

سبنسر ،إقامة الدليل علنى أن العاطفنة تلعنب ،فني تقندم الإنسنانية ،دورًا

رئيسيًا بينما لا يعدو دور الذكاء أن يكون ثانوياً وتابعناً لهمننا تمامنًا .ورد
2

عليه »باحث اجتماعي مرموق « وتلقى بدهشة هازئة هذه النظريننة الننتي
تطوح بالننذكاء إلننى »مقعنند الفننارس فنني السننباق«.ومننع ذلننك فقنند كننان
ـ كابليتز 1848) :ـ  (1993كاتب شعبي روسي.
تنصرف الشارة هنا إلى ن.ميخائيلو فسكي ) 1842ـ  (1904الباحث
النظري لجماعة الشعبيين الحرار في روسيا .وقد رد على كابليتز لدى
صدور مقالته في مجلة »الملحظات الدبية« عام .1878

1
2
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على حق في دفاعه عن الذكاء ولكان أحسن صنننعاً لننو أنننه ،عوضناً عننن
الغننوص فنني هننذه المسننألة الننتي أثارهننا كننابليتز ،أبننان أن أطرحهننا بهننذا

الشكل ليس مقبولا ً ولا ممكنًا.

والحقيقنننة أن نظرينننة »العوامنننل« لا سنننند لهنننا ،فننني حننند ذاتهنننا ،لأنهنننا

تفصل ،بطريقة كيفية ،مختلف أشكال الحياة الاجتماعية ،بعضننها عننن
بعننض ،وتقننهننا علننى شننكل قننوى خاصننة تشنند ،مننن جهننات مختلفننة

وبدرجات متفاوتة من النجاح ،الإنسان الاجتمنناعي إلننى طريننق التقنندم.
وهذه النظرية ،بالشكل الذي أوردها به كابليتز تفتقننر أكننثر إلننى الأسنناس

لأنهننا تحننول إلننى أقنناليم اجتماعيننة خاصننة ،لا هننذا المظهننر أو ذاك مننن

مظننناهر فاعلينننة الإنسنننان الاجتمننناعي وإنمنننا مختلنننف ننننواحي النننوعي

الاجتماعي .وتلكننم هنني ،فنني الحقيقننة ،الغايننة فنني التجرينند ،ويكفنني أن
نتجاوزها حتى نلج عندئذ عالم المجرد الصارح الهازل.

وكان حقًا على هننذا »البنناحث الاجتمنناعي المرمننوق«أن يسننترعي انتبنناه
كننابليتز وقننراءه إلننى ذلننك .ولننو أنننه أبننان فنني أي تيننه مننن التجرينند ضننل

كننابليتز فنني سننعيه لإيجنناد »عامننل« يسننير التاريننخ لكننان أسننهم فنني نقنند

نظرية »العوامل« نفسها ،وهو أمر يبدو لنننا حاليناً علننى جننانب كننبير مننن

الفائدة .ولكنه لم يكن ليرقننى إلننى هننذه المهمننة لأنننه ،نفسننه ،يقننر هننذه
النظريننة ولا يمتنناز عننن كننابليتز إلا بانعطننافه نحننو الانتقائيننة الننتي تبنندو،
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بموجبها ،جميننع العوامننل علننى مسننتوى واحنند مننن الأهميننة .ولا تلبننث
انتقنننائيته هنننذه أن تتجلنننى بوضنننوح تنننام فننني هجنننومه علنننى المادينننة

الديالكتيكية ،هذه النظرية التي تضحي ،على حد قوله ،بجميع العوامل

فنني سننبيل العامننل الاقتصننادي محيلننة دور الفننرد فنني التاريننخ إلننى العنندم.

ولنننم يننندو بخلننند هنننذا »البحنننث الاجتمننناعي المرمنننوق« أن المادينننة

الديالكتيكيننة غريبننة فنني نظريننة العوامننل هننذه وأن مننن قصننور التفكيننر
المنطقنني أن يننذهب الاعتقنناد بننالمرء إلننى حنند اعتبارهننا بمثابننة اليقينيننة.

ولنلاحظ أن خطله هذا ليس نسيج وحده بننل قننام بننه الكننثيرون ومننازالوا

يقومون به وسيقومون به حتماً حتى زمن طويل..

لقنند اتهننم المنناديون بننن»اليقينيننة« فنني زمننن لننم يكننن قنند قننام لننديهم بعنند

مفهننوم ديننالكتيكي عننن الطبيعننة والتاريننخ.ولنكتننف ،دونمننا حاجننة إلننى
استرجاع الزمن السحيق ،بالإشارة إلى النقاش الننذي شننارك فيننه برايسن

3

4

العننالم الانجليننزي المعننروف بريسننتلي  .لقنند ظننن بنناريس ،فنني معننرض
تحليله نظرية بريستلي ،أنه وفننق إلننى البرهننان علننى أن الماديننة لا تننأتلف

مع فكرة الحرية وأنها تنفي كل فاعلية فردية مستقلة.

ـ برايس )ريتشارد):اقتصادي وناشر انجليزي ) 1723ـ .(1791
ـ بريستلي )جوزيف( :فيزيائي وكيميائي إنجليزي وفيلسوف مادي )1723
ـ .(1804
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وقد أجاب بريستلي ،مستشهدًا بالتجربة العملية بقوله» :حتى لا أتكلننم
عننن نفسنني فبننودي الإشننارة إلننى أنننني لسننت أكننثر الحيوانننات تراخينناً

وكسلًا ،ولكن أينن توجند قنوة فني التفكينر وقندرة لا تغنالب وصنلابة لا

تليننن ولا تكننل فنني متابعننة الأهننداف الهامننة إن لننم تكننن عننند المننؤمنين

بالضرورة«.

ويعننننني بريسننننتلي بكلامننننه هننننذا الفئة الدينيننننة الديمقراطيننننة المنننندعوة
5

»بالمسيحيين الجبريين«  .ولا ندري ما إذا كننانت هننذه الشننيعية نشننطة

حقًا كما يعتقد بريستلي أحد أتباعها ،ولكن ذلك على جانب قليل مننن
الأهمية .من المؤكد أن مفهوماً مادياً عن الإرادة ينسجم تماماً مع أكثر

الفاعليات العملية نشاطًا .وقد لاحظ لانسون أن:

»جميننع التعنناليم الننتي اقتضننت المزينند مننن الإرادة البشننرية افترضننت،

مبدئيًان عدم أهلية هذه الإرادة فاستبعدت بننذلك الاختيننار الحننر وألقننت
6

بالعالم في أحضان الجبرية«.

ويخطننئ لانسننون إذ يعتقنند بننان كننل اسننتبعاد لمننا تواضننع الننناس علننى

تسميته بحرية الاختيار يؤول بالضنرورة إلنى الجبرينة .ولكنن هنذا الخطنأ
ـ إن هذا المزاج من المادية واليقينية الدينية يمكن أن يدهش فرنسيا ً في
القرن الثامن عشر أما في انجلترا فليس ثمة ما يدعو للدهشة ،لقد كان
بريستلي نفسه رجل ً متدينا ً )الحقيقة على هذا السفح من البرينة والخطأ
على السفح الرخر(.
ج ـ لنسون :تاريخ الدب الفرنسي باريس  1896صحيفة .446
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لم يمنعه من التنويه بظاهرة تاريخية لهننا أهميتهننا القصننوى :إذ يظهننر لنننا
التاريننخ أن الجبريننة نفسننها أبعنند مننن أن تصننبح ،فنني بعننض الحننالات،

عائقًا في طريق العالية العملية ولعلها تحولت ،فلنني بعننض الأحيننان ،إلننى
نقيض ذلك ،إذا أصننبحت الأسنناس النفسنني الضننروري للعمننل .ويكفنني

أن نستشننهد بجماعننة المتقشننفين الننذين تجنناوزوا ،مننن حيننث الشنندة
والقننندرة ،جمينننع أحنننزاب انجلنننترا فننني القنننرن السنننابع عشنننر ،كمنننا أن

المسننلمين الأوائل أخضننعوا لسننلطانهم ،فنني فننترة قصننيرة مننن الزمننن،
مساحات شاسعة تمتد من الهند إلننى إسننبانيا ,.وأشنند مننا يخطننئ أولئك

الذين يعتقدون بأنه يكفي الاقتناع بأن حادثناً لامننناص مننن وقننوعه حننتى
7

تضمحل لدينا كل مكنة نفسية للمساهمة فيه أو مقاومته .

هل يكون عملي حلقننة ضننرورة فنني سلسننلة الحننوادث الضننرورية الننتي لا

بد من وقوعها؟ إن المسننألة كلهننا تكمننن فنني هننذا السننؤال ،فننإذا أجبننت

بنعم فإن ترددي سيكون أقل وعملي أكثر إصنرارًا .ولينس فني هننذا الأمنر

شيء من الغرابة فعندما نقول إن فردًا مننا يعتننبر عملننه حلقننة ضننرورية فنني
ـ من العلوم أن تعاليم كالفن تقضي باعتبار أ‘مال الناس محددة سلفا ً
بالرادة اللهية ووفقا ً لهذه التعاليم فإن الله يصطفي بعض رخدامه لينقذ
الشعوب المضطهدة بدون حق .وكل شيء يحمل على العتقاد بأن
كرومويل كان يعتبر نفسه صنيعة من صنائع الله ،فكان ل ينفك يردد ،بصدق
طبعًا ،أن أعمال كانت ثمرة الرادة اللهية ،وكل ما قام به كان مصبوغًا،
مسبقًا ،بلون الضرورة .ولم يكن هذا العتقاد ليقعد به عن التطلع إلى
انتصارات جديدة وإنما كان دعما ً لمجهوده الذي ل يقهر.
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سلسننلة الأحننداث الضننرورية ،الننتي لا بنند مننن وقوعهننا ،فإننننا نقصنند،
بخاصننة ،إن عنندم تننوافر الإرادة الحننرة ،بالنسننبة إليننه ،مماثننل لاسننتحالة

العطالننة المطلقننة ،لأن عنندم تننوافر الإرادة هننذا ينعكننس فنني ذهنننه علننى

شكل من استحالة التصرف خلاف ما ينبغني لنه القينام بنه .وتلكنم هني

حالة فكرية تصدق فيها كلمات لوثر» :إنني هنننا ولا يسننعني أن أمضنني

أمرًا خلاف ذلك« .وبفضل هذه الحالننة الفكريننة يعطنني الرجننال النندليل
علننى القنندرة الننتي لا تغننالب ويقومننون بالاكتشننافات المدهشننة .كننان

هملننت يفتقنند هننذا النصنناب لهننذا لننم يكننن بمسننتطاعه إلا أن يكننتئب

ويغوص فنني لجنح تنأملاته ولننم يكننن بوسنعه القبنول بفلسننفة تكننون فيهنا

الحرية ضرورة في شكلها الواعي .وقد صنندق فيختننه حيننن قننال» :لهننذا

الإنسان هذه الفلسفة«.

ن  2ن
8

حمننل بعضننهم عننندنا ،علننى محمننل الجنند ،فكاهننة أبننداها سننتاملر فنني

معرض إشارته إلى التناقضات المستعصننية علننى الحننل ،حسننب ادعننائه،
ـ ستاملر )رودلف( )مولود عام  :(1856فيلسوف من المدرسة الكانتية
الجديدة ،ينكر وجود قوانين تحدد التطور التاريخي.
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والننتي تشننمل عليهننا بعننض التعنناليم السياسننية والاجتماعيننة فنني الغننرب
وبودنا الكلام على تعليله لظاهرة كسوف القمر.

هذا التعليل يعتبر بحق إيغالا ً في اللامعقول .فمنن بينن الشنروط النواجب
توافرها ليتم هذا الكسوف لإمكان لإرادة الإنسننان ولا يمكننن لهننا ذلننك

بحال من الأحوال .ولهذا السبب وحده فإن فكرة وجود حننزب يسنناهم
في كسوفات القمر لا يمكن أن تعيننش إلا فنني مننأوى للمجننانين .وحننتى
إذا كان عمل الإنسان يشكل أحد الشروط المطلوبة فيما من أحد ،وإن

تننناق لرؤينننة الكسنننوفات ،يسننناهم فننني هنننذا الحنننزب إذا اقتننننع أن هنننذه

الكسوفات سننتتم بالضننرورة دونمننا حاجننة لمسنناعدته .وفنني هننذه الحننال
تقتصننر »يقينيتننه« علننى انتكننافه عننن القيننام بعمننل نافننل وبالتننالي عننديم

الجدوى.وتصرفه هذا لا علاقة له البتة باليقينيننة بمعناهننا الحقيقنني .وإذا

أردنا أن ينتفي التعارض مننع العقننل ،فنني مثننال الكسننوف الآنننف الننذكر،

فعلى الحزب المشار إليه أن يعدل من حركة الكسوف بصورة أساسننية.

ولنتخيل أن القمر يمتلك وعينًا والوضننع الننذي يأخننذه فنني القضنناء .عننند
الكسوف ،يبدو له نتيجة لإرادته الحننرة ،وإن هننذا الوضننع ،علاوة علننى

ما يتيحه له مننن ترضننية عميقننة ،لا غنننى عنننه ليتننم لننه هنندوءه الفكننري،
9

ولذا فهو يسننتهدف »باشننتياق« إشننغال هننذا المكننان  .وبعنند أن نتخيننل
ـ وذلك كما لو أن البوصلة تجد لذة في التوجه بأحد طرفيها إلى الشمال،
لنها تعتقد بأنها تدور مستقلة عن أي سبب آرخر ،دون أن تلحظ الحركات

9
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كل ذلك فعلينا أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي :وأخيرًا إذا اكتشف
القمننر الحقيقننة وهنني أن إرادتننه و»مثلننه الأعلننى«لا يحننددان حركتننه فنني

الفضنناء الكننوني بننل تحنندد ،حركتننه ،علننى العكننس ،إرادتننه و»مثلننه

الأعلى« فمناذا يستشنعر عنندئذ؟ اسنتنادًا لأقنوال »سنتاملر« تجعلنه هنذه

الحقيقة عنناجزًا ،حتمنًا ،عننن الحركننة أو يتخلننص مننن هننذه الورطننة عننن

طريق ضرب من التناقض المنطقي ،بيد أن مثننل هننذه الفرضننية محرومننة
مننن أي أسنناس .ويسننتحيل هننذا الكشننف ،بالنسننبة للقمننر ،إلننى موضننع

صننوري يكننون مبعث ناً للسننآمة وسننببًا فنني بليلننة معنويننة تضننع فنني مشنناققة
»مثلننه الأعلننى« والحقيقننة الحركيننة .وإذا مننا افترضنننا ،آخننر الأمننر ،إن

»حننالته النفسننانية« سننتكون مشننروطة ،بتمامهننا ،بهننذه الحركننة فعلينننا

عندئذ أن نستقصي ،في هذه الحركة ،أسباب البلبلة التي تحيق به.

ويكشننف لنننا التمحيننص النندقيق أن مننا يشننكو منننه القمننر هننو أن إرادتننه

ليسننت حنرة عننندما يكنون فنني الأوج والأمننر خلاف ذلنك عننندما يكننون
في الحضيض فقد استحال الظرف نفسه إلى سبب صننوري مننن الهننناءة
والارتياح المعنوي .وما لم تجر الأمور على العكنس فقنند يننتراءى لنننا أن

ارتياحه متوافر عندما يكننون فنني الأوج لا فنني الحضننيض لأنننه يعننثر ،كننل

غير الملموسة للجاذبية المغناطيسية) .ليبنيتز ـ تيودسي ـ لوزان  1740ـ
ص .(598
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حال فمن المؤكد أن مثل هذا التوافق ممكن الوقنوع تمامناً وأن الشنعور

بالضرورة يتسق تمامًا مع الفاعلية العملية في المنتهى حدتها.

ومهمننا يكننن مننن أمننر فهننذا مننا يلاحننظ ،حننتى الآن فنني التاريننخ .فمنكننر

وحرية الاختيار غالبًا ما يبزون معاصريهم بقننوة الإرادة ويكلفونهننا أقصننى
مننا تطيننق حننتى تبلننغ غايننة وسننعها .والأمثلننة عدينندة ومألوفننة تمامنًا .ولا
يسعنا أن نغض الطرف عنها كما فعل »سننتاملر« إلا إذا رفضنننا عامنندين

مواجهننة الحقيقننة التاريخيننة كمننا هنني عليننه فنني الواقننع .وهننذا الاسننتبعاد
10

المتعمننند شنننائع الوقنننوع عنننند النننذاتيين لننندينا ولننندى بعنننض صنننغار

الننبرجوازيين الألمننان مثلا ً غيننر أن هننؤلاء الننبرجوازيين الصننغار والننذاتيين

ليسوا رجالا ً وإنما هم ظلال كما يصفهم بيلينسكي .
11

ولندقق ،عن كثب ،في الحالة التي تكون فيها أعمننال الإنسننان الماضننية
والحاضرة والمقبلة غير بادية إلا من خلال الضنرورة .لقند علمننا ،آنفنًا،

أن الرجننل ،فنني مثننل هننذه الحننال ،عننندما يخننال نفسننه مبعننوث العنايننة

الإلهية ..أو موضع اختيار القدر النافذ كنننابليون أو الننناطق باسننم حركننة

تاريخية لا تقاوم كبعض الساسنة فني القنرن التاسنع عشنر ،يعطني الندليل
علننى إرادة تبنندو وكأنهننا قننوة مننن قننوى الطبيعننة نفسننها ،قننادرة أن تنننثر،
ـ يقصد هنا الشعبيين الروس :ب.لفروف وب.ميكايلوفسكي و ن.كارييف
وآرخرين.
ـ ف .بيلنسكي ) 1811ـ  (1848ناقد وناشر روسي مرموق.
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كقصننور مننن الننورق ،جميننع العننوائق الننتي تقننام فنني طريقهننا مننن أمثننال
12

هاملت ومن هم دونه فنني مراكننز القصننبات  .ولكننن مننا يهمنننا فنني هننذه
المناسننبة هننو جننانب آخننر :عننندما أشننعر أن إرادتنني ليسننت حننرة وأجنند

نفسي ،فنني عجننز تننام ،ذاتنني وموضننوعي ،عننن العمننل خلاف مننا فعلننت

تبدو لي عندئذ أعمالي كأحب عمل ممكنن لندي إذ تتماثنل عنندئذ فني
ضميري الضنرورة والحرينة وكنذلك الحرينة والضنرورة .وانقضناء حرينتي

يكمن في مننا معننناه :إنننني لا أسننتطيع أن أفصننم عننرى هننذا التماثننل بيننن
الحرية والضنرورة بجعلني إحنداهما تعنارض الأخنرى ولا يمكنن أبندأ أن

أشعر إكراه الضرورة ل أن غياب الحرية هذا ليس ،فنني الننوقت نفسننه إلا

تعبيرًا تاماً عنها وملازماً لها.
13

قننال »سننيمل« أن الحريننة لا يمكننن فهمهننا إلا بمعارضننتها بعننائق مننا.
وعلى ذلك لا يمكن إدراك كنههننا إلا بمعارضننتها بفكننرة القسننر .وهننذا

ـ وهاكم مثال ً آرخر يبرز بوضوح حدة العواطف التي يتسم بها هذا النفر
من الناس .فقد كتبت ريني دي فرانس دوقة فيرات )ابنة لويس الثاني
عشر( إلى معلمها كالفن ما يلي» :كل لم أنس أبدا ً ما كتبته لي من أن داود
قد كره أعداء الله كرها ًَ مميتًا .ول أبتغي مخالفة ذلك أو مناقضته .ولئن
علمت أن الملك والدي والملكة والدتي والمرحوم الستاذ زوجي وجميع
أولدي سيعاقبون من قبل الله فسأبغضهم وأمقتهم مقتا ً مميتا ً وأتمنى لهم
الجحيم مثوى..الخ« فأية قوة ضارية ل تقاوم ل يكون كفاء لها هؤلء الناس
المفعمون بمثل هذه العواطف؟ ومع ذلك فهم ينكرون حرية الرختيار؟
ـ سيمل ـ جورج ) 1855ـ  (1918فيلسوف وباحث اجتماعي ألماني
مثالي النزعة ومن أتباع كانت.

12
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التفكير صننائب بالبداهننة ولكننننا لا نسننتطيع ،انطلاقناً مننن هننذه الحقيقننة

الأوليننة ،أن نطننرح جانبنًا الفكننرة القائلننة بننان الحريننة هنني الضننرورة الننتي

وعيناها والتي تشننكل أحنند الاكتشننافات الفننذة الننتي توصننل إليهننا الفكننر

الفلسفي .إن ت عريف »سيمل« ضيق محدود فهو لا يأخذ الحرية إلا

مواجهة بعائق خارجي .وما دام لا يستهدف غير هذه العوائق فإن قضية

تماثننل الحريننة والضننرورة تصننبح واهيننة .إن اللننص ليننس حننرًا فنني سننرقة

منديلك الجديد إذا منعته مننن ذلننك ومننا دام لننم يتغلننب علننى مقاومتننك

بطريقة ما .ولكن بجانب هذا المفهوم عن الحرية ،البسيط والسطحي،

يوجد مفهوم آخننر أعمننق غننورًا بمننا لا يقناس ،ولا يمكنن أن يقنندم لمنن

يمتنع عليه التفكير الفلسفي .وحتى النذين يناقشنون بطريقنة فلسنفية لنن

يقيض لهم إدراك ك نهه إلا إذا نجحوا فنني تجنناوز الثنائيننة وأدركننوا ،مننن

جهة أخرى ،إن لا وجود بين الننذات والموضننوع لتلننك الهننوة السننحيقة

التي يتوهمها الثنائيون.

يضنننع النننذاتيون النننروس مثلهنننم الأعلنننى الطوبننناوي أمنننام حقائقننننا عنننن

الرأسننمالية ولا يعنندونه إلننى غيننره .وهكننذا غنناص الننذاتيون فنني مسننتنقع

الذاتية .والمثل الأعلى الذي يننأتم بننه مننن يسننمون أنفسننهم »الأتبنناع«

14

الروس يبدو أبعد كثيرًا من الواقع الرأسمالي من المثل الأعلى الذي يننأتم
ـ التباع الروس :وهكذا كان يسمى الشتراكيون الديمقراطيون الروس،
أتباع ماركس ،بغية تضليل جهاز الرقابة.

14
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به الذاتيون .ومهما يكن مننن أمننر فلقنند عننرف »الأتبنناع« كيننف يعننثرون
على الجسر الذي يربط المثل الأعلى بالحقيقة الواقعة ،وقد وصننلوا إلننى

ما يسمى النظننرة الوحدانيننة .وتبعنًا لآرائهننم هننذه ،فسننتنتهي الرأسننمالية،

تبعنًا للتطننور الننذي تمضنني فيننه ،إلننى نفنني نفسننها ،وبننذلك يتننم تحقيننق

مثلهم الأعلى ،مثننل »الأتبنناع« الننروس وغيرهننم ..وتلكننم هنني الضننرورة
التاريخية ،و»التابع« نفسه أداة من أدواتهننا وليننس بوسننعه أن يكننون غيننر

ذلك سواء بسبب وضعه الاجتماعي أو بسبب صفاته الأخلاقية والعقلية
المنبثقة عن هذا الوضع.

وثمة أيضًا مظهر من مظاهر الضرورة .وبما أن وضعه الاجتماعي يحبننوه
هننذه الصننفة لا غيرهننا فسننبيله إلا يكننون أداة هننذه الضننرورة ورهينهننا

فحسب بل يود بشوق أن يكون ذلك ولا يسعه ابتغاء وجه آخننر ،وهننذا
مظهننر مننن مظنناهر الحريننة المتولنندة عننن الضننرورة وبعبننارة أدق الحريننة
15

المتماثلة مع الضرورة أو الضرورة التي استحالت حربة .

وهذه الحرية هي أيضًا الحرية المواجهة للقسر والمعارضننة أيضناً لشننكل
من القيود .إن التعاريف العميقة لا تنفي التعاريف السطحية بل تكملهننا

وتحتويها .وبهذه المناسبة ما هو العامنل القسنري أو القيند النذي يمكنن

أن يكون موضع بحثنا؟ هذا الأمر واضح جلنني والكلام هنننا قاصننر علننى
ـ تستحيل الضرورة إلى حرية .ل لنها تتوارى بل للسبب الوحيد هو أن
تماثلهما »الدارخلي« الكامن قد تجلى أرخيرًا) .هيجل(.
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المانع المعنوي الذي يشل الإرادة لدى نفر لم يتخط الثنائية بعنند وعلننى
القيد الننذي يشننكو منننه الننذين لننم ينصننبوا بعنند الجسننر فننوق الهننوة الننتي

تفصل المثل الأعلى عن الحقيقننة الواقعننة .ومننادام الفننرد لننم يظفننر بهننذه
الحرية نتيجة مجهود شخصي شنناق مننن التفكيننر الفلسننفي فلننن يتوصننل

إلى هذه الحقيقة ويغدو الألم الذي يحيق به عبارة عن الجزية المخجلة

التي يؤديها للضرورة الخارجية التي تعترضنه .وبالمقابنل فهنو يحينا حيناة

جديدة رحبة لأمراء فيها طالما يزيح عن كاهله هذا الإكراه أو هذا النيننر
المؤذي الذي ينال من قدرته وعندها تغدو فاعليته الحننرة التعننبير الننواعي

الحر عن الضرورة .وتصبح هذه الفاعلية قنوة اجتماعيننة لا شنيء يمنعهنا
من أن تتفجر:

على المروق المخادع

كالصواعق السماوية

ن  3ن
نعيد القول بأن وعي الضرورة الملازمة لحادث ما ليس مننن شننأنه إلا أن

يزيد في طاقة الشخص الذي يواجه هذا الحادث فيتجنناوب معننه ويعتننبره
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نفسه إحدى القوى التي تحدد وجوده .فإذا تربص الشخص ،بعد وعيه
الضننرورة الننتي تحنندد ذلننك الحننادث وشننبك ذراعيننه ووقننف يتننأمله فننإنه

يبرهن عن جهل فاضح بالرياضيات.

وحقيقة القول هي أن نفرض أن الظنناهرة )آ( يتحتننم وقوعهننا إذا تننوافرت

مجموعة شنروط معيننة نرمننز إليهننا بحنرف )س( ،وقند أوضننحت لني أن

بعضها من هذه الشروط قد تننم توافرهننا وأن البقيننة ستحصننل فنني الننوقت

)ن( .وبما أنك أقنعتني بذلك فسننأواجه الحننادث متسننائلًا) :كننل شننيء
علننى مننا يننرام!( وأنننام ملننء جفننوني حننتى يحيننن اليننوم السننعيد فيتحقننق

الحادث وفق تنبؤاتك..

فعلام تكننون النتيجننة؟ مننن بيننن مجمننوع القيمننة )س( وهنني الشننروط

الواجب توافرها حتى تحدث الظاهرة )آ( أدخلت فاعليتي أيضناً وسننأرمز

إليها بحرف )د( .ولما كنت مستسننلمًا للرقنناد لنندى حلننول الننوقت )ن(

فإن مجموع الشروط اللازمة لوقوع الظاهرة الملمننع إليهننا لننم يعنند )س(

وإنما )س ن د( ،وهذا ما يبدل الوضع .ويجوز أن يحل آخر مكاني وقنند

يكنننون مستسنننلمًا للعطالنننة ولكنننن المثنننل النننذي ضنننربه لنننه اسنننترخائي

واسننتخلص منننه أن العطالننة أمننر مشننين ،قنند حننرك فنناعليته .وفنني هننذه

الحال تحل القوة )ب( مكان القوة )د( ،فإذا كانت القوة )ب( مسنناوية
للقوة )د( )د = ب( فننإن مجموعننة الأسننباب الضننرورية لإنجنناز الظنناهرة
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)آ( تبقننى مسنناوية لننن)س( وتقننع الظنناهرة مننن تلقنناء نفسننها فنني الننوقت
المحدد )ن( .ولكن إذا لم تكن القيمة التي تمثلها قوتي معادلننة للصننفر

وإذا كنت كفؤًا وماهرًا وما من شخص آخر يقننوم مقننامي فتكننون عننندئذ

قيمة )س( ناقصة لم تكتمل وستتحقق الظنناهرة )آ( فنني زمننن متننأخر عننن

الوقت الذي افترضننناه آنفنًا أو تتننم بصننورة ناقصننة أو لا تتننم البتننة .وهننذا
الأمر بين الوضوح فإذا فاتتني هننذه الحقيقننة أو تخيلننت أن القيمننة )س(

سنننتبقى )س( حنننتى بعننند إخفننناقي فمنننا ذلنننك إلا لأننننني أجهنننل قواعننند

الحساب.

هل أكون أنا الوحيد الذي يجهل قواعنند الحسنناب؟ فعننندما أنبننأتني بننأن
مجموع الشروط )س( سيتم الحصول عليه في الوقت )ن( لننم تشننر إلننى
أنني سأذهب وأنام حالما تنتهي محادثتنننا .لقنند كنننت علننى يقيننن بننأنني

سأعمل ،حتى النهاية ،لإتمام الظاهرة )آ( .وقد اعتمدت على قوة كننان

لزامًا عليك إلا تعول عليها كثيرًا بدلا ً منن قنوة أخنرى كننان منن واجبنك
الاعتماد عليها ،وبالتالي فقد أخطأت أنت أيضاً في الحساب.

ولنفننرض أنننك لننم ترتكننب أيننة هفننوة وكنننت مرتقبناً حنندوث كننل شننيء
فإليننك مننا كننانت سننتؤول إليننه حسنناباتك :لقنند ذكننرت أن مجمننوع

الأسننباب )س( سننيتحقق فنني الننوقت )ن( ومنننن جملنننة هنننذه الشننروط

الضرورية فإن قعودي يمثل قوة سلبية كما يمثل الأثننر المننثير وهننو الننذي
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يشبع الطمأنينة في قلوب الرجال الأشننداء المننوقنين أن اتجاهنناتهم ومثلننه

العليننا ليسننت إلا تعننبيرًا ذاتيننًا عننن الضننرورة الموضننوعية ،يمثننل القننوة

الإيجابية .وفني هنذه الحالنة يتحقنق مجمنوع الأسنباب )س( فني النوقت

المحدد من قبلك وتتم الظاهرة )آ(.

وهننذا يبنندو واضننحًا .ولكننن إذا كننان واضننحاً فلمنناذا اضننطربت للفكننرة
القائلة بضرورة وقنوع الظناهرة )آ(؟ ولنم تبندت لني وكأنهنا تحكنم علني

بالعطالة؟ ولم جعلني التفكير فيها أنسى المبننادئ الأوليننة فنني الحسنناب؟
لا ريننب فنني أن ظننروف ثقننافتي كننانت تجعلننني أحمننل فنني نفسنني ميلا ً
إلى العطالنة وأن محادثتنننا كنانت القطنرة النتي صنبت فني كنأس دهنناق،

وتلكم هي المسألة بكاملها .إن الشعور بالضرورة لم يكن مننن شننأنه إلا
تهيئة المناسبة اللازمة ليتحقق استرخائي وقصنوري المعننوي .ولنم تكنن

الضرورة سبب ذلك وإنما يكمن السبب في التربية التي أصبتها.

وهكننذا نننرى أن الرياضننيات علننم مفينند جليننل القنندر يحسننن إلا تغننرب
قواعده عن البال وبخاصة عن بال السادة الفلاسفة.

ولكننن كيننف يننؤثر الشننعور بضننرورة وقننوع حننادث مننا علننى رجننل قننوي

الشكيمة ،ينظر إليه شننذرًا ويناصننبه العننداء؟ إن الأمننور هنننا تتحننول قليلا ً

عن مجراها .يمكن كثيرًا أن يضائل هذا الشعور القدرة علننى المقاومننة.
ولكننن مننتى يقتنننع معارضننو الحننادث بننأنه ضننرورة لا محيننص عنهننا؟ إن
92

الشننعور حتميننة وقننوع الحننادث وانعنندام مقاومننة معارضننيه ليسننت سننوى
تعننبير عننن قننوة الأسننباب المظنناهرة لننه والننتي تطننوي فنني عنندادها شننعور

العجز الذي يحسه المعارضون.

غيننر أن القنندرة علننى المقاومننة لا تتضناءل عنند جميننع خصنوم الحننادث
فهنني تزينند لنندى بعضننهم بتننأثير مننن شننعورهم بحتميننة وقننوعه وتكننون

مقاومتهم عنندئذ عبنارة عنن قندرة الينأس .ويعطني التارينخ بصنورة عامنة

وتاريخ روسيا ،بصورة خاصة ،مجموعة من الأمثلة التثقيفية .ولنا الأمننل
في أن يستذكرها القارئ بنفسه.

وهنا يقاطعنا »كارييف ،رغم أنه لا يشاطرنا الرأي فنني وجهننة نظرنننا عننن
الحرية والضرورة ولا يقرنا في ميلنننا إلننى »اننندفاع« الرجننال المتحمسننين
16

الأشداء ،ويسننتقبل بترحنناب الفكننرة الننتي عرضننناها فنني هننذه المجلننة ،
وهي أن بإمكان الفرد أن يكون قوة اجتماعية عظيمة ثم ،يتساءل مزهوًا

هذا الأستاذ الفاضل» :طالما رددت ذلك«.

وهنذا القنول حنق لا منراء فينه أن »م.كنارييف« وجمينع النذاتيين طالمنا

نسبوا إلى الفرد دورًا هامنًا فنني التاريننخ .لقنند غيننر العهنند الننذي كننان فيننه
مثننل هننذا القننول يقننرب إليهننم الشننبيبة التقدميننة ويحببهننم إليهننا ،تلننك
الشبيبة النتي كنانت تتعشنق بنبنل القينام بعمنل يخندم المصنلحة العامنة،

ـ »المجلة العلمية« حيث ظهر هذا الكتاب عام  1898يحمل اسما ً
مستعارا ً لمؤلفه هو :أ.كيرسانوف.
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معولة في بلوغ ذلنك علنى المبادهنة الفردينة .ولكنن لنم يقبنض للنذاتيين
أصننلاً أن يطرحننوا بطريقننة سننليمة مسننألة دور الفننرد فنني التاريننخ لأنهننم
يضعون قبالة قوانين الصيرورة التاريخية للمجتمعات عمل »الأفننراد ذوي

الفكنر النقناد« موحندين بنذلك شنكلا ً جديندًا لنظرينة العوامنل .فنالأفراد

ذوو الفكننر النقنناد يشننكلون أحنند العوامننل الننتي أملننت حركننة التطننور
المننذكورة كمننا أن القننوانين الننتي تحكننم هننذه الحركننة تشننكل العامننل

الآخر .ويترتب علننى ذلننك إيغننال فنني اللامعقننول يمكننن السننكوت عليننه

إلى حين مادام اهتمام »الأفننراد« الفعننالين منصننرفاً إلننى المسننائل اليوميننة

العملية ولا يمكنهم ،بالتننالي ،الاهتمننام بالفلسننفة .ولكننن الهنندوء الننذي

ساد بين عامي  1880و  1890أتنناح للأشننخاص القننادرين علننى التفكيننر
فرصة التأمل الفلسننفي رغمنًا عنهننم .ومنننذ ذلننك الحيننن راحننت التعنناليم

الذاتية تتقصف منن جوانبهنا كافنة واسنتحالت هبناء شنأن النرداء الشنهير

الذي تحدث عنه غوغول.

ولم يفد الترقيع شيئًا وانفض الناس من حول النظرية الذاتية ،الواحد تلننو
الآخننر ،شننأن مننن يبتعنند عننن تعنناليم لا تسننتطيع مطلق ناً الوقننوف علننى

قدميها.

وكمنننا يحننندث فننني مثنننل هنننذه الحنننالات ،فقننند آل رد الفعنننل ببعنننض

خصننومها إلننى الغلننو فنني المنهننج المعنناكس .وإذا كننان بعننض الننذاتيين،
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فنني ابتغننائهم أن ينسننبوا إلننى الفننرد دورًا متعاظم ناً فنني المسننيرة التاريخيننة
يرفضننون أن ينزلننوا النشننوء والارتقنناء التنناريخيين للإنسننانية علننى حكننم
القننوانين ،فننإن بعننض خصننومهم الجنندد يجهنندون ليثبتننوا أن الحركننة

التاريخية تخضننع فنني مسننيرتها لقننوانين معينننة ،فكننأنهم نسننوا أن الرجننال

هننم الننذين يصنننعون التاريننخ وتبعنناً لننذلك يقننوم الفننرد ،حتمننًا ،بنندوره
التنناريخي .لقنند اعتننبروا الفننرد هملا ً لا قيمننة لننه.ونننرى ،مننن الوجهننة

النظريننة ،إن هننذا الغلننو لا يمكننن أن يغتفننر شننأنه شننأن مننا انتهننى إليننه

الننذاتيون المخلصننون لننذاتيتهم .وليسننت تضننحية الموضننوعية فنني سننبيل

الركننس )النقينض( بننأوفر أسننا منن تناسنني الركننس فني سننبيل الموضننوعة.
ولن نصل إلى وجهة النظننر الصننحيحة إلا عننندما نتمكننن مننن أن نجمننع

في التوليف أقسام الحقيقة التي يحتويها الموضوعة والركس.

ن  4ن

95

مضى زمن طويل وهننذه المسننألة تملنك علينننا اهتمامننا ومنننذ زمننن بعينند
ونحننن راغبننون فنني دعننوة القننارئ إلننى تنندارس هننذه المسننألة معنننا .وقنند

أقعدتنا عن قصدنا بعض المخاوف لاعتقادنا بأن قراءنا ربما يكونون قنند
توصلوا إلى حلها بأنفسهم ،فيكون اقتراحنا قد قدم بعد فوات الأوان.

أما الينوم فقند اسنتبعدت هننذه المخنناوف لأن المنؤرخين الألمننان كفوننا
مئونتها ،ونقول ذلك على سبيل الجد.

ونعننني بننذلك الخلاف المسننتحر نسننبيًا حننول دور الرجننال العظننام فنني
التاريخ والننذي اسننتأثر باهتمننام المننؤرخين الألمننان .وكننان بعضننهم أمينل

إلى اعتبار النشاط السياسي الذي مارسه هؤلاء الرجال السننبب الرئيسنني
والأوحنند فنني مسننيرة الحركننة التاريخيننة بينمننا يجننزم الآخننرون بننأن ذلننك

المفهننوم محنندود المنندى وأن علننى علننم التاريننخ أن يراعنني لا فاعليننة
الرجنننال العظنننام فحسنننب وإنمنننا مجمنننوع الحيننناة التاريخينننة .وكنننارل
17

لامننبراخت  ،مؤلننف كتنناب تاريننخ الشننعب الألمنناني الننذي نقلننه عننن
الروسننية م.نيكولايننف أحنند ممثلنني هننذا الاتجنناه ،وقنند اتهمننه خصننومه

»بالجماعيننة« وبالماديننة ووضننعوه ،وينناللهول ،علننى صننعيد واحنند مننع

»الملحننندين الاجتمننناعيين النننديمقراطيين« وذلنننك طبقننناً للعبنننارة النننتي

استخدمها ،هو نفسه ،في ختام مناقشته.

ـ لمبرارخت كارل ) 1856ـ  (1915مؤرخ ألماني برجوازي ومؤلف تاريخ
ضخم عن ألمانيا.
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وتقنع مراجعة مؤلفاته بأن اتهام هذا العالم المسكين لم يكن له سننند أو
أسننناس فننني الواقنننع .وكنننان عليننننا أن نلاحنننظ ،فننني النننوقت نفسنننه ،أن

المننؤرخين الألمننان ليسننوا بالقنندر الننذي يننؤهلهم لأن يحلننوا مسننألة دور

الفرد في التاريخ .ونظن أن من حقنا الافننتراض بننأن بعننض القننراء الننروس
لننم يتوصننلوا بعنند إلننى حننل هننذه المسننألة .لهننذا فلا يننزال هننناك بعننض

الفائدة ،من الناحيتين النظرية والعملية ،في التصدي لهذا الأمر.

لقنند تننناول »لامننبرخت« مجموعننة مننن الآراء الننتي صنندرت عننن بعننض
رجال الدولننة البننارزين والننتي تظهننر منندى مننا بلغننه عملهننم بالقينناس إلننى

الوسط التاريخي الذي تم فيه هذا العمل .ولكنننه اقتصنر ،فني رده ،علننى
إيراد بعض الخطب وذلك في معننرض الحننديث عننن بسننمارك فهننو يننردد

الكلمات التي قالها المستشار الحديدي فنني ريخسننتاخ ألمانيننا الشننمالية
في 16نيسان :1869

»سننادتي ،ليننس بوسننعنا أن نتغاضننى عننن تاريننخ الماضنني ولا أن نصنننع
المستقبل .أريدكم أن تتجنبنوا الوقنوع فني الخطنأ النذي يحمنل بعضنهم

على تقديم عقارب الساعة ظنًا منهم بأن ذلك هو السننبيل إلننى التعجيننل

في انسياب الزمن.إنهم غالبًا مننا يبننالغون فنني منندى تننأثيري فنني الحننوادث
التي استندت عليها ،ومع ذلننك فلننن يطننوف بمخيلننة إنسننان أن يسننألني

صنع التاريخ .إن هذا الأمر جد مستحيل بالنسبة إلّي حتى ولننو أسننهمتم
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معي فيه ،مع العلم أن بوسعنا معًا مقاومة العالم بأسره .ولكننا لا نصنننع
التاريننخ وعلينننا ارتقننابه حننتى يصنننع نفسننه .نحننن لا نعمننل فنني إنضنناج
الثمار عندما نقربها من حرارة المصننباح إذا اقتطفناهننا فجننة قبننل أوانهننا،

وكننل مننا نقننوم بننه ،فنني هننذه الحننال ،هننو الحيلولننة دون نموهننا وبالتننالي

إتلافها«.

ثم يعدد »لامبرخت« ،بالرجوع إلى »جولي« ،آراء بسمارك التي طالما

نادى بها والتي لا تخرج ،في معناها عما يلي:

»ليننس بوسننعنا صنننع الحننوادث الجسننام بننل علينننا التوافننق مننع السننياق

الطبيعي للأشياء مستهدفين الاستثبات مما هو تام النضج«.

ويننرى »لامننبرخت« فنني هننذا القننول حقيقننة بعينندة القننرار أو الحقيقننة

بعينها .ولا يمكن للمؤرخ ،تبعًا لمفهومه هذا ،أن يفكننر خلاف ذل إذا
رام تعمننق الأحننداث دون اقتصنناره علننى فننترة قصننيرة مننن الزمننن .أكننان

بوسع بسمارك أن يعود بألمانيا إلى نظام الاقتصاد البدائي؟ طبعنناً لا لأن
ذلننك مسننتحيل عليننه حننتى وهننو فنني ذروة نفننوذه .إن الشننروط التاريخيننة
العامة أقوى من الأفراد الأقوياء ،وتغدو سمة العصر ،بالنسبة إلننى الرجننل

العظيم» ،ضرورة معطاة تجريبيًا«.

وهكذا يصف »لامننبرخت« نظريتننه بالشننمولية .ومننن اليسننير أن نتلمننس

ناحيننة الضننعف فنني هننذه »الشننمولية« .إن آراء بمسننارك الننتي أ,ردهننا
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بنفسه جد قيمة باعتبارها وثائق نفسية ،ويجوز ألا نحننس بننأي ميننل إلننى
العمل الذي قام به المستشار الألماني ولكن ذلك لا يبيننح لنننا التننق ليننل

من أهميته والإدعنناء بننأن بسننمارك يتميننز بعقينندته »اليقينيننة« .لقنند كننان
لاسال يفكر ببسمارك عندما قال:

»إن خدام الرجعية ليسوا محدثين بارعين فحسنب ،ومنن نعنم ان كنون

التقدم يعتمد قليلا ً على أمثال هؤلاء الخدام«.

إن هننذا الرجننل ،وقنند تمتننع فنني بعننض الأحيننان ،بقنندرة حديديننة حقننة،

يعلن نفسه عاجزًا أمام سياق الأمور الطبيعي ويعتبر نفسه ،بلا مراء ،أداة

بسيطة مننن أدوات الصننيرورة التاريخيننة .وينندل هننذا الأمننر ،مننرة أخننرى،
علننى أن بإمكننان المننرء النظننر إلننى الأحننداث فنني ضننوء الضننرورة وأن

يكننون ،فنني الننوقت نفسننه .علننى جننانب عظيننم مننن القنندرة .ومننن هننذه
الناحية فقنط ،تغندو آراء »بسنمارك« هامنة ومفيندة .ولكننن يسننتحيل أن

نجد فيها جوابًا على ماهية دور الفرد في التاريخ.

وتبع نًا لمننا يقننوله »بسننمارك« نجنند أن الحننوادث تصنننع نفسننها وليننس
بمستطاعنا إلا التأكد مما أعدته لنا .ولكننن كننل عمننل .عننندما يتحقننق،

يشكل هو أيضاً حادثناً تاريخينًا .فبننم تمتنناز ،إذن ،هننذه الأحننداث الننتي
تتم مننن تلقنناء نفسننها؟ الحقيقننة أن كننل حننادث تنناريخي أو قريننب منننه،

يؤمن ،على وجه التأكيد؛ لبعض الناس اجتناء الثمننار اليانعننة مننن التطننور
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السننابق كمننا أنننه ،فنني الننوقت نفسننه حلقننة فنني سلسننلة الحننوادث الننتي
تهيننء ثمننار المسننتقبل .فكيننف يمكننننا أن نضننع هننذه الأعمننال قبالننة

السياق الطبيعي للأشياء؟ لقند أراد »بسنمارك« ،علنى منا يبندو أ ،يقنول

بأن الأفراد أو الجماعات التي تلعب دورًا فنني التاريننخ لننم تكننن لهننا ولننن
تكننون لهننا القنوة الغالبننة ،وهنو أمننر لاريننب فيننه ،ولكننننا ننروم تقندير قنوة

الرجال هذه والتي هي ،على وجه التأكيد ،غيننر مفرطننة فني قندرتها كمننا

نروم الإلمان بالملابسات التي تنمننو مننن خلالهننا هننذه القننوة أو تتضنناءل

ولا يجيب »بسمارك« ولا العننالم المحننامي عننن نظريننة »الشننمولية« فنني

التاريخ الذي يستشهد بأقواله على هذا السؤال.

والحقيقننة أن بوسننعنا العثننور ،لنندى »لامننبرخت« ،علننى نصننوص أكننثر

جدينننة .فهنننو ينننورد مثلاً الكلمنننات التالينننة النننتي قالهنننا »موننننود« أحننند
المؤرخين العلميين البارزين والمعاصرين في فرنسا:

»لقد تعودنا أن نتعلق ،فنني التاريننخ ،بالمظنناهر البراقننة المدويننة والقصننيرة

الأجننل ،الننتي تلازم الفعاليننة الإنسننانية ،مننن حننوادث عظيمننة أو رجننال

عظام عوضًا عننن أن نصننر علننى الحركننات العظيمننة الوئينندة الننتي تنتنناب
المؤسسات ،وعلى الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تشننكل القسننم

الهننام والنندائم فنني التطننور الإنسنناني ،الننذي يمكننن تحليلننه بالتأكينند،
وبطريقننة تقربننه مننن القننانون .إن الحننوادث والشخصننيات البننارزة لهنني
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شارات ورمننوز لمختلنف فنترات هننذا التطننور .ولكنن معظنم الظناهرات،
الننتي توصننف بالتاريخيننة ،هنني بالنسننبة إلننى التاريننخ الحقيقنني كنسننبة

الأمواج التي تطفو على سطح البحر إلى الحركننة العميقننة الدائمننة للمنند
والجننزر ،فهنني ،أي الأمننواج ،تتلننون لفننترة مننن الزمننن ،بجميننع ألننوان

الضوء ،ثم تتناثر على الشاطئ دون أن تخلف منها شيئًا«.

إن »لامنننبرخت« يعلنننن اسنننتعداده لتأييننند مضنننمون هنننذا الننننص ومنننن
المعننروف أن العلمنناء الألمننان يكرهننون الإقننرار بالموافقننة علننى مننا يقننوله

العلمنناء الفرنسننيون والعكننس بننالعكس .لهننذا يشننير المننؤرخ البلجيكنني

»بيرينننن« ،فننني المجلنننة التاريخينننة إلنننى هنننذا التماثنننل فننني الأفكنننار بينننن

»مونود« و»لامبرخت« ويخلص إلى ما يلي:

»إن التقنناء عننالم فنرسنني بعننالم ألمنناني لننه مغننزاه ،فننو يقيننم النندليل علننى

الاتجاه التاريخي الجديد قد ملك زمام المستقبل«.
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إننا لا نشاطر »بيرين« الأمل الذي يهدهده ،إن المسننتقبل لا يمكننن أن
يكننون ملننك نظريننات مبهمننة مشوشننة كنظريننات »مونننود« وبخاصننة

نظريات »لامبرخت« .ومن الملائم طبعاً الننترحيب بالاتجنناه القننائل بننأن
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موضننوع التاريننخ ،بخاصننة ،إنمننا هننو دراسننة المؤسسننات الاجتماعيننة
والشرائط الاقتصادية .إن هذا العلم سيخطو خطوات واسننعة إلننى الأمننام

عننندما يسننود هننذا الاتجنناه نهائي نًا .ولكننن »بيريننن« يخطننئ أولا ًَ عننندما

يحسننب أن هننذا الاتجنناه حننديث العهنند .لقنند ظهننر فنني مينندان العلننوم

التاريخية ،عام  ،1850أقطاب مثل غيزو وميني وأوغستان تييننري وأخيننراً

توكفيننل وغيرهننم وكننانوا الممثليننن اللامعيننن لهننذا الاتجنناه فنني حيننن أن

أفكار مونود ولامبرخت ليست إلا نسخة شاحبة عن أصننل قننديم ولكنننه
قيم ومرموق .ومن جهة ثانيننة ،فمهمننا سننمت أفكننار غيننزو وميننني وبقيننة

المؤرخين الفرنسننيين فقنند خلفننت نقاطنًا كننثيرة يلفهننا الظلام .ولا نجنند

فيها جواباً دقيقاً وشافيًا لمسألة دور الفننرد فنني التاريننخ .ومهمننا يكننن مننن
أمننر فعلننى علننم التاريننخ أن يجنند حلا ً لهننذه المسننألة إذا أراد ممثلننو أن
يتخلصوا من العصابة التي تحجب عنهننم الرؤيننة ،إن المسننتقبل سننيكون
رهن المدرسة التي ستقدم ،فيما تقدمه ،أفضل الحلول لهذه المسألة.

إن وجهات نظر غيننزو وميننني والمننؤرخين الآبريننن أتبنناع الاتجنناه نفسننه،
إنمننا هنني رد فعننل للأفكننار الننتي تننناولت التاريننخ والننتي تميننز بهننا القننرن

الثامن عشر ،لقد كانت نقينض تلنك الأفكنار .وفني خلال القنرن الثنامن

عشر كان هم المشتغلين بفلسفة التاريخ أو يردوا كل شيء إلى الفاعليننة

الواعيننة للأفننراد .صننحيح أن هننذه القاعنندة كننان لهننا بعننض الاسننتثناءات
102
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فأفق فيكو ومونتسكيو وهردر مثلا ً كان أوسع مدى من ذلك .بينند أننننا
لا نتكلننم علننى الاسننتثناءات لهننذا نننرى أن معظننم مفكننري القننرن الثمننن

عشر كانوا يفقهون التاريخ على النحو الذي ذكرناه .واستنادًا إلى وجهة
النظر هذه نرى ،مننن الشننيق ،معنناودة قننراءة الآثننار التاريخيننة الننتي كتبهننا

مابلي مثلًا .وتبعًا لما يقننوله مننابلي فننإن مينننوس هننو الننذي أوجنند الحينناة
الاجتماعية والسياسية وحتى الأعراف نفسها لسكان جزيرة كريت ،وأن

ليكننننورغ أدى الخدمننننة نفسننننها بالنسننننبة للآسننننيدومون .ولئن كننننان

الاسننبارطيون »يننزدرون الننثروات« فمننا ذلننك إلا بفضننل ليكننورغ الننذي
19

»دخل أفئدة المننواطنين وخنننق فيهننا جرثومننة حننب الننثروة « .وإذا كننان
الإسننبارطيون قنند انحرفننوا عننن الطريننق الننتي خننط معالمهننا لننم الحكيننم

ـ فيكو :فيلسوف ونؤرخ إيطالي جاء في النصف الول من القرن الثامن
عشر .مونتسكيو :عالم اجتماعي فرنسي جاء في الفترة نفسها .فيردر:
فيلسوف ومؤرخ ألماني جاء في النصف الثاني من القرن الثامن عشر .لقد
جهد هؤلء في مؤلفاتهم حتى يقيموا الدليل على أن التطور التاريخي يخضع
لقوانين محددة وحتى يظهروا أن سير الحداث التاريخية ل يتعلق ل بإرادة
الملوك ورجال الدولة والحكام ولبرغائبهم .وظن فيكو أنه عثر على هذه
القوانين في تناوب الزدهار الضمحلل يعتور المم ،على التوالي ،في دورة
التاريخ الخالدة ،هذه الدورة التي تقررها الرادة اللهية.وحاول مونتسكيو
وهيردر أن يقيما الدليل على هذه القوانين بالثر الذي تخلفه في المجتمع
العوامل الطبيعية وبخاصة القليم والبيئة الجغرافية.
ـ الثار الكاملة للكاهن مابلي ،لندن  1789الجزء الرابع الصفحات ،4 ،3
.192 ،32
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ليكننورغ فمننا ذلننك إلا نتيجننة خطننأ ليزاننندر الننذي أكنند لهننم »أن تغيننر
20

الأزمان والمناسبات يتقاضاهم عبقرية وسياسية جديدتين« .

إن المؤلفات التي تمليها مثل هذه العقلينة ليسنت لهنا أينة صنلة بنالعلم.

فهي تكتب كالمواعظ وغرضننها اسننتخلاص »النندروس الأخلاقيننة« وقنند

هب المؤرخنون الفرنسنيون فني عهند الرستوراسنيون )عنودة الملكينة( فني

وجننه هننذه المفنناهيم .وبعنند الأحننداث الجسننام الننتي اختتننم بهننا القننرن

الثامن عشر أصبح من المستحيل ،قطعًا ،التصديق بننأن التاريننخ هننو مننن
صنع شخصيات يتفاوت حظها من القيمة والنبل والمعرفننة ،شخصننيات
تنوحي ،وفنق أهوائهنا ،إلنى كتلنة جاهلنة طيعنة ببعنض العواطنف وبعنض

الأفكار .وفضلا ً عن ذلك ففلسفة التاريخ تجرح كبرياء الطبقة الوسننطى
الننتي يتسننم بهننا المنظننرون الننبرجوازيون.إنهننم ينصنناعون للعواطننف الننتي

تبدت ،ابتداًء من القننرن الثننامن عشننر ،لنندى ظهننور الدرامننة البرجوازيننة.

وحتى تمكن معارضة المدرسة التاريخيننة القديمننة يسننتعيد تييننري الأدلننة
والبراهين والحجج التي أتى بهننا بومارشنني وآخننرون غيننره فنني معارضننتهم

المدرسة الجمالية القديمة وأخيرًا فإن الأعاصننير الننتي عصننفت بأرجنناء
21

فرنسا قد بينت بجلاء أن سياق الحوادث التاريخيننة أبعنند مننن أن يحنندد
ـ المرجع نفسه ص .109
ـ قارن أولى »الرسائل عن تاريخ فرنسا« مع دراسة للنوع الدرامي
الجدي في الجزء الول من الثار الكاملة لبومارشي.
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بعمل الرجال الننواعي .وهننذه الظننروف كننانت كافيننة لتهيئة الأفكننار لأن
تتقبل وقوع الحننوادث وفنق ضنرورة ضنمنية تعمنل بصنورة عمينناء ،شننأن
القوى الطبيعية ،ولكننن علننى توافننق مننع بعننض القننوانين الننتي لا محيننص

عنها.

ومما هو جدير بالملاحة ،رغم أن أحدًا لم يعننره انتباهناً حننتى الآن ،هننو
أ ،المفهوم الجديد عن التاريخ بوصفه ارتقاء تحكمه القوانين ،قد طبننق

بدقة مننن قبننل المننؤرخين الفرنسننيين ،فنني عهنند الرستوراسننيون ،وضننمنوه

مؤلفاتهم عن الثورة الفرنسية وهذا ما أظهرته مؤلفات مينيي وتييري.

إن شنناتوبريان يصننف المدرسننة التاريخيننة الجدينندة بالجبريننة ويعنندد فنني

الموضوعات التي يثيرها ما يلي:

»علننى المننؤرخ الآخننذ بهننذه الطريقننة أن يننروي الفواجننع دون حقنند أو

غضننب وأن يتكلننم علننى الفضننائل دون ميننل أو هننوى ،وأن يرمننق بعيننن
الحيدة المجتمع وكأنه خاضع لبعض القوانين التي لا تقاوم والننتي معهننا

22
كل شيء وفقاً لما يجب أن يحدث «.

إن هننذا القننول خطننأ محننض ،فالمدرسننة الجدينندة لا تتقاضننى المننؤرخ

مطلقًا أن يلتزم الحيدة إزاء الأحداث .إن أوغستان تييري يعلن بوضننوح
ـ آثار شاتوبريان الكاملة عام  1836الجزء الول ص  .340ونسترعي
اهتمام القارئ إلى الصحيفة التالية إذ يحسبها القارئ وكأنها كتبت من قبل
م.ميكايلوفسكي.
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أن الميول السياسية ،بشحذها ذهننن البنناحث ،يمكننن أن تسنناعده علننى
23

اكتشنناف الحقيقننة  .ويكفنني أن نتنقننل فنني أرجنناء المؤلفننات التاريخيننة
التي كتبها غيزو وتيير ومينيي حتى نلمس تعاطفهم الحار مننع البرجوازيننة

في صننراعها ضنند الارسننتقراطية ،المدنيننة والدينيننة ،وفنني تصننميمها علننى
سنننحق مطنننالب البروليتاريننا الناميننة .وممننا لا جنندال فيننه أن المدرسنننة

التاريخيننة الجدينندة قنند ظهننرت بيننن عننامي  1820و  ،1830فنني الفننترة
التي غلبت فيها الارستقراطية على أمرها ،على يد البرجوازية ،وإن تكننن
لاتزال تحنناول اسننتعادة بعننض امتيازاتهننا القديمننة .ومننن بيننن الاعتبننارات

التي أخذ بها هؤلاء المؤرخون نلمس الشعور بننالفخر لظفننر الطبقننة الننتي

ينتمون إليها .وبما أن البرجوازية لا تعرف مجاملننة الفروسننية فنني مننناحي

عواطفهننا ،فإننننا نعننثر ،كننثيرًا ،فنني براهيننن أبننرز علمائهننا ،علننى قسننوة فنني
الحكم على المغلوبين .ويقول غيزو في كننراس جنندلي لننه» :إن الأقننوى

يمتص الأضعف وله الحق في ذلك« .ولكننن مننوقفه مننن الطبقننة العاملننة

ليس بأقل قسوة .إن هننذه القسننوة الننتي تننتزين أحيانناً بالحينندة هنني الننتي

أوقعنت شنناتوبريان فنني الخطنأ .وعلاوة علنى ذلنك لا نعلنم كينف ينبغني

فهم الصيرورة التاريخينة فني خضنوعها للقنوانين .وأخينرًا يمكنن أن تبندو
المدرسة الجديدة آخذة بمبدأ الجبرية لأنهننا فنني محاولتهننا إثبننات وجهننة

ـ »اعتبارات ملحوظة عن تاريخ فرنسا« الكتاب المتمم لـ»قصص عن
زمن الميرفنجيين« ،باريس  1840ص .82
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نظرهننا القائلننة بننأن التاريننخ تسننيره قننوانين معينننة قنند قللننت مننن اهتمامهننا
24

بالشخصننيات الكننبيرة  .ويصننعب الإقننرار بننذلك علننى أننناس تشننربوا
الأفكننار الننتي جنناء بهننا القننرن الثننامن عشننر عننن التاريننخ .ولهننذا السننبب

ترامت الاعتراضات من كننل جننانب علننى هننذه المدرسننة الننتي انفرجننت

فيها ثغرة من التناقض لم تسد بعد كما سلفت الإشارة.

وفننني كنننانون الثننناني منننن عنننام 1826كتنننب سنننانت بنننوف فننني مجلنننة
»ليغلننوب« بعنند ظهننور الجزأيننن الخننامس والسننادس مننن تاريننخ الثننورة

الفرنسية لمؤلفه تيير بأن الإنسان ،نتيجة المؤثرات الننتي يتعننرض لهننا فنني

كننل وقننت ،قننادر أن ينندخل فنني سننياق الأحننداث ،بقننرار إرادي ،قننوة

جدينندة غيننر متوقعننة مننن شننأنها ،فنني حننالات كننثيرة أن تعنندل كننثيرًا فنني

هذا السياق فتملي عليه وجهة أخرى .وهذه القنندرة تتننأبى علننى القينناس
لخصيصة التحول فيها.

ولا ينبغي أن يفهم أن سانت بوف يرى أن هذه القرارات الإراديننة« تتننم

دونما أسباب تقتضيها .كلا ،إن ذلننك لنندليل علننى السننذاجة .وقصنناراه
ـ ففي مقالة كرست للطبعة الثالثة لكتاب »تاريخ الثورة الفرنسية«
لمينيي بين سانت بوف الموقف الذي يقفه المؤرخ من الفراد» :ولدى
رؤيته الهتياجات الشعبية الواسعة العميقة التي يترتب عليه وصفها
ومشاهد العجز والعدمية التي تتردى فيها أسمى العبقريات وأشرف
الفضائل ،في الوقت الذي تنتفض فيه الجماهير ،أرخذته الشفقة على الفراد
ولم ير فيهم ،وقد نظر إلى كل منهم على انفراد ،إل الوهن ولم يعترف لهم
بأي عمل مجد إل باتحادهم بالجمهور«.
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الإشارة إلى أن الخصائص الثقافية والأخلاقية التي يتصننف بهننا الإنسننان

والتي تلعب دورًا متفنناوت الأهميننة فنني الحينناة العامننة) :كمننواهب الفننرد
ومعارفه وروح التصميم وعدم التردد والشجاعة أو الجبننن لننديه( لاتعنندام

أثننرًا ملموسننًا تحنندثه فنني سننياق الأحننداث وخاتمتهننا .ولا تفسننر هننذه
الخصائص بنالقوانين العامنة النتي تحندد تطنور الشنعب فحسنب ولكنهنا

مدينة بوجودها دائمًا وإلننى درجننة بعينندة ،للفعننل الننذي تمكننن تسننميته:

مصادفات الحياة الخاصة.

ولنورد بعض الأمثلة التي تصور هذه الفكرة والتي تبدو مع ذلك واضحة

من تلقاء نفسها.

حنندث فنني أثننناء حننرب وراثننة النمسننا أن أحننرزت الجيننوش الفرنسننية

انتصارات مننؤزرة كننان بوسننع فرنسننا معهننا أن تلننزم النمسننا بننالتخلي عننن

قسم كننبير مننن بلاد البلجيننك الحاليننة ،إلا أن لننويس الخننامس عشننر لننم

يقتضها ذلك لأنه كان يحارب ،على حد قوله ،بصفته ملك ناً لا تنناجرًا.
ولكن لو كانت صفات لويس الخنامس عشنر علنى غينر منا كنانت علينه

لأمكن أن تتسع رقعة فرنسا الأمر النذي يفضني إلنى إحنداث تعنديل فني

سياق التطور الاقتصادي والسياسي لهذه البلاد.

ومننن المعلننوم أن فرنسننا كننانت ،فنني أثنننا حننرب السنننوات السننبع حليفننة
النمسا ،وكننانت منندام بومبننادور ،كمننا يقننال :تسنناهم ،بنندور فعننال ،فنني
108

دفننع فرنسننا للاشننتراك مننع النمسننا فنني حربهننا لأن منندام بومبننادور املأت

فخننرًا عننندما وصننفتها منناري تيريننز ،ذات المكانننة السننامية »بابنننة العننم«

و»بالصننديقة الوفيننة« وذلننك فنني الرسننائل الننتي كننانت تبعننث بهننا إليهننا.

ويجوز القول بأن لويس الخامس عشر لو كان أكثر تماسننكاً وتشننددًا فني

أخلاقننه وأقننل استرسننالا ً واستسننلامًا لمحظينناته لمننا كننان بوسننع منندام

بومبادور أن تقوم بمثل هذا التأثير في سننياق الأحننداث ولكننان بالإمكننان

أن تأخذ وجهة أخرى.

ولنتابع :لقد كانت حرب السنوات السننبع وخيمننة العننواقب علننى فرنسننا
وتكبنند قوادهننا هننزائم مخزيننة .وكننان سننلوكهم أبعننث علننى الدهشننة

والاسننتغراب ،إذ أطلننق النندوق ريشننيليو لنفسننه العنننان سننلباً ونهبناً وكننان

سوبيز وبروغلي يتنابذان بلا انقطاع .وهكذا عندما هاجم بروغلي العنندو

قرب ولينجنكهوس لم يحمل سوبيز بدوره كمننا كننان متفقناً وكمننا كننان
25

ينبغي لننه أن يفعنل فاضننطر بروغلنني أن يحنارب وهنو يننتراجع  .وكنانت

مدام بومبادور ،في ذلننك الحيننن ،تحننامي عننن سننوبيز الننذي أظهننر عجننزاً

فاضحًا .وهنا يمكن القول أيضنًا لننو أن لننويس الخننامس عشننر كننان أقننل

ـ ويزعم آرخرون أن الخطيئة لم تكن رخطيئة سوبيز وإنما رخطيئة بروغلي
الذي لم يشأن ينتظر زميله حتى ل يشاطره شرف النصر .ول أهمية لذلك
لنه ل يبدل شيئا ً من طبيعة المور.
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اندفاعًا وراء شهوات وكننانت محظاينناته بعينندات عننن الشننؤون السياسننية
لما أمكن أن تأخذ الحوادث هذا الشكل المفجع بالنسبة إلى فرنسا.

ويؤكد المؤرخون الفرنسننيون بننأنه كننان علننى فرنسننا أن تتجنننب الحننرب
فنني أوروبننا وتننوجه جهودهننا إلننى البحننار لتنندافع عننن مسننتعمراتها ضنند

إنجلننترا ،فننإذا لننم تكننن قنند فعلننت ذلننك فننالخطيئة هنني خيطئة منندام

بومبادور الخالدة التي كانت تود أن تدخل السرور إلى قلننب »صننديقتها

المخلصننة« منناري تيريننز .إن حننرب السنننوات السننبع قنند أفقنندت فرنسننا
أفضل مستعمراتها ،وقد ترك ذلك الحنندث ،ولا ريننب ،أعظننم الأثننر فنني

تطننور العلاقننات الاقتصننادية لهننذا البلنند .إن أثننرة امننرأة واحنندة تبنندو هنننا
وكأنها »عامل« مؤثر في التطور الاقتصادي.

هل ثمة حاجة إلى أمثلة أخرى؟ سنورد أيضاً مثالا ً صننارخاً مسننتمدًا مننن
حننرب السنننوات السننبع نفسننها .ففنني آب عننام  1761تمكنننت القننوات

النمسنناوية أن تتننم اتصننالها بننالجيش الروسنني فنني سننيليزيا وتننم لهننا أن

تحتوي ،ضمن هذا الطوق ،فريدريك بالقرب من ستريغو .وكننان وضننع

الملننك البروسنني ميؤس نًا ولكننن الحلفنناء تننأخروا فنني مهنناجمته ،فبعنند أن
بقي بوتورلين

26

أكثر من عشرين يوماً ساكناً لا يريم حراكاً أمام الخصم

ترك سيليزيا نفسها ولم يبق إلا قسمًا مننن قننواته لنندعم القننائد النمسنناوي

ـ بوتورلين .أ ) 1694ـ  (1768فيلد مارشال قاد الجيش الروسي رخلل
حرب السنوات السبع ) 1756ـ .(1763
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لودن .واحتل لودن مدينة شوويبيتز القريبة من معسننكر فريندريك غيننر أن
هذا النجاح ظل عديم الجدوى .فمنناذا كننان يحنندث لننو كننان بوتننورلين

أمضى عزيمة؟ أو لو هاجم الحلفنناء فرينندريك دون أن يننتركوا لننه الننوقت
الكننافي حننتى يتحصننن فنني معسننكره؟ يجننوز أن يسننحق جيشننه ويجننبر

على الخضوع لجميع مطالب الظافرين .وقد حدث ذلك لشهور خلننت
مننن وقننوع حننوادث غيننر مرتقبننة منهننا مننوت الامننبراطورة إليزابيننت ،وقنند

عنندلت تلننك الحننوادث فجننأة وبصننورة عميقننة الوضننع القننائم لمصننلحة

فريدريك .ولرب متسائل يقول :مننا الننذي كننان يحنندث لننو أخننذ مكننان

27
بوتورلين قائد أكثر حزماً كسوفوروف مثلًا.

ويورد سانت بوف في معننرض تحليلننه آراء المننؤرخين »الجننبريين« فكننرة

ثانية خليقة بأن تسنترعي انتباهننا .ففني مقنالته المشنار إليهننا عنن كتناب
تاريننخ الثننورة الفرنسننية لميننني يميننل إلننى الإفصنناح عننن أن سننير الثننورة

الفرنسية ومآلها لم يكونا منوطين بالأسباب العامة التي اكتنفتها فحسب

وبالميول والأهواء التي أهاجتهننا بنندورها ،ولكنهننا كننانت مشننروطة أيضناُ

بمجموعننة مننن الحننوادث الجزئيننة الننتي تستعصنني علننى انتبنناه المننؤرخ،

وهي إذا صح القول ليسننت معنندودة مننن جملننة الأحننداث الاجتماعيننة.

وقد كتب في هذا المعنى مبينًا أنه بينما كانت تلننك الأسننباب »العامننة«
27
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تعمنننل عملهنننا منننن حينننث الأثنننر والسنننياق لنننم تكنننن القنننوى الطبيعينننة
والفيزيولوجية معلقة بلا عمل فقد حافظ الحجر على ثقله النوعي والنندم

على جريانه في العروق .فلو لم تود تلك الحمنى اللاهبنة بميرابنو ولنو أن

آجننرة أو انفجننارًا دماغيننًا أودى بحينناة روبسننبير أو أن رصاصننة أصننابت

بونابرت أفلا يتغير وجه الأحداث؟ أو كان بالمستطاع أن يظل اتجاههننا
ضننمن النهننج الننذي أخننذته دون تغييننر؟ وهننل نجننرؤ علننى الجننزم بننأن

الخاتمة ستكون هي نفسها؟ ونتيجة لوجود عدد كاف من المصننادفات
المماثلة يمكن للنتيجة أن تجيء على غير الشكل المحتوم الذي يدعيه

بعضهم .ومن حقنننا قبننول هننذه المصننادفات لأنهننا لا تسننتبعد الأسننباب
العامة التي نجمت عنها الثورة ولا الأهواء التي احتوتها تلك الأسباب.

ثم يذكر المثال المعننروف عننن أنننف كليوبننترا فلننو كننان أقصننر قليلا ً ممننا
كان عليه لتغيير وجه العننالم .وحننتى يصننل إلننى نتيجننة ،مننع اعننترافه بننأن

العديد من البراهين تدور في صالح النص الننذي أورده مينينني .يشننير إلننى

أن خطأ مينيي راجع إلى اعتباره عمل الأسباب العامة وحده هو البنناعث

على نتائج ساهمت في إيجادها جملة مننن الأسننباب المغمننورة الغامضننة
التي تصعب الإحاطة بها .إن تفكيره الصلب يبدو وكننأن يرفننض الإقننرار

بوجود شيء لا يرى له نظاماً أو قانونًا.
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ن  6ن
هل تقوم اعتراضات سانت بوف على أساس؟ إنها تنطننوي علننى جننانب
مننن الحقيقننة ،ولكننن مننا هننو هننذا الجننانب؟ لا بنند لإبننرازه مننن تفحننص

الفكرة القائلة بأن الإنسان كفوء »بقرار إرادي« لأن ينندخل علننى سننياق

الأحداث قوة جديدة تستطيع تعديلها بشننكل ملحنوظ .وقند قندمنا آنفناً
عدة أمثلة تبدو كافية لتوضيح ما رمينا إليه .فنتأمل.

لا أحنند يجهننل أن قنندرة فرنسننا العسننكرية ،فنني زمننن لننويس الخننامس
عشر ،ما انفكت تتدنى بناطراد .وقند لاحننظ هنننري مارتنان أن الجينوش

الفرنسية ،في أثناء حرب السنننوات السننبع ،كننانت تجننرد خلفهننا أرهاطناً
مننن المومسننات والتجننار والخنندم وتضننم مننن جينناد الجننر والنقننل ثلاثننة

أضعاف ما تضمه من جياد الركوب .ووضعها هذا يذكر إلى حنند بعينند

بعصائب داريوس واكسيركيس أكثر مما يذكر بجيوش تورين وغوسننتاف
28

أدولف  .وقد كتب أرشينهولتز في تاريخه ،عن حننرب السنننوات السننبع
أن الضننباط الفرنسننيين غالب نًا مننا كننانوا يبننارحون مراكزهننم ليننذهبوا علننى

القصننبات ويرقصننوا هننناك .وكننانوا لا ينفننذون أوامننر رؤسننائهم إلا عننندما

يننروق لهننم ذلننك .وهننذه الحالننة المؤسننفة إنمننا تننرد إلننى انحطنناط طبقننة
28
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الأشراف التي مازالت متمكنة مننن ناصننية المناصننب الهامننة فنني الجيننش
كما يعود إلى الفوضننى الشنناملة الننتي كننانت تلازم »النظننام القننديم هننذا

النظام الذي يسير بخطى حثيثة نحنو الكارثنة« .فهنذه الأسنباب العامنة،
بمفردها ،كافية لأن تجعل حرب السنننوات السننبع تسننير فنني غيننر صننالح
فرنسا .ولكن منالمؤكد أن قصور القواد أمثال سننوبيز كننان مننن شننأنه أن

يزيد في احتمالات الهيزمة الننتي لحقننت بفرنسننا والننتي تبتعثهننا الأسننباب
العامننة .وبمننا أن سننوبيز منندين بمنصننب القيننادة لمنندام بومبننادور فعلينننا

الاعتراف بأن المركيزة ،المأخوذة بالخيلاء ،كانت أحد »العوامل« التي

زادت من فعننل الأسننباب العامننة ذات الأثننر المفجننع بالنسننبة لفرنسننا فنني
حرب السنوات السبع.

والنفوذ الذي كانت تتمتع به المركيزة دي بومبادور لم يكن راجع ناً إلننى

قوتها وحنندها وإنمننا كننان ناجمنًا عننن سننلطة الملننك الراضننخ لمشننيئتها.

وهل يمكننا القول بأن خلال لويس الخامس عشر كانت مننا هني عليننه،
ضرورة ،بالنظر للسياق العام الذي أخذه تطور العلاقننات الاجتماعيننة فنني

فرنسا؟ قطعًا لا .إن السياق التنناريخي سننيظل ماضننيًا فنني نهجننه ،ويجننوز
أن يشننغل مكننان لننويس الخننامس عشننر ملننك آخننر لا يننؤثر النسنناء إيثنناره

لهننن ،ولعننل سننانت بننوف يقننول عننندئذ بننأن ذلننك قنند تننم نتيجننة لفعننل
الأسباب الفيزيولوجية الغامضننة ،وسننيكون علننى حننق فنني مننا يقننوله .وإذا
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كان الأمر كذلك فمن طبائع الأمننور أن مجننرى حننرب السنننوات السننبع
وخاتمتها قد أثرتا فني تطنور فرنسنا الاقتصنادي ،هنذا التطنور النذي كنان

من شأنه أن يأخذ وجهنة أخننرى فيمنا لننو أن حنرب السنننوات السنبع لنم
تحرم فرنسا من معظم مستعمراتها.

ولكن ألا تتعارض هذه النتيجة مع الفكرة القائلة بأن التطننور الاجتمنناعي

يتم وفق قوانين محددة؟

الجننواب قطعننًا :لا ،فمهمننا بنندا فعننل الخصننائص الفرديننة ،فنني الحالننة

المذكورة آنفًا ،ثابتًا لا ينازع فيه ،فمما لا ينازع فيه أيضاً أن هذا الفعل

لا يمكننن أن يتحقننق إلا فنني شننروط اجتماعيننة محننددة .وبعنند هزيمننة

»روسباخ« بلغ حنق الفرنسننيين علننى حاميننة سننوبيز مبلغناً لا حنندود لننه.

وكننانت تتلقننى كننل يننوم عننددًا مننن الرسننائل المغفلننة المليئة بالسننباب
29

والتهديد .وقد أثر ذلك في مدام بومبادور وحرمها الرقاد ومع ذلك فلننم

تكف عن حماية سوبيز ،وقند أشنارت عنام  1762فني رسنالة بعثنت بهنا
إليه إلى أنه لم يحقق الآمال المعقودة عليننه وتضننيف إلننى قولهننا هننذا مننا

نصننه» :لا تخننش شننيئًا سننأرعى مصننالحك وسننأحاول أن أعينند الصننفاء
30

بينك وبين الملك« .

29
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وهكذا نراها لا تكترث للرأي العام فلنَم كننل ذلنك؟ مننن الثنابت أن مننرد

ذلننك يرجننع إلننى أن المجتمننع الفرنسنني ،آنئذ .لننم تكننن لننديه الوسننائل

الكفيلة بإرغامها على الاكننتراث لننه .ولكننن لمنناذا لننم يسننتطع المجتمننع
الفرنسنني أن يحملهننا علننى الاكننتراث لننه؟ لقنند حننال دون ذلننك تكننوين
المجتمننع الفرنسنني الننذي يرجننع بنندوره إلننى علاقننة القننوى الاجتماعيننة

القائمة في فرنسنا ينومئذ .ويتضنح ،بالتنالي ،بهنذه العلاقنة ،لمناذا أمكنن

لشخصية لويس الخامس عشننر ولرغننائب محظينناته أن تننترك أثننرًا مفجعناً

فنني مصننير فرنسننا .ولننو أن هننذا الاستسننلام للنسنناء كننان خصيصننة مننن

خصننائص الطبنناخين أو السننواس فنني البلاط لا خصيصننة مننن خصننائص
الملك نفسه لما كان له أي أثر تاريخي .ومن الجلي أننننا لا نهتننم لهننذا

الضعف إلا بقدر المكانة الاجتماعية التي يشغلها من ابتلي فيه .ويندرك
القارئ أن هذا التعليل يمكن أن ينطبق على جميع الأمثلة الننواردة آنف نًا.

ويكفي أن يبدل مننا ينبغني تبنديله كننأن يضنع »روسنيا« مكنان »فرنسنا«
و»بوتورلين« مكان »سوبيز«...الخ وعلينا ألا نعيد ما سبق بيانه.

ونخلص إلى أن الأفراد ،بفضل الخصائص والميننزات الننتي يتمتعننون بهننا

يمكنهم أن يؤثروا في مصير المجتمننع .ويمكننن أن يكننون أثرهننم شننديدًا
إلا أن إمكننان هننذا التننأثير وكننذلك السنناعة أو مننداه محننددان بتنظيننم

المجتمع وبعلاقات القوى الاجتماعية .إن سجايا الفرد ليست »عاملًا«
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من عوامل التطور الاجتماعي إلا بمقدار ما تسمح العلاقات الاجتماعيننة
بذلك ويبقى هذا العامل ما سمحت به هننذه العلاقننات وبالشننكل الننذي

تبيحه.

من الممكن أن يتعرض علينا بأن الأثر الذي يحدثه الفرد إنما يعننود إلننى

مواهبه! نحن على وفاق في الرأي غير أن الفننرد لا يسننتطيع إبننراز مننواهبه

إلا عندما يحتل في المجتمنع مكاننًا يتينح لنه ذلنك .فلمناذا وجند مصنير
فرنسننا نفسننه فنني ينند رجننل تنقصننه الأهليننة اللازمننة وتنعنندم فيننه الرغبننة

لتكريننس نفسننه للصننالح العننام؟ إن ذلننك يننرد إلننى التنظيننم الاجتمنناعي،

فننالتنظيم الاجتمنناعي هننو الننذي يحنندد ،فنني كننل حيننن ،النندور وبالتننالي

الأهمينننة الاجتماعينننة النننتي يمكنننن أن توسننند إلنننى بعنننض الشخصنننيات

الموهوبة أو عديمة الأهلية.

ولكنننن إذا كنننان دور الفنننرد مرتهننننًا بنننالتنظيم الاجتمننناعي فنننأنى للتنننأثير

الاجتماعي ،المشروط بهذا الدور ،أن يناقض الفكرة القائلة بننأن التطننور
الاجتماعي يسير وفق قوانين ثابتننة؟ إن هننذا النندور لا يتعننارض والمفهننوم

المشار إليه وإنما هو وجه من أوجه التعبير الصارخة عنه.

وتجدر الإشننارة إلننى أن إمكننان تننأثير الفننرد فنني المجتمننع ،هننذا الإمكننان

الذي يحدده التنظيم الاجتماعي ،يفتح الباب واسعاً أمام تأثير ما يسمى
المصنننادفات علنننى المصنننير التننناريخي للشنننعوب .إن شنننهوانية لنننويس
117

الخامس عشر كانت نتيجننة ضننرورية لتكننوينه الشخصنني ،ولكننن ذلننك،
بالقياس إلى السياق العام للتطننور الفرنسنني ،كننان مجننرد مصننادفة .ومننع

ذلننك فقنند تننرك هننذا التكننوين الشخصنني أثننره فنني مسننتقبل فرنسننا وكننان
أحد الأسباب الننتي حننددت هننذا المسننتقبل .إن مننوت »ميرابننو« ،كننان
بالبداهة ،نتيجة تطور مرضي يخضع لقوانين الطبيعة ،ولكن ضرورة هذا

التطور لا علاقة لها بسير التطور العام في فرنسننا .لقنند نجننم المننوت عننن
بعننض الصننفات الننتي تتميننز بهننا البنيننة العضننوية لننذلك الخطيننب المفننوه

وللشروط الفيزيائية التي تسرب ،من خلالها ،الداء إليه .وهذه الصننفات

وهذه الأسباب لا تعدو كونها مجرد مصادفات بالقياس إلى سير التطننور

العام لفرنسا .ومع ذلننك فقنند تننرك مننوت »ميرابننو« أبلننغ الأثننر فنني سننياق
الثورة اللاحق ،وينبغني إدراجنه فني عنداد الأسنباب النتي اسنتدعت تلنك

الثورة.

إن عمنننل الأسنننباب العرضنننية لأيرزوابينننن فننني المثنننل المضنننروب عنننن

»فريننندريك« النننذي نجنننا منننن المنننأزق النننذي وقنننع فينننه نتيجنننة تنننردد
»بوتننورلين« .ولكنننن تسننمة »بورتننورلين« ،بالنسننبة إلننى التطننور العننام

لروسيا ،لا يعد وكونه أمننرًا عرضننيًا ،بالقنندر النذي سنلفت الإشنارة إليننه،
وبنندهي أن هننذه التسننمية لننم تكننن لهننا أيننة علاقننة بالسننياق العننام لتطننور

بروسيا .ومع ذلننك فثمننة مننا ينندعو للافننتراض بننأن تننردد »بوتننورلين« هننو
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الننذي أنقننذ »فرينندريك« .ولننو كننان »سننوفوروف« مكننان »بوتننورلين«

لأمكننن أن يبنندل هننذا مننن تاريننخ بروسننيا .وتبعناً لننذلك نننرى أن مصننائر

الأمم مرتهنة بالمصادفات التي يمكن أن نسميها مصادفات من الدرجة

الثانية .كان هيجل يقول:

»كل ما هو قام ينطوي على عنصر من عناصر المصادفة«.
ففنني مجننال العلننم لا ينصننرف اهتمامنننا إلا إلننى الشننيء »التننام« لهننذا

يمكننا القول بأن جميع ظاهرات التطور التي ينندرها العلننم تنطننوي علننى
عنصننر مننن عناصننر المصننادفة .ولكننن ألا ينفنني ذلننك إمكننان المعرفننة

العلمية للحوادث؟ قطعًا لا ،لأن المصادفة ظاهرة نسننبية ،فهنني لا تبنندو
إلا في نقاط التقاطع الننتي تتصننالب فيهننا ظنناهرات التطننور الضننرورية .إن

ظهور الأوروبيين في أمريكا كننان بالنسننبة إلننى سننكان المكسننيك والننبيرو
مجرد مصادفة بمعنى أنه لم يتأت عن التطننور الاجتمنناعي لتلننك البلاد.
غيننر أن الشننغف بخننوض البحننار ،هننذا الشننغف الننذي اسننتحوذ علننى

الأوروبييننن فنني الغننرب ،فنني نهايننة القننرون الوسننطى ،لننم يكننن مصننادفة

وكذلك السهولة التي كانت قدرة الأوروبيين تحطم بها مقاومة السننكان
الأصليين .ولم تكن نتائج فتح المكسيك والنبيرو منن قبينل المصنادفات

لأنها نجمت عننن محصننلة قننوتين :الوضننع الاقتصننادي للبلاد المحتلننة،
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مننن جهننة ،والوضننع الاقتصننادي للفنناتحين مننن جهننة أخننرى .وهاتننان
القوتان ومحصلتهما يمكن أن تكون موضوع دراسة علمية دقيقة.

إن المصادفات التي رافقت حرب السنوات السبع تركننت أبلننغ الأثننر فني
تاريخ بروسيا .غير أن هذا التأثير ،لو وقننع فني مرحلننة أخننرى مننن مراحننل

تطورهنا ،لأمكنن أن ينتهني إلنى نتنائج أخنرى .وهننا أيضناً كنانت نتنائج

المصادفات محددة بمحصلة قوتين :الحالة الاجتماعية والسياسننية الننتي
تسننود بروسننيا ،مننن جهننة ،وحالننة النندول الأوروبيننة الننتي كننانت تبسننط

نفوذها عليها ،من جهة أخرى .وهنا أيضنًا نجنند أن عامننل المصننادفة لا
يحول دون القيام بدراسة علمية للظاهرات.

نحن نعلم الآن أن الأفراد يتركون غالبنًا أبلننغ الأثننر فنني مصننير المجتمننع،
غير أن هذا الأثر إنما تحدده البنية الداخليننة لهننذا المجتمننع وموقننع هننذا

المجتمع من المجتمعات الأخرى .ولكن هذه الفكرة لا تستنفد مسألة

دور الفرد في التاريخ ،وعلينا الآن تناول الموضوع من منحى آخر.

لقنند كننان »سننانت بننوف« يحسننب أن جملننة مننن بسننائط الأسننباب
الغامضننة ،تشنناكل الأسننباب الننتي ألمننع إليهننا ،يمكنهننا أن تهيننء للثننورة

الفرنسية نتيجة مناقضنة للنتيجننة المعروفننة.وذلنك خطنل فناح .وبالغناً مننا

بلننغ تننداخل الأسننباب السننيكولوجية والفيزيولوجيننة البسننيطة فلننم يكننن
بمسننتطاعها أن تسننتبعد الحاجننات الاجتماعيننة الجسننيمة الننتي اكتنفننت
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الثورة الفرنسية .وطالمننا أن هننذه الحاجننات لننم تلننب فمننا كننان بمقنندور
الثورة أن يهدأ لها أوار في فرنسا .وحننتى يمكننن لهننذه الحركننة أن تننؤول

إلننى نتننائج مغننايرة لمننا هننو معننروف ،كننان حتمناً عليهننا أن تحننل مكننان

الحاجات الراهنة حاجننات جدينندة مغننايرة لهننا .وبنندهي أن أي اجتمنناع

لتلك البسائط من الأسباب لا يمكن أن يوجد تلك الحاجات.

لقنند قننامت دواعنني الثننورة الفرنسننية علننى طبيعننة العلاقننات الاجتماعيننة

نفسها بينما بسائط الأسباب التي يفترضها »سانت بوف« لا يمكننن أن
تكمن إلا في الخصائص الفردية التي يتصننف بهننا الأفننراد .وفنني واقننع مننا

بلغته قوى الإنتاج يكمن السنبب الأول للعلاقننات الاجتماعيننة ،وهني لا
ترتهننن بالخصننائص الذاتيننة ،لهننذا الفننرد أو ذاك ،إلا بمقنندار مننا يكننون
هننؤلاء الأفننراد أقنندر علننى إحكننام الفننن التطننبيقي والإتيننان بالمخترعننات

والمبتكننرات .وليسننت هننذه الخصننائص هنني كننل مننا فكننر فيننه »سننانت

بوف« ،ولكن ما من خصيصة أخننرى ،يمكننن استحضننارها ،بقننادرة أن
تؤثر مباشرة في حالة القوى المنتجننة ،وبالتننالي فنني العلاقننات الاجتماعيننة
التي تحدد وجودها أي في العلاقات الاقتصادية الننتي تبتعثهننا .وبالغناً مننا

بلغت الخصائص الفردية لشخص منا فليننس بإمكننانه أن يلغني العلاقننات

الاقتصنننادية القائمنننة إذا كنننانت تلنننك العلاقنننات تتوافنننق وحالنننة القنننوى

المنتجة.
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إن خصنننائص الفنننرد الشخصنننية تجعنننل صننناحبها أقننندر علنننى تحقينننق
الحاجنننات الاجتماعينننة الناشنننئة عنننن العلاقنننات الاقتصنننادية القائمنننة أو

معارضننتها .وهكننذا كننانت فرنسننا ،مننن الوجهننة الاجتماعيننة ،بحاجننة

قصننوى ،فنني نهايننة القننرن الثننامن عشننر ،لأن تحننل مكننان المؤسسننات

السياسية البائدة مؤسسات أخرى أكننثر انطباقناً علننى نظامهننا الاقتصننادي

الجدينند .إن أنجننع رجننال السياسننة المرمننوقين ،فنني ذلننك الحيننن ،هننم

الننذين اسننتطاعوا ،أكننثر مننن سننواهم ،الإسننهام فنني تحقيننق هننذه الحاجننة
الملحة .ولنسلم بأن »ميرابو« و»روبيسبير« و»بونابرت« كننانوا مننن هننذا

النفننر مننن الننناس ،فمننا الننذي كننان يحنندث لننو أن المننوت المبكننر لننم

يختطف »ميرابو« ويقصه عننن مسننرح السياسننة؟ أكننان الحننزب الملكنني

الدسننتوري يسننتمر طننويلا ً محافظننًا علننى قننوته؟ وهننل كننانت مقنناومته

للجمهوريين تشتد عنفاً واحتدامًا؟ تلكم هي المسألة .مننا مننن »ميرابننو«

فننني الننندنيا كنننان بوسنننعه أن يحنننول دون ظفنننر الجمهنننوريين .إن قنننوة

»ميرابنننو« تكنننومن فننني تأييننند الشنننعب لنننه وثقتنننه بنننه .والشنننعب يريننند
الجمهوريننة والبلاط يسننتثيره بإصننراره علننى النندفاع عننن النظننام القننديم،

وعندما يحيننط الشننعب علمنًا ويقتننع بننأن »ميرابنو« لا يننوافقه فني نزعنناته
الجمهوريننة فسننوف يكننف عننن تأييننده ،ومننن المحتمننل أن يفقنند هننذا
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الخطيب المفوه كل نفوذه قبل أن يصبح ،بلا ريب ،ضحية من ضحايا

الحركة التي جاهد عبثاً لإيقافها.

ويصدق هذا القول أو ما يقاربه على »روبيسير« .ولنفترض أنه كان مننن
حزبه على جانب مننن القننوة لا يمكننن أن تتننوافر لشننخص سننواه .ولكننن

ذلك لم يكن ليجعله قوة الحننزب كلهننا .فلنو أنننه قتننل فنني كننانون الثنناني
من عام  1793نتيجة لسقوط آجرة عليه ،لحل مكانه شخص آخر حتى
ولو كان دونه من عدة وجوه ،ولن تكف الأحداث عن السننير وفنناق مننا

كانت ستصير إلينه وفني الاتجنناه نفسننه .ومننا كنان بمقنندور الجيروننندين،
حننتى فنني هننذه الحالننة ،تحننامي الهزيمننة الننتي حنناقت بهننم ،ويمكننن أن

يفقد حزب روبيسبير السننلطة فنني زمننن أقصننر ،وعننندئذ مننا كنننا نتحنندث

عن الحركة الانقلابية التي جرت فنني شننهر ترمينندور بننل كننان بوسننعنا أن

نتحدث عن الحركة الانقلابيننة الننتي جننرت فنني شننهر فلوريننال أو بريليننال
أو مسيدور .وقد يوجند مننن يقنول بنأن »روبسنبير« فني حركتنه الإرهابينة

الصاخبة كان أبعد من أن يؤخر في سقوط حزبه بل لعله كان قنند عجننل
فيه .ونحن هنا لا نناقش هذا الاحتمال ولنفننترض أنننه يقننوم علننى دعننائم

راسننخة .وفنني هنننذه الحالننة يتننم سننقوط حننزب روبسننبير لا فننني شننهر

ترمينندور بننل فنني شننهر فريكتينندور أو فنننديمير أو بروميننر .وسننيتم سننقوطه

عاجلا ً أو آجلًا .وكان ذلك أمرًا مقضياً لأن طبقات الشننعب الننتي كننان
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يرتكز عليها هذا الحزب لم تكن مهيأة لأن تمكنث فني الحكنم طنويلًا.
وعلى كل حال فلا يمكن الكلام هنا على نتائج »مناقضة« للنتائج التي

أسهم عمل روبسبير العنيف في إيجادها.

ولا يزيد على ذلننك افتراضنننا أن رصاصننة قضننت علننى حينناة نننابليون فنني
معركنة »أركنول« .إن منا قنام بنه فني معنارك إيطالينا وغيرهنا كنان بوسنع

قواد آخرين أن يقوموا به .وقد يتحقق ذلك بمواهب أدنى نسبياً دون أن

يسننتتبع إحننراز انتصننارات مننؤزرة .غيننر أن الجمهوريننة الفرنسننية كننانت

سننتخرج ظننافرة ،علننى كننل حننال ،مننن الحننروب الننتي خاضننتها ،لأن

جنودهننا كننانوا أفضننل جنننود أوروبننا قاطبننة .وأمننا مننا يتعلننق بننانقلاب 18

برومينننر وأثنننره فننني حيننناة فرنسنننا الداخلينننة فنجننند ،هننننا أيضننناً ووفقننناً

للاحتمالات كافة ،بل أن السياق العام والنتائج الناجمة عن الأحننداث،
ستكون ،مننن حيننث الأسنناس ،النتننائج نفسننها الننتي تمننت تحننت حكننم

نابليون .إن الجمهورية التي تلقت الضربة القاضية في 9ترمينندور كننانت
سننبيلها الاحتضننار البطيننء .وسننتعجز حكومننة الإدارة )الننديركتوار( عننن

إقرار النظام وهو ما ترومه البرجوازية قبننل كننل شننيء بعنند أن خلعننت نيننر

الأنظمة الأخرى .وكان يلزم لاستتباب النظام »سيف ماض« علننى حنند

تعننبير »سننييز« .وفنني سننبيل إيجنناد هننذا »السننيف المحسننان« انصننرف
التفكيننر إلننى جننوبيرت ولكننن جننوبيرت قتننل فنني »نننوفي« فجننرت علننى
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الألسنة أسماء مورو ومكدونالد وبرنادوت  ،ولم ينذكر اسنم ننابليون إلا

مؤخرًا .ولو أن نابليون قتل كجوبيرت لما كان موضع بحث ولكان عنثر
على »سيف« آخر.

وغني عن القول أن الرجل الذي توصله الأحداث إلى مقام الديكتاتورية

يترتب عليه أن ينزعه ،بلا هوادة ،إلى السلطة وأن يدوس ويسحق ،دون

رحمة أو شفقة ،كل من يقف فني طريقننه .وكنان بونننابرت يتمتننع بنإرادة

حديدية ولا يدخر وسعًا للوصول على أهدافه .ولكنه لم يكننن أوحنند ع

صننره فنني الأنانيننة والقنندرة والمننواهب والطمننوح .والمكننان الننذي نجننح

في إشغاله لم يكن بالمقدر له أن يظل شاغرًا.

ولنفترض أن قائدًا آخر تسنم هذا المنصب وكان أكثر إيثننارًا للسننلم ولننم

يؤلب عليننه أوروبننا .ثننم قضننى نحبننه فني قصننر التننويلري بنندلا ً مننن جزيننرة
سانت هيلين ،وعندئذ ما كان بمقدور آل بوربون أن يعودوا إلى فرنسننا.
وهننذه النتننائج ،بالنسننبة إليهننم ،تغنندو مغننايرة لمننا حنندث فعلًا ..أمننا إذا

أخذت القضية بالنسبة إلى سياسة فرنسا الداخلية ،فلننن تختلننف النتننائج

عمننا تننم فلاً إلا بالقنندر اليسننير .لأن هننذا »السننيف الماضنني« بعنند أن
يسننتتب النظننام وتتأكنند سننيطرة البرجوازيننة ،لا يلبننث أن يتعبهننا منندفوعاً

باسنننتبداديته وبالعنننادات المسنننتحكمة فننني نفسنننه منننن حيننناة الثكننننات.
ـ »الحياة في فرنسا رخلل المبراطورية الولى« بقلم الفيكونت دي
بروك .باريس  1895صحيفة  35ـ  36والصفحات التالية.
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وعننندئذ تقننوم حركننة ليبراليننة كننالتي حنندثت فنني عهنند »الرستوراسننيون«

ويشننتد النضننال شننيئاً فشننيئًا .وبمننا أن »السننيوف المواضنني« تفتقننر إلننى

المرونننة فمننن المحتمننل أن يرقننى »لننويس فيليننب« الفاضننل عننرش أبننناء

عمومته الأعزاء لا في عام 1830وإنما في عام 1820أو في عام.1825
وهذه التغيرات التي تطرأ على سياق الأحداث كان من شننأنها أن تننؤثر،

إلى درجة مننا ،فني الحينناة السياسنية الداخلينة لأوربنا وبالتننالي فني حياتهنا

الاقتصادية .ولكن النتيجة النهائية لننم يكننن بمقنندورها ،بننأي شننكل ،أن

تجيننء »مناقضننة« لمننا حنندث .ويمكننن للأفننراد ذوي النفننوذ ،بفضننل

الخصننائص الفكريننة وبفضننل صننفاتهم الذاتيننة ،أن يعنندلوا فنني الملامننح

الننتي تتلبسننها الأحننداث وبوسننعهم أيضنًا تغييننر بعننض نتائجهننا الخاصننة.
ولكنهم لا يستطيعون تغيير الاتجاه العام المحدد بقوى أخرى.

ن  7ن
وهاكم أيضاً ما تجب ملاحظته.

إننننا ،فنني مناقشننتنا دور الرجننال العظننام فنني التاريننخ نقننع فريسننة خطننأ فنني

التقدير نرى من المفيد استرعاء انتباه القارئ إليه.
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عندما أخذ ننابليون علا عنناتقه القيننام بنندور »السننيف الماضنني« المنندعو
إلى إنقاذ النظام الاجتماعي نحننى عننن القيننام بننه جميننع القننواد القننادرين
علنننى إتينننان منننا فعلنننه بمنننا يمننناثله أو يقننناربه .وعنننندما دعنننت الحاجنننة

الاجتماعيننة لننديكتاتور عسننكري أوحنند ،صننلب العننود ،حننالت الهيئة

الاجتماعية دون إشغال هذا المكان من قبل القواد العسننكريين الآخريننن
الموهوبين .ومنذ ذلك الحين حالت قوة هذه الهيئة دون ظهور مننواهب
من الطراز نفسه .ومن هذه الناحية جاء خطأ التقدير الننذي ألمعنننا إليننه.

إن قدرة نابليون الشخصية تبدو لنا مبالغاً فيها كثيرًا لأننا ننسب إليه كل
القوة الاجتماعية التي دفعت به إلى المكان الأول وأيدته بدعمها .ولئن

تبدت لنا قدرته الشخصية خارقنة ،فمنا ذلننك إلا لأن القندرات الأخنرى
لم يقيض لها أن تخرج من عالم القوة إلى عننالم الفعننل .وعننندما يطننرح

هذا السؤال :ما الذي كان سيحدث لو لم يظهننر نننابليون؟ تننتيه مخيلتنننا

فنني تأملاتهننا وتننتراءى لنننا الحركننة الاجتماعيننة الننتي ترتكننز عليهننا قننوته

مستحيلة التحقق بدونه.

في تاريننخ التطننور الثقننافي للإنسننانية يغنندو مننن الننندرة بمكننان أن يطمننس

نجاح فرد المعية فرد آخر .ونحننن ،دواليننك ،عرضننة للخطننأ فنني التقنندير
الننذي نوهنننا بننه .فعننندما يطننرح الوضننع الاجتمنناعي أمننام ذوي الفكننر ا

لناطقين باسمه جملة من المهام تجتذب هذه المهام انتباه بقية الأدمغننة
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المفكرة حننتى تتحقننق .وعننندما تتحقننق ينصننرف انتبنناههم إلننى مواضننيع
أخننرى .وحينمننا ينجننز الشننخص الموهننوب )آ( المهمننة )س( ينصننرف

انتبنناه الشننخص )ب( إلننى مهمننة أخننرى هنني )ع( .وعننندما يطننرح هننذا

السننؤال :مننا الننذي كننان يحنندث لننو أن )آ( قضننى نحبننه قبننل أن ينجننز

المهمة )س( فقد يتخيل المرء ،لأول وهلننة ،أن سننمط التطننور الفكننري
قد انفرط عقده ،وننسى أن موت )آ( يجعل )ب( أو )ج( أو )د( يأخننذ

كل منهم علننى عنناتقه إتمننام هننذه المهمننة .وبننذلك يسننتمر عقنند التقنندم
بالرغم من موت )آ( السابق لأوانه.

وثمة شرطان لا بد من توافرهما حننتى يتمكننن شننخص موهننوب ،يتمتننع

بخلال معيننننة ،مننننم أن يحننندث بواسنننطتها تنننأثيرًا عميقننناً فننني سنننياق

الأحداث .ينبغنني لهننذا الشننخص ،أولًا ،أن يسنتجيب ،بفضننل منواهبه،
أكثر من سواه لحاجات الزمن الاجتماعية .وبنندهي أن نننابليون لننم يكننن

بمقدوره أن يصبح امبراطورًا فيمننا لننو أوتنني بنندلا ً مننن العبقريننة العسننكرية

عبقرية موسيقية كبتهوفن .وينبغي ثانيًا ألا يقف النظام الاجتماعي القائم

عائقًا أمام الفرد الحائز على الأهلية التي تستدعيها الفترة الزمنية المعينة.

ولو أن النظام القديم اسننتمر خمسنًا وسننبعين سنننة أخننرى لمننا زاد اعتبننار
نابليون بعد موته عننن كننونه لننواء مغمننورًا أو بننالأحرى العمينند نننابليون .
32

ـ ومن الممكن أن يتوجه نابليون على روسيا ،كما دار بخلده لسنوات
رخلت من نشوب الثورة .وهناك كان من المحتمل أ ،يوجه ضد التراك أو
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وفنننني عننننام 1789كننننان القننننواد »دافننننو« و»ديننننزي« و»مننننارموت«
و»مكدونالد« برتبة ثانية وكان »برنادوت« برتبة رقيب .وكان »هننوش«
و»مارسننننو« و»ليفيفننننر« و»بيشننننفر« و»ننننناي« و»مسننننينا« و»مننننورا«

و»سننولت« فنني عننداد صننف الضننباط .وكننان »أوجيننرو« منندرباً فنني لعبننة

المبننننارزة بالسننننلاح و»لان« صننننباغًا و»غوفيننننون سننننان سننننير« ممثلا ً
و»جوردان« بائع حوائج نسائية و»بيسننبير« حلاقنًا و»بننرون« طوبوغرافيناً

و»جننوبيرت« و»جينننو« طننالبين فنني كليننة الحقننوق و»كليننبر« مهندسنناً

معمارينننًا .ولنننم يكنننن »منننورتيه« قننند أدى بعننند خننندمته العسنننكرية فننني
33

الجيش .

ولو أن النظام القديم قد امتد إلى يومنا لما كان ليدور في خلد أحنند منننا
أن الممثليننن والطوبننوغرافيين والحلاقيننن والصننباغين والطلاب فنني معهنند
الحقننوق وبننائعي أدوات الزينننة ،سيصننبحون مننن العسننكريين البننارزين
34

وأصحاب النفوذ في فرنسا وفي نهاية القرن الماضي.

ضد الجبلين في القوقاز .ولكن ما من أحد كان يقدر أن هذا الضابط الفقير،
ولكنه الكفوء ،كان بإمكانه أن يصبح سيد العالم لو ساعفته الظروف.
ـ »تاريخ فرنسا« لمؤلفه :ت.دوري .باريس  1893الجزء الثاني من 524
ـ .525
ـ في أثناء حكم لويس الخامس عشر ،توصل شخص واحد من الطبقة
الثالثة هو »سيفري« إلى رتبة لواء .وأصبح الوصول إلى الوظائف
العسكرية بالنسبة إلى رجال هذه الطبقة أمرا ً أعسر منال ً في أيام لويس
السادس عشر .رامبو» :تاريخ الحضارة الفرنسية« الطبعة السادسة ،الجزء
الثاني .ص .226
33

34
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لقد لاحننظ سننتندال أن رجلاً ولنند فنني السنننة الننتي ولنند فينناه »تننتين« أي

عننام  ،1477بوسننعه ،خلال أربعيننن سنننة ،أن يكننون معاصننرًا »لرافييننل«

الننذي تننوفي عننام 1520و»لينننارد دي فنسنني« المتننوفى عننام ،1519وأن

يقضي سنين طوالا ً مننع »كورييننج« المتننوفى عننام 1534و»ميكيننل انننج«
المتننننوفى عننننام ،1563ولننننن يزينننند عمننننره عننننن  34سنننننة عننننند وفنننناة

»جيورجيون« ويمكنه أن يتعرف على »تنتوري« و»باسننانو« و»فيرونيننز«
و»جننول رومننان« و»اننندريا ديننل سننورتو« ،وباختصننار يجننوز أن يصننبح

معاصننرًا لمشنناهير الرسننامين الإيطنناليين مننا خلال المنتسننبين منهننم إلننى

مدرسننة »بولننوني« والننذين ظهننروا بعنند مضنني قننرن مننن ذلننك التاريننخ.

وبالمقابل يمكننا القول أن شخصًا ولد في السنننة نفسننها الننتي ولنند فيهننا
»رومنننان« كنننان بوسنننعه أن يتعنننرف علنننى جمينننع مشننناهير الرسنننامين

35
الهولنديين وأن شخصيًا له مثل عمر شكسبير كان بمقنندوره أن يكننون

معاصرًا لمجموع المسرحيين العظام .
36

ـ »تاريخ الرسم في إيطاليا« باريس  1892ص  24ـ .25
ـ »تربورش« و»بروور« و»رامبراندت« ولدوا عام » .1608أورمان فان
استاد« و»بوث« و»فرديناندبول« ولدوا عام » .1610فان ديرهيلست«
و»جيرار دوف« ولدا عام  ،1613وولد »ميتز« عام  1615و»رومان« عام
 1920و»ويننسك« و»ايترونجن« و»بيناكر« عام  1621و»برجهيم« عام
 1624و»بول بوتر« عام  1625و»هان ستين« عام  1626و»روبسدايل«
عام  1630و»فان ديرهيدن« عام  1638و»هوبيما« عام  1638و»ادريان
فان دين فيلد« عام .1639

35
36
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ولو لوحظ منذ زمننن بعينند أن الرجننال الموهننوبين يظهننرون حيثمننا تكننون
الشروط الاجتماعية ملائمة لنموهم وهننذا يعننود بنننا إلننى القننول بننأن كننل

موهبة تظهر ،أي تصبح قوة اجتماعية ،لهي ثمرة العلاقات الاجتماعية.

وعندئذ نستطيع أن ندرك ،كما قلنا ،لماذا لا يتمكن الرجال الموهوبون

إلا تعديل السمة الخاصة للأحداث لا السياق العام لها .ذلك أن هؤلاء
الرجنال أنفسنهم لا يوجندون إلا بفضنل هنذا السنياق العنام ،ولنولاه لمنا

كان بمستطاعهم أن يتخطوا العتبة التي تفضل الممكن عن الواقع.
37

ومما لا ريب فيه أن ثمة موهبة وموهبة وقد قال »تين« بحق :

»عندما تدفع حضارة جديدة فناً جدينندًا فنني طريننق التطننور .يتننوافر عشننر
مننن الموهنوبين الننذين يعنبرون نصنف تعنبر عننن الفكننرة العامننة ويحتويهننا

إثنان أو ثلاثة من العباقرة الذين يعبرون عنها بتمامها«.

»عندما تدفع حضارة جديدة فناً جديدًا في طريننق التطننور .يتننوافر عشننرة
من الموهوبين الننذين يعننبرون نصننف تعننبير عننن الفكننرة العامننة ويحتويهننا

إثنان أو ثلاثة من العباقرة الذين يعبرون عنها بتمامها«.
إن »شكسبير« و»بومونت« و»فليتشر« و»جونسون« و»ووبستر«
و»ماسينجر« و»فورد« و»ميدلتون« و»هيوود« ظهروا معا ً أو واحدا ً أثر
واحد مشكلين جيل ً مفضل ً ازدهر ازدهارا ً واسعا ً على أرض أرخصبتها جهود
الجبل السابق) .تين :تاريخ الدب النجليزي( باريس  1863الجزء الول من
 467ـ .468
ـ تين» :تاريخ الدب النجليزي« باريس عام  1863الجزء الثاني ص .4

37
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وإذا ما عملت أسباب آلية أو فيزيولوجية ،لا علاقننة لهننا بالمسننيرة العامننة
للتطور الاجتماعي والسياسنني والثقننافي فنني إيطاليننا ،علننى قتننل »رافاييننل«

و»ميكيل انج« و»ليونارد دي فنسي« في المهند فلابند أن ينتقنص ذلنك
من كمال الفن الإيطالي .ولكن اتجاهه العننام ،فنني فننترة عصننر النهضننة،
كننان سننيظل علننى نهجننه ،لأن هننذا الاتجنناه لننم يوجننده »رافاييننل« أو
»ميكيل انج« أو »ليونننارد دي فنسنني« وإنمننا كننانوا التراجمننة الصننادقين

عنننه .ولا ريننب فنني أن كننل مدرسننة تنبثننق عننن شننخص عبقننري تحمننل
أتباعه على أن يبذلوا قصارى جهدهم ليمتلكوا أقل طرائقهننا شننأنًا .ولئن

طنوى المنوت مبكنرًا »رافايينل« و»ميكينل اننج« و»ليوننارد دي فنسني«

فلابنند أن يننترك مننوتهم نقصنًا فنني الفننن الإيطننالي الملازم لعصننر النهضننة
يننؤثر بنندوره ،وبشنندة ،فنني عنندد مننن الخصننائص الثانويننة الننتي يشننتمل

تاريخه عليهننا .غيننر أن هننذا التاريننخ مننا كننان ليتبنندل إذا لننم تتننم ،خلال

التطور الثقافي لإيطاليا ،تغيرات ترجع إلى الأسباب العامة.

ومما لا شك فيه أن الفروق الكمينة تنتهني إلنى أن تصنبح فروقناً نوعينة.

وهذا المبدأ يصدق في كل مكننان وآن وهننو يصنندق علننى التاريننخ نفسننه

أيضًا .أن تيارًا فنياً لا يمكن أن يخلف أثرًا بينًا إذا كننان تضننافر الشننروط
غير الملائمة من شأنه أن يودي بعدد من الأشخاص الموهوبين ،الواحد

تلننو الآخننر ،وكننان مقنندرًا لهننم أن يعننبروا عنننه .ولكننن مننوتهم المبكننر لا
132

يمنع هذا التيار من أن يجنند تعننبيرًا لننه ،إلا إذا كننان منندى عمقننه قاصننرًا
عن استشارة مواهب جديدة .وكما أن العمق الملازم لكنل اتجناه أدبني
أو فننني يتحنندد بمقنندار مننا يبلغننه مننن منندى بالنسننبة إلننى الطبقننة أو الفئة

الاجتماعية التي يعبر عن أذواقها وبالدور الاجتماعي المعد لهننذه الطبقننة

أو هننذه الجماعننة ،فلا بنند لننه أن يرجننع كننل شننيء ،فنني نهايننة التحليننل،

إلى سير التطور الاجتماعي وعلاقة القوى الاجتماعية.

ن  8ن
وهكذا فالخصائص الفردية التي يتصف بها الرجال العظام تحدد السمة
الخاصننة للأحننداث التاريخيننة .والمصننادفة ،بننالمعنى الننذي أخننذنا بننه،

تلعننب دورًا مننا فنني سننياق هننذه الأحننداث الننتي تحنندد الأسننباب العامننة،
في النهاية ،اتجاهها ،أي تطننور القننوى المنتجننة وبالتننالي العلاقننات الننتي

تقوم بين الناس وتحددها هذه القوى.

إن الظاهرات الناجمة عن المصادفة والخصائص الفردية الننتي يتسنم بهننا
الرجننال البننارزون لهنني أظهننر وأبيننن مننن الأسننباب العامننة الننتي يقتضنني
133

كشفها الغوص في الأعماق .إن القرن الثننامن عشننر كننان قليننل الاهتمننام

بهننذه الأسننباب العامننة ،لهننذا اعتمنند تفسننيرًا للتاريننخ السننلوك الننواعي
و»أهواء« الشخصيات التاريخية .وكان فلاسفة هذا القرن يجزمننون بننأن

التاريخ كله كان سيأخذ وجهة أخرى نتيجة لأضأل الأسباب شننأناً فيمننا

لو أن »جوهرًا فردًا« راح يمرح في دمنناغ حنناكم مننا .وتلكننم هنني فكننرة
طالما ترددت في سعر نظام الطبيعة.

إن الزائدين عن الاتجاه الجديد فنني العلننوم التاريخيننة يميلننون إلننى القننول

بأنه ،رغم جميع »الجواهر الأفراد« لا يمكن للتاريخ أن يشنق لنه طريقناً

غيننر الننتي سننار خطاهننا .وهننم فنني سننعيهم لاسننتجلاء عمننل الأسننباب
العامة ،جهد المستطاع ،أغفلوا دور الخصائص الفردية الننتي تتسننم بهننا

الشخصيات صانعة التاريخ .ونتيجة لذلك فإن وجود بعض الشخصيات

مكان شخصيات أخرى ،أكننثر أو أقننل كفنناءة ،لا يبنندل شننيئاً فنني سننياق
38

التاريخ .

وعندما نقبل بمثننل هنذه الفرضنية ينترتب عليننا بالضننرورة الاعنتراف بننأن

العامننل الفننردي لا يلعننب مطلقنًا أي دور فنني التاريننخ وأن كننل أمننر مننرده
إلى عمل الأسباب العامة ،إلى القوانين العامة للصيرورة التاريخية .وهننذا
ـ وهذا ما يمكن استخلصه عندما يشرع في البرهنة ،حيال هذه الناحية،
على أن الحداث التاريخية تخضع لقوانين معينة .ولكن عندما تكون بعض
هذه القوانين ترجيعا ً محضا ً للحداث بنسب إلى العنصر الفردي أهمية مبالغ
فيها ،وما يهمنا هنا هو التحليل ل القصص.

38
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الرأي لا يترك أي حيز للشق الصحيح الذي تحتننويه الفكننرة المعارضننة.
لهذا تحافظ تلك الفكرة ،إلى درجة ما ،على مبرر لوجودها.

إن العداء بيننن هننذين المفهننومين قنند اتخننذ شننكل مشنناققة تشننكل أحنند
طرفيها القوانين العامة ويشكل عمل الأفراد شقها الثنناني .وإذا مننا أخننذنا

بوجهة نظر الطرف الثاني تراءى لنا التاريخ وكأنه سلسننلة مننن الحننوادث
العرضية .وإذا ما أخذنا بوجهة نظر الطرف الأول نننرى ،حننتى السننمات
الخاصننة للحننوادث ،مشننروطة بتننأثير الأسننباب العامننة ولا علاقننة لهننا

بالخصائص الفردية التي تتصف بها الشخصيات التاريخية .وينجننم عننن
ذلك أن هذه السمات قد تحددت بالأسباب العامة ولا يمكننن أن يطننرأ
عليها أي تعديل ولو اختلفت الشخصيات .وبذلك تستحيل النظرية إلى

الجبرية.

وهننذا مننا لننم يغننب عننن أذهننان خصننومها :إن »سننانت بننوف« يقابننل

المفنناهيم التاريخيننة لنندى »مينينني« بمفنناهيم »بوسننييه« الننذي يعتقنند أن
القوة التي يشترط أثرها الحوادث التاريخية تأتي من عٍل هي تننترجم عننن

الإرادة الإلهية .ويفتش »مينيي« عن هذه القوة في الميننول البشننرية الننتي

تتجلى في الحوادث التاريخية ،بطريقة تمليها الضرورة شنأنها شننأن قنوى

الطبيعة .وكلاهمننا يعتننبر التاريننخ سننمطًا مننن الحننوادث ولا يمكننن ،بأيننة
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حنال ،أن يكنون علنى غينر منا كنان علينه .وكلاهمنا آخنذ بنالجبر ،وفني
هذا المجال يقترب الفيلسوف من الكاهن.

وهذا اللوم يظل له ما يبرره مادامت هذه النظرية التي ترى أن الأحننداث

الاجتماعية تخضع لقوانين معينة ،ترد إلى الصفر إثر الخصننائص الفرديننة

في تلك الأحداث التي يطبعهننا بهننا الرجننال العظننام فنني التاريننخ .وينبغنني

لهذا اللوم أن يننزداد مننادام مؤرخننو المدرسننة الجدينندة ،شننأنهم فنني ذلننك
شننأن مننؤرخي وفلاسننفة القننرن الثننامن عشننر يعتننبرون الطبيعننة البشننرية

المرجننع الأعلننى الننذي تصنندر عنننه وترضننخ لننه جميننع الأسننباب العامننة

للصيرورة التاريخية .ولما كانت الثورة الفرنسية قد أبانت بننأن الحننوادث
التاريخية ليسننت مشننروطة بالسننلوك الننواعي وحننده فقنند وضننع »مينيني«
و»غيننزو« ومؤرخننون آخننرون مننن المدرسننة نفسننها ،علننى الصننعيد الأول

دور الأهواء الننتي تسننتبعد غالبننة رقابننة النوعي .ولكننن إذا كننانت الأهنواء
هنني السننبب الأخيننر والأعننم للحننوادث التاريخيننة فلننم لا يكننون لهننا أن
تأخذ خاتمة مغايرة للنهاية التي نعرفها ،فيمننا لننو تننوافر لهننا رجننال أكفنناء

قادرون على أن يوحوا إلى الشعب الفرنسي بميول تكون نقيض الميننول
التي كانت تحركه.

لقنند كننان مننن شننان »مينينني« أن يجننب :بننأن ميننولا ً أخننرى لننم يكننن
بمقنندورها أن تحننرك الفرنسننيين نتيجننة لطبيعننة الخلال البشننرية نفسننها.
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وهذا صحيح من جهة .بينند أن هننذه الحقيقننة تتسننم بالجبريننة الصننارخة

لأنهننا تعننود وتزعننم أن تاريننخ الإنسننانية محننددًا سننلفًا ،حننتى فنني أدق
جزئينناته ،بالخصننائص العامننة للطبيعننة البشننرية .وتنشننأ الجبريننة هنننا مننن

احتواء العام للخاص وعلى كننل حننال فتكلننم هنني النتيجننة لهننذا الشننكل

من الاحتواء.

ولننرب قننائل يقننول» :مننادامت جميننع الأحننداث الاجتماعيننة محننددة

بالضننرورة فليننس لعملنننا أي اعتبننار« .إنهننا كلمننة حننق عنندل بهننا عننن

قصنندها ،إذ كننان مننن الننواجب القننول :إذا كننان العننام يقننرر كننل شننيء

فينجم عن ذلك أن الفردي ،بما فيه وجودي ليست له أية أهمية .وهذا

الاستنتاج صحيح وإن كان استعماله يمضي على غير ما أهل له .وليس

له أي معنى تطبيقي للمفهوم المادي الحديث عننن التاريننخ حيننث يننترك
حيز للعمنل الفنردي .بيند أن تطنبيقه علنى آراء المنؤرخين الفرنسنيين فني

فترة »الرستوراسيون« له ما يبرره.

ولم يعد بوسننعنا اليننوم أن نعتننبر الطبيعننة البشننرية السننبب النهائيننة والأعننم

فنني مجننال الصننيرورة التاريخيننة .وهنني إذا كننانت ثابتننة لا تتبنندل فليننس
بوسعها أن تفسر سياق التاريخ المتبدل وإذا كننانت تتبنندل فمننن البنندهي
أن هننذه التبنندلات نفسننها تغنندو مشننروطة بالصننيرورة التاريخيننة .وعلينننا

اليننوم أن نعننترف بننأن السننبب النهننائي والأعننم للصننيرورة الإنسننانية فنني
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التاريننخ يكمننن فني تطنور القنوى المنتجنة الننتي تحندد التغينرات المتتالينة
في العلاقات الاجتماعيننة بيننن الننناس .وبجننانب هننذا السننبب العننام نننرى

أسبابًا خاصة أي الوضع التاريخي الذي يتننم ،مننن خلالننه ،تطننور القننوى

المنتجة لشعب مننا والننذي يرجننع ،بنندوره وفنني النهايننة إلننى تطننور القننوى

نفسها لدى الشعوب الأخرى ،وهذا ما يردنا إلى السبب العام نفسه.

وأخيرًا فإن أثر الأسباب الخاصة يتمننه عمننل الأسننباب الفرديننة أي عمننل
الخصائص الشخصية لرجال الدولة ومجموع »المصادفات« ،وبفضننلها

تأخذ الأحداث أخيننرًا ملامحهننا الفرديننة .ولا تسننتطيع الأسننباب الفرديننة
أن تعدل بصننورة أساسننية عمننل الأسننباب العامننة والخاصننة الننتي تحنندد،
بالتالي ،اتجاه وحدود الأثر الذي تخلفه الأسباب الفرديننة .ومهمننا يكننن
من أمر فمن المؤكد أن التاريخ سيأخذ ملامح أخننرى فيمننا لننو اسننتعيض

عن الأسباب الفردية التي تؤثر فيه بأسباب أخرى من المرتبة نفسها.

إن »مونننود« و»مننبرخت« يسترسننلان فنني استشننفاف كننل شننيء مننن

خلال الطبيعنننة البشنننرية .وقننند صنننرح »لامنننبرخت« منننرارًا بنننأن يعتنننبر

البسيكولوجيا الاجتماعية سبب الأحننداث التاريخيننة .وهننذا خطننأ فننادح
ومننن مغبتننه أن الرغبننة ،المسننتحبة فنني حنند ذاتهننا ،ينبغنني لهننا أن تأخننذ

بعين الاعتبار الحياة الاجتماعية بكاملهننا .وهننذا مننن شننأنه الإفضنناء إلننى

انتقائيننة جوفنناء بقنندر مننا هنني منتفخننة .أو الإفضنناء ،لنندى مننن أعمننق
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تفكيننرًا ،إلنى براهيننن كننالتي أوردهننا »كننابليتز« فنني كلامننه علننى الأهميننة
المقارنة للذكاء والعاطفة.

لنعننند إلنننى موضنننوعنا .إن الرجنننل العظينننم يعننند عظيمننناً لا لأن صنننفاته

الشخصننية تطبننع الأحننداث التاريخيننة بطابعهننا الخنناص بننل لأنننه يتحلننى

بصفات تجعله أقدر من الآخرين على الاستجابة للضرورات الاجتماعيننة
العظيمننة فنني عصننره .تلننك الحاجننات الننتي تتننأتى عننن الأسننباب العامننة

والخاصة .إن »كارليل« في كتابه المعروف عن الأبطال يسننمي الرجننال

العظام البادئين .وتأتي هننذه الكلمننة فنني موضننعها تمامنًا .نعنم إن الرجننل
العظيم هو البادئ لأنه يرى أبعد من الآخرين ويتشوف بقوة أكثر منهم.

إنه يجد حلاً للمسننائل العلميننة الراهنننة بقنندر مننا يطرحهننا التطننور الثقننافي
المتقدم للمجتمع ،وهو الذي ينبه إلى الحاجنات الاجتماعينة الجديندة،

الننتي خلفهننا تطننور العلاقننات الاجتماعيننة فنني داخننل المجتمننع ،ويأخننذ

على عاتقه أمر تحقيقهننا .إنننه بطننل ،لا بمعنننى أنننه قننادر علننى إيقنناف أو

تعديل السياق الطننبيعي للأشننياء بننل بمعنننى أن عملننه هننو التعننبير الننواعي

والحننر عننن سننياق هننذه الأشننياء الضننروري وغيننر الننواعي .وكننل أهميتننه
تكمن هنا وكذلك قوته .ولكن هذه الأهمية جبارة وهذه القوة هائلة.

ما هو السياق الطبيعي للأحداث؟
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كننان »بسننمارك« يننرى أن ليننس بوسننعنا أن نصنننع التاريننخ بننل علينننا

الانتظار حتى يصنع نفسه .ولك بفضل مننن يصنننع التاريننخ؟ إنننه يصنننعنا
بفضنننل الإنسنننان الاجتمننناعي وهنننو »العامنننل« الوحيننند .إن الإنسنننان

الاجتمننناعي يخلنننق علاقننناته الخاصنننة أي العلاقنننات الاجتماعينننة .ولئن

أوجد ،في فترة ما ،هذه العلاقات بدلا ً من تلنك فلا يتنم ذلنك ،بداهنة،
دون مسببات .وحالننة القننوى المنتجننة هنني الننتي تقنندم السننبب ومننا مننن

رجل عظيم يستطيع أن يفرض على المجتمع علاقات لا تتلاءم أبدًا مع

حالة القوى المنتجة أو لم يئن بعد أو لم يئن بعنند أوان تلاؤمهننا .وبهننذا

المعنى يغدو متعذرًا عليه أن يصنع التاريخ إذ يصبح كمن يقدم أو يؤخر

عبث نًا عقننارب سنناعته .فليننس بمقنندوره أن يعجننل فنني سننير الزمننن وليننس
بمسننتطاعه أن يعننود بننه القهقننري .وهنننا كننان »لامننبرخت« علننى حننق

تمامننًا ،فمننا كننان بوسننع »بسننمارك« وهننو فنني أوج عظمتننه ،أن يعننود
بألمانيا إلى حالة الاقتصاد البدائي.

إن العلاقننات الاجتماعيننة منطقهننا :فمننا دام الننناس يعملننون مع نًا ،وفننق

علاقات معينة ،فهم يشعرون ويفكننرون ويعملننون بالضننرورة تبعناً لطريقننة

واحنندة .ولننن يكسننب رجننل الدولننة شننيئاً إذا خنناض معركننة ضنند هننذا
المنطنننق .والمنطنننق الطنننبيعي للأشنننياء ،أي هنننذا المنطنننق نفسنننه عنننن
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العلاقننات الاجتماعيننة ،يقضنني علننى جهننوده قضنناء مبرمننًا .ولكننن إذا

استطعت أن أحيط علمًا بالاتجاه الذي تأخذ فيننه العلاقننات الاجتماعيننة
طرينننق التبنندل ،نتيجنننة التغيننرات النننتي تطننرأ علننى التطنننور الاجتمننناعي

والاقتصادي للإنتاج ،فبوسعي عندئذ أن ألم بالاتجاه الذي تتعدل طبقنناً

له ،وبدورها ،البسيكولوجيا الاجتماعينة .ويصننبح لنندي ،حينئذ ،إمكننان
التننأثير فنني هننذه البسننيكولوجيا أن التننأثير فنني البسننيكولوجيا الاجتماعيننة

معننناه التننأثير فنني الأحننداث التاريخيننة .وتبعناً لننذلك أسننتطيع ،بننوجه مننن
الوجوه ،أن أصنع التاريخ ولست بحاجة لانتظاره حتى »يصنع نفسه«.

يعتبر »مونود« أن الأحداث والشخصيات التاريخيننة ،الهامننة حقنًا ،إنمننا

تقنننوم علنننى كونهنننا إشنننارات ورمنننوزًا لتطنننور المؤسسنننات والشنننروط
الاقتصننادية .الفكننرة صننحيحة ولكننن طريقننة التعننبير يخالطهننا شننيء مننن

عنندم الصننحة .ونظننرًا لكونهننا صننحيحة فمننن الخطننأ أن يعننارض عمننل
الرجننال العظننام »بالحركننات الوئينندة« لتلننك الشننروط والمؤسسننات .إن

تغييرًا متفاوت البطء ينتنناب »الأسننباب الاقتصننادية« ،ويرغننم المجتمننع،
بصورة دورية ،على تطوير مؤسسنناته عنناجلا ً أم آجلًا .إن هننذا التطننور لا
يتننم مننن »تلقنناء نفسننه« بننل يسننتلزم دائمنًا تنندخل الرجننال الننذين توضننع

أمامهم المسائل الاجتماعية الهامة .والرجننال الننذين يسننمون عظامناً هننم
الننذين يسنناهمون أكننثر مننن الآخريننن فنني إنجنناز هننذه المهننام .أجننل ،إن
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إنجاز مهمة مننا لا يعننني مطلقناً أن يكننون الإنسننان »رمننزًا« أو »علامننة«
للمهمة التي تحققت.

ولئن كان »مونود« كما يبدو لنننا ،قند أقنندم علننى مثننل هننذه المعارضنة،

مننأخوذ ًا بفتنننة كلمننة :وئينندة ،فننإن هننذا الوصننف أثيننر إلننى الكننثيرين مننن

التطوريين المعاصننرين .وهننذا النمننط مفهننوم مننن الجهننة البسننيكولوجية:
فهننو ينشننأ ،بالضننرورة ،فنني الوسننط الننذي يشننعر بالاعتنندال والدقننة فنني

تحديد الأمور .ولكنه ،من الوجهة المنطقية لا يقوى على الصمود أمننام
النقد ،كما أظهر »هيجل« ذلك.

إن مينندان العمننل الواسننع لا ينفسننح أمننام »البننادئين« والرجننال العظننام

وحدهم وإنما ينفسح أمام جميع الناس ،أمام الذين يملكون عيوناً للنظر

وآذاناً للسمع وقلبًا لمحبة القريننب .إن مفهننوم العظمننة نسننبي » .وليس
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إخوانه .
«
للإنسان حب أعظم من أن يهب حياته في سبيل

39

ـ من إنجيل القديس يوحنا.
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