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القسم األول جاذبية الحركات الجماهيرية
الفصل األول الرغبة في التغيير
 1مــن البديهــي أن كثيــراً مــن الذيــن ينضمــون إلــى حركــة ثوريــة صاعــدة يتطلعــون إلــى تغييــر مفاجــئ كبيــر
فــي أوضاعهــم المعيشــية .إن الحــركات الثوريــة ،هــي أداة واضحــة مــن أدوات التغييــر ،والحــركات الدينيــة
والقوميــة يمكــن أن تكــون هــي األخــرى وســائل للتغييــر.

كانــت الحــركات الدينيــة فــي الماضــي وســائل واضحــة للتغييــر .كانــت تدعــو إلــى التغييــر الشــامل وإلــى

التجريب ،وكان اإلسالم عند ظهوره حركة تنظيمية وتحديثية وشكلت المسيحية تغييراً حضارياً وتحديثياً

بيــن قبائــل أوروبــا البدائيــة .كانــت الحــروب الصليبيــة ثــم حركــة اإلصــاح البروتســتانتية عوامــل رئيســة فــي

هــذا العالــم الغربــي بعــد جمــود القــرون الوســطى .أمــا فــي العصــور الحديثــة فقــد كانــت الحــركات
الجماهيريــة التــي اســتهدفت إحــداث تغييــر واســع شــامل حــركات ثوريــة وقوميــة ،أو حــركات تشــترك فــي
هاتيــن الصفتيــن .لقــد تحولــت الثورتــان الفرنســية والروســية إلــى حركتيــن قوميتيــن .وهــذه الحقيقــة تــدل

علــى أن القوميــة فــي العصــور الحديثــة أصبحــت المصــدر األول لتوليــد الحماســة الجماهيريــة.

 2تكمــن فينــا جميعــاً نزعــة إلــى البحــث خــارج أنفســنا عــن العوامــل التــي تصــوغ حياتنــا .يرتبــط النجــاح
أو الفشــل عــادة فــي أذهاننــا بمــا يــدور حولنــا .إن النزعــة إلــى البحــث عــن أســباب خــارج أنفســنا تســتمر،

حتــى عندمــا يكــون مــن الواضــح أن وضعنــا هــو نتيجــة عوامــل داخليــة .كقدرتنــا أو شــخصيتنا أو مظهرنــا

أو صحتنــا .مــن المفهــوم أن الفاشــلين ينزعــون إلــى تحميــل العالــم جريــرة فشــلهم .إال أنــه مــن العجيــب
أن الناجحيــن بدورهــم يؤمنــون فــي قــرارة أنفســهم أن نجاحهــم جــاء نتيجــة المصادفــات والحــظ الســعيد.
وهكــذا نــرى أن الرغبــة بالتغييــر والرغبــة فــي مقاومــة التغييــر تنبعــان مــن المصــدر نفســه اإليمــان بتأثيــر
العوامــل الخارجيــة.

 3إن الذيــن يخافــون محيطهــم ال يفكــرون فــي التغييــر مهمــا كان وضعهــم بائســاً  ،فســلبيتنا االحتمــاء
بمــا هــو مألــوف .كمــا أن الفقــراء فقــراً مدقعــاً يرهبــون محيطهــم .وال تراودهــم رغبــة فــي التغييــر .إن

األشــخاص الذيــن يندفعــون إلحــداث تغييــرات واســعة يشــعرون عــادة .أنهــم يمتلكــون قــوة ال تقهــر.
كان الجيــل الــذي صنــع الثــورة الفرنســية يؤمــن إيمانــاً قاطعــاً بقــوة العقــل البشــري الخارقــة .ومــن ناحيــة

أخــرى كان لــدى لينيــن والبالشــفة الذيــن انطلقــوا بــا حــذر إيمــان أعمــى بقــوة المذهــب الماركســي.
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أمــا النازيــون فلــم يكــن لديهــم مذهــب يماثــل المذهــب الماركســي قــوة .ولكنهــم آمنــوا بقائــد معصــوم
يقودهــم إلــى حيــاة جديــدة.

 4قد يبدو للوهلة األولى أن امتالك القوة سيؤدي في حد ذاته ،إلى موقف يتحدى العالم ويتطلع

إلــى التغييــر ،إال أن األمــور ال تســير بالضــرورة علــى هــذا النحــو .قــد يكــون القــوي وديعــاً وداعــة الضعيــف.

مــا يهــم ليــس امتــاك القــوة .ولكــن اإليمــان المطلــق بالمســتقبل .عندمــا يغيــب هــذا اإليمــان تصبــح
القــوة داعمــة لألوضــاع القائمــة ومناهضــة للتغييــر .وعلــى العكــس ،عندمــا يكــون هنــاك أمــل ال حــدود
لــه فــي المســتقبل فــإن األمــل ،حتــى عندمــا يفتقــر إلــى القــوة ،يمكــن أن يقــود إلــى مغامــرات يائســة.
وعلــى الراغبيــن فــي التغييــر أن يوقــدوا اآلمــال الجامحــة 5 .إن الفــارق بيــن المحافظيــن والراديكالييــن هــو
فــي األســاس فــارق بيــن مواقفهــم مــن المســتقبل ،يدفعنــا الخــوف مــن المســتقبل إلــى أن نتمســك

بالحاضــر ،بينمــا يجعلنــا األمــل فــي المســتقبل متحمســين للتغييــر.

ـامال مــن توفــر عــدة شــروط .البــد مــن
 6ال بــد لكــي يندفــع الرجــال فــي مغامــرة تســتهدف تغييــراً شـ ً
أن يشــعروا بالتذمــر مــن غيــر أن يكونــوا فقــراء فقــراً مدقعــاً  .ويجــب أن يكــون لديهــم الشــعور بأنهــم

عبــر اعتنــاق العقيــدة الصحيحــة أو اتبــاع الزعيــم الملهــم او اعتنــاق أســاليب جديــدة فــي العمــل الثــوري

ســيصبحون قــوة ال تقهــر .لــم يكــن لــدى الرجــال الــذي أشــعلوا الثــورة الفرنســية أي قــدر مــن الخبــرة
السياســية والشــيء نفســه يصــدق علــى البالشــفة والنازييــن والثــوار فــي آســيا .أمــا الرجــال المجربــون ذوو
الخبــرة فيأتــي دورهــم فــي مرحلــة الحقــة.
الفصل الثاني الرغبة في بدائل
 7هنــاك فــارق أساســي بيــن جاذبيــة الحــركات الجماهيريــة وجاذبيــة المنظمــات العمليــة (كاألحــزاب

السياســية التقليديــة والنقابــات وتجمعــات المهــن الحــرة).

تقــدم المنظمــة العمليــة ألعضائهــا فرصــاً لتطويــر الــذات والمصلحــة الذاتيــة ألعضائهــا .وعلــى النقيــض
مــن ذلــك نــرى أن الحركــة الجماهيريــة ،خاصــة فــي مرحلتهــا األولــى النشــطة ،ال تجــذب أولئــك الذيــن

يــودون أن يتخلصــوا مــن أنفســهم نهائيــاً  .تســتطيع الحركــة الجماهيريــة أن تجــذب أتباعــاً وتحتفــظ بهــم ال
ألنهــا تلبــي الحاجــة إلــى تطويــر الــذات ،ولكــن ألنهــا تلبــي الشــوق إلــى الخــاص من الــذات .إن المحبطين
يجــدون فــي الحركــة الجماهيريــة بدائــل ألنفســهم.

 8إن اإليمان بقضية مقدسة هو محاولة للتعويض عن اإليمان الذي فقدناه بأنفسنا.
 9كلمــا اســتحال علــى اإلنســان أن يدعــي التفــوق لنفســه .كلمــا ســهل عليــه أن يدعــي التفــوق ألمتــه .أو
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لدينــه أو لعرقــه أو لقضيتــه المقدســة.
 10ينــزع الرجــل إلــى االهتمــام بشــؤونه الخاصــة ،عندمــا تكــون جديــرة باالهتمــام .أمــا عندمــا ال تكون لديه
شــؤون خاصــة حقيقيــة ،يتجــه إلــى اهتمام بالشــؤون المجتمعيــة والقومية والعرقية.

 11إن اعتقادنــا أن لدينــا واجبــاً ُمقدســا إزاء اآلخريــن كثيــراً مــا يكــون طــوق النجــاة الــذي نحــاول بواســطته

إنقــاذ أنفســنا مــن الغــرق .وعندمــا تشــغلنا واجباتنــا المقدســة نهمــل حياتنــا.

 12مــن أهــم مــا يجــذب النــاس إلــى الحركــة الجماهيريــة أنهــا تقــدم بديـ ًـا لألمــل الفــردي الخائــب ،وهــذه
الجاذبيــة ذات فعاليــة فــي المجتمعــات التــي تؤمــن بضــرورة التطــور ،حيــث يبــدو الغــد شــيئاً مثيــراً  ،كمــا

يصبــح اإلحبــاط أمــراً فظيعــاً .

 13عندمــا نجــد أن اهتماماتنــا الذاتيــة واحتمــاالت المســتقبل ال تســتحق أن نعيــش مــن أجلهــا ،يجــيء
اعتناقنــا البديــل قويــاً وعنيفــاً  .إن بوســعنا أن نثــق فــي أنفســنا ثقــة محــدودة .أمــا إيماننــا بأمتنــا وديننــا أو
عرقنــا أو قضيتنــا المقدســة فيجــيء عــادة مطلقــاً ال يقبــل المســاومة.
الفصل الثالث التبادلية بين الحركات الجماهيرية
 14عندمــا يصبــح النــاس جاهزيــن لالنضمــام إلــى حركــة جماهيريــة فإنهــم عادة يصبحــون جاهزين لاللتحاق
بــأي حركــة فاعلــة ،فــي المــدة التــي ســبقت صعــود هتلــر إلــى الحكــم كان مــن المســتحيل أن يتوقــع أحــد

هــل ســينضم الشــباب المتوتــرون إلــى الشــيوعيين أو إلــى النازييــن.

عندما تكون هناك حركات جماهيرية متنافسة نجد حاالت كثيرة من نقل الوالء من حركة إلى أخرى.
 15ينــدر أن تكــون للحركــة الجماهيريــة طبيعــة واحــدة ،فهــي كثيــراً مــا تظهــر خصائــص مــن حــركات أخــرى.

كانــت القوميــة اليابانيــة المتطرفــة ذات طابــع دينــي .أمــا الثــورة الفرنســية فقــد شــكلت دينــاً جديــداً  ،كان

لهــذا الديــن عقيدتــه ،مبــادئ الثــورة الخالــدة ،الحريــة واإلخــاء والمســاوة.

 16اســتبدال حركــة بحركــة عمليــة ال تنجــح ،وقــد تكــون باهظــة الثمــن علــى الذيــن يريــدون الحفــاظ علــى

الحاضــر .حيــث توجــد حركــة جماهيريــة توجــد مناهضــة للوضــع القائــم .فــي إيطاليــا وألمانيــا .فــي مــدة مــا

قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة تصــرف رجــال األعمــال بطريقــة بــدت لهــم منطقيــة فدعمــوا الفاشــية والنازية
إليقــاف المــد الشــيوعي ،فســارعوا فــي القضــاء علــى أنفســهم

 17األشــخاص الذيــن يســارعون إلــى االنضمــام إلــى الحــركات الجماهيريــة ســوف يســارعون إلــى الهجــرة

مــن هنــا يمكننــا القــول :إن الهجــرة يمكــن أن تكــون بديـ ًـا للحركــة الجماهيريــة.
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القسم الثاني األتباع المتوقعون
الفصل الرابع دور المنبوذين في الشؤون اإلنسانية
 18إن الجــزء الثابــت مــن أي أمــة هــو وســطها .إال أن هــذا الوســط الــذي يتكــون مــن المواطنيــن العادييــن
الطيبيــن .كثيــراً مــا تتحكــم فيــه أقليتــان .الصفــوة مــن طــرف والغوغــاء مــن طــرف آخــر .يــؤدي األشــخاص

المتفوقــون عقليــاً دوراً كبيــراً فــي قيــادة األمــة .والســبب الــذي يجعــل الغوغــاء يــؤدون دوراً مهمــاً فــي

مســيرة األمــة هــو أنهــم ال يكنــون أي احتــرام لألوضــاع القائمــة .إن الغوغــاء دومــاً فــي مقدمــة األتبــاع.

ـواء كنــا بصــدد ثــورة أو هجــرة جماعيــة أو حــركات عرقيــة .مــن يطبعــون بطابعهــم الحــركات التــي تغيــر
سـ ً
األمــم ومســار التاريــخ.

 19على الرغم من أن المتذمرين يجدون في كل مجاالت الحياة إال أنهم يوجدون بكثرة في المجاالت

اآلتية 1-الفقراء  2-العاجزون عن التأقلم 3- .المنبذون  4-األقليات  5-المراهقون 6- .شديدو الطموح.

 7الواقعون تحت رزيلة 8- .العاجزون 9- .المفرطون في األنانية  10-الملولون 11- .مرتكبو المعاصي.الفصل الخامس الفقراء
محدثــو الفقــر  20عــادة مــا يكــون محدثــو الفقــر ،الفقــراء الذيــن لــم يطــل عهــد فقرهــم ،هــم الذيــن

يشــعرون باإلحبــاط .لقــد كانــوا محدثــو الفقــر المســؤولين عــن نجــاح الثــورة اإلنجليزيــة فــي القــرن الســابع
عشــر خــال ثــورة المــاك.

الفقــراء فقــراً مدقعــاً  21إن حيــاة الفقــراء الذيــن يعيشــون علــى حافــة الجــوع أبعــد مــا تكــون عــن الفــراغ.

هــؤالء الفقــراء محصنــون ضــد الحــركات الجماهيريــة .الصــراع اليومــي للبقــاء علــى قيــد الحيــاة “يحفــز علــى
الجمــود ال علــى التمرد”.

 22إن البــؤس فــي حــد ذاتــه .ال يقــود تلقائيــاً إلــى التذمــر .فوجــئ دي توكيفيــل خــال دراســة حالــة
المجتمــع فــي فرنســا قبــل الثــورة .حيــن اكتشــف أنــه “لــم يشــهد أي مــدة مــن المــدد التــي أعقبــت ثــورة
ـامال كالــذي شــهدته مــدة العشــرين ســنة التــي ســبقت قيــام الثــورة” .وقــاده هــذا إلــى
ـاء شـ ً
 1788رخـ ً

االســتنتاج اآلتــي“ :ازداد تذمــر الفرنســيين مــع ازديــاد رخائهــم”.

 23إن إحباطنــا عندمــا نملــك الكثيــر ،ونريــد المزيــد يفــوق احباطنــا عندمــا ال نملــك شــيئاً ونريــد القليــل.
ونحــن أقــل تذمــراً حيــن نفقــد أشــياء كثيــرة منــا ،حيــن ال نفقــد إال شــيئاً واحــداً .

 24نغامر في سبيل الحصول على الكماليات أكثر مما نغامر لكي نحصل على الضروريات.
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 25تبشــر الحــركات الجماهيريــة باألمــل المباشــر .ال شــيء يحــث أتبــاع هــذه الحــركات علــى التحــرك مثــل

االعتقــاد أن األمــل علــى وشــك التحقــق.

الفقــراء األحــرار  26الحريــة تزيــد اإلحبــاط بقــدر مــا تخفضــه .إن توافــر حريــة االختيــار تضــع اللــوم علــى عاتق
الفــرد ،وألن الحريــة تســاعد علــى تكــرار المحاولــة .فإنهــا تســاعد علــى تكرار الفشــل واإلحباط.

 27إن الحركات الجماهيرية عندما تنسى أو تؤجل الحريات الفردية ال تصطدم مع أتباعها المتحمسين.

إن المتطرفيــن كمــا يقــول رينــان :يخافــون الحريــة أكثر من االضطهاد.

 28إن الذين يشكون فشل حياتهم وقبحها يتوقون إلى المساواة أكثر من توقهم إلى الحرية.
 29إن المساوة بال حرية تخلق نظاماً اجتماعياً أكثر استقراراً من الحرية بال مساوة.
الفقــراء المبدعــون  30عندمــا يقتــرن الفقــر باإلبــداع فإنــه يكــون عــادة خاليــاً مــن اإلحبــاط ،ال شــيء يعــزز
ثقتنــا بالنفــس ويســاعدنا علــى العيــش معهــا ،كالقــدرة المســتمرة علــى اإلبــداع.

ـواء كانــت قبيلــة أو عائلــة
الفقــراء المترابطــون  31إن الفقــراء الذيــن ينتمــون إلــى مجموعــة مترابطــة .سـ ً

أو فئــة دينيــة ،ال يحســون برغبــة فــي االنضمــام إلــى حركــة جماهيريــة.

 32إن موقــف الحــركات الجماهيريــة الصاعــدة مــن األســرة جديــر باالهتمــام والتأمــل .أبــدت هــذه الحركات
ـداء تجــاه األســرة .وقامــت بــكل مــا تســتطيع القيــام بــه لتفكيكهــا .وفــي
كلهــا فــي مراحلهــا األولــى عـ ً

هــذا الســبيل لجــأت إلــى إضعــاف الســلطة األبويــة وإلــى تســهيل الطــاق.

 33حاولــت الــدول الغربيــة االســتعمارية أن تقــدم للســكان المحلييــن هديــة الحريــة الفرديــة ومــا يتبعها من
اســتقالل فــردي .وحاولــت تعليمهــم االعتمــاد علــى الــذات .إال أن المحصلــة النهائيــة كانــت شــعور الفــرد

بالعزلــة .مــا حــدث أن الفــرد ُقطــع وهــو لــم يــزل غيــر ناضــج وغيــر مســتعد ،مــن وجــوده الجماعــي المترابــط

وطلــب منــه أن يمــارس مــا وصفــه خوميــكاوف “بحريــة العجــز” 34 .لكــي تنجــح الحركــة الجماهيريــة فــا
ُ
بــد لهــا مــن تطويــر تنظيــم جماعــي متماســك قــادر علــى اجتــذاب القادميــن وصهرهــم ،والعقيــدة التــي
ســتنتصر تتقــن بنــاء اإلطــار الجماعــي.

 35إن البيئــة المناســبة لظهــور الحــركات الجماهيريــة هــي التــي عرفــت فــي الماضــي تنظيمــاً جماعيــاً
تخلخــل لســبب أو آلخــر.

الفصل السادس العاجزون عن التأقلم
 36هنــاك العاجــزون عــن التأقلــم بصفــة مؤقتــة :أولئــك الذيــن لــم يجــدوا بعــد مواقعهــم فــي الحيــاة،
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ينتمــي المراهقــون وخريجــو الجامعــة العاطلــون ،والجنــود المســرحون إلــى هــذه الفئــة .يســتمع هــؤالء
إلــى نــداءات الحــركات الجماهيريــة ،ولكنهــم ليســوا أفضــل المرشــحين لالنضمــام إليهــا .يكمــن الســبب

فــي أنهــم لــم يفقــدوا الصلــة نهائيــاً مــع أنفســهم.

 37إن العاجزيــن عــن التأقلــم عجــزاً دائمــاً ال يــرون خالصــاً إال فــي االنفصــال التــام عــن أنفســهم وهــم

يجــدون هــذا االنفصــال عــادة فــي الرابطــة الجماعيــة الصلبــة التــي توجدهــا الحركــة الجماهيريــة .نجــد أشــد
المتطرفيــن إحباطــاً وتطرفــاً بيــن العاجزيــن دائمــاً عــن التأقلــم.

الفصل السابع األنانيون أنانية مفرطة
 38إن أشــد المتطرفيــن عنفــاً كثيــراً مــا يكونــون أشــخاصاً أنانييــن أجبــروا ،بســبب عيــب شــخصي أو ظــروف

خارجــة ،علــى فقــدان الثقــة فــي أنفســهم.

الفصل الثامن الطموحون الذين يواجهون فرصاً غير محدودة
 39نجــد عنــد الباحثيــن عــن الترهيــب وســارقي األراضــي ،والمغامريــن الذيــن يريــدون اإلثــراء بأســرع وســيلة،

كمــا نجــد عنــد ذوي األنانيــة المفرطــة اســتعداداً دائمــاً للتضحيــة والعمــل الجماعــي ،إن نــداءات القوميــة
والثــورة تجــد اســتجابة بيــن األشــخاص الذيــن يــرون فرصــاً فــي المســتقبل تفــوق االســتجابة التــي توجــد
بيــن أشــخاص يعيشــون حيــاة يوميــة رتيبــة.
الفصل التاسع األقليات
 40إن وضــع األقليــة حــرج دائمــاً بصــرف النظــر عــن الضمانــات المســتمدة مــن القانــون أو القــوة التــي

تتمتــع بهــا .ونــرى أن أقــل النــاس نجاحــاً وأكثرهــم نجاحــاً فــي أقليــة تنــوي الذوبــان هــم األكثــر اســتجابة
لنــداء الحركــة الجماهيريــة.

الفصل العاشر الملولون
 41لعلــه ال يوجــد مؤشــر علــى نضــج مجتمــع مــا للحركــة الجماهيريــة أدق مــن انتشــار الملــل الــذي ال
يجــدي معــه عــاج .فــي كل التحليــات التــي تتنــاول فتــرة مــا قبــل الحركــة الجماهيريــة هنــاك إشــارة إلــى

شــعور عــام بالالمبــاالة .وتجــد الحركــة الصاعــدة مــن المتعاطفيــن بيــن الملوليــن .ويفــرح الــذي يحــاول نشــر

حركــة جماهيريــة ،حيــن يــرى النــاس يعانــون مــن الملــل.
الفصل الحادي عشر مرتكبو المعاصي

 42يظهــر أحيانــاً أن الحركــة الجماهيريــة مصممــة خصيصــاً لتالئــم احتياجــات مرتكبــي المعاصــي .مــن حيــث
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تطهيــر النفــس وإتاحــة الفرصــة لــه لممارســة نزعاتــه ومواهبــه.
القسم الثالث العمل الجماعي والتضحية بالنفس
الفصل الثاني عشر مقدمة
 43عندمــا نعــزو نجــاح حركــة مــا إلــى عقيدتهــا ومذاهبهــا ودعايتهــا وقيادتهــا وقســوتها .فنحــن نشــير
إلــى أدوات وآليــات تقــود إلــى العمــل الجماعــي والتضحيــة بالنفــس .إن المحبطيــن إحباطــاً شــديداً تنمــو

لديهــم ،علــى نحــو عفــوي الرغبــة فــي العمــل الجماعــي .ولهــذا مــن الممكــن تفهــم هــذه النزعــات
واألســاليب التــي تتبــع لغســيل األدمغــة .إن آليــة غــرس االســتعداد للقتــال والمــوت تتكــون مــن فصــل

الفــرد عــن نفســه .ويتحقــق هــذا الهــدف بتذويــب الفــرد فــي المجموعــة الموحــدة المترابطــة .بــأن نضــع

حجابــاً بينــه وبيــن الحقائــق.

الفصل الثالث عشر عوامل تشجع على التضحية بالنفس
التماهــي مــع المجمــوع  44لكــي تهيــئ شــخصاً مــا للتضحيــة بالنفــس فــا بــد مــن ســلخه عــن هويتــه

الذاتيــة ،يجــب أن يكــف عــن الشــعور أنــه خليــة بشــرية مســتقلة .وأكثــر فاعليــة فــي الوصــول إلــى هــذا
الهــدف هــو صهــر الفــرد كليــه فــي الجســم الجماعــي.

 45إن القــدرة علــى تحمــل التعذيــب تنبــع جزئيــاً مــن تماهــي الفــرد مــع مجموعــة مــا ،والذيــن اســتطاعوا

الصمــود فــي معســكرات االعتقــال النازيــة كانــوا أولئــك الذيــن شــعروا باالنتمــاء إلــى مجموعــة مترابطــة
(كالشــيوعيين) أو إلــى كنيســة (كالرهبــان) أو إلــى مجموعــة قوميــة.

 46كان الفــرار مــن روســيا مغامــرة مســتحيلة شــبيهة بالفــرار إلــى كوكــب آخــر .تســتهدف دعايــة الكرمليــن

إقنــاع الــروس أنــه ال يوجــد شــيء جديــر باإلعجــاب ،والتقديــس ال يوجــد شــيء يمكــن التماهــي معــه خــارج
روســيا المقدسة.

الخيــال  47يصبــح المــوت والقتــل أســهل عندمــا يصبحــان جــزءاً مــن طقــوس دراميــة فــي مســرحية .عندما

نتصــور أنفســنا ممثليــن فــي مســرحية خياليــة يفقــد المــوت رهبتــه ويصبــح عمـ ًـا مــن أعمــال الخيــال.
فمفهــوم المجــد مفهــوم مســرحي.

احتقــار الحاضــر  48تبــدو كل حركــة جماهيريــة فــي بدايــة عهدهــا ،كمــا لــو كانــت تحتفــي بالحاضــر علــى
ـاض هــرم رديء.
حســاب الماضــي .إنهــا تــرى فــي المؤسســات والمزايــا القائمــة عدوانــاً مــن مـ ٍ

 49إن الحركــة الجماهيريــة برغــم أنهــا تبــدأ بالتنكــر للماضــي ،فإنهــا تنتهــي بخلــق صــورة جذابــة .غالبــاً
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مــا تكــون خياليــة عــن مــاض عريــق .تنــوع الحركــة الدينيــة إلــى الرجــوع إلــى بــدء الخليقــة .وتنــزع الثــورات

االجتماعيــة إلــى الحديــث عــن عصــر ذهبــي تمتــع فيــه النــاس بالمســاوة.

 50يــرى المؤمــن الصــادق عندمــا تعطيــه الحركــة صــورة رائعــة عــن الماضــي والمســتقبل ،نفســه جــزءاً مــن

شــيء يمتــد إلــى مــا ال نهايــة فــي الماضــي والمســتقبل ،جــزءاً مــن الخلــود.

 51أولئــك الذيــن يرفضــون الحاضــر ويوجهــون قلوبهــم إلى األشــياء التي ســوف تحــدث يتوقعون التغيير،

فالمؤمــن الصــادق أكثــر قــدرة علــى التنبؤ بما ســيجيء.

 52الثــوري والرجعــي يكرهــان الحاضــر ويعدانــه انحرافــا وتشــويهاً  ،واالثنــان مســتعدان للهجــوم بقســوة

وطيــش علــى الحاضــر .وكالهمــا منفتــح علــى فكــرة التضحيــة بالنفــس.

 53يشــعر المحبــط بالرضــا عــن الوســائل العنيفــة التــي تتبعهــا الحركــة الجماهيريــة أكثــر مــن شــعوره بالرضــا
عــن أهــداف الحركــة ،وفــرح المحبــط بســقوط المحظوظيــن ينتــج عــن الشــماتة.

األشــياء التــي لــم تكــن  54خــال العصــور حــارب النــاس بشراســة إلقامــة مــدن لــم تبـ َـن بعــد وحدائــق لــم

تغــرس بعــد .قــال الشــيطان( :ســيضحي اإلنســان بــكل مــا يملكــه فــي ســبيل اإلبقــاء علــى حياتــه) إال أن
اإلنســان قبــل يقبــل بــأن يمــوت أو يضحــي بحقــه فيمــا لــم يكــن بعــد.

 55علينــا أال نســتغرب عندمــا نجــد أناســاً مســتدين للمــوت مــن أجــل وســام أو شــعار .ومــن المســتغرب أن
يضحــي الرجــل بنفســه فــي ســبيل شــيء يملكــه .فالحيــاة أغلــى مــن المقتنيــات.

العقيــدة  56التضحيــة بالنفــس عمــل غيــر عقالنــي ،وال يجــيء نتيجــة بحــث وتحليــل .مــن هنــا تلجــأ كل

الحــركات الجماهيريــة علــى وضــع حجــاب بيــن أتباعهــا وبيــن حقائــق العالــم.

 57ليــس مــن الضــروري لكــي تصبــح العقيــدة فاعلــة أن يفهمهــا المــرء ،ولكــن مــن الضــروري أن يؤمــن بهــا.

عندمــا تصبــح العقيــدة مفهومــة تفقــد الكثير مــن قوتها.

 58عندما تمتلك حقيقة مطلقة يمكنك أن تجعل األبدية نفسها شيئاً أليفاً مفهوماً .
 59هــل يمكــن غســل دمــاغ المحبطيــن بســهولة ال توجــد عنــد غيرهــم؟ هــل هــم ســذج يصدقــون كل

شــيء؟ هنــاك علــى مــا يبــدو عالقــة بيــن عــدم الرضــا عــن النفــس والنزعــة إلــى التصديــق.

التطــرف  60تســتطيع الحــركات الجماهيريــة عبــر إثــارة المشــاعر الملتهبــة ،فــي قلــوب أتباعهــا أن تحطــم

التــوازن الداخلــي ،كمــا أنهــا تقــوم باســتخدام طــرق لضمــان اغتــراب دائــم عــن النفــس.

 61قــدر المتطــرف أن يشــعر بالنقــص ،ال يســتطيع المتطــرف أن يســتمد الثقــة مــن قدراتــه الذاتيــة ،ولكنــه
المؤمن الصادق |

9

يجدهــا فــي االلتصــاق المتشــنج بالكيــان الــذي احتضنه.
 62إن الفــرق الحقيقــي ليــس بيــن مختلــف أنــواع المتطرفيــن ،ولكــن بيــن المتطرفيــن والمعتدليــن هــؤالء
يظلــون متباعديــن ويســتحيل أن يلتقــوا.

 63مــن المســتبعد أن يســتطيع المتطــرف الــذي هجــر قضيتــه ،أو الــذي وجــد نفســه بــا قضيــة ،أن يتأقلم
مــع وجــود فــردي مســتقل ،األغلــب أنــه ســيبحث عــن قضيــة أخرى.

الحركة الجماهيرية والجيوش
 64هنــاك وجــوه بيــن الحــركات الجماهيريــة والجيــوش ،إن كل منهمــا يســلب الفــرد اســتقالله وتميــزه ،كل

منهــا يتطلــب التضحيــة بالنفــس والطاعــة العميــاء والــوالء المطلــق ،ومــع ذلــك هنــاك فــروق جوهريــة ال
يهــدف الجيــش إلــى إيجــاد أســلوب جديــد للحيــاة ،وال يشــكل طريقــاً للخــاص ،والجيــش أداة يمكــن أن

تُ فعــل بالتجنيــد ويمكــن أن تحــل بالتســريح ،إال أن الحركــة الجماهيريــة تعــد نفســها منظمــة أبديــة واألعضاء
الذيــن ينضمــون إليهــا ينضمــون مــدى الحيــاة.

الفصل الرابع عشر العوامل التي تشجع على العمل الجماعي
الكراهيــة  65تجتــذب الكراهيــة الشــخص مــن نفســه ،وتحــرره مــن الرغبــة فــي اإلنجــاز ،ويصبــح الشــخص

جــزءاً يتحــرق إلــى االلتحــام باألجــزاء التــي تشــبهه ليكونــوا جمهــوراً شــديد االشــتعال.

 66إن هذه الكراهية يمكن أن توجد رابطاً مشتركاً مع عدو على نحو ينخر قواه ويضعفه.
 67إن الــرب رب واحــد .والشــيطان فــي الحــركات الجماهيريــة شــيطان واحــد .وهتلــر أعظــم خبيــر فــي

طبيعــة الشــياطين يقــول“ :عبقريــة الزعيــم تتجلــى فــي التركيــز علــى عــدو واحــد”.
 68نحن عادة ال نبحث عن حلفاء عندما نحب ،نبحث عن حلفاء عندما نكره.
 69إن الكراهية تنبع من احتقار النفس أكثر مما تنبع من الظالمة المشروعة.

 70نصــب المزيــد مــن الوقــود علــى كراهيتنــا عندمــا نظلــم الذيــن نكرههــم .وعلى النقيــض عندما نتعامل

مــع العــدو بتســامح نضعــف مــن كراهيتنا له.

 71أكثــر الطــرق فعاليــة لخنــق تأنيــب الضميــر إقنــاع أنفســنا واآلخريــن إن الذيــن أخطانــا بحقهــم هــم
بالعقــل ،مخلوقــات شــريرة تســتحق أقصــى العقوبــات.

 72يعانــي أتبــاع األديــان الســامية شــعوراً بالذنــب عندمــا تتســع الهــوة بيــن تعاليــم دينهــم وواقعهــم
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الملــيء بالمعاصــي .وعندمــا يدخــل التطــرف الصــورة فــإن الذنــب يتحــول إلــى كراهيــة ســافرة.
 73إن كراهية عدو لديه جوانب طيبة أسهل من اختيار عدو سيء تماماً .
 74إن المحبطين يشعرون بكثير من السعادة عندما يشهدون سقوط المحظوظين.
 75بوسع الكراهية المتقدة أن تمنح الحياة الفارغة معنى وهدف.
 76يصعب علينا أن ننكر أن الكراهية عامل ال يغيب عن تصرفاتنا الفردية والجماعية.
 77عندمــا يتحــد النــاس بقــوة لنشــر التســامح والســام علــى األرض ،فالمتوقــع أال يشــعروا بالتســامح إزاء

الذيــن ال يشــاركوهم معتقدهم.

التقليــد  78التقليــد عامــل أساســي مــن عوامــل التوحيــد ،ال يمكــن تصــور مجموعــة متالحمة دون انتشــار

أنمــاط الســلوك المتشــابهة خاللهــا .فالطاعــة نفســها تتجلــى فــي تقليــد النموذج.

 79رفض النفس عندما ال يصاحبه بحث عن هوية جديدة ،قد يقود إلى المزيد من التقليد.
 80الشــعور بالتفــوق يقــف حجــر عثــرة أمــام التقليــد .لــو كان المهاجــرون الذيــن قدمــوا إلــى الواليــات

المتحــدة صفــوة المجتمعــات التــي قدمــوا منهــا ،لمــا كانــت توجــد واليــات متحــدة واحــدة.
 81كثيراً ما يكون التقليد طريقاً مختصراً إلى الحل.

 82إن قــدرة الجماعــة المتالحمــة علــى التقليــد ،تشــكل فــي الحــركات الجماهيريــة عنصــر قــوة وعنصــر
خطــر فــي الوقــت نفســه.

اإلقناع والقمع  83إن الدعاية وحدها ال تنجح عادة ،إال مع المحبطين.
 84تصبح الدعاية هيستيرية ،وال عقالنية عندما تعمل جنباً إلى جنب مع القمع.
 85إن مقولة أن العنف يولد التطرف صحيحة كأختها التي تقول إن التطرف يولد العنف.
 86ال توجد حالة واحدة لحركة جماهيرية ،تمكنت من تحقيق ما حققته عن طريق اإلقناع.
 87إن استخدام القوة استخداماً عنيفاً مطرداً ال يمكن أن ينبع إال من عقيدة متطرفة.
مــن أيــن تأتــي الرغبــة بالتبشــير  88إن قــوة العقيــدة ليســت العامــل الرئيــس الــذي يدفــع حركــة إلــى

نشــر عقيدتهــا يبــدو أن الرغبــة فــي التبشــير تجــيء مــن شــك بعــدم الثقــة فــي صميــم الحركــة.

القيــادة  89ال بــد أن يكــون هنــاك تــوق إلــى االنقيــاد وشــعور بعــدم الرضــا عــن األوضــاع الراهنــة قبــل أن
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تظهــر الحركــة وتظهــر قيادتهــا.
 90عندما يصبح المسرح جاهزاً فإن ظهور القائد الموهوب يصبح أمراً محتوماً .
 91إن االبتــكار ليــس شــرطاً ضروريــاً لنجــاح القائــد ،ونجــد أن مــن الصفــات القياديــة تقليــد األصدقــاء
واألعــداء ،علــى حــد ســواء فــي الحاضــر أو الماضــي.

 92إن الحركات الجماهيرية كلها تعد الطاعة أهم السمات وتجعلها معادلة لإليمان.
ُ 93يســلم المحبطــون بــكل ســهولة زمــام حياتهــم لرؤســاء يقومــون نيابــة عنهم بالتخطيط وإصــدار األوامر
وتحمل المســؤولية كاملة .ويبدو الخضوع إلدارة القائد وســيلة لتحقيق المســاوة.

 94إن المحبطين أكثر الناس قدرة مع أن يكونوا أتباعاً مخلصين.
 95فــي المجتمعــات التــي تتمتــع علــى نحــو أو آخــر بالحريــة ال يحتفــظ القائــد بــوالء النــاس إال عندمــا
يكــون لديــه إيمــان مطلــق بحكمتهــم وطيبتهــم

العمل  96إن النشطين في العمل ينزعون إلى اتباع أنماط من السلوك المشكوك فيه.
 97يصعب أن يعمل رجال الفكر يداً بيد ،أما رجال العمل فتوجد بينهم رفقة كرفقة السالح
 98كل الحــركات الجماهيريــة تعــد العمــل وســيلة للتوحيــد .إن المعــارك التــي تثيرهــا الحركــة الجماهيريــة
وتبحــث عنهــا ،تعمــل علــى تجريــد أتباعهــم مــن تميزهــم الذاتــي.

 99اســتعداد المؤمــن الصــادق النتهــاج حيــاة مــن العمــل يمكــن أن يفيــد الحركــة الجماهيريــة ،كمــا يمكــن
أن يكــون خطــراً عليهــا.

الشــك  100إحســاس المحبــط بعيوبــه ونواقصــه يجعلــه يــرى ســوء النيــة واللــؤم عنــد جميــع البشــر.

ونحــاول جهدنــا أن نكتشــف لــدى األخريــن العيــوب التــي نعانــي منهــا.

 101تعد الحركة الجماهيرية روابط الدم والصداقة الشخصية إضعافاً لترابط المجموع.
نتائــج العمــل الجماعــي  102إن التوحيــد الكامــل ،ســواء جــاء نتيجــة االستســام العفــوي أو اإلقنــاع أو

القمــع أو الضــرورة أو مزيــج مــن هــذه العوامــل .ينــزع إلــى تقويــة الجماعــة.

 103تؤكــد الحركــة الجماهيريــة مــا يحــس بــه أتباعهــا مــن غيــاب الثقــة بالنفــس عندمــا تصنــع الحركــة

العقيــدة فــي منزلــة تفــوق منزلــة المنطــق .إنهــا تشــل حركــة الــذكاء الفــردي.
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القسم الرابع البداية والنهاية
الفصل الخامس عشر رجال الكلمة
 104إن نشــوء حركــة جماهيريــة وبقاءهــا .كمــا ســبق أن رأينــا .أمــر يعتمــد علــى القــوة .والحركــة الجماهيرية
فــي عنفوانهــا ظاهــرة مخيفــة تتركــز قيادتهــا في أفــراد متطرفين.

 105ينتمــي رجــال الكلمــة إلــى عــدة فئــات ،وهنــاك رغبــة مشــتركة تجمــع كل رجــال الكلمــة .وتحــدد

موقفهــم مــن النظــام القائــم :الحــرص علــى االعتــراف بهــم.

 106ال يمكــن أن يطــول بقــاء عهــد مــا .برغــم عــدم كفاءتــه .إال إذا كان هنــاك غيــاب كامــل للطبقــة
المثقفــة .أو كان هنــاك تحالــف وثيــق بيــن الحاكميــن ورجــال الكلمــة.

 107الكتاب الفرنسيين في القرن الثامن عشر المثال لمثقفين فتحوا الطريق أمام الحركة.
 108إن رجــل الكلمــة النشــيط الــذي يتابــع النظــام القائــم ويكشــف ضعفــه وظلمــه كثيــراً مــا يهيــئ
المســرح لحركــة شــمولية همهــا فــرض الوحــدة ونشــر الــوالء المطلــق.

 109إن الوهــم الــذي يذهــب إلــى أن الحــركات الجماهيريــة تولــد مــن عــزم الجماهيــر علــى التخلــص مــن
الطغيــان ،يعــود إلــى ضجيــج الكلمــات التــي أطلقهــا المثقفــون ضــد النظــام.

الفصل السادس عشر المتطرفون
 110المتطرف هو الذي يستطيع عندما تجيء اللحظة المناسبة أن يفرخ حركة جماهيرية.
 111من أين يجيء المتطرفون؟ يجيئون غالباً من صفوف رجال الكلمة غير المبدعين.
 112يكمن خطر المتطرف في عجزه عن الهدوء عندما يتم النصر ،ويصبح عامل توتر.
الفصل السابع عشر الرجال العمليون
 113الحركــة الجماهيريــة يخطــط لهــا رجــال الكلمــة ،ويظهرهــا إلــى حيــز الوجــود المتطرفــون ،ويحافــظ
علــى بقائهــا الرجــال العمليــون.

 114ال يهم رجل العمل أن يعيد صياغة العالم بقدر ما يهمه أن يسيطر عليه.
 115ال يستطيع الرجل االعتماد على الحماسة واإلقناع فهو ينزع للتدريب والقمع.
رجاال .ال يعانون اإلحباط دليل على التغيير والتأقلم مع الوضع.
 116إن اجتذاب الحركة
ً
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الفصل الثامن عشر الحركات الجماهيرية النافعة والضارة
المرحلــة الديناميكيــة ومــا يواكبهــا مــن فســاد وعقــم  117يبــدو مــن الواضــح أنــه مهمــا كانــت

األهــداف األصليــة للحركــة نبيلــة .ومهمــا كانــت النتائــج التــي حققتهــا جيــدة ،فــإن مرحلتهــا األولــى تبــدو
لنــا غيــر جذابــة إن لــم نقــل شــريرة.

 118تأثير الحركة الجماهيرية النشطة على العملية اإلبداعية تأثير يتخذ عدة أشكال.
 119إن المبــادئ واألســاليب والتقنيــات التــي تســتخدمها الحركــة الجماهيريــة وتســتغلها هــي مــن إنتــاج

إبــداع كان ،أو ال يــزال خــارج دائــرة الحركــة.

بعــض العوامــل التــي تحــدد طــول المرحلــة النشــطة  120عندمــا تســتهدف الحركــة تحريــر األمــة مــن
الطغيــان الداخلــي أو الخارجــي أو صــد اعتــداء ،فمــن الطبيعــي أن تنتهــي مــع نهايــة الصــراع ،وعندمــا
يكــون الهــدف إيجــاد مجتمــع مثالــي فــإن المرحلــة الديناميكيــة ال تنتهــي.

 121عندما كانت هناك محاوالت إليجاد مجتمع مثالي ،كانت تتم على نطاق شاسع.
 122إن القــادة النادريــن أمثــال لنكولــن وغانــدي لــم يكونــوا علــى اســتعداد إليقــاف الشــر المتأصــل فــي
الحركــة الجماهيريــة ،وكانــوا راغبيــن فــي إنهــاء الحركــة مجــرد تحقيــق أهدافهــا.

 123تؤثر الطريقة التي تبدأ بها الحركة في مدتها وكيفية إنهاء مرحلتها الديناميكية.
حــركات جماهيريــة نافعــة  124يبــدو الرجــال الذيــن ال يعتنقــون قضايــا مقدســة فــي عيــون المؤمنيــن
ـاال يفتقــرون إلــى الصالبــة مســتعدين التبــاع الرجــال المؤمنيــن.
الصادقيــن ،رجـ ً

عامال في نهضة مجتمع جامد وتحديثه.
 125يمكن للحركة الجماهيرية أن تكون
ً
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