قـامـة
العدد

برتراند را�سل ..فيل�سوف القرن الع�شـرين
�أحب الريا�ضيات واملنطق ،وكتب فـي الأدب والتاريخ والفيزياء
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د .همدان زيد دماج

يعد الفيلسوف ،وعالم الرياضيات البريطاني برتراند راسل  Bertrand Russellمن أهم فالسفة القرن العشرين ،ومن أعظم علمائه ومفكريه
ً
ً
كبيرا في تأسيس الكثير من المفاهيم الثقافية والسياسية واالجتماعية السائدة في العالم اليوم ،وفي الغرب
إسهاما
الذين أسهموا
ً
واحدا من قالئل العباقرة الذين قرنوا أفكارهم وتنظيراتهم وآراءهم الجدلية بالتطبيق ،واالنخراط المباشر
على وجه الخصوص .كما كان
ً
مناصرا لحق الفلسطينيين في العودة إلى بالدهم.
في العمل االجتماعي والسياسي .آمن بالسالم والعدل ،ونبذ العنف والتطرف ،وكان
ً
حقا؛ ليس للطيف الهائل من ألوان المعرفة اإلنسانية التي ساهم في تطورها بجدارة فحسب،
إن اإلبحـار في حياة راسل رحلة مبهرة
بل وللسمات اإلنسانية المدهشة التي امتلكتها شخصيته الفذة ،التي جمعت بين الدقة والسخرية ،الشجاعة واإلنصـاف ،والعبقريـة
والعاطفـة الجياشة.

�شمولية املعرفة

ترك را�سل ثروة هائلة من امل�ؤلفات ،قاربت
ال�سبعني كتاباً� ،إىل جانب الع�رشات من
املقاالت العلمية والندوات واملحا�رضات
يف �شتى جماالت املعرفة ،بدءاً من العلوم
وانتهاء
التطبيقية واملنطق الريا�ضي
ً
بال�سيا�سة والتاريخ والنقد الأدبي.
يف الرابعة والع�رشين من عمره ،ن�رش �أول
كتاب له بعنوان «الدميقراطية االجتماعية
الأملانية» ،عام  .1892وبعد �أعوام من
البحث وعدد من الإ�صدارات ،خالل تدري�سه
للريا�ضيات يف جامعة كامربيدج� ،ألف
باال�شرتاك مع عامل الريا�ضيات �ألفردوايتهد -كتاب «مبادئ الريا�ضيات» ،الذي
يعد «�أحد الإجنازات ال�سامقة التي حققها
العقل الب�رشي»( ،)1وواحداً من الكتب املهمة
التي �ساهمت يف الفكر املنطقي املعا�رص.
وا�صل را�سل بعد ذلك كتابة املقاالت العلمية
ون�رش الكتب التي �رسعان ما �أك�سبته �شهرة
عاملية يف جمال الريا�ضيات ومبادئ الفل�سفة
والأخالق والرتبية والفيزياء .ولكي نبني تنوع
اهتماماته و�إ�سهاماته يف الفكر واملعرفة،
ن�رسد هنا عناوين بع�ض كتبه ،ومنها:

( 1876بـعمر األربع سنوات)

«م�شاكل الفل�سفة» (« ،)1912مبادئ �إعادة
البناء االجتماعي» (« ،)1916حتليل العقل»
الذرة» (�« ،)1923ألف باء
(�« ،)1921ألف باء ّ
الن�سبية» (« ،)1923حول التعليم يف مرحلة
الطفولة املبكرة» (« ،)1926الدين والعلم»
(« ،)1935ال�سلطة :حتليل اجتماعي جديد»
(« ،)1938يف فل�سفة العلم» ( ،)1956و«عن
جرائم احلرب يف فيتنام» 1967م؛ هذا
بالإ�ضافة �إىل جمموعتني ق�ص�صيتني ،هما:
«ال�شيطان يف ال�ضواحي» ( ،)1953و«كوابي�س
ال�شخ�صيات البارزة» (.)1954

1893

ويف عام  ،1969وقد بلغ من العمر  97عاماً،
�صدرت �سريته الذاتية يف ثالثة جملدات(،)2
وكان ل�صدورها �صدى كبري ،واعترب عم ًال
فريداً بني �سري العظماء يف الربع الأخري من
القرن املا�ضي .ويف �سريته الذاتية روى
را�سل ق�صة حياته بحما�س ،و�سحر ،و�رصاحة
تامة ،ودافع فيها بقوة عن �آرائه ال�شخ�صية
ّ
ومعتقداته الفل�سفية.
يف عام  ،1950حاز على جائزة نوبل للأدب؛
تقديراً «لكتاباته املتنوعة واملهمة التي دافع
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اللورد جون قد �شغل من�صب رئي�س الوزراء
يف �أربعينيات و�ستينيات القرن التا�سع ع�رش.
عا�ش را�سل طفولة غري �سعيدة ،فقد ن�ش�أ يتيم ًا
بعد �أن توفيت والدته وملا يزل يف عامه الثاين،
ومل يعمر والده بعد وفاتها طويالً ،فمات بعد
�أقل من عامني.

1916

1907

تأثر بالفيلسوف األلماني كانط Kant؛ لكنه وجد أن فلسفته
يكتنفها الغموض ،وأنها أسقطته في وهدة من الطالسم
الميتافيزيقية المحيرة ،حسب توصيفه..
فيها عن املثل الإن�سانية وحرية الفكر»،
كما جاء يف بيان اجلائزة ،لي�ستمر بعد ذلك،
ولع�رشين عام ًا �أخرى ،يف مزاولة ن�شاطه
الفكري الفل�سفي ،وجهوده ال�سيا�سية ،خدمة
للمبادئ والقيم التي �آمن بها وعمل من �أجلها.

ووجد �أفكارها م�ضطربة تعتمد على التالعب
بالألفاظ ،ح�سب قوله ،وهو ما خيب �أمله
من جديد .بعدها وجد نف�سه �أ�سرياً للت�صوف
الريا�ضي ،الذي ا�ستمده من �أفالطون؛ لكن الأمر،
كما كان متوقعاً ،انتهى به �إىل نبذ هذا الت�صوف
يف رحلة مل تنته بني مذاهب الفل�سفة املختلفة.

رحلة يف الفل�سفة

كان لـميول را�سل العلمية ت�أثري كبري على فكره
الفل�سفي ،وتبنى على الدوام منهج ًا ت�شكيكي ًا
يف �صوغ �أفكاره الفل�سفية والعلمية وال�سيا�سية
واالجتماعية ،فكان ي�شك يف كل �شيء؛ لأنه،
ح�سب و�صفه ،كان يتوق �إىل املعرفة اليقينية
بالطريقة نف�سها التي يتوق بها بع�ض النا�س
�إىل الإميان بالدين.

بد�أت حياة را�سل الفكرية يف درا�سة املنطق
الريا�ضي ،وكان من �أوائل من وظفوا املنطق
لتو�ضيح الإ�شكاالت الفل�سفية ،معترباً �أن
«الريا�ضيات ما هي �إال �شكل من �أ�شكال
املنطق بلغ درجة عالية من التطور»( .)3ت�أثر
بالفيل�سوف الأملاين كانط؛ لكنه وجد �أن
فل�سفته يكتنفها الغمو�ض ،و�أنها �أ�سقطته يف
وهدة من الطال�سم امليتافيزيقية املحرية،
ح�سب تو�صيفه .بعد ذلك اهتم بالفل�سفة
الهيجلية؛ لكن ت�أثريها عليه مل ي�ستمر طويالً،
بعد �أن قر�أ فل�سفة هيجل بن�صو�صها الأ�صلية
ووجد �أفكارها
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ٌ
ٌ
خا�صة
طفولة

ولد را�سل عام  ،1872يف ويلز ،لأ�رسة �شهرية
ا�شتغلت عرب قرون عديدة بال�سيا�سة .كان جده
اللورد

عا�ش را�سل مع جده ،وكان لأ�سلوب �أ�رسته
املتوارث يف الرتبية �أثر بالغ يف حياته،
فقد تلقى تعليمه يف املنزل على يد عدد من
املدر�سني اخل�صو�صيني ،ومل يكن لديه �أ�صدقاء
يف مثل عمره يلعب وميرح معهم ،فعانى من
الوحدة وطبع اخلجل.
كما �أظهرت �أ�رسته منذ البداية معار�ضة
وتهكم ًا �شديدين على اهتمامه املبكر
بالفل�سفة ،ورمبا كان لكل هذا �أثره الكبري يف
�أفكاره الفل�سفية املتمردة على التقاليد وقواعد
الأخالق ال�سائدة �آنذاك.
على الرغم من طفولته غري ال�سعيدة هذه� ،إال
�أنها كانت غنية بالتجارب ،وكانت فرتة
مراهقته �رصاع ًا بني �أفكاره اخلا�صّ ة والق�ضايا
العامة ،وم�شاكل الإن�سان املعا�رص.
يف �سريته الذاتية يذكر را�سل �أن �أكرب اهتماماته
يف ذلك الوقت كان الدين والريا�ضيات ،مبين ًا
�أن نهيه عن قراءة بع�ض الكتب من مكتبة جده
كان �سبب ًا يف الإقبال على قراءتها بنهم �شديد،
مو�ضحاً�« :أكاد ال �أت�صور �أن هناك طريقة �أكرث
فاعلية من النهي يف غر�س الثقافة الأدبية يف
النف�س» .وعن اهتمامه املبكر بالريا�ضيات،
بينّ را�سل �أن ال�سبب الذي حدا به لدرا�ستها
يف �صباه هو «اللذة» التي كان ي�شعر بها يف
الربهنة على الأ�شياء ،وحبه الكبري «لال�ستدالل
العقلي» ،م�ضيف ًا �أن رغبته يف تعلم املزيد من
الريا�ضيات منعه من االنتحار.

برتراند راسل يحاضر في جامعة كاليفورنيا (لوس آنجليس  -عام )1939

قبل التحاقه بجامعة كامربيدج عام ،1890
�أظهر را�سل قدرة غري عادية على اكت�ساب معرفة
وا�سعة باللغات والآداب الكال�سيكية ،وهو ما
مكّنه بعد ذلك من قراءة �أعمال الريا�ضيني
والفال�سفة الأملان والفرن�سيني والإيطاليني
بلغاتهم الأ�صلية .وكان النتقاله �إىل اجلامعة

�أثر كبري يف نف�سيته ،خا�صة بعد تلك العزلة
التي عا�شها يف �صباه .عمل لفرتة ق�صرية
يف ال�سفارة الربيطانية بباري�س ،قبل �أن
يكر�س حياته املهنية يف املجال الأكادميي،
فحاز عام  1895على الزمالة يف جامعة
يدر�س الريا�ضيات فيها.
كامربيدج وبد�أ ّ

را�سل واحلرب

ا�ستطاع را�سل ،قبيل احلرب العاملية الأوىل،
�أن يجمع توقيعات عدد من �أ�ساتذة اجلامعة
على بيان يطالب بريطانيا بعدم خو�ض
احلرب ،التي ما �إن اندلعت وا�شرتكت بريطانيا
فيها حتى تخلى معظم موقعي هذا البيان عن
موقفهم
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موقفهم املدافع عن ال�سالم ،و�رشعوا بت�أييد
احلكومة الربيطانية .يذكر را�سل يف مذكراته
كيف �أنه جتول يف �شوارع لندن حينها ،وكيف
�أن م�شاعر النا�س العاديني نحو احلرب،
وت�أييدهم لها ،غيرّ الكثري من معتقداته
اخلاطئة بخ�صو�ص الطبيعة الب�رشية ،م�ستنتج ًا
�أن نزعة الإن�سان �إىل العدوان جتد متنف�س ًا لها
يف احلروب ،و�أن مثل هذه النزعة هي ما ي�شكل
عقبة يف �إن�شاء عامل موحد ي�سوده ال�سالم.
قابل االجنليز موقف را�سل من احلرب با�ستياء
�شديد ،معتربين �أنه «موقف خ�سي�س ينطوي
على اخلذالن»؛ بل �إن البع�ض اعترب موقفه
هذا منا�رصة لأملانيا القي�رصية ،واتهموه
باخليانة والعمالة؛ لكن را�سل ،رغم هذه
ال�ضغوط ،ظل على موقفه ،معرباً عن ا�ستيائه
مما �سماه بـ «�أكاذيب قومية �سافرة» ،ومن
م�شاهدته ل�رصح احل�ضارة الإن�سانية التي
يحبها «ينهار �أمام جحافل الرببرية والظالم».
را�سل يف ال�سجن

يف  15يونيو  ،1916حوكم را�سل بتهمة
الإ�ساءة �إىل التجنيد والنظام ،بعد �أن �شارك يف
كتابة من�شور يحتج على جترمي �أولئك الذين
يرف�ضون التجنيد يف اجلي�ش وامل�شاركة يف
القتال .حكمت عليه املحكمة يف حينه بدفع
غرامة مالية .كما مت طرده من عمله بالتدري�س
يف جامعة كامربيدج .وعندما حاول ال�سفر �إىل
�أمريكا ،بعد تلقيه دعوات من جامعة هارفارد
لإلقاء حما�رضات عامة فيها ،رف�ضت وزارة
اخلارجية الأمريكية منحه ت�أ�شرية ال�سفر،
كما منعته احلكومة الربيطانية من �إلقاء
املحا�رضات يف بع�ض املدن الربيطانية،
بذريعة �إمكانية �أن ت�ؤثر حما�رضاته ت�أثرياً
�سلبي ًا يف تعبئة جنود اجلي�ش الربيطاين .كل
هذا مل ي�ؤثر على ن�شاطه ومواقفه ،فا�ستمر يف
انتقاده احلكومة الربيطانية ،وهاجم يف مقال
جي�ش
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جي�ش الواليات املتحدة الأمريكية ،متهم ًا
�إياها بال�سعي لل�سيطرة على �أوروبا ع�سكرياً،
الأمر الذي وجدت فيه احلكومة الربيطانية
مربراً العتقاله وحماكمته واحلكم عليه
بال�سجن ،يف مطلع عام .1918
ي�صف را�سل جتربة ال�سجن هذه ب�أنها مغامرة
بعثت فيه «الأمل ب�أن العامل �سيكون حراً يوم ًا
ما» .وا�ستطاع خالل ال�ستة �شهور التي ق�ضاها
يف �سجن «بريك�ستون» يف لندن �أن ينظّ م
حياته ،و�أن يحولها �إىل ما ي�شبه فرتة تفرغ
�أكادميي كتب خاللها كتابني ،هما« :مقدمة
للفل�سفة الريا�ضية» ،و«حتليل العقل» ،م�شرياً
بتهكم �إىل �أن احلرمان الوحيد الذي عانى منه
هو حرمانه من التدخني.

خنزير �شيوعي و�أجري برجوازي

يف كتابه «الطريق �إىل احلرية» ،الذي فرغ من
كتابته قبل دخوله ال�سجن ،دافع را�سل عن
اال�شرتاكية ،معترباً �أن ا�شرتاكية الدولة كما

و�ضعها مارك�س ،واال�شرتاكية النقابية التي
كانت فرن�سا تتبناها يف ذلك الوقت ،هي
دعائم للحرية التي من �ش�أنها �إر�ساء �أ�س�س
املجتمع اجلديد الذي كان يرغب يف �إن�شائه
على �أنقا�ض العامل القدمي.
هذا املوقف ،الذي �أثار جد ًال وا�سع ًا يف الغرب،
ا�ستعدى عليه اليمني الأوروبي ،الذي �أطلق
عليه لقب «اخلنزير ال�شيوعي».
بعد خروجه من ال�سجن قام بزيارات �إىل
برلني وباري�س و�أمريكا ،وتوجه �إىل رو�سيا
عام � 1920ضمن وفد ر�سمي للوقوف �أمام
�آثار الثورة الرو�سية .عن هذه الرحلة كتب
را�سل كتابه «البل�شفية :املمار�سة والنظرية»،
الذي عر�ض فيه انطباعات غري متوقعة حول
ال�شيوعية ولقائه بـ«لينني» ،الذي مل�س فيه
«ق�سوة �شقية» ،م�شبه ًا �إياه بـ«بروف�سور مت�شبث
ب�آرائه» ،وكيف �أنه �أخرب لينني ب�أن اال�شرتاكية
يف �إجنلرتا ميكن تطبيقها دون اللجوء �إىل �سفك
الدماء ،و�أن هذه الفكرة مل ترق للينني كثرياً.

قابل الي�ساريون يف الغرب �آراءه اجلديدة حول
ال�شيوعية باال�ستياء ال�شديد ،واعتربوه �أجرياً
للربجوازية ،وا�ستمروا ينا�صبونه العداء لفرتة
طويلة .اجلدير بالذكر �أن اليمينيني مل ي�أبهوا
كثرياً لآرائه املنتقدة لل�شيوعية ،وظلوا يذكرون
تعاطفه القدمي معها ،ف�أ�صبح مو�ضع ًا لالتهام
والكراهية من كل جانب(.)4
لقد �شكل اهتمام را�سل الكبري باحلرية الفردية
املبعث الأ�سا�س ملعظم مواقفه ال�سيا�سية
من الأيديولوجيات املختلفة؛ فبينما �أكد
ميله الكبري �إىل ا�شرتاكية عادلة و�إن�سانية
توازن بني امل�صلحة وطموح الب�رش ،وترف�ض
التع�صب والتطرف والديكتاتورية ،فقد ناه�ض
املارك�سية ،لأنها «تنتهي �إىل االعتداء على
حريات الأفراد وطم�سهم يف جلة املجموع،
وتتخذ من حرب الطبقات ومن الكراهية بني
�أفراد املجتمع حافزاً للتقدم».
و�إذا كان را�سل قد رف�ض ال�شيوعية كنظام
�سيا�سي واجتماعي ،على الرغم من قبوله
بالغاية التي كانت ت�سعى �إليها ،ف�إنه رف�ض
الفا�شية ،على اختالفها ،رف�ض ًا مطلقاً؛ كونها
قائمة على منافاة الدميقراطية ،وعلى التمييز
بني �أبناء اجلن�س الب�رشي على �أ�س�س عرقية.

جديلٌّ و�ساخ ٌر

�إىل جانب كونه من قلة الفال�سفة واملفكرين
الذين خا�ضوا غمار العمل ال�سيا�سي املبا�رش،
�سيتذكر التاريخ لرا�سل �أنه الفيل�سوف الذي
ا�ستطاع �أن ي�صوغ �أفكاره اجلريئة وغري
امل�ألوفة ،حول �أكرث املوا�ضيع ح�سا�سية،
ب�صورة تهكمية بارعة ،وبب�ساطة ذكية� ،أثارت
الإعجاب �أكرث من النقد .وكان لهذا الأ�سلوب
ت�أثريه املبا�رش يف وقع هذه الأفكار على
يعرف
النا�س و�إثارتها للجدل ،فها هو مث ًال ّ

ّ
شك ل اهتمام راسل الكبير بالحرية الفردية المبعث
لقد
األساس لمعظم مواقفه السياسية من األيديولوجيات
المختلفة؛ فبينما أكد ميله الكبير إلى اشتراكية عادلة
وإنسانية توازن بين المصلحة وطموح البشر ،وترفض
التعصب والتطرف والديكتاتورية ،فقد ناهض الماركسية،
ألنها «تنتهي إلى االعتداء على حريات األفراد..
الدميقراطية ب�أنها «عملية متكن النا�س من
اختيار الرجل الذي ينال اللوم» .وعن الفرق
بني العلم والفل�سفة يقول« :العلم هو ما تعرف،
والفل�سفة هي ما ال تعرف» .وعن انت�صار ال�رش
على اخلري يف كثري من الأحيان ،يف�رس را�سل
الأمر قائالً« :هناك حقيقة يجب �أن نعرتف
بها ،وهي �أن الأ�رشار دائم ًا ي ّتحِ دون ويقفون
�صف ًا واحداً ،رغم ما يف نفو�سهم من كراهية
بع�ضهم لبع�ض� .أما دعاة اخلري فهم متفرقون،
وهذا �سرِّ �ضعفهم».
عام � ،1935أ�صدر را�سل كتاب ًا بعنوان «يف
مدح الك�سل» ،انتقد فيه �أ�سلوب احلياة املادية

التي �أنهكت الإن�سان املعا�رص ،جماد ًال ب�أن
«ال�سبيل �إىل ال�سعادة والرفاهية ينح�رص يف
الإقالل املنظم للعمل؛ فاملعتقدات ال�سائدة
ب�أن العمل ف�ضيلة هي �أوهام �آن لها �أن تزول
يف هذا الع�رص» ،م�ضيف ًا �أن «املدنية احلديثة
وفرت على الإن�سان وقته ،ولذا وجب عليه �أن
يجد وقت فراغ �أكرب ،و�أال يعبد العمل لذاته كما
يفعل العبيد يف القرون الو�سطى» .ومن �أقواله
امل�شهورة التي يحفظها له النا�س يف هذا
ال�صدد قوله« :الوقت الذي ت�ستمتع ب�إ�ضاعته
لي�س وقتا �ضائعاً».
�أما �آرا�ؤه الأكرث �إثارة للجدل فقد كانت تلك
املتعلقة باحلرية اجلن�سية ،وثقافة الطفل
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وتن�شئته ،وموقفه الراف�ض للقومية ،املناه�ض
للثقافات الدينية املعا�رصة .وهي الآراء التي،
و�إن بدت يف حينه جريئة وغري م�ألوفة� ،أثرت
ب�شكل كبري يف احلياة الفكرية واالجتماعية
الغربية املعا�رصة كما نالحظها اليوم.
وعلى الرغم من �شيوع �أفكار را�سل عند �رشيحة
كبرية من املثقفني يف العامل� ،إال �أنها مل ت�سلم
من انتقادات زمالئه الفال�سفة واملفكرين.
وقد كانت �شدة و�ضوح �أفكاره وحر�صه
على منطقية ت�سا�ؤالته و�إميانه مبا يعتقد
�أنه يف�ضي �إىل احلقيقة ،من �أهم ما انتقده
الآخرون� ،إ�ضافة �إىل توقه الدائم �إىل احلقيقة،
الذي جعله يف �أحيان كثرية يغري بع�ض �آرائه
ومواقفه من العديد من الق�ضايا .ويو�ضح
الفيل�سوف النم�ساوي لودفيج فيتجن�شتني �أن
ما كان را�سل يعاين منه يف ال�سنوات الأخرية
هو «فقدان امل�شاكل» ،و�أنه بد�أ يجد الفل�سفة
�أكرث �سهولة وا�ستقامة مما ينبغي ،فلم تعد
احلرية الغام�ضة ت�ستبد به ب�سبب ال�شكوك غري
املتوقعة والأ�سئلة الغريبة التي تعن له.
ال�سالح النووي وم�ستقبل الب�شـرية

بعد �إلقاء القنبلة الذرية على هريو�شيما ،بد�أ
را�سل مرحلة جديدة من الن�ضال ال�سيا�سي
والفكري �ضد �سباق الت�سلح النووي ،م�شرياً
�إىل �أن وجود هذا ال�سالح يعد تهديداً لي�س فقط
على ال�سلم العاملي ،بل على حياة الإن�سان على
كوكب الأر�ض .ويف عام � ،1956ألقى را�سل ،يف
جمل�س ال�سالم العاملي ،خطاب ًا م�شهوراً حتدث
فيه عن م�ستقبل ال�سالم الدويل وخطر الأ�سلحة
النووية وعدم جدواها يف حل النزاعات بني
القوى العظمى ،م�ؤكداً �أن اال�ستمرار يف �سباق
الت�سلح النووي دون �ضابط �سيف�ضي �إىل حرب
«لن تبقي �أحداً على قيد احلياة» ،م�ؤكداً �أن
الب�رش يكادون «عن بكرة �أبيهم يف �أرجاء
العامل �أن يكونوا �أ�سعد حا ًال و�أكرث انتعا�ش ًا �إذا
توقف ال�رشق والغرب عن الت�شاجر والعراك».

12

راسل (في الوسط) جنبا إلى جنب مع زوجته اديث ،يقود المسيرة المناهضة لألسلحة النووية CND
• ِ
لندن 18 ،فبراير 1961

لقد كان لإ�رصار را�سل على ن�رش وتكري�س
دور
الوعي العام بخطورة ال�سالح النووي ٌ
كبري يف ال�سيا�سات التي اتخذتها الحق ًا
ٌ
الدول العظمى ،ومنظمات الأمم املتحدة ،من
�أجل احلد من انت�شار الأ�سلحة النووية .ويف
عام � ،1967أ�س�س را�سل حمكمة ملقا�ضاة
الواليات املتحدة �إثر حربها يف فيتنامُ ،عرفت
بـ «حمكمة را�سل � -سارتر» ،والتي �أ�صدرت
حكم ًا يق�ضي ب�إدانة �أمريكا على ما ارتكبته
من جرائم حرب �ضد ال�شعب الفيتنامي.

القومية العربية واحرتام الذات

كان را�سل يف كتاباته ومواقفه ال�سيا�سية
معار�ض ًا وب�شدة ملفهوم القومية ،التي اعتربها
«�رشاً وبيالً» ،مبين ًا �أنها عادة ما ت�ستغل من
قبل ال�سا�سة الطغاة واملغامرين الرتكاب
خمتلف اجلرائم �ضد الإن�سانية ،معترباً بو�ضوح
�أن املرء «ال ي�ستطيع �أن يجد يف مدحها �شيئ ًا
واحداً»(.)5

واحداً»( .)5وعلى الرغم من موقفه الوا�ضح
هذا� ،إال �أن موقفه من القومية العربية ،التي
انت�رشت كظاهرة �سيا�سية واجتماعية يف
منت�صف القرن املا�ضي ،كان خمتلفاً؛ حيث
يقول« :يف اعتقادي �أنه �إذا كان من �ش�أن
هذه القومية �أن توقظ ال�شعور باحرتام الذات
لدى العرب ،وجتعلهم ي�شعرون بالقدرة على
حتقيق �إجنازات كربى ،فالقومية يف كل هذه
احلاالت تكون مفيدة ونافعة» .ولكي ال يكون
هذا اال�ستثناء مناق�ض ًا ملوقفه من القومية
عموماً ،ي�ستدرك قائالً« :لكنها �إذا انطوت على
�إحلاق الأذى بال�شعوب الأخرى غري العربية،
فال ميكن النظر �إليها نف�س النظرة».

الغرب و«�إ�سـرائيل» :نفاق جماعي

�إن الفيل�سوف الذي ي�ؤمن بال�سالم والعدل،
ويرفع من قيم احلريات الإن�سانية ،وينبذ
العنف والتطرف واحلروب ،ال بد و�أن يكون له
موقف �إيجابي

موقف �إيجابي وا�ضح جتاه الق�ضية الفل�سطينية،
التي كانت ،ومازالت ،دلي ًال وا�ضح ًا على الظلم
الفادح الذي وقع على ال�شعب الفل�سطيني،
حتت مربرات ا�ستعمارية واهية ومتناق�ضة مع
�أب�سط القيم الإن�سانية املعا�رصة .لهذا مل يكن
م�ستغرب ًا �أن يطرح را�سل �آراءه بكل و�ضوح
وجر�أة حول هذه الق�ضية ،وهي الآراء التي
تلخ�صت يف مقال ن�رشه عام  1970بعنوان
«عن �إ�رسائيل والق�صف»( ،)6يبد�أ فيه بتو�صيف
علمي دقيق جلذور امل�أ�ساة؛ �إذ يقول�« :إن
م�أ�ساة �شعب فل�سطني �أن بلدهم �أُعطي من قبل
قوة �أجنبية �إىل �شعب �آخر خللق دولة جديدة له.
و�إنني لأت�ساءل :كم �سيظل العامل على ا�ستعداد
لتحمل هذا امل�شهد من الق�سوة الوح�شية؟!»،
يف �إ�شارة �إىل التواط ؤ� الغربي مع «�إ�رسائيل»،
وما تفعله من فظائع ال �إن�سانية بحق ال�شعب
الفل�سطيني ،وهو الأمر الذي ي�ستنكره را�سل
قائالً« :ال يوجد �شعب يف �أي مكان يف العامل
يقبل ب�أن ُيطرد ،وب�شكل جماعي ،من بلده؛
فكيف ميكن لأي �شخ�ص �أن يطلب من ال�شعب
الفل�سطيني القبول بعقاب ال يت�سامح معه �أي
�شخ�ص �آخر؟!» ،م�ضيفاً« :كثرياً ما قلنا :يجب
علينا �أن نتعاطف مع �إ�رسائيل ،ب�سبب معاناة
اليهود يف �أوروبا على �أيدي النازيني؛ غري �أن
ما تقوم به �إ�رسائيل اليوم ال ميكن التغا�ضي
عنه ،وا�ستدعاء فظائع املا�ضي لتربير فظائع
احلا�رض هو نفاق جماعي».
لقد �آمن را�سل ب�أن ق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني وحقهم يف العودة هي الق�ضية
املحورية التي من خاللها ميكن الو�صول �إىل
حل جذري للق�ضية الفل�سطينية برمتها ،فها
هو يقول« :من الوا�ضح جداً �أن الالجئني لديهم
كل احلق يف الوطن الذي طردوا منه ،و�سيظل
حرمانهم من هذا احلق جوهر النزاع امل�ستمر»،
و�أن «الت�سوية الدائمة والعادلة لالجئني يف
وطنهم عن�رص �أ�سا�سي يف �أي ت�سوية حقيقية
يف ال�رشق الأو�سط».

لقد آمن راسل بأن قضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم
في العودة هي القضية المحورية التي من خاللها يمكن
الوصول إلى حل جذري للقضية الفلسطينية برمتها..
ويف نف�س املقال ي�شري �إىل ا�ستغالل الغرب
م�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني للزج بالوطن العربي
يف حالة من الالا�ستقرار و�إلهائه عن االهتمام
بق�ضايا التنمية والدميقراطية؛ �إذ يقول:
«ال تقوم �إ�رسائيل فقط بدفع عدد كبري من
كثري
الالجئني �إىل الب�ؤ�س ،وال يتعر�ض فقط
ٌ
من العرب الذين ما يزالون حتت االحتالل �إىل
احلكم الع�سكري ،بل تقوم �أي�ض ًا بالدفع بالدول
العربية التي ا�ستطاعت �أن تتحرر يف الآونة
الأخرية من االحتالل اال�ستعماري �إىل الفقر؛
�إذ �ستكون ملتطلبات الت�سلح الأ�سبقية على
متطلبات التنمية الوطنية».
ويختتم مقالته بالت�أكيد على �رضورة �أن
تن�سحب «�إ�رسائيل» �أو ًال من الأرا�ضي التي
احتلتها يف  ،1967قائالً« :على كل من يرغب
يف ر�ؤية نهاية ل�سفك الدماء يف ال�رشق الأو�سط
�أن يت�أكد من �أن �أية ت�سوية ال ينبغي �أن حتتوي
على بذور

على بذور �رصاع م�ستقبلي .العدالة تقت�ضي
�أن يكون االن�سحاب الإ�رسائيلي من جميع
الأرا�ضي املحتلة يف يونيو  1967هو اخلطوة
الأوىل نحو �أية ت�سوية .هناك حاجة �إىل حملة
عاملية جديدة للم�ساعدة يف حتقيق العدالة
ل�شعب عانى طوي ًال يف ال�رشق الأو�سط».
اجلدير بالذكر �أن دعوة را�سل الن�سحاب
«�إ�رسائيل» من الأرا�ضي العربية املحتلة
كانت �آخر موقف �سيا�سي له قبل وفاته ،وقد
�صيغت كبيان مت قراءته يف امل�ؤمتر الدويل
للربملانيني ،الذي عقد يف القاهرة يوم 3
فرباير  ،1970بعد يوم من وفاته.

�شواغل را�سل الثالثة

كتب را�سل ،الذي عا�ش زهاء قرن من الزمن
( ،)1872-1970عن ثالث ق�ضايا رئي�سية
�شغف
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�شغف بها خالل حياته الطويلة ،وا�ستولت على
عقله و�شغلت تفكريه ووجدانه ،وهي :ال�شوق
�إىل احلب ،البحث احلثيث عن املعرفة ،والعطف
وال�شفقة على اجلن�س الب�رشي يف �رصاعاته
الفردية واجلماعية والدولية.
عن ال�شاغل الأول يقول« :لقد ع�شت �أو ًال �أن�شد
احلب بكل جوارحي؛ ل ّأن فيه متعة كبرية ،بل
ّ
ن�شوة �آ�رسة جعلتني م�ستعداً لأن �أ�ضحي ببقية
عمري من �أجل �ساعات �ضئيلة من احلبور .لقد
احلب جاهداً لأنه يبعد عني �شبح
لهثت وراء
ّ
الوح�شة املخيفة والوحدة املرعبة التي ترتعد
لها فرائ�ص �إدراكي ،فك�أنني �أ�سري على �شفري
هاوية باردة مظلمة ال قرار لها ،و�س�أ�سقط
فيها .و�إنني باحلب الذي عرفته مت ّثلت
م�سبق ًا ر�ؤيا �سماوية �صغرية كالتي ين�شدها
القدي�سون وال�شعراء .هذا ما ن�شدته و�أراه ذا
فائدة كبرية يف حياة الإن�سان ،وهذا ما وجدته
يف النهاية».
�أما عن ال�شاغل الثاين فيقولَ « :لكَم رغبت يف �أن
�أفهم ما يعتمل يف نف�س الإن�سان ،كما �أحببت
وجربت �أن �أفهم
�أن �أعرف ملاذا ت�شع النجومّ ،
عند فيثاغورث القوة التي �أوقفت الرقم عن
الت�أرجح يف خ�ضم الفي�ض وجريان التدفق»،
م�ضيف ًا بتوا�ضع العامل احلقيقي« :قليل من هذا
�أجنزته ولي�س الكثري».
احلب،
وعن ال�شاغل الثالث يقول�« :إذا كان
ّ
والتوق �إىل املعرفة ،قد مكناين من االرتفاع
�إىل ال�سماء ،ف�إن احل�رسة على الإن�سان ر ّدتني
�إىل الأر�ض� .إن �أ�صداء �رصخات الأمم هدهدت
يف �أعماق قلبي ...الأطفال يف �سنوات احلرب
واملجاعة ي�صيحون� .إنهم �ضحايا الظلم
الب�رشي ...وكبار ال�سن ي�صبحون عبئ ًا على
�أبنائهم� ...إن الوحدة والفقر والأمل جميعها
جتعل من حياة الب�رش �سخرية» ،م�ضيف ًا

14

ب�أ�سلوبه املتوا�ضع املعتاد« :كم رغبت يف
تخفيف ال�رش فلم �أجنح ،ولذا عانيت!».

ر�سالة �أخرية

يف مقابلة تلفزيونية �شهرية عام  ،1959وجه
را�سل ر�سالة �أخرية للأجيال القادمة قائالً:
�أود �أن �أقول لهم �شيئني :الأول فكري ،والآخر
�أخالقي .ما يخ�ص ال�شيء الفكري هو الآتي:
عندما تدر�س �أي م�س�ألة �أو تت�أمل يف �أي
فل�سفة ،فقط ا�س�أل نف�سك :ما هي الوقائع؟ وما
هي احلقيقة التي تعززها تلك الوقائع؟ ال ترتك
نف�سك تنحرف مطلق ًا مبا تتمنى �أن ت�ؤمن به� ،أو
مبا تظن �أنه قد يحمل �آثاراً اجتماعية مفيدة لو
�أومن به .انظر فقط وب�شكل م�ؤكد �إىل الوقائع.
�أما ال�شيء الأخالقي الذي �أود �أن �أقوله لهم فهو
ب�سيط جداً؛ �أود �أن �أقول :احلب حكمة والكراهية
ُحمق .يف هذا العامل الذي يرتابط �أكرث و�أكرث
ب�شكل وثيق ،علينا �أن نتعلم الت�سامح مع
بع�ضنا البع�ض .علينا �أن نتعلم الت�صالح مع

حقيقة �أن بع�ض النا�س قد يقولون ما ال نحب.
بهذه الطريقة فقط ن�ستطيع �أن نعي�ش معاً .ولو
�أردنا العي�ش مع ًا -ال املوت معاً -فيجب علينا
تعلم �شيء من الإح�سان و�شيء من الت�سامح،
الأمر الذي يعترب جوهري ًا للغاية ال�ستمرار
احلياة الب�رشية على هذا الكوكب.
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