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هل مكيافيلي معلم للشر؟
زينب الكلبانية

يناق�ش الباحث والأكادميي �إيكر كوجيل من جامعة جو�ش ،املتخ�ص�ص يف العلوم االجتماعية والإن�سانية ،يف جملة “»ResearchGateورقة بحثية مهمة ن�شرها
عام 2020م ،حول منطلق ما �إذا كان مكيافيلي معلما لل�شر �أم ال ،مع �إ�شارة حمددة �إىل ن�صه «الأمري»؛ �إذ يجب �أن ُيظهر �أوال ما الذي علمه مكيافيلي وكيف ال ميكن
تربير ذلك �إال من خالل العواقبية .يجب بعد ذلك مناق�شة ما �إذا كانت العواقبية هي نظرية �أخالقية قابلة للتطبيق ،من �أجل �أنها ميكن �أن تربر تعليم مكيافيلي.
بحجة �أن هذا لي�س هو احلال.
للبدء ،يجب �إظهار ما ع ّلمه مكيافيلي �أو اقرتح اعتماده ،من �أجل
�أن يحتفظ احلاكم بال�سلطة .لفهم هذا ،من ال�ضروري فهم امل�شهد
ال�سيا�سي لهذه الفرتةُ .ن�شر كتاب الأمري بعد وفاته عام ،1532
وكان الق�صد منه �أن يكون دليال حلكام الإمارات .وُلد مكيافيلي
يف �إيطاليا ،وخالل تلك الفرتة ،كانت هناك حروب عديدة بني
خمتلف الدول التي �شكلت �إيطاليا .كانت هذه الواليات �إما
جمهوريات (حتكمها هيئة منتخبة) �أو �إمارات (يحكمها ملك �أو
حاكم واحد) .كتب الأمري وخ�ص�ص لورنزو دي ميدي�شي الذي كان
م�س�ؤو ًال عن فلورن�سا التي كانت ،رغم كونها جمهورية ،ا�ستبدادية،
مثل الإمارة .يهدف عمل مكيافيلي �إىل تقدمي ن�صيحة لورنزو دي
ميدي�شي للحكم ك�أمري ا�ستبدادي.
الهدف النهائي الذي يهدف �إليه مكيافيلي يف كتابه الأمري،
هو بقاء الأمري يف ال�سلطة على رعاياه .النقاد الذين يزعمون
�أن مكيافيلي �شرير ال ي�ؤمنون بهذا الر�أي ،بال�ضرورة ،ب�سبب
هذا الهدف النهائي ،ولكن بالطريقة التي ين�صح بها مكيافيلي
بتحقيقه .هذا لأنه ،لتحقيق هذه الغاية النهائية ،يعتقد مكيافيلي
�أنه ال داعي لالدخار يف ح�ساب �أخالقي .هذا هو املو�ضوع الذي
يتوا�صل با�ستمرار من خالل العمل .على �سبيل املثال ،يف ت�أمني
احلكم على رعايا �إمارة مكت�سبة حديثا ،والتي كان يحكمها �سابقا
�أمري �آخر ،كتب مكيافيلي:
«االحتفاظ بها ب�شكل �آمن هو تدمري �أ�سرة الأمري الذي كان
يحكمهم»� .أي ،من �أجل حكم �إمارة جديدة ،من ال�ضروري «تدمري»
عائلة الأمري ال�سابق .عالوة على ذلك ،ف�إن ح�ساب الأخالق ال
يقت�صر على الأفعال اجل�سدية ،مثل القتل املو�صى به ،ولكن اخلداع
والتالعب .يظهر مثال على ذلك يف ادعاء مكيافيلي« :لذلك لي�س
من ال�ضروري �أن ميتلك الأمري كل ال�صفات احلميدة التي ذكرتها،
لكن من ال�ضروري جدا �أن يبدو �أنه ميتلكها .و�س�أجر�ؤ على قول
هذا �أي�ضا� ،إن احل�صول عليها ومراقبتها دائما �أمر �ضار ،و�إن
الظهور مبظهر �أنها متتلكها �أمر مفيد «.
هنا ،يدعي مكيافيلي �أن الف�ضائل �ضرورية للحاكم فقط بقدر ما
يبدو �أن احلاكم ميتلكها .ومع ذلك ،ف�إن الت�صرف بالف�ضائل فقط
�سيكون يف النهاية �ضارا للحفاظ على احلاكم ،حيث قد ي�ضطرون
يف كثري من الأحيان �إىل الت�صرف �ضد الف�ضائل لقمع التمرد ،على
�سبيل املثال .يجب �أن يكون الأمري قادرا على الظهور ب�شكل عادل،
حتى يتم الوثوق به ،ولكنه يف الواقع لي�س كذلك ،حتى يتمكن من

احلفاظ على هيمنته.
تقول النظرية العواقبية �إن �أخالقية الفعل تعتمد على عواقبه� .إذا
�أدى الفعل �أو الأفعال �إىل نتائج �أف�ضل يف النهاية (مهما كان ذلك
ميكن قيا�سها) من غري ذلك ،ف�إن الفعل يكون جيدا .ومع ذلك� ،إذا
كان من املمكن �أن ي�ؤدي فعل خمتلف ،يف هذه احلالة� ،إىل نتائج
�أف�ضل ،ف�إن الإجراء املتخذ �سيكون غري �أخالقي.
املوقف الكال�سيكي للعواقبية هو النفعية .دافع بنثام �أوال عن
مبد�أين ،وادعى �أن مبد�أين يحكمان الب�شرية  -اللذة والأمل  -و�أن
حتقيق الأول وجتنب الثاين هو الذي يحدد كيفية ت�صرفنا .يتم
ذلك �إما على �أ�سا�س فردي� ،أو على �أ�سا�س جماعي ،ح�سب احلالة.
يف احلالة الأوىل ،العمل اجليد هو الذي مينح الفرد �أكرب قدر من
املتعة �أو �أقل الأمل .يف احلالة الثانية ،يكون الفعل اجليد هو الذي
مينح املجموعة اجلماعية �أكرب قدر من املتعة �أو �أقل �أمل .تتكون
املجموعة اجلماعية من الأفراد ،وبالتايل ف�إن العمل اجليد �سينتج
معظم املتعة �إذا فعل ذلك لأكرب عدد من النا�س .لذلك ،تدعي
النفعية �أن الفعل جيد �إذا كانت نتائجه تنتج �أكرب قدر من ال�سعادة
(�أو املتعة) لأكرب قدر من النا�س� ،أو جتنب �أكرب قدر من التعا�سة
(�أو الأمل) لأكرب قدر من النا�س.
ال�شاغل الرئي�سي الثاين هو �أنه ي�ستخدم الأ�شخا�ص كو�سائل
ولي�س غايات ،ويبدو �أن هذا �شيء غري �صحيح ب�شكل بديهي ،كما
يت�ضح من م�شكلة العربة .وبالتايل ف�إن م�شكلة العربة هي :قطار،
خارج عن ال�سيطرة ،يتجه نحو خم�سة عمال على امل�سار .يتمتع
ال�سائق بفر�صة التغيري �إىل م�سار �آخر ،حيث يوجد عامل واحد.
يجادل طوم�سون ب�أنه �سيكون «م�سموحا �أخالقيا» تغيري امل�سار
وقتل ال�شخ�ص .ومع ذلك ،ف�إن العواقبية �ستذكر هنا �أن «الأخالق
تتطلب منك» تغيري امل�سار ،حيث تقل املعاناة يف وفاة �شخ�ص واحد
عن خم�سة .يجب مالحظة االختالف يف هذين املوقفني.
هنا يكمن القلق الرئي�سي للعواقبية ،وبالتايل دفاع مكيافيلي :تلك
العواقبية تربر ا�ستخدام النا�س كو�سيلة لتحقيق غاية ،ولي�س غاية
داخل �أنف�سهم .ي�شتهر كانط يف انتقاد هذا النقد ،حيث يدعي �أن
الب�شر كائنات عاقلة ،وال نذكر �أنهم «�أ�شياء» ،ولكن بدال من ذلك
ن�سميهم «�أ�شخا�ص» .ميكن ا�ستخدام الأ�شياء فقط كو�سيلة ،ولي�س
الأ�شخا�ص ،الذين ميثلون غاية يف حد ذاتها� .إن ا�ستخدام �شخ�ص
كو�سيلة ولي�س غاية يعني معاملته على �أنه �شيء �آخر غري فاعل
عقالين ،وهو �أمر غري �أخالقي ،كما يدعي كانط.

يجب تطبيق هذا الآن على مكيافيلي .يف ن�صحه بقتل الآخرين
وخداعهم ،ف�إنه يدعو �إىل معاملة النا�س على �أنهم جمرد و�سيلة،
با�ستخدامهم من �أجل احل�صول على الغاية النهائية لالحتفاظ
بال�سلطة .على الرغم من �أن هذه الغاية النهائية قد جتلب �سالمًا
�أكرب ،وبالتايل متعة لعدد �أكرب من النا�س ،ميكن القول �إن ال�سالم
الذي مت احل�صول عليه ال يفوق الأعمال الال�أخالقية املطلوبة
خللق هذا ال�سالم.
رمبا يكون ال�سعي وراء ال�سلطة من �أجل تعزيز ال�سالم مربرا .ومع
ذلك ،كما هو م�صدر قلق كبري مع النهج املعياري للعواقبية ،ميكن
�أن ي�ؤدي عدم القدرة على التنب�ؤ بالعواقب �إىل غايات غري متوقعة.
قد ي�أخذ الأمري االفرتا�ضي بن�صيحة مكيافيلي ،ويتبعها حرفيا،
وينتج �إحدى النتائج الثالث:
يتم احل�صول على القوة واحل�صول علىال�سالم.
يتم احل�صول على ال�سلطة ولكن ال يتماحل�صول على ال�سالم.
ال قوة وال �سالم.فقط يف �أول هذه النتائج ميكن �أن يكون هناك �أي تربير عواقبي.
ومع ذلك ،ف�إن هذا يعني �أن هناك نتيجتني حمتملتني ال ميكن
�أن يكون فيهما تربير عواقبي ،ومن امل�ستحيل معرفة النتيجة
التي �سيتم احل�صول عليها حقا .هذا هو نقد كل من ميكافيلي
والعواقبية� :إن اخلطر الذي ينطوي عليه التمثيل كبري جدا،
مع وجود فر�صة للف�شل وبالتايل �أفعال غري مربرة ،عندما يكون
من امل�ستحيل معرفة نتائج الأفعال حقا� .إن طبيعة اخلطر هي ما
يجعل هذا غري مربر ،حيث �إن اخلطر �ضد حياة الإن�سان ورفاهيته
و�سالمته .يتغا�ضى مكيافيلي عن ا�ستخدام النا�س كمجرد و�سيلة
لتحقيق غاية دون �ضمان نهاية �إيجابية من خالل تربير عواقبي.
يف اخلتام ،مت تو�ضيح ما طرحه مكيافيلي على �أنه تعاليمه ب�إيجاز.
كما مت تو�ضيح كيف �أن التربير الوحيد لتعاليم مكيافيلي هو
النهج العواقبي .ومع ذلك ،ف�إن االنتقادات املوجهة �ضد مكيافيلي
والعواقبية ،مثل تربير الفظائع اجلماعية ،وا�ستخدام النا�س
كو�سائل لتحقيق الغايات ،وعدم القدرة على التنب�ؤ بالتنفيذ
العمليُ ،تظهر ف�شلها كمربر مقبول لتعاليمه.
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