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ودب��ل��وم��ا���س��ي ووزي����ر خ��ارج��ي��ة ون��ائ��ب رئ��ي�����س ورئ��ي�����س� ،ساعيا
للتحكم يف نف�سه وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ح��ي��اة وم�����ص��ائ��ر الآخ��ري��ن.
بالن�سبة جليفر�سون مل تكن ال�سيا�سة جم��رد ان�شغال مثبط
للعزمية ولكن عمل يجعل كل ما عداه �أمرا ممكنا.
م�ستلهما مثال وال��ده ،ك��ان جيفر�سون ي�سعى من وق��ت طويل
ملمار�سة دور البطريرك متقبال ،بل حمت�ضنا الأعباء املرتتبة
على ه��ذه امل�����س���ؤول��ي��ة .ك��ان �أب���ا مل��ث��ال احل��ري��ة ال��ف��ردي��ة ،لعملية
�شراء مقاطعة لويزيانا ،ولرحلة لوي�س وكالرك اال�ستك�شافية،
وللغرب الأمريكي ،وقاد �أول حركة دميقراطية يف اجلمهورية
اجلديدة بهدف اختبار قوة وت�أثري القوى املحققة.
ورمب��ا ي��ك��ون الأه���م م��ن ك��ل ذل��ك �أن��ه ق��دم ل�ل�أم��ة ف��ك��رة التقدم
الأم��ري��ك��ي��ة ،ق���دم ال����روح امل��ح��رك��ة ال��ت��ى ت�����ش�ير �إىل �أن����ه ميكن
للم�ستقبل �أن يكون �أف�ضل من احلا�ضر �أو املا�ضي ،ومنذ ذلك
احلني ا�ستفاد ال�سيا�سيون الأمريكيون العظماء من �إبراز هذه
الر�ؤية اجليفر�سونية التي ترى �أن �أف�ضل �أوق��ات البالد تكمن
يف امل�ستقبل.
جيفر�سون والعمل على م�ستويني
ال ت��زال ق�صة جيفر�سون مبهرة جزئيا لأن��ه ا�ستطاع �أن يجد
و���س��ائ��ل ل�لا���س��ت��م��رار ويف �أح��ي��ان ك��ث�يرة ا���س��ت��ط��اع �أن ينت�صر يف
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��زب امل��ت��ط��رف وع�����دم اال����س���ت���ق���رار االق��ت�����ص��ادي
والتهديدات اخلارجية ،ميكن للزعامة ال�سيا�سية جليفر�سون
�أن تقدم لنا مثاال للرئي�س الذي ي�ستطيع العمل على م�ستويني،
م�ستوى ي���زرع الأم���ل يف م�ستقبل م�����ش��رق بينما ي��ح��اف��ظ على
م�ستوى �آخر من املرونة واملهارة ال�سيا�سية من �أجل ر�أب الفجوة
بني املثل الأعلى والواقع بقدر ما �أمكن.
�إن��ن��ا غالبا م��ا نت�صوره باعتباره ال�شخ�ص ال��ذي ���ص��اغ و�صمم
�أمريكا �شخ�صية �شكلت الر�ؤية املتعلقة مبا ميكن �أن تكون عليه
البالد ،ولكنه كان �أي�ضا حاملا و�شاردا ،غري �أ ّن جيفر�سون مل يكن
يرتاح بعد �أن ينتهي من كتابة كلماته �أو �صياغة �أف��ك��اره ،فقد
كان بناء وحماربا.
قال يف �أثناء رئا�سته �أن «ما هو عملي يجب �أن يتحكم يف النظري
املجرد ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك»� ،أ ّن عادات املحكومني تتحدد بدرجة
كربى ما يعترب الت�صرف العملي».
حارب جيفر�سون �إىل جانب �أعظم الق�ضايا ،لكنه عجز عن حتقيق
العدالة ملن يعانون من اال�ضطهاد واال�ستعباد .يف النهاية ،بعد
كل اجلدل واالنق�سام والدرا�سة والندوات املتعلقة به ،رمبا يكون
هناك �شيء واحد فقط غري خمتلف عليه حول توما�س جيو�سون
وهو �أ ّن الرجل الذي عا�ش وعمل من عام � 1743إىل عام  1826كان
�إن�سانا يخ�ضع للعواطف والتحديات وال��غ��رور واحل��ب والطموح
والأمل واخلوف وكل تلك امل�شاهد التي تقود الآخرين من النا�س.
�إن م��و���ض��وع ه��ذا ال��ك��ت��اب ه��و ا���س��ت��ع��ادة الإح�����س��ا���س ب��ذل��ك الإن�����س��ان
الفاين يف جيفر�سون ،الإن�سان الذي �سعى لل�سلطة ،و�صاغ حقوق
الإن�����س��ان يف ع�صر ج��دي��د ،وا�ستك�شف م��ن��اط��ق ج��دي��دة يف العلم
والفل�سفة ،و�أحب الن�ساء ،وامتلك العبيد ،و�ساهم يف ت�شكيل الأمة.
�إنه لي�س ابن زماننا ولكنه ابن زمانه� ،شكلته الوقائع التاريخية
للقرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،غ�ير �أن��ه م��ن ال�صحيح
�أي�����ض��ا �أن ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش���ؤون ال��ت��ي �شغلته ك��ان��ت ذات طبيعة
عامة .لقد عا�ش حياة �شديدة اخل�صو�صية ومع ذلك تبقى لها
�أهميتها وداللتها الدائمة.
جيفر�سون والزمان غري امل�ؤكد
عا�ش جيفر�سون وعمل يف زم��ن مل يكن فيه �شيء م���ؤك��د .كان
يعرف وي�شعر �أن �أع��داء �أمريكا يف كل مكان ،وكانت بريطانيا
ه��ي �أع��ظ��م ه�����ؤالء الأع������داء ،ول��ي�����س ه���ذا ف��ق��ط يف �أث���ن���اء ف�ترة
ال��ن�����ض��ال م���ن �أج����ل اال���س��ت��ق�لال .وب����دال م���ن ا���س��ت��ع��ادة احل���رب
الثورية بطريقتها التقليدية باعتبارها كفاحا م�سلحا ا�ستمر
من معركتي لك�سنجتون وكونكورد حتى عام  1775حيث انهزم

الربيطانيون يف ي��ورك��ت��اون ع��ام  ،1781فمن املفيد �أك�ثر لدى
احلديث عن جيفر�سون ت�أمل الن�ضال �ضد بريطانيا العظمى
وتبعاته على احلياة الأمريكية على �أن��ه ن�ضال ب��د�أ عام ،1764
ومل ينته حتى معاهدة «جنت» ومعركة «نيواورالينز» التي بد�أت
عام  1812وانتهت احلرب يف عام .1815
ميكننا النظر �إىل الأمر بهذه الطريقة  -كما ر�أه جيفر�سون �أو
كما عا�شه �ضمنيا  -حيث عا�ش جيفر�سون وحكم ط��وال حرب
اخلم�سني ع��ام��ا .تلك التي كانت حربا �ساخنة �أح��ي��ان��ا وب��اردة
�أحيانا �أخرى ،ولكنها كانت دائما تتك�شف للعيان.
لقد �أخذت �أ�شكاال عدة .كانت هناك مواجهات حربية تقليدية
بد�أت عام  1775وحتى عام  ،1783وجتددت من عام  1812حتى
عام  .1815كانت هناك معارك بالوكالة مع املوالني واحللفاء
ال�بري��ط��ان��ي�ين و���س��ط ال��ه��ن��ود .وك��ان��ت ه��ن��اك ���ض��رب��ات جت��اري��ة
و�أخ����رى م�����ض��ادة ،وك��ان��ت ه��ن��اك خم���اوف م��ن زح��ف �سيا�سي يف
داخ��ل الواليات املتحدة ميكن �أن ت�ساعده احلركات الع�سكرية
الربيطانية القادمة من كندا ..هل كان جيفر�سون يتوهم هذه
االحتماالت خا�صة يف الفرتة املمتدة بعد معاهدة باري�س عام
 1783التي �شهدت نهاية احلرب الثورية ،وخالل رئا�سته التي
انتهت عام 1809م؟
رمبا كان ذلك �صحيحا ...هل كانت تراوده نظرية امل�ؤامرة؟
نعم ولكن يف بع�ض الأحيان يكون للم�صابني بالأوهام �أع��داء،
ويتم ال�سخرية من امل�ؤامرات فح�سب حني ال تتحقق.
�أ�صابت جيفر�سون املخاوف املحمومة من عودة النظام امللكي،
الذي كان ميثل بالن�سبة له اختزاال ال�ستعادة الت�أثري الربيطاين
ونهاية للم�شروع الأمريكي الفريد يف احلكم الذاتي ،والذي كان
مرفو�ضا باعتباره �ضربا من اخليال من قبل �شخ�صية يف وزن
«جورج وا�شنطن» ،ولكن يف املناخ الذي �ساد يف هذا الزمن زمن
الثورة والتج�س�س واملخاوف الكبرية التي قد جتعل اجلمهورية
الأمريكية تق�صي م�صري ك��ل اجلمهوريات الأخ���رى ـ مل يكن
�إح�سا�س جيفر�سون بربيطانيا كعدو دائم �إح�سا�سا مفاجئا �أو
ع�صيا على الفهم .كان يعتقد �أنه يف حرب دائمة ،و�إذا �أردنا �أن
نفهم ما كان عليه ،وما الذي كانت عليه احلياة بالن�سبة له� ،إذن
علينا �أن نرى العامل كما ر�آه ،ولي�س كما عرفنا ما انتهى �إليه.
جيفر�سون املت�ضور جوعا للعظمة
هل ك��ان جيفر�سون وع��ن حق يت�ضور جوعا للعظمة؟ ه��ذا ما
يقرره «جون مي�شام» يف كتابه هذا ،وقد �أتاحت له دراما ع�صره

امل�سرحي ال��ذي مل ي��غ��ادره �أب���دا .كتب �إىل «ج��ون ب��ي��دج ،زميله
بكلية ويليان وماري ،ورفيق الثورة ،عام  ،1863وكان بيدج حاكم
فريجينيا ،وجيفر�سون رئي�س ال��والي��ات املتحد ـ ق��ائ�لا «:لقد
�أخذنا من �شغفنا الطبيعي للدرا�سة والهدوء ،يف �أزمنة جردتنا
من حرية االختيار ،ولكنها �أزمنة ت��زرع العامل اجلديد ببذور
جديدة للحكم العادل ،و�ست�ؤدي �إىل ع�صر ا�ستثنائي يف تاريخ
الب�شرية .وبالتايل كان لزاما على ه���ؤالء الذين ول��دوا يف هذه
الأزم��ن��ة� ،أن يتخلوا عن كل م�ساعيهم ال�شخ�صية و�أن يحملوا
عبء احلا�ضر».
�أثناء تقاعده يف «مونت�شيللو» ا�ستعاد ال�سنوات املا�ضية� ،سنوات
احلرب والن�ضال واخلطر ،وعرف �أنه �أدى واجبه وقد �أ�شار �إىل
زائر له قائال «:ظروف بلدنا يف حلظة جميئي �إىل احلياة ،كانت
لتدفع كل رجل خمل�ص �إىل �أن ي�ؤدي دورا ما ،و�أن يقوم ب�أف�ضل
ما يف و�سع ق��درات��ه «:مل يكن با�ستطاعته �أن يفعل �شيئا �آخ��ر.
ق��ال جيفر�سون يف �إح���دى امل���رات �إن ال��ث��ورة لي�ست �أق��ل م��ن �أن
تكون «انتخابات جريئة ومثرية لل�شك ..وبالن�سبة لبلدنا كانت
انتخابات ما بني اخل�ضوع �أو حمل ال�سيف.
جيفر�سون ملهم الر�ؤ�ساء الأمريكيني
ي��خ��ل�����ص امل����ؤل���ف �إىل �أ ّن ج��ي��ف��ر���س��ون ،ك����ان م��ل��ه��م��ا ل��ل��ر�ؤ���س��اء
الأمريكيني ،من روزفلت �إىل ريجان ،فقد �ألهمهم فهما خمتلفا
للحكومة ول��ل��ث��ق��اف��ة ول��ك��ن ج��ي��ف��ر���س��ون ه��و ال���ق���دوة ،م��ن جيل
�إىل جيل ،وم��ن �سيا�سة �إىل �سيا�سة ،وم��ن ر�ؤي��ة �إىل ر�ؤي��ة ،يتم
احلديث عن براعته الأدبية مثلما يتم احلديث عما فعله عمله،
فقد �أم�سك بدقة القيادة ووجه �أمريكا و�سط العوا�صف.
ولكن هناك �شيء واحد ،ثابت يف فهم خلفاء جيفر�سون له ،لقد
�آمنوا مثله بقوة الكلمات يف احلياة العامة ،ويف ت�شكيل ال��ر�أي
ال��ع��ام ،و�آم���ن���وا مب��رك��زي��ة ال�سلطة ال��رئ��ا���س��ي��ة يف احل��ف��اظ على
الوطن �آمنا وقويا يف �أ�شد الأوقات �صعوبة.
مل ي��ت��خ��ل ج��ي��ف��ر���س��ون �أب����دا ع��ن �أم��ري��ك��ا ال��وط��ن ال���ذي �أوج���ده
بالعديد من املعاين ،والذي دعمه يف ال�ساعات اله�شة والع�صيبة،
ك��ت��ب ع���ام  «:1824ل��ق��د راق��ب��ت ه���ذه امل�����س�يرة احل�����ض��اري��ة التي
تقدمت من �ساحل البحر ،والتي متر بنا ك��ال�برق ،وتزيد من
معرفتنا وتدعم و�ضعنا وال �أحد يعلم �أين �سيتوقف هذا التقدم».
قام جيفر�سون بتنظيم العامل كما �أراده �أن يكون حتى النهاية
ويف م��ا وراء تلك النهاية .عندما ت��ويف يف منت�صف �صيف عام
ّ ،1826مت ح��م��ل ج��ث��م��ان��ه ل��ي��ع�بر الأر������ض ال��وا���س��ع��ة م��ن امل���روج
ال��غ��رب��ي��ة ،وع�ب�ر �أ���ش��ج��ار ال�����ص��ف�����ص��اف ،وه��ب��ط ال��ت��ل لي�صل �إىل
قربه .بالطبع كانت املقربة من ت�صميمه .هنا دفن �أمه وزوجته
و�أطفاله و�أقرب �أ�صدقائه ،و�سوف يدفن هو �أي�ضا «:تقع املقربة
ال�صغرية على اجلانب الغربي من اجلبل».
عندما ي�أتي موعد الغ�سق ،يحل الظالم ببطء متتد الظالل من
ال�شرق على نهر ريفانا ونهر �سادويل.
وي�سقط الليل على «مونت�شيللو نف�سها» ،وعلى مزرعة مالبريي
رو ،وع��ل��ى م��ب��ان��ي��ه وع��ل��ى ح��دائ��ق��ه ،وي��ح��ل ال��ظ�لام ع��ل��ى رف��ات
«توما�س جيفر�سون» الرجل الذي ع�شق ال�ضياء دائما و�أبدا.
----------------ا�سم الكتاب :توما�س جيفر�سون فن ال�سلطة
ا�سم امل�ؤلف :جون مي�شام
ا�سم املرتجم :متا�ضر فاحت
النا�شر  :دار التنوير للطباعة والن�شر القاهرة
عدد ال�صفحات550 :
�سنة الن�شر2016 :
* مدير مركز الدرا�سات ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية
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توما�س جيفر�سون ..فن ال�سلطة
ق�صة الرجل  -الرئي�س الذي ع�شق ال�ضياء دائما
ّ
�إميل �أمني *
ح�صل هذا الكتاب على ت�صنيف �أف�ضل كتاب للعام من «نيويورك تاميز» ويحمل م�ؤلف هذه ال�سرية جائزة «البوليتزر» يف هذه ال�سرية الذاتية املميزة يعيد «جون
مي�شام» �إحياء هذا الرجل غري العادي يف فرتة هامة من التاريخ .فيقدم لنا توما�س جيفر�سون ،ال�سيا�سي والرئي�س الأمريكي الذي جتلت عبقريته ب�أنّه امتلك
تفكري الفال�سفة ودهاء ال�سيا�سيني وا�ستطاع ا�ستخدام هاتني امللكتني برباعة ،وهذا هو فن ال�سلطة.
كان جيفر�سون �إن�سانا مليئا بالتعقيدات ،ومهتما على ال��دوام
بال�صراعات التي حتدث من حوله ،وكان يكره املواجهات وتعلم
من �أخطائه ،وينت�صر يف النهاية ،وفهمه لل�سلطة وللطبيعة
الإن�سانية مكنه من قيادة الرجال وتوحيد الأفكار.
تعلق جيفر�سون بالكثري :الن�ساء ،وعائلته ،والكتب ،والعلم،
والعمارة ،واحلدائق ،و�أ�صدقائه ،ومونت�شيللو ،وباري�س .ولكنه
�أحب �أمريكا فقط.
ي�سمح لنا جون مي�شام بر�ؤية عامل جيفر�سون كما ر�آه جيفر�سون
نف�سه ،ويك�شف عن قدرة هذا الرجل على ال�صمود والتغلب على
االنق�سامات احل��زب��ي��ة ،و�ضعف االق��ت�����ص��اد ،وم��واج��ه��ة التهديد
اخلارجي امل�ستمر.
ملاذا تعوزنا قراءة ق�صة جيفر�سون اليوم؟
ال�����ش��اه��د �أ ّن الأم����ر ال يت�صل ب��الأم��ري��ك��ي�ين ف��ق��ط ،ب��ل بالعامل
برمته ،ال�سيما و�أن �أمريكا هي قاطرة العامل اليوم ،اقت�صاديا،
و�سيا�سيا ،وع�سكريا ،وعلميا .وق�صة جيفر�سون ت�أتي يف وقت
تعاين فيه الواليات املتحدة الأمريكية �أزمات داخلية عديدة ،وها
هي مقبلة على انتخابات رئا�سية مثرية تغيب عنها ال�شخ�صية
الكاريزماتية التي ت�ستطيع انت�شال البالد من وهدتها الآنية.
ق�����ص��ة ج��ي��ف��ر���س��ون ف��ري��دة ل��ي�����س ف��ق��ط لأن���ه ق���اد الأم����ة يف وق��ت
التحديات ال�شر�سة وال�����ص��راع الثقايف وال��ت��غ�يرات االقت�صادية
واملخاطر اخلارجية ،ولكن لأنها جت�سد الكفاح من �أجل قيادة
�أمة لتحقيق العظمة يف عامل �صعب ومعقد.
م���ؤل��ف ه��ذا ال��ك��ت��اب الأم��ري��ك��ي «ج���ون مي�شام م��ن م��وال��ي��د ع��ام
 ،1969رئي�س التحرير التنفيذي ونائب املدير يف Random
 ،Houseوك����ان رئ��ي�����س ال��ت��ح��ري��ر يف  New Weekو�أح���د
املحررين يف جملة التامي ،ومعلق على التاريخ ال�سيا�سي ،حاز يف
عام  2009على جائزة بوليتزر فرع ال�سرية الذاتية عن كتاب«:
�أ�سد �أمريكا� :أندرو جاك�سون يف البيت الأبي�ض».
هل ميثل جيفر�سون قيمة ما بالن�سبة للأمريكيني ب��ادي ذي
بدء؟
يف كتابه «:تاريخ الواليات املتحدة� ..أمريكا يف ظل حكم توما�س
جيفر�سون» ،يحدثنا الكاتب الأمريكي ال�شهري «ه�نري �آدم��ز»
بالقول «:ميكن لب�ضع �ضربات فر�شاة غليظة �أن تر�سم �صور
جميع الر�ؤ�ساء الأوائل ،لكن مع ا�ستثناء وحيد هو جيفر�سون،
ال���ذي ال مي��ك��ن ر���س��م ���ص��ورت��ه �إال بلم�سة ب��ع��د �أخ����رى م��ن قلم
ر���ص��ا���ص م��ره��ف ،وي��ت��وق��ف ات��ق��ان �شبه ال�����ص��ورة ب��الأ���ص��ل على
االختالج املتغري واملرتدد للظالل �شبه ال�شفيقة».
ولكي نعلم مدى �أهميّة الرجل عند الأمريكيني ،يلزمنا العودة
�إىل ن�ص الكلمة التي �ألقاها الرئي�س الأمريكي «املغدور» جون
كيندي ،يف حفل ع�شاء تكرميا جلميع م��ن ح��ازوا ج��ائ��زة نوبل
وك��ان��وا على قيد احل��ي��اة ع��ام  ،1962فقد ق��ال� «:أعتقد �أ ّن هذا
اجلمع نادر املثال ،من �أ�صحاب املوهبة واملعرفة الإن�سانية ،مل



ي�سبق �أن �ضمه �أي حفل ع�شاء يف البيت الأبي�ض ،رمبا با�ستثناء
�شخ�ص واحد يعادلهم جميعا ،هو جيفر�سون ،حينما كان يتناول
ع�شاءه هنا مفردا بنف�سه».
كيف بد�أ ع�صر جيفر�سون؟
يعتقد م�ؤلف الكتاب �أ ّن ع�صر جيفر�سون مثل �إجن��ازا �سيا�سيا
الي�ضاهي يف احلياة الأمريكية �أحيانا ما يو�صف كل من جورج
وا�شنطن ،وج��ون �آدم��ز ،والك�سندر هاملتون على �أ ّنهم الرجال
العمليني والأك�ث�ر حكمة م��ن جيفر�سون ،رج��ل الفل�سفة من
مونتي�شللو .حتى ولو اعتمدنا يف احلكم عليه مبعيار الو�صول
�إىل ال�سلطة واالحتفاظ بها ،ف�إن توما�س جيفر�سون يعد �أجنح
�شخ�صية �سيا�سية يف اخلم�سني �سنة الأوىل م��ن اجلمهورية
الأمريكية.
�شغل جيفر�سون ،ومن �صفوا �أنف�سهم بخلفائه ،من�صب رئي�س
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة طيلة �ستة وث�لاث�ين �سنه ب�ين ع��ام��ي 1800
و ،1840وهم على التوايل :جيم�س مادي�سون ،وجيم�س مونرو،
و�أن��درو جاك�سون( ،كان جون كوينزي �آدام��ز ،الذي ح�صل على
الرئا�سة لفرتة واحدة ا�ستثناء) ،ولن جند يف التاريخ الأمريكي
كله �شيئا �شبيها بخط ال�ساللة اجليفر�سونية ه��ذه ،و�إن كانت
غري ر�سمية ومل حتظ ب�شهرة وا�سعة.
ك���ان جل��ي��ف��ر���س��ون ر�ؤي�����ة حم����ددة وه����دف ط����اغ� ،أال وه���و ب��ق��اء
احلكومة ال�شعبية يف �أمريكا وجناحها ،وك��ان ي�ؤمن بوجوب
�سيادة �إرادة الغالبية امل�ستنرية واملتعلمة .ولأن �إميان خ�صومه
بالنا�س ك��ان �أ�ضعف ،فقد ك��ان قلقا من �أن الغالبية العظمى
من املجتمع الأمريكي الوا�سع قد تكون غري م�ؤهلة للحكم
ال��ذات��ي ،ولكنه يعتقد �أي�����ض��ا �أ ّن ه��ذا اجل��م��ه��ور نف�سه يج�سد
اخلال�ص الذي تعد به احلرية ،وميثل ال��روح للأمة ،والأمل
للجمهورية.
يف �سعيه لتحقيق �أهدافه� ،سعى جيفر�سون �إىل ال�سلطة ونالها
و�سيطر عليها ،وك��ان يبتغي ال�سلطة التي تلوي عنق العامل
ل�صالح �إرادة امل��رء ،وتعيد �صناعة ال��واق��ع على ال�صورة التي
يتخيلها.
�إ ّن �أعظم ق��ادة �أمريكا مل يكونوا حاملني وال طغاة� ،إنهم مثل
جيفر�سون� ،أول��ئ��ك ال��ذي��ن �صاغوا التطلعات الوطنية ،لكن
بعد �إت��ق��ان �آل��ي��ات ال��ت���أث�ير ،وع��رف��وا متى يكون جت��اوز الأف��ك��ار
اجلامدة �أمرا ممكنا».
كانت لدى جيفر�سون قدرة فائقة على ح�شد الأفكار وحتفيز
ال��رج��ال ،وحتقيق ال��ت��وازن ب�ين الطموح وال��واق��ع .وم��ن �أج��ل
حتقيق ر�ؤيته ،قدم تنازالت وحلوال و�سطى� .إن ا�ستعداده لفعل
م��ا يتوجب عليه فعله يف ك��ل حلظة ق��د جعل منه �شخ�صية
ت��اري��خ��ي��ة م����راوغ����ة ،ول��ك��ن يف ال���ع���امل ال���واق���ع���ي ،ويف ال��زم��ن
الواقعي ،عندما ك��ان م�س�ؤوال عن �سالمة البلد ،جعلت منه
مرونته اخلالقة قائدا قادرا على �صنع التحوالت الكربى.

جيفر�سون بني املثالية والواقعية
لطاملا كانت �أمريكا ممزقة بني املثالية والواقعية ،وبني الأهداف
النبيلة والتنازالت احلتمية وهكذا كان جيفر�سون ،ففي عقله
ويف قلبه� ،ش�أنه �ش�أن �أمته ،توا�صل �صراع ما بني املثايل واجليد،
ما بني ما هو فكري وعقلي وما هو جواين عميق .كان ال�صراع
يف داخله مثلما كان ال�صراع يف داخ��ل �أمريكا حربا بال نهاية.
تربز ق�صة جيفر�سون لأن��ه يج�سد درام��ا �أبدية ،يج�سد ن�ضال
قيادة الأمة للو�صول �إىل العظمة ،و�سط عامل قا�س وم�ضطرب.
لقد �آمن جيفر�سون بالإمكانات املوجودة لدى الإن�سانية �أكرث
من كل الر�ؤ�ساء ال�سابقني عليه� ،أكرث من وا�شنطن ،ومن �آدامز
كانت �أحالمه كربى ،ولكنه يعي �أن الأح�لام تتحقق يف الواقع
فقط عندما ميلك �صناعها ما يكفي من القوة والدهاء لإخ�ضاع
ال��ت��اري��خ لأه��داف��ه��م .وك��م��ا ي��ق��ال ن�برة تعميم �أن الفال�سفة«:
يفكرون وال�سا�سة ي��ن��اورون» متثلت عبقرية جيفر�سون يف �أن
ي��ك��ون االث��ن�ين م��ع��ا ،و�أن يفعل م��ا يفعله ك�لاه��م��ا ،وب��ال��ت��زام��ن
بينهما غالبا .وهذا هو فن ال�سلطة.
�أح���ب ج��ي��ف��ر���س��ون زوج��ت��ه ،وك��ت��ب��ه ،وم���زارع���ه ،وال��ن��ب��ي��ذ اجل��ي��د،
والهند�سة امل��ع��م��اري��ة ،وه��وم�يرو���س ،ورك���وب اخل��ي��ل ،وال��ت��اري��خ،
وفرن�سا ،ورابطة الكومنولث يف والية فريجينيا ،و�إنفاق املال،
و�أح��دث ال��ر�ؤى والأف��ك��ار� .آم��ن ب�أمريكا وبالأمريكيني .ق��ال يف
خ��ط��اب تن�صيبه الأول ع��ام � 1801أن الأم���ة ك��ان��ت «�أف�����ض��ل �أم��ل
ل��ل��ع��امل» ك��ان يعتقد �أ ّن الأم��ري��ك��ي�ين ق����ادرون ع��ل��ى �أن يحققوا
ب�أنف�سهم �أي �شيئا ي�ضعونه ن�صب �أعينهم ،وقال وا�صفا مواطنيه
عام � «:1814سيحققون ما هم قادرون عليه مهما كان».
جيفر�سون �أحد �أعظم الرجال
بالن�سبة لأ�صدقائه الكثريين واملخل�صني كان جيفر�سون �أحد
�أعظم الرجال ،رمزا لع�صر النه�ضة ،وحمط الإعجاب من دون
�أن يبدو متعجرفا ،وجذابا من دون �أن يبدو مدعيا ،وناجحا من
دون �أن يبدو كريها.
لكن يف املقابل ك��ان جيفر�سون بالن�سبة �إىل خ�صومه ،والذين
ك���ان���وا ك���ث�ي�را يف ازدي�������اد ،م��ل��ح��دا وم��ت��ع�����ص��ب��ا ،ودمي���اج���وج���ي���ا،
وغوغائيا ،ومواليا لفرن�سا ،ال ميكن الوثوق به يف حكومة �أمة
عظمة .وكانت مهمته هي �أن يغري تلك الآراء بقدر ا�ستطاعته.
ظل تواقا لأن ينال حمبة الآخرين وقبولهم.
ك����ان ج��ي��ف��ر���س��ون خ��ب�يرا يف ال��ت�لاع��ب ال��ع��اط��ف��ي وال�����س��ي��ا���س��ي،
وح�سا�سا للنقد ،ومهوو�سا ب�سمعته ،وخمل�صا لأم��ري��ك��ا ،وك��ان
منجذبا �إىل العامل يف ما وراء مونت�شيللو (موطنه الأ�صلي)،
يعمل بال انقطاع ،وح�سب قوله  «:كان ي�سعى لأن يرى معيار
العقل هو املهيمن بعد مرور الكثري من الع�صور التي كان العقل
الإن�ساين خاللها عبدا للملوك والق�ساو�سة والنبالء».
ق�ضى جيفر�سون ج��ل حياته ك��م��زارع وحم���ام وم�����ش��رع وحاكم

