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מ א
  

نيقوال مكيافيللي أن كتابه األمري الذي انتهى من كتابته قبـل وفاتـه             مل يتوقع   
 مرجعاً سياسياً مهماً لكثري من قادة العـامل عقـب الثـورة             بأربعة عشر عاماً سيصبح   

فكل مـا   . كما أنه مل خييل إليه أن يصبح الكتاب ذا أمهية يف عامل السياسية            . الصناعية
 هو أن يقرأ األمري هذا الكتاب ويعمل مبا جاء به ويـستطيع توحيـد               كان يطمح إليه  

لكن الكتاب أيضاً ويف نفس الوقت يعترب عاراً يالحق مؤلفه حىت بعد وفاتـه              . إيطاليا
  .بعدة قرون

مل تفقده السمعة السيئة اليت     ورغم حماوالت الدفاع العديدة عن الكتاب إال أا         
 ضالته يف أمري حديث توىل والية موروثة عن آبائه،          فقد وجد املؤلف  . حاقت به ومبؤلفه  

ووضع فيه خالصة فكره وجتاربه السياسية علها تفيد يف حتقيـق         فكتب له هذا الكتاب     
  .هدفه املنشود وهو توحيد إيطاليا

لتغطية  لكن هذا الناصح األمني مل خيجل من ذكر نصائحه صراحةً ودون حماولة             
ازية وعدم احترام حقوق اآلخرين، بل واعتبار أن قتل         ما فيها من معاين اخلسة واالنته     

األبرياء شيء طبيعي من املمكن فعله من أجل احلفاظ على ملك مغتـصب، وذلـك               
فيما يسقط بني يديه من واليات      عندما نصح األمري بأن يبيد مجيع أفراد األسرة املالكة          

ن وكبار بلده غدراً    عليه، وضرب على ذلك مثل مبن قتل كل أعيا        وإال أصبحوا خطراً    
 بعدما عاد إليها حىت يطمـئن       -ومن بينهم خاله الذي احتضنه ورباه بعد وفاة والده        –

كما أن مكيافيللي   . جيشه املخلصني الوالء له فقط    إىل أنه لن يبقى حوله سوى رجال        
 جيمع كل الصفات احلميدة اليت يفتخر ا الرجال ويلتزم ـا            ينصح األمري عالنية بأن   

إنه كـرمي   :  وسعه كي يشتهر ا، فيقول الناس عنه         لناس، بل ويبذل كل ما يف     أمام ا 
لكنه يشدد على أمهية أن يستخدم األمري       . وصادق وشهم وشجاع وحافظ على العهد     

فاملهم فقط هو ما    .  من ذلك  عكس كل هذه الصفات عند احلاجة إليها دون أي خجل         
  .زم ذه الصفات أم اليسعى إليه األمري من شهرة طيبة تتحقق سواء الت
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لنيقـوال  " األمـري "لذلك فقد ترددت قليالً قبل اإلقدام على ترمجـة كتـاب        
وذلك ألن اسم مكيافيللي يف حد ذاته ال يرتبط بأي معـىن طيـب يف ذه                . مكيافيللي

كثرياً من القراء العرب املسلمني ال يعرفون عنه سوى أنه          القارئ العريب العادي، بل إن      
وهي عبارة وردت يف الفصل الثامن عشر من هذا         " الغاية تربر الوسيلة  "صاحب عبارة   

ما تريد بأي طريق حىت وإن كـان         الكتاب، ومعناها واضح وصريح، أي الوصول إىل      
   .فهي عبارة جترد معىن االنتهازية يف أخس صورة. طريقاً غري شريف

ول مرة، فهـو    أوروبا أل وقد أثار كتاب مكيافيللي جدالً كبرياً عندما نشر يف            
 السياسة وهو شيء مل يسبقه أحد إليه، إال أن غالب النقاد يف تلـك               أخالقياتيتناول  

الفترة أمجعوا على ما فيه من أخالقيات شريرة، وقالوا إن الكتاب ال يناسـب سـوى                
 من احلكام وكنتيجة هلذه الشهرة يف عامل الشر، فإن كـل القـراء يف               الطغاة األشرار 

لسادس عشر والقرن السابع عشر يعرفون كتاب األمـري وصـاحبه           أوروبا يف القرن ا   
  .مكيافيللي

وقد أكد املسرح العاملي على تلك املعـاين الـشريرة املوجـودة يف أفكـار                 
ففي املسرح اإلجنليزي يقول شكسبري على لسان       . مكيافيللي، وخاصة يف كتاب األمري    

.. هل أنا خمادع    .. اذام" : "زوجات وندسور املرحات  "إحدى شخصياته يف مسرحية     
غري األخالقية على طريقة    قد استخدم الشخصية    " مارلو"كما أن   " هل أنا مكيافيللي؟  

  .وهناك أمثلة أخرى عديدة) م1589" (يهودي مالطا"مكيافيللي يف 
ومل يقتصر األمر على املسرح األورويب القدمي واحلديث بل امتد إىل املـسرح               

: املسرحيات العربية   دت العبارات التالية يف كثري من       العريب احلديث أيضاً، حيث ترد    
وغريها من العبارات " هذا هو مبدأ مكيافيللي الرخيص  : "أو  " ية رخيصة لهذه مكيافيل "

  .اليت ال حتمل أي معىن للشهامة، أو النبل، أو الصدق، أو الوفاء
قـد حـاول    ) وهو معاصر لشكـسبري   (وعلى الرغم من أن فرنسيس بيكون         

فـإن  ن مكيافيللي يتناول األشخاص كما هم، وليس كما جيب أن يكونوا،            توضيح أ 
ذلك مل يجد نفعاً، ومل حيسن من مسعة مكيافيللي اليت كانت موضع طعن وشبهات حىت               
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 أن امسه قد أصبح مرادفاً للشر الذي ال ينافسه سوى شخصية الشيطان مفـستوفاليس             
  . من اللغات العامليةيف مسرحية فاوست الشهرية، واليت ترمجت للعديد

ومما ساعد على تفشي السمعة السيئة للكتاب وصاحبه أنه قد صدر قرار عـام              
كما أن كثري   م بإدراج مجيع أعمال مكيافيللي يف قامة الكتب املمنوع نشرها،           1559

قد اختاره  " موسيليين"إن  : فيقال" األمري"من اجلبابرة والطغاة كانوا حيبون قراءة كتابه        
يضع هذا الكتاب على مقربـة      " هتلر"وكان  . رسالة الدكتوراة أيام دراسته   موضوعاً ل 

" ماكس لرينو "فال غرابة إذن لو علمنا أن       . من سريره، ويقرأ فيه كل ليلة قبل أن ينام        
قـد تتلمـذا أيـضاً علـى        " لينني وستالني "إن  " أحاديث"قد قال يف مقدمته لكتاب      

  .مكيافيللي
، وقراءة غالب ما كتب من حتليالت عن هذا         وبعد دراسة شاملة لألمري   –لكين  

ترمجـة هـذا     قررت بال تردد     -الكتاب وبعض ما صدر له من ترمجات للغة اإلجنليزية        
من هذه األسباب أن الكتاب مليء باألخالقيات الـسياسية         . الكتاب ألسباب عديدة  

ات السائدة يف ذلك العصر، بل والسائدة حىت عصرنا هذا، سواء كانت هذه األخالقي            
 مبا ورد ذا    أثر قدامى الساسة واحملدثني منهم    وهذا يوضح لنا كيف ت    . محيدة أم بغيضة  

  .الكتاب، وكيف استفادوا منه يف تسيري أمور أعماهلم السياسية وغريها
ومن بني تلك األسباب أيضاً هناك مواقف مذكورة بالكتاب، ميكـن تطبيقهـا    

 أو الغرب، وذلك رغم أخالقياتنا العربية       على ما حيدث يف عاملنا احلايل سواء يف الشرق        
الضرورات فقط هي   "السمحة اليت تعارض مبدأ مكيافيللي على طول اخلط وتقول بأن           

  ".اليت تبيح احملظورات
وقد وجدت أن الكتاب، وبشهادة كثري من املؤرخني، أول ما كتب يف عـامل              

أصـبح علومـاً    السياسة احلديث، الذي تفرع، وتشعب، وتعدد يف عصرنا احلـايل و          
وقد وضع الكتاب األسس اليت متكن احلـاكم مـن          . سياسية تدرس يف جامعات العامل    

اختيار قادته ومستشاريه ونوابه وإن كان أيضاً يوجه احلاكم إىل أمهية البطش مبعارضيه             
إذن حيتوي على الصاحل والصاحل من األفكار، وال بـأس مـن            والقضاء عليهم، فهو    
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فترمجته للعربية  . من خري وإن كان قليالً ونتجنب ما فيه من شر          ترمجته، لنعرف ما فيه   
  .ستكون مفيدة للكثري من الباحثني والدارسني والطالب

والكتاب يشري إىل جزء هام من تاريخ إيطاليا وتاريخ العامل، لكنـه ال يـذكر               
 تفاصيل بعض املواقع أو األحداث التارخيية، واملعارك اليت قد تكون جمهولـة بالنـسبة             

فعلـى  . لقارئ الكتاب، بينما يتحدث عنها مكيافيللي وكأن اجلميع يعلمها علم اليقني          
مع بين إسرائيل تلميحاً    " سيدنا موسى "سبيل املثال ال احصر، يشري مكيافيللي إىل قصة         

لإلسكندر والسلطان العثماين، وإىل    كما أنه يشري    . فيما مضى كمثال لوقوع املعجزات    
 وهذا قـد جيعـل      .م من القادة القدامى والقادة املعاصرين له      املماليك يف مصر وغريه   

القارئ يبحث عما حتدث عنه مكيافيللي من أحداث تارخيية، ومواقع حربية ومعـارك             
  .ليقرأ عنها بالتفصيل فتكون هناك فائدة جديدة من وراء قراءة الكتاب

ار شـريرة   كما أين رأيت أال خنشى ترمجة كتاب ملكيافيللي رد ما فيه من أفك            
وقاسية وقد قرأنا من قبل كتباً مترمجة عن املاركسية والشيوعية وغريها مما ال نؤمن به               
من أفكار تتعارض مع ديننا اإلسالمي احلنيف، نقرأ عنها لإلطالع واملعرفة، وحىت نعي             

فليس مجيع مـن    . تتسلل بعض مبادئها إىل شبابنا أو تدس له عن قصد         ما حيدث عندما    
غرب مؤمنني بضرورة احلوار الشريف مع اآلخر، وليس مجيع املـثقفني يف            باملشرق وامل 

دول العامل املتقدم مستعدين لنقل ما يفيد لآلخرين من أبناء الشعوب األخرى يف دول              
الكثريين منهم مستعدين لنقل ما يضر من مباد وأخالقيـات عـن            العامل الثالث بل إن     

 حىت يظل يف مرتبة تاليـة وال يرقـى إىل مـا             قصد إىل أبناء هذا العامل الثالث املسكني      
  .يعتربونه حرياً م هم فقط

ومن أجل كل ذلك استعنت باهللا وشرعت يف ترمجة هذا الكتاب الذي هو بني              
يديك اآلن وكل ما أقصده هو العلم مبا فيه وتناول موضوعاته مع عدم التعليق عليهـا        

مثل احلديث عن فنون     (كان قليالً كثرياً، وذلك ألن ما فيها من خري واضح جداً وإن           
  .، وما فيه من شر هو كثري وضوحاً)القتال والتحصن من األعداء

وأنا ال أجد غضاضة يف أن تقرأ ما جاء بالكتاب، وإن ناقض بعـض مبادئنـا                
العربة السمحة األصلية، بل إن ذلك مفيد لنا لكي نعرف كيف كان ساسة الغـرب               
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 وحىت نعرف أيـضاً أن      .ا ذه األفكار حىت اآلن    يفكرون يف تلك الفترة وكيف تأثرو     
بعض هذه األفكار قد انتقل إىل ثقافتنا العربية، وطبقها بعض احلكام كمـا ميكننـا أن                
نقارن بني ما ينصح به مكيافيللي أمريه احملبوب وبني ما حيدث يف بعض أركان علمنـا                

اء به، ويستفيدون منه يف     اليوم ولن يكون صعباً علينا أن جند بعض الطغاة يعملون مبا ج           
البطش بالضعفاء املساملني ويف االستيالء على ممتلكات اآلخرين سواء كانت أراضي أو            
ممتلكات، بل وسنجد بصمات مكيافيللي أيضاً يف طرقة قيام بعض احلروب العدوانيـة             

  .واإلبادة اجلماعية لبعض الطوائف وغريها من أمثلة كثرية
صد من وراء هذه الترمجة إال املـصلحة العامـة،          وخالصة القول هي أنين مل أٌ     

فإذا وافقين القارئ على ذلك، وشعر انه قد استفاد مما قرأ، فإين            . وأشهد اهللا على ذلك   
ومن يرى غري ذلك فحسيب أنين اجتهدت ومل أقـصد إال اخلـري             . أمحد اهللا على ذلك   
  .لقاري اللغة العربية

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني،،،
  

  أكرم مؤمن
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  مقدمة
  

مل يكن نيقوال مكيافيللي جمرد كاتب أو فيلسوف أو صاحب نظرية، بـل إنـه                 
كان مشتركاً بقوة يف احلياة السياسية املضطربة وغري املستقرة اليت مرت ـا مدينـة               

  .يف الفترة اليت عاش فيها" فلورنسا"
ـ " وكان   م يف أسرة عريقة،   1469ولد نيقوال مكيافيللي عام        قـد  " يونشاملدي
 القدمية، يف حني سـطروا      حكماً استبدادياً، لكنه حافظ على األنظمة اجلمهورية      أقاموا  

" ميديـشي "ومل تكن أسرة مكيافيللي موالية ألسـرة        . بشدة على زمام احلكم احلقيقي    
وكان والد نيقوال مكيافيللي حمامياً مشهوراً، وهو من كبار الداعني إىل اجلمهورية أما             

 على أنه مـن     .عن حياة مكيافيللي كشاب، فإن املتوفر عنها من معلومات قليل جداً          
املفترض أنه قد تثقف ثقافة أبناء الطبقة املتوسطة املعتادة يف عـصره فقـرأ يف تـاريخ     

  .الرومان والترمجات الالتينية ملختلف أمهات الكتب اإلغريقية القدمية
لـورنزو  "اسم  " فلورنسا"عليه أهل   شب مكيافيللي يف عهد أمري مديشي أطلق          
أديباً وشاعراً  " لورنزو"كان  . وقد اعترب عهده عصراً ذهبياً للنهضة اإليطالية      ". العظيم

م، واضطر خلفه   1492لكنه مات عام    . مفطوراً، فاهتم باألدباء والفنانني وأهل العلم     
جديد على يـدي    إىل اخلروج إىل املنفى بعد عامني بعدما تعرضت املدينة لغزو           " بيريو"
، ومتكن من   "سافوناروال"راهب دومنيكاين امسه    وقد ظهر   . ملك فرنسا " شارل الثامن "

إصالح اجلمهورية، وجنح يف إقامة حكومة دينية ما لبثت أن اارت، وأعدم الراهـب              
وبعد بضعة أشهر انتخـب مكيـافيللي سـكرترياً         . م1498وأُحرقت جثته يف عام     

وهي تـشرف علـى الـشئون اخلارجيـة         " فلورنسا"ية  للمستشارية الثانية جلمهور  
مث حدث ما مل يكـن      . مكيافيللي يف احلكم ثالثة عشر عاماً     "وقد استمر   . والعسكرية

، فاضـطر أهلـها إىل      "فلورنـسا "حيث جاء اجليش الفرنسي مرة أخرى إىل        . متوقعاً
  .منفياً من مدينته" مكيافيللي"استدعاء أسرة مديشي، وبالتايل خرج 

ممتلكاتـه  أثناء حياته يف منفاه الريفي على دخل بسيط من          " مكيافيللي"د  اعتم  
وكان يستيقظ مبكراً وخيـرج إىل الغابـة يتحـدث          . اليت توجد يف بعض الضواحي    
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 وحيداً، وهناك   أحد التالل   مث يذهب إىل   ويتبادل معهم األقاويل والشائعات   للحطابني  
بعد أن يتناول غداًء خفيفاً، ميـضي إىل        و". لدنيت أو شرياك أو تبيولوس أو أفيد      "يقرأ  

البناءين، ويقضي معهـم طيلـة فتـرة        احلانة فيتحدث مع الطحان والقصاب وبعض       
  .الظهرية يلعبون الورق والنرد ويتشاجرون على دراهم معدودة

 قـد    الريفية اليت عادة ما تكـون       املساء يعود للمرتل ويغري ثيابه     وعندما يأيت   
ويرتدي مالبس البالط والتشريفات لكي     . ات أثناء جولته  ورأصابتها األوساخ والقاذ  

كان يعترب ذلك هـو حياتـه       . يكون يف صحبة من أحبهم ويدخل إىل مكتبته اخلاصة        
  ".األمري"الفعلية وكان خالل ذلك الوقت يدون مالحظات يف كتاب صغري أمساه 

 أسـرة   إىل أحد أفـراد   " األمري"بعد ذلك أن يهدي كتابه      " مكيافيللي"اعتزم    
وقد كتـب   . يد فيعود إىل حياة اخلدمة العامة     ميديشي آمالً أن ينعموا عليه مبنصب جد      

  :بالفعل إهداء عنونه
  

  من نيقوال مكيافيللي
  إىل لورنزو، االبن العظيم لبريو دي ميديشي

    
قبل وفاته يف عـام     " لورنزو"وهناك شك يف أن يكون الكتاب قد قدم فعالً إىل             
ؤكد أن هذا الكتاب قد وزع بشكل ملحوظ وطبـع مـرات            ولكن من امل  . م1519

  .م1532أي يف عام " مكيافيللي"عديدة، لكنه مل يطبع إال بعد مخس سنوات من وفاة 
كُرم مكيافيللي يف أواخر حياته بفضل جهود بعض أصدقائه، وذلك بأن أوفـد               

ـ (ردينال دي مديـشي     اكما أن الك  . يف بعض البعثات غري ذات الشأن الكبري       ذي ال
وخصص له راتباً   " تاريخ فلورنسا "قد أوكل إليه بكتابة     ) أصبح البابا كليمنت فيما بعد    

ويف تلك األثناء ازدادت مشكالت إيطاليا وتعقد ما تعاين منـه مـن             . سنوياً متواضعاً 
" لوثر"بدأ  فقد  . كل ذلك ساعد على شقاء مكيافيللي وتعاسته      . مشاحنات وخصومات 

" فرنـسوا األول  "إمرباطور أملانيا مع    " شارل اخلامس "فس  حركة اإلصالح الديين وتنا   
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راب والتدمري  مما أحلق بروما الكثري من اخل     ملك فرنسا من أجل السيطرة على إيطاليا،        
  .وأدى إىل طرد عائلة مديشي مرة أخرى من فلورنسا

وإذا كان  . عشرين مرة خالل عشرين عاماً    " األمري"وقد أعيدت طباعة كتاب       
الذي خيصص الفصل السابع من الكتاب      " بورجيا"ذا الكتاب فهو قيصر     هناك بطل هل  

وقد أخطأ مكيافيللي خطـأ كـبري      . لسرد أعماله ومآثره وصفاته والثناء عليه وإطرائه      
فقد اقترف هذا البطل جرائم كثرية ليصل إىل السلطة، كما          . عندما اختاره بطالً لكتابه   

لك االختيـار اخلـاطئ يف تعميـق        ارتكب جرائم أخرى بصورة عارضة وقد ساهم ذ       
  .اكتساب مكيافيللي للشهرة السيئة بعد وفاته، وعندما نشر الكتاب

وقد أصبح هذا الكتاب الصغري منذ ظهروه يف القرن السادس عشر مثار جدال               
كما أصبح مادة ضرورية لدراسة علم السياسة يف عصر النهضة وعلى الرغم من             . كبري

وهو على الرغم مـن     . ، واخلالف الكبري حول الكتاب    كل ذلك استمر اجلدال احلاد    
اشتماله على عدد كبري من املبادئ واملفاهيم الـسياسية الناضـجة الـيت اعتنقهـا               

  .مكيافيللي، إال أنه ال يشمل كل آرائه السياسية
ومذ ظهور الكتاب يف طبعاته األوىل واخلالف يدور حول ما فيه من مـضامني                
الف إىل ما هو أبعد من جمرد تنـاول أغراضـه العلميـة             وقد تطور هذا اخل   . أخالقية

وقد اعتربه علماء األخـالق وخاصـة يف        . وعالقته باملستقبل السياسي لعائلة مديشي    
  .وفرنسا كتاباً مناسباً فقط للطغاة األشراربريطانيا 
" األمـري "وكنتيجة هلذه السمعة السيئة اليت حلقت بالكتاب، أصـبح كتـاب              

ألوروبيني يف القرنني السادس عشر والسابع عشر وكثرت اإلشارة إليه          معروفاً للقراء ا  
بل إن شخصية مكيافيللي نفسها قد استخدمت يف        . املسرحي يف تلك الفترة   يف األدب   

  .بعض األعمال املسرحية كشخصية شريرة مبا يتناسب مع هذه السمعة
للغاية ان موفقاً   إال أن تناول مكيافيللي لتضارب املصاحل بني العامة واحلكام، ك         

ويعترب إجنازاً حقيقياً، وهذا تضارب حيدث عادة بغض النظر عمن هم أطرافه أو عـن               
  .الفترة الزمنية اليت حيدث فيها هذا التضارب، فالتاريخ يعيد نفسه
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" األمـري "ياً عن اجلدل الذي ثار حول كتابه        ويعترب مكيافيللي مسئوالً ولو جزئ    
 التقليدية كمـا أنـه      مصطلحاتهيم أفكاره وال تفسري     فهو مل حياول تنظ   . عقب طباعته 

أخفق أيضاً يف توضيح العالقة بني األمري اجلديد الذي سيصلح اهليئات الفاسدة وبـني              
كما أنه قضى طوال حياته خملصاً هلذا       . النظام اجلمهوري الذي كان هو من الدعاة إهلي       

  .النظام ومنادياً به، ومدافعاً عنه
ترمجة التالية للكتاب ستوضـح للقـارئ كـل أفكـار        وعلى كل حال فإن ال    

 أفكاراً طيبة أو خبيثة،     األفكارمكيافيللي الواردة يف هذا الكتاب، وسواء كانت تلك         
وميكننا .  تعليق يف أي موضع من الكتاب      وال حيتاج إىل  . فذلك واضح وضوح الشمس   

كمـا  . بيثخ  هو أيضاً االستفادة مما يف الكتاب من خري وإن قل وتوارى بني طيات ما            
ويستطيع القارئ بنفسه تكوين فكرة     . أيضاً جتنب ما يف الكتاب من شر واضح       ميكننا  

جيهد نفسه بتزيني أفكاره لتبدو طيبة ورائعة        فاملؤلف مل . صائبة عن الكتاب وعن مؤلفه    
ولكنه كان مباشـراً    .  يف اإلهداء الذي صدر به كتابه      اخلارج فقط،وقد ذكر ذلك    من

وأمتىن للقارئ العريب أن يستمتع بقراءة هذا       .  ما كتب يف هذا الكتاب     وصرحياً يف كل  
   . فيه مبا حيدث يف كثري من بقاع األرض يف عامل اليومهقرأ الكتاب ويقارن ما

  
  
  املترجم
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  بيئته ونشأته
حيث كانت إيطاليا وقتذاك     ،   1469  ولد نيقوال مكيافيللي بفلورنسا اإليطالية عام       
وقد عين مكيافيللي منذ نعومة أظفاره      . مقسمة إيل مخس دويالت من ضمنها فلورنسا      
 عـاش   أجواء سياسية فاسـدة   ويف ظل   . بقراءة التاريخ حيث كان جييد اللغة الالتينية        

مكيافيللي حياته ، حيث حالة من احلرب الدائمة بني اإلمارات اإليطالية تقوم عليهـا              
سادت اإلمـارات   ات من املرتزقة املأجورة اليت ال تدين بالوالء إال للمال ، كما             عصاب
 ، حبيث أصبح اإلميان والصدق واخلري    الفساد األخالقي  ، وانتشر     والدسائس تاملؤامرا

جمرد وساوس صبيانية ال يؤمن ا من يرى نفسه مستنريا من البشر ، وأصبحت القوة               
نجاح ، غري أن هذه احلقبة كانت يف ذات الوقت بداية ما            احليلة واخلديعة هي مفاتيح ال    

يعرف بعصر النهضة يف أوربا حيث بدأ العقل األوريب يدير ظهره ململكـة الـسماء و                
 )فكرة العلمانيـة  ( والدولة  ) الكنيسة(يعطي وجهه ململكة األرض فيفصل بني الدين        

ما بدأ عصر الكشوفات    األمر الذي أسهم دون شك يف استشراء االيار األخالقي ، ك          
  ‘‘ اجلغرافية كاألمريكتني ، كما اخترعت الطباعة 

 اليت متثلت وظيفتـها     هليئة العشرة للحرية والسالم   وقد عمل مكيافيللي يف شبابه أمينا       
يف االتصال مبمثلي فلورنسا الدبلوماسيني يف اخلارج ، وقد هيأت هذه الوظيفة لـه أن               

ل إسبانيا وفرنسا وإجنلترا ، وأصبح حلم حياته أن         يزور دوال أوربية موحدة عديدة حا     

   )1527 :1469(مكيافيللينيقوال
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 وصلت إىل 1512غري أنه حبلول عام . يرى بالده إيطاليا وقد توحدت يف دولة واحدة       
احلكم يف فلورنسا أسرة من الصيارفة هي أسرة املديتشي بعد أن أطاحت باجلمهوريني             

م ففقد مكيـافيللي    ، وسرعان ما ألغت احلكومة اجلديدة هيئة العشرة للحرية والسال         
وظيفته ، وجلس يف بيته الريفي حزينا ، لكي يؤلف كتابه الشهري يف عامل فن السياسة                 

 ، وهو الكتاب الذي تضمن جمموعة من قواعـد فـن            كتاب األمري واحلكم أال وهو    
احلكم والسياسة قدمها مكيافيللي لألمري اجلديد على هيئة نصائح ، نصحه بالتزامهـا             

 ويرسخ حكمه وتتوطد أركان عرشه ، ويكون قادرا علـى حتقيـق             حىت يدوم سلطانه  
وهي نصائح كلها قامت على الفصل التام بني الـسياسة          . حلم اإليطاليني يف الوحدة     

  .واألخالق
  

  منهجه
هو املنهج االختباري الصرف القائم على مالحظة الواقع ، دف تقدمي صورة للواقع             

 ما قام به مكيافيللي كما قلنا هـو تقـدمي           كما هو دون تفسري أو تعميم ، حيث كل        
جمموعة من قواعد العمل السياسي املصورة من الواقع ، دومنا تدخل من جانبه بالتفسري              

  .أو التعميم ، وبذلك فهو يعترب رائدا لفن السياسية ال علم السياسة 
  

  فكره السياسي
أي سياسة األمري   (لية  قدم مكيافيللي لألمري جمموعة من النصائح تتعلق بالسياسة الداخ        

، ) أي عالقة األمري بأمراء الدول األخرى     (، وأخرى تتعلق بالسياسة اخلارجية      ) لرعاياه
وهي كلها قائمة على الفصل بني السياسة واألخالق ، ويرى مكيافيللي أن اتباع هذه              

من شأنه أن يدمي حكم األمري ويرسخ سـلطانه،         ) أو قواعد العمل السياسي   (النصائح  
د أركان عرشه  وجيعله قادرا على توحيد إيطاليا ، حيث يبـدأ كالمـه لألمـري          ويوط

  .مذكرا إياه بأن مجوع اإليطاليني تتطلع إيل بيته كي جيمع شتام يف دولة واحدة 
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  السياسة الداخلية لألمري
نصحه مكيافيللي أال يعبأ بالفضائل بل وأن يلجأ إيل الرذائل إن كـان ذلـك حيقـق                 

 وهـو إن  الكرم يؤدي إيل الفقـر   جيب على األمري أن يكون كرميا ألن         مصلحته ، فال  
افتقر سيخسر هيبته لدى رعاياه ، وعليه أن ال يكون طيبا ألن ذلك يثري روح الثـورة             

القسوة فتقيم النظام ومتنع الفوضى وحتقق الوحدة وتقضي        عليه يف نفوس رعاياه ، أما       
لرعايا متغري فال تعتمد يف استمرار حكمـك         ، كما أن رضا ا     على الفتنة وهي يف املهد    

ويـضيف  . على رضاهم ، بل اعتمد على قوتك فهي إن دامـت سـيدوم حكمـك    
أنا ال ألوم احلاكم الروماين روميلوس الذي قتل أخاه وشريكه يف احلكـم             : مكيافيللي  

لكي ينفرد بالسلطة ويوطد سلطانه ، وال ألوم الروماين اآلخر بروتس الذي حكم على              
تتهمه فـإن   ) أي القتل  (فإذا كانت الواقعة  ده اخلمسة باملوت لكي يستمر عرشه ،        أوال

ليس طيبا لو أن     ويضيف رمبا يكون هذا الكالم    . تربؤه) أي دوام سلطانه  (الغاية النبيلة   
الناس كانوا طيبا لكن الواقع أن األصل يف بين البشر أم كذابون منافقون غشاشون              

ن ال يتطلعون إال إىل ما ليس يف أيديهم ، كما أم رمبا             جشعون مون شريرون مراءو   
  .يساحمونك إن قتلت أباهم لكنهم أبدا لن يساحموك إن سلبت أمواهلم

  
  السياسة اخلارجية لألمري

أما بصدد السياسة اخلارجية أي عالقة األمري بأمراء الدول األخرى فقد بدأ بوصـف              
أسـلوب اإلنـسان وأسـلوب       جيمع بني     ، ونصحه بأن   غابةالعالقات الدولية وكأا    

 يف ذات الوقت ، أي      يكون ثعلبا وأسدا  ، فإن اختار أسلوب احليوان فعليه أن        احليوان  
 القائم على احليلة واملكر واخلداع واملراوغة و النفاق والريـاء ،            الثعلبيتبع أسلوب   

ـ     . ( القائم على القوة والعنف والبطش     األسدوأسلوب   ). دذكاء الثعلب وقـوة األس
 على األمري أن ال يفي بالعهود اليت يقطعها على نفسه لألمراء     ألسلوب الثعلب فبالنسبة  

  اآلخرين إال إذا كان يف الوفاء بالعهد مصلحة له ،
وعلى األمري أن يتزين أما العامل اخلارجي حبلل زائفة من الصدق والـسالم والعـدل               

األخرى بأم هـم الكـاذبون      ، وأن يظهر أمراء الدول      ) ذئب يف جلد شاة   (والوفاء  
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وخالفوا العهود ،إن األمراء الذين أجادوا أساليب الثعالب وأفلحوا فيها فعرفوا كيف            
  .حييكون الغش واخلداع كان التوفيق حليفهم الدائم 

فيبين جيشه النظامي القوي الذي يدين بالوالء له ،         أسدا  كذلك على األمري أن يكون      
 املرتزقة األوغاد الذين ال يدينون بالوالء إال للمـال ،           فال جيب أن يعتمد احلاكم على     

كمن يركض إىل هالكـه ،      ) جيشه(القوة مث القوة فإن األمري الذي ال يهتم ببناء قوته           
  .وويل لألمراء مرتوعي السالح

إذن علي األمري أن يكون ثعلبا وأسدا يف ذات الوقت ألنه إن كان جمرد ثعلب عجـز                 
الغابة الدولية مليئة بالذئاب ، وإن كان جمرد أسد عجـز أن            عن التعامل مع الذئاب و    

  .يتبني ما ينصب له من فخاخ والغابة الدولية مليئة بالفخاخ
عليك أن تبدأ بأسلوب الثعلب فإن مل يفلح أسلوب الثعلب يف خطف عنقود العنـب               

  ).أي إن مل جتد الدبلوماسية فلتدق طبول احلرب( فليسمع زئري األسد 
  

   مكيافيلليتقومي فكر
 البعض  جمدهاختلف املفكرون والساسة ورجال الدين حول أخالقية هذا الفكر ، حيث            

  :على النحو التايل 
من يف  ( كتب أحد األمراء اإليطاليني على نصب تذكاري أقامه على قرب مكيـافيللي             _ 

  ).سالم ال كلمات ترقى إيل شرف هذا الرجل
 حنن مدينون هلذا الرجل ، فهو الذي أرانـا          كم: املفكر اإلجنليزي فرانسيس بيكون     _ 

حقيقة عامل السياسة ،إذ علمنا الفارق بني براءة احلمامة ورياء الثعبان علـى نعومـة               
  .ملمس كليهما

  .نابليون الثالث كان ال يقرأ ليلة احلرب إال كتاب واحد هو كتاب األمري_ 
ط على اإلنسانية فـارا      اعتربت الكنيسة أن مكيافيللي هو شيطان رهيب هب        يف املقابل 

  .من اجلحيم ، وأن كتابه األمري هو كتاب أودعته يد الشيطان
  

  .مولد نيقوال مكيافيللي يف فلورنسا    1469
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تشارية الثانية جلمهورية فلورنسا وهـي      اختري مكيافيللي سكرترياً للمس     1498
  .تشرفعلى الشئون اخلارجية والعسكرية

قابل امللك  ته الدبلوماسية إىل فرنسا حيث      انتهى مكيافيللي من أوىل بعثا      1500
  .لويس الثاين عشر

" بورجيـا "انتهى مكيافيللي من بعثته الدبلوماسية اليت زار خالهلا قيصر            3/1502
واليت شهد خالهلا سقوط بورجيا من السلطة عقب وفاة والده البابـا            

  .اإلسكندر السادس
  .يعود مكيافيللي إىل فرنسا مرة أخرى  1504
  .ل مكيافيللي يف بعثة دبلوماسية إىل البابا جوليوس الثاينأر  1506

  .مكسيميالنقام مكيافيللي بأوىل بعثاته إىل اإلمرباطور   8/1507
متت اإلطاحة جبمهورية سودريين وعادت أسرة مديشي إىل احلكـم يف             1512

  .فلورنسا
ره جنا مكيافيللي بأعجوبة من عقوبة قاسية وطرد من عمله، فلجأ إىل مق             1513

وانتهى من كتابـة    " أحاديث"الريفي يف سانت أندريا حيث بدأ كتابه        
  ".األمري"

  ".أحاديث"انتهىمكيافيللي من كتاب   17/1513
  ".فن احلرب"انتهى مكيافيللي من كتاب   16/1515

  ."1جذور تفاح اجلن"ألف مكيافيللي أكرب أعماله األدبية      1518
  ". اجلنجذور تفاح"ظهرت أوىل طبعات      1519
  ".فلورنسا"مكيافيللي بكتابة تاريخ " فلورنسا"كلفت جامعة      1520
يد الذي طُبـع مـن أعمـال        وهو الكتاب الوح  " فن احلرب "طبع كتاب        1521

  .السياسية أثناء حياتهمكيافيللي 
فهناك جدال حول   " حوار حول اللغة  "رمبا يكون مكيافيللي قد ألف كتاب            1525

  .اسم املؤلف

                                                 
  .ينمو في جنوب أوروبا وآان يعتقد في السابق أن له قوى سحرية بسبب جذوره التي تشبه جسم اإلنساننبات  1
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  ".كليمنت السابع" البابا إىل" تاريخ فلورنسا"قُدم كتاب      1526
  .مكيافيللي ودفن يف سانتا كروس يف فلورنسا مات     1527
  ".أحاديث"نشر كتاب      1531
  ".األمري" نشر كتاب      1532
أُدرجت أعمال مكيافيللي يف قائمة الكتب املمنوعة وقررت حماكم التفتيش               1559

  . مجيع كتبهإحراق
وقـد  ". األمري"لى كتاب   كتب أحد الفرنسيني الربوتستانت رداً عنيفاً ع           1576

  .الكتاب بسرعة وترجم إىل اإلجنليزيةانتشر هذا 
  ".زدوارد دايسرإوترمجة " األمري"ظهرت أول ترمجة إجنليزية لكتاب      1640
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  من نيقوال مكيافيللي
  العظيم لبريو دي ميديشيإىل لورنزو، االبن 

  
تهدون يف  من املعروف أن أولئك الذين يسعون على نيل رضاء أحد األمراء جي           

أو أم يهدونه أشياء يعلمون أا تـدخل        . ذات القيمة الغالية إليه   تقدمي اهلدايا الثمينة    
وعلى هذا األساس جند أن غالب      . وجيب رؤيتها نفسه ويسعد ا،     البهجة والسرور إىل  

مراء يقبلون هدايا تتمثل يف جياد أصيلة، أو أسلحة مثينة، أو ثياب موشاة بالـذهب               األ
  .أو األحجار الكرمية، وما شاها من حتف تليق مبكانتكم العظيمة

ولكنين على أي حال أود أن أهدي مسوكم الكرمي شيئاً متواضعاً يـدل علـى               
عظمـاء  أعمال ومنجزات   ومل أجد فيما أملك ما هو أغلى من معرفيت ب         . إخالصي لكم 

وهي معرفة اكتسبتها من خالل جتربة طويلة مررت ا وقد صاحبها العديـد             . الرجال
  .من األحداث إضافة على ما درسته حول ما حدث يف املاضي

تأمل منجزات العظمـاء،    و وبعد تفكري عميق وبذل الكثري من اجلهد يف دراسة        
  .قد وضعتها يف هذا الكتاب الصغريوأهدي مسوكم اليوم ما توصلت إليه من نتائج، 

ورغم أنين أعترب أن هذا الكتاب املتواضع قد ال يرقى لقبول مسوكم، إال أنـين               
فسموكم تعلمون أنين غري قادر على إهدائكم ما        . واثق من عطف مسوكم وقبولكم له     

فهو ميكن مسوكم من التعرف يف وقت قصري        . هو أعظم، أو أكثر قيمة من هذا الكتاب       
ل ما اكتسبته طوال حيايت، وما حتملت من أجله الكثري من األخطـار والفقـر               على ك 

وأنا مل أتعمد بأي حال أن أمجل كتايب هذا باحملـسنات           . طوال سنوات عمري الطويل   
كما أنين ال أعتقد أنه مـن       . يتبعه كثري من الكتاب   والكلمات املؤثرة املقنعة، وهو أمر      

امة الشعب مثلي على مناقشة األمراء وتوجيـه        غري الالئق أن يتجرأ رجل بسيط من ع       
مث . فمصوري املناظر الطبيعية يرتلون إىل الوديان ليتمكنوا من رسم اجلبال         . احلكومات

ولذلك فمن  . إم يصعدون إىل أماكن مرتفعة حىت يتمكنوا من رؤية السهول والوديان          
تكون أحد الرعية   الضروري أن تكون أمرياً حىت تعرف طبيعة شعبك، كما أنه جيب أن             

  .أيضاً كي تعرف احلقائق املتعلقة باألمراء
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صـاحب  فإذا نظرمت إليها ملياً يا . وأنا أستأذن مسوكم أن تقبل هدييت املتواضعة      
السمو فستجدون أا تعرب عن رغبيت الصادقة املخلصة يف أن يبلغ مسوكم شأناً رفيعـاً               

  .ذةأنتم أهل له ملنبتكم الشريف وصفاتكم الشخصية الف
ولو تفضلتم مسوكم بإلقاء نظرة على هذا الكتاب الصغري، فسوف يتأكد لكم            

  .من مدى اجلهد الذي بذلته فيه وقدر املعاناة الطويلة اليت كانت هي حظي يف احلياة
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  الفصل األول
  

   األنواع المختلفة للحكومات وطرق إقامتها
  

وهي إمـا مجهوريـات أو      . لشعوبكل الدول متارس السلطة وتسيطر على ا      
 وتـستمر يف احلكـم      واملمالك إما أن تكون وراثية وحكامها من أسرة واحدة        . ممالك

يف عهـد   " مـيالن "أو أا تكون ممالك حديثة النشأة مثـل مملكـة           . لسنوات طويلة 
تكون قد انضمت حديثاً كأجزاء جديـدة، تـضاف إىل           أ و ". فرانسيسكو سفورزا "

وروثة مثل مملكة نابويل يف عهد ملك أسبانيا واملمالك اليت تكتـسب            ممتلكات األمري امل  
حوزة أمري آخر، أو أا كانت ممالك حـرة مث ضـمها            ذه الطريقة إما أا كانت يف       

أو أن القـدر    . بالقوة إىل ملك األمري نفسه، أو إىل أمراء آخرين وآلت إليه من بعدهم            
  .ك بسبب قدراته اخلاصةقد ساقها إليه أو أن يكون قد متكن من ذل
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  الفصل الثاني     
  

   الممالك الوراثية
  

لن أحتدث هنا عن اجلمهوريات حيث تناولتها تناوالً شامالً يف كتـاب آخـر،              
عها املختلفة اليت سبق أن ذكرا وكيفيـة        وسأتناول أنوا ولكين سأتناول هنا املمالك،     

وأول ما نالحظه هو أن صعوبة الوصول إىل عرش امللك يف           . حكمها والسيطرة عليها  
أقل بكثري مـن صـعوبة الوصـول إىل    مملكة وراثية اعتاد أهلها على األسرة احلاكمة    

لف حيث ال يكفي جتنب األوضاع اليت كان يتبعها الـس         . العرش يف املمالك اجلديدة   
ويف مثل هذه احلالة فإن األمري وإن كان ذا قدرات عادية فإنه            . والتحسب ألي طارئ  

. اضطرته قوة غري عادية شديدة إىل التخلي عنه       سيستطيع أن حيافظ على عرشه إال إذا        
 عرشه، فإنه مع أول خطأ بسيط من احملتل، سيكون قادراً على استعادة             وحىت إذا فقد  

  .العرش
الذي اسـتطاع   " فرييرا"ا مثال واضح على لك وهو الدوق        وعندنا يف إيطالي   

م ال  1510عـام   " جوليوس"م وكذلك صد البابا     1484عام  " البنادقة"صد غارات   
مـن  حيث إن األمري الشرعي احملبوب      . لشيء سوى ِقَدم أسرته يف حكم هذه الدوقية       

 منه، ومن   شعبه أن يتخلص  شعبه الذي ال توجد له رذائل مفضوحة أمام الناس ال حيب            
ومن الطبيعي أن يتناسى األسباب والدواعي البـسيطة        . الطبيعي لشعبه أن يتمسك به    

اليت تدعوه لتغيري احلكام، حيث إنه إذا حدث تغيري مفاجئ، فإنه سيفسح الطريق أمـا               
  .تغيري آخر
  
  

M<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
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  الفصل الثالث
  

   الممالك المختلطة
  

فإذا كانت اململكـة ليـست      . إال يف املمالك اجلديدة   ال تكمن الصعاب حقاً     
آلخر قدمي فإن االضـطرابات     جديدة بالكامل، أي أا مملكة خمتلطة بعضها حديث، وا        

حتدث فيها بسبب الصعوبات الطبيعية اليت حتدث يف كل املمالك اجلديدة، وذلك ألن             
عتماد جيعلهم حيملون  على أمل حتسني أحواهلم وهذا االالناس يذعنون لسادم بإرادم  

السالح ضد حكامهم، وهم يف ذلك خمدوعون حيث أثبتت التجارب فيما بعد أـم              
وهناك ضرر طبيعي وحتمي ينتج عن هذه احلالة وهو يقع          . يذهبون من سيء إىل أسوأ    

على هؤالء الذين ساعدوا األمري يف السيطرة على مملكته سـواء كـانوا جنـوداً، أو                
ة إىل اإلصابات اليت ال حصر هلا اليت حتدث بسبب احتالل جزء            مساعدين له، باإلضاف  

  .جديد
وهكذا يتحول كل من أصيب يف معركة قمت ا للسيطرة على األرض عـدو        
لك، ولن تستطيع احلفاظ على صداقة من ساعدوك على احلصول على هذا اجلزء من              

ني صـارمة حيـث     حتقيق ما يتمنونه وال أن تطبق عليهم قوان       اململكة كما لن تستطيع     
وهلذا السبب على أي حال، فإنك أيها األمري        . هلم جبميل مساعدم لك    ستكون معترفاً 

حب الناس حىت تستطيع السيطرة على بالدهم مهما كانت          ستكون يف حالة دائمة إىل    
عشر ملك فرنسا، وعلى    " لويس الثاين "وهذه هي األسباب اليت جعلت      . قوة جيوشك 

 بال مشاكل، إال أنه سرعان ما فقـد الـسيطرة           "ميالن"تالل  الرغم من قدرته على اح    
منه يف املـرة األوىل،     مبفردها أن تستعيدها    " لودوفيكو"عليها حيث استطاعت قوات     

وذلك ألن سكاا الذين فتحوا له بواباا بإرادم قد اكتشفوا أم قد خدعوا بآمال مل               
، فلم يتحملوا استمرار حكم ملكهـم       كانوا يتوقعوا  ومل حيصلوا على أي ميزة       تتحقق
  .اجلديد

ومن املعروف أن األقاليم اليت تتمرد على أمرائها يصعب فقداا مرة أخرى بعد             
حرصاً على دعم موقفه     أكثر   -وبسبب سابق متردهم  –استعادا، حيث يصبح احلاكم     
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ن لذلك وعلى الرغم مـن أ     . ومعاقبة املتمردين وكشف املرائني وتقوية نقاط الضعف      
على احلدود كان كافياً ألن تفقد فرنسا سيطرا على         " لودوفيكو"جمرد ظهور الدوق    

يف املرة األوىل، إال أن فقدان السيطرة عليها مرة أخرى مل يكن ممكناً إال عندما               " ميالن"
وذلك لألسـباب   . حتالف اجلميع ضدها وبعد أن هزمت جيوشها وطردت من إيطاليا         

وقد أشرنا تواً إىل أسـباب      . طت يف املرتني األوىل والثانية    أي أا سق  . السابق ذكرها 
واآلن جيب أن نعرف أسباب سقوطها يف املرة الثانية وكيـف           . سقوطها يف املرة األوىل   

اإلجراءات اليت كان جيب اختاذها     كان ميكن لفرنسا أن تتجنب هذا السقوط وما هي          
دان السيطرة على جزء مـن      لو أن هناك حاكماً آخر يف مكان ملك فرنسا ليتجنب فق          

وأول ما جيب علينا أن نسأل عنه هو ما إذا كانت هذه األقاليم تتكلم نفس لغة        . مملكته
واحدة فإنه من الـسهل      واجلنسية فإذا كانت اللغة  . وجنسية الدولة اليت تضمها أم ال     

ضم هذه األقاليم والسيطرة عليها خاصة إذا كانت هذه األقاليم غري معتـادة علـى               
أما . حرر ولكي منلكها بسالم جيب أن تمحى األسر اليت كانت حتكمها من الوجود            الت

بالنسبة لبقية الشعب فإم سيظلون حتت إمرة األمري اجلديد طاملا أنه مل حيدث ما يغـري                
يغري من عادام، وهذا واضح فيما حدث يف كل مـن           من ظروف حيام السابقة، أو      

اليت انضمت لفرنسا منـذ وقـت       " ، ونورماندي بورجوندي، وبريتاين، وجاكسوين  "
طويل، وعلى الرغم من وجود بعض االختالفات البسيطة يف اللغـة، إال أن عـادات               

ومـن  . الشعوب كانت متشاة من جهة أخرى مما مكنهم من االستمرار يف االحتـاد            
ء أوهلما القـضا  : يسيطر على أرض ويريد أن حيتفظ ا البد أن يضع يف اعتباره أمرين            

عدم تغري أي قوانني أو ضـرائب       على األسرة احلاكمة السابقة قضاًء مربماً، وثانيهما        
خاصة ذه البالد وذه الطريقة ستصبح جزءاً من االحتاد يف وقت قصري جداً وتصبح              

  .الدولة كياناً واحداً
 وقوانينه  خمتلفة ولكن عندما يكون شعب األراضي املنضمة حديثاً يتحدث لغة        

خمتلفة، فإن الصعوبات اليت جيب التغلب عليها تصبح أكثر وتتطلب حظاً وفرياً      وعاداته  
وإحدى أفضل الطرق وأكثرها تأثرياً هي أن يقيم احلاكم اجلديد          . وحنكة للتغلب عليها  

وهذا هو مـا فعلـه      . وهذا سيجعل ملكيته هلا أكثر أمناً واستمراراً      . يف تلك األرض  
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لرغم من كل ما فعلوه هناك للسيطرة على الدولـة مل           فعلى ا . األتراك يف بالد اإلغريق   
فوجوده يف موقـع    . يكن من املمكن احملافظة عليها، لوال أن احلاكم ذهب وعاش هناك          

األحداث ميكنه من معاصرة االضطرابات، وهي ال تزال يف املهد ومـن مث معاجلتـها               
رابات فقـط   بسرعة، أما إذا عاش بعيداً عن تلك األرض فإنه سيعرف حبدوث االضط           

كما أن رجال األمري الرمسيني لن ينهبوا       . عندما تكون قد تفاقمت، وغري قابلة للعالج      
وإذا أرادوا أن يكونوا    . البالد، وسيسعد الرعايا بقرم من احلاكم واتصاهلم املباشر به        

أما إذا ظلوا علـى والئهـم       . فإم سيجدون كثرياً من األسباب ليحبوه     خملصني له،   
 أم ينحازون ضد احلاكم اجلديد فإن وجود األمري اجلديـد قريبـاً منـهم               القدمي، أو 

خارجية اب حماولة   كما أن إقامته ستجعل أي قوى       . سيكون سبباً للردع واخلوف منه    
  .وكلما طالت مدة إقامته فيها يصعب جداً جتريده منها. غزو تلك الوالية

يف عدة أمـاكن مميـزة      والعالج اآلخر وهو أفضل يتمثل يف زرع املستعمرات         
باألرض املستعمرة، ومن الضروري أن نفعل ذلك أو أن حنتفظ بعدد كبري م القـوات               

يستطيع إرسال  واملستعمرات ستكلف األمري أمواالً أقل، فهو       . املسلحة يف نفس املكان   
. بتكلفـة قليلـة   املستعمرين لإلقامة هناك باستمرار بدون أي تكلفة مادية يدفعها أو           

تقع فقط على هؤالء الذي ستؤخذ بيوم أو أراضيهم ملنحهـا للمقـيمني             واملضرة س 
اجلدد، وهذا يعترب نوعاً من احلماية للدولة، أما من تضرروا فإم لن يستطيعوا االنتقام              

أما الباقون الذين مل تصبهم مضرة فمن الـسهل         . من احلاكم إن ظلوا فقراء ومتفرقني     
فسوف جيردون مـن     املصري إن هم اعترضوا      دئتهم، حيث أم سيخشون لقاء نفس     

وخالصة القول أن املستعمرات ال تتكلف أي مال وستكون أكثر والًء           . ممتلكام أيضاً 
 على اإلضرار باحلاكم ما دامـوا       وأقل اضطراباً، أما املتضررون فسيظلون غري قادرين      

ا أو تـتم    وجيب أن نالحظ أن الرجال إما أن يستمالو       . متفرقني وفقراء كما أوضحت   
كما أم يثأرون ألنفسهم يف األمور الصغرية لكنهم ال يـستطيعون ذلـك يف     إبادم،  

. األمور الكبرية فإذا ما أضري الرجل مضرة كربى فال جيب علينا أن خنـشى انتقامـه               
ووجود القوات بدالً من استخدام طريقة املستعمرات سيكلف احلاكم ماالً أكثر، ممـا             

ـ        سيجعله ينفق كل عائدا    ون ضـمها   ت هذه املستعمرة يف احملافظة عليها، وبذلك يك
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خسارة مادية، وإضافة على أن ضرر القوات العسكرية كبري حيث يتأذى كـل مـن               
وهذه املضايقة اجلماعيـة للـشعب      . يعيش يف تلك األرض من عسكرة اجليش عليها       

ـ   . ستجعل من كل واحد منهم عدواً لك، ميكنه أن يفعل ما يضرك            ازهلم فهم باقون مبن
 اجليش عدمية الفائـدة بينمـا حتقـق          ستكون معسكرات  وعلى أي حال  . رغم اهلزمية 

  .املستعمرات فوائدها
عـل مـن    كما أن احلاكم الذي حيكم إقليماً أجنبياً كما أوضحت، جيب أن جي           

وأن . إلضعاف األقوياء منـهم   نفسه قائداً وحامياً جلريانه األقل قوة منه ويسعى جاهداً          
م أجنيب أقوى منه، فمن ال يرضى بذلك سيدعوه للتدخل إما خوفاً أو             حيذر أن يغزوه  

وأي بلـد   . الرومان إىل بالد اإلغريق   " اإليتوليون"طمعاً، وقد حدث ذلك حينما دعا       
إن أي أجنيب قوي    : وهناك قاعدة تقول  دخلها الرومان كان بناء على طلب من أهلها         

يدون هذا األجنيب مدفوعني يف ذلك      يدخل إىل بلد فإن كل املستضعفني من سكاا سيؤ        
 وال يتكبد األمري أي عناء يف ضمهم إليه ألم ينضمون بإرادم  . حبقدهم على حكامهم  

وجيب على األمري فقط أن حيذر من أن ينالوا سلطاناً كبرياً أو قـوة،              . إىل قواته الغازية  
ومن ال  . لني له حيث يتمكن من سحقهم، والسيطرة على اإلقليم باستخدام قواته واملوا         

  .يستطيع حتقيق ذلك سيواجه صعوبات ومشكالت ال حصر هلا
فقـد  . وقد ابتع الرومان دائماً هذه السياسة فيما سيطروا عليه من واليـات           

 السماح هلا   أقاموا املستعمرات وأقاموا عالقات محيمة مع الدول الضعيفة ااورة دون         
. محوا للحكام األجانب بالسيطرة عليها    وأضعفوا الدول القوية ومل يس    مبزيد من القوة    

" اآلخيني واأليتوليني "وسأضرب هنا مثالً بوالية اإلغريق حيث أقام الرومان صداقة مع           
كما أم أضعفوا مملكة مقدونيا وطردوا      . إال أمن مل يسمحوا هلم بالتوسع يف اإلقليم       

عفوا نفوذه كما مل    يف استمالتهم له دون أن يض     " فيليب"ومل يفلح صديقهم    " أنتيوكس"
  .باملوافقة له على السيطرة على أي والية يف املنطقة" أنتيوكس"تغرهم قوة 

ويف كل هذه احلاالت سلك الرومان مسلك األمراء احلكماء، الذين ال ينظرون            
إىل اضطرابات احلاضر فقط، ولكن أيضاً على ما سيقع منها يف املستقبل، ويتأهبون له              

إما إذا انتظرنـا إىل أن تـدامهنا        . لتنبؤ به ميكن عالجه بسهولة    فما ميكن ا  . قبل وقوعه 
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وحيدث هنـا مثلمـا     . لعلة ا وتستعصياملخاطر، فسيصبح العالج متأخراً عن موعده       
بدايتـها تكـون صـعبة      لون أـا يف     وفاألطباء يق . يف احلُميات غري املستقرة   حيدث  

العالج وهي يف ايتها    وصعبة  التشخيص وسهلة العالج بينما تكون سهلة التشخيص        
وهـي صـفة    (فإننا نرى اخلطر املتوقع قبل حدوثـه        . وهذا هو احلال يف أمور الدولة     

ولكن إذا تركناها تستفحل ويعرفها اجلميع      . فيسهل عالجه ) احلكماء من الرجال فقط   
فـإن الرومـان كـانوا      وهلذا  . فلن يوجد هلا أي عالج وهذا كله بسبب قصر النظر         

ات وهي ال تزال يف املهد واستطاعوا دائماً أن يعاجلوها، ومل يتيحوا            يكتشفون االضطراب 
فال مفر منـها وال     هلا فرصة لتزداد حىت يتجنبوا احلرب، وذلك ألن احلرب إذا بدأت            

 ولذلك فهم قد أعلنوا احلرب علـى        .ميكن تأجيلها إىل ملا هو يف صاحل الطرف اآلخر        
، علـى    يضطروا إىل حماربتهما يف إيطاليا     يف بالد اإلغريق حىت ال    " انتيوكس"و" فيليب"

ومل يستجيبوا لنصائح من طلبـوا      . الرغم من أنه كان متاحاً أمامهم جتنب كلتا احلربني        
  .منهم االنتظار والتريث ألن مرور الوقت قد حيمل معه خرياً أو شراً

ولن أحتـدث   . ولكن لنعد لفرنسا لنرى ما إذا كانت قد فعلت مثل ذلك أم ال            
فعلـه بطريقـة    حيث أنه ميكن حتليل ما      " لويس"ولكن عن امللك    " شارل"لك  عن امل 

وسـترى  . كما أنه قد حكم إيطاليا لفترة أطول      . أفضل، ولوضوح سياساته وممارساته   
فعل عكس كل ما جيب فعله للمحافظة على إقليم أجنيب          " لويس"أيها األمري أن امللك     

ول إيطاليا حيث طمعوا يف أن يكـسبوا        إىل دخ " لويس"امللك  " البنادقة"طمع  فقد دعا   
من وراء ذلك وأنا لن ألوم امللك على جميئه إىل إيطاليا وال على             " ملبارديا"نصف إقليم   

جاء رغباً يف تثبيت أقدامه يف إيطاليا، وليس ملصادقة         اجلزء الذي احتله منها، وذلك أنه       
" لويس"وجه امللك   فقد أوصدت كل األبواب يف      ولكن على العكس متاماً     . أهل البلد 

بسبب هذا السلوك، فاضطر لقبول أي حتالف يعرض عليه، وكان من املمكن خلططـه              
  .أن تنجح بسرعة شديدة لوال وقوع أخطاء أخرى منه أثناء تنفيذ تلك اخلطط

قد استعاد فوراً النفوذ الذي كان امللك       " ملبارديا"وامللك إذن حني سيطر على      
أصدقاء له  " الفلورنسيون"وأصبح  " جينوا"ه مقاطعة   قد فقده فقد استسلمت ل    " شارل"

فانزا "وأمراء  " فوريل"وأمرية  " بنتيقويل"و  " فرارا"وأدواق  " مانتوا "وتقرب إليه مركيز  
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عرف البنادقـة يف    وقد  ". لوكا وبيزا وسينا  "وأهل  " وبيزاو ورمييين وكامريينو وبيمبينو   
" ملبارديا"دد قليل من املدن يف      ذلك الوقت نتيجة طيشهم، ففي مقابل سيطرم على ع        

  .تركوا امللك حيكم أكثر من ثلثي إيطاليا
أن " لـويس "وتستطيع أيها األمري أن تدرك أنه كان من السهل على امللـك             

 لو أنه طبق القواعد األساسية اليت سبق أن أشرت          يستعيد النفوذ الفرنسي على إيطاليا    
فقد كانت  . واضحي الضعف ريي العدد   إليها وسيطر حبزم على حلفائه الذين كانوا كث       

يرضوا بالوجود حتت إمرتـه     خماوفهم كبرية سواء من الكنيسة أو من البنادقة الذين مل           
وسلطانه وقد كان حلفاؤه الضعفاء مضطرين إىل االلتصاق به، وكان بإمكانـه ومـن              

فعل عكس ذلك متامـاً  " لويس"خالل مساعدم له أن يتغلب على مناوئيه لكن امللك    
. ليبسط نفوذه على إقليم رومـا     " الكسندر"فلم يكد يصل إىل ميالن حىت ساعد البابا         

ومل يدرك امللك أنه بذلك قد أضعف نفسه وابتعد عن حلفائه الذي جلئوا إليه، ولطلوا               
وقـد  . ه، كما أنه ضاعف من نفوذ الكنيسة بإضافة قوته الوقتية إىل قوا الروحية            محايت

فقد اضطر إىل أن يأيت بنفسه      .  امللك إىل سلسة أخطاء أخرى     أدى هذا اخلطأ األول من    
يكون حاكماً  ه من أن    عند حدود معينة، ومينع   " الكسندر"إىل إيطاليا ليوقف نفوذ البابا      

وفقد أصدقاءه، كما   لكنه مل يرض بأنه قد ساهم يف زيادة قوة الكنيسة           " توسكانيا"على  
نابويل إال أنه اقتسمها مع ملك أسـبانيا،        أنه كان يتمىن يف ذلك الوقت أن ينال مملكة          

وبينما كان هو الوحيد املتحكم يف إيطاليا أصبح اآلن له شريكاً، فتالشـت اآلمـال               
املعلقة عليه وأصبح الناس غري مقتنعني به وباحثني عن غريه وبدالً من أن يأيت مبلـك                

  .موال له، ختلص منه وأتى بغريه قادر على طرده هو من هناك
ة يف متلك األشياء أمر طبيعي وعادي جداً ومن يستطيع حتقيق ذلـك             إن الرغب 

ميدحه الناس وال يلومونه، ولكن من يريد التملك وال يستطيع حتقيقه فإنـه يـود أن                
فإذا كانت فرنسا يف ذلك     . ا لوم كثري  ينجح مهما كلفة األمر فيقع يف أخطاء ينال عنه        

 نابويل فقد كان جيب عليها أن تفعل        الوقت وبقواا اخلاصة قادرة على السيطرة على      
وإذا كانت ال تستطيع فكان جيب عليها أال تقتسمها فإذا كـان هنـاك عـذر                . ذلك



 نيقوال مكيافيللي                                                 ألميركتاب

  ali_hantool@hotmail.com: البريد االلكتروني - علي محمد المسلمي:طباعة -أكرم مؤمن  ترجمة –مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع : الناشر

26 

مع البنادقة وهو أن ذلك االقتسام قد مسح مللك فرنسا بإجياد موضع            " ملبارديا"القتسام  
  .رة لذلكقدم له يف إيطاليا، فإن التقسيم الثاين حيسب عليه فال توجد ضرو

سحق القوى الصغرية، وزاد    : ذا يكون امللك لويس قد ارتكب مخسة أخطاء       و
قيام دولة واحدة يف إيطاليا، وجاء بأجنيب قوي جداً إىل داخـل الـبالد ومل               من نفوذ   

قد امتد  " لويس"ولو كان امللك    . يذهب ليعيش هناك بنفسه، ومل ينشئ أي مستعمرات       
إال أنه ارتكب اخلطأ السادس وهو      .  كثرياً به العمر، ملا أضري من هذه األخطاء اخلمسة       

قط لو مل يكن قـد دعـم قـوة          وقد كان ذلك ضرورياً ف    . جتريد البنادقة من الوالية   
ومبا أنه قد فعل كل ذلك فكان من األجدر به أال           . ، وأتى باألسبان إىل إيطاليا    الكنيسة

م أن يـصدوا    يسعى إىل التخلص من البنادقة أبداً ألم إذا كانوا أقويـاء وبإمكـا            
ألم لن يقبلوا بأي شيء حيدث فيها وخيرجهم منها من          وذلك  " ملبارديا"حماوالت غزو   

جهة، ومن جهة أخرى لن يقدم أي طرف آخر لرتعها من فرنسا وإعطائها للبنادقـة،               
  .وال يوجد من عنده الشجاعة ليهاجم االثنني معاً

" الكـسندر "إىل  " مانارو"قد سلم   " لويس"وإذا كان هناك من يرى أن امللك        
احلرب فإين أرد عليه مبا ذكرته من أسـباب         فادى  إىل األسبان حىت يت   " نابويل"ومملكة  

فاحلرب مل يـتم   . وبأنه ال جيب علينا أن نترك االضطرابات تثور يف مقابل جتنب احلرب           
جتنبها يف هذه احلالة ولكنها تأجلت فقط والتأجيل ن يضر أي أحد سواك أنت يا مـن                 

كان بسبب  " لويس"هذا املوقف الذي اختذه امللك      ن  أأما إذا ادعى البعض     . إليهتسعى  
أن يطلقه البابا من زوجتـه ويـسند       وعد مع البابا بأن يقوم بتلك احلملة حلسابه على          

فإين أرد على ذلك مبا سوف أذكره فيما بعد عن وعود األمراء    " روهان"كاردنالية إىل   "
ألنه مل يفعل مثلمـا فعـل       " ملبارديا" "لويس"ع امللك   وهكذا أضا .وكيف ينبغي تناوهلا  

وهذا املر ليس معجزة ولكنه     . على أقاليم وأرادوا االحتفاظ ا    اآلخرون الذين استولوا    
وقد " ناتس"يف  " روهان"وقد حتدثت يف هذا املوضوع مع الكاردينال        . منطقي وطبيعي 

بـأن الفرنـسيني ال   وأجبته . ربإن اإليطاليني ال يعرفون معىن احل   : قال يل الكاردينال  
. أن تصبح قوية جـداً    يعرفون معىن السياسة ألم لو عرفوا معناها ما مسحوا للكنيسة           

إن فرنسا هي سبب عظمة الكنيسة يف إيطاليا ويف أسبانيا وهي أيـضاً             : والتجربة تقول 
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ن أ"ومن هنا ميكننا استنتاج قاعدة عامة ال ختيب إال فيما ندر وهـي              . سبب سقوطها 
كل من يتسبب يف أن يقوي غريه يهلك نفسه، ألنه إمنا يفعل ذلك إمـا باحليلـة، أو                  

  ".مها موضع شك ممن يصل إىل السلطةوهاتان الصفتان . بالقوة
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  الفصل الرابع 
  

  سكندر على خلفائه بعد وفاتهرد مملكة داريوس التي احتلها اإل لماذا لم تتم
  

بالنظر إىل الصعاب اليت تكمن يف االستيالء على دويالت جديدة، قد يتعجب            
 األكرب وقد أصبح سيد آسيا خالل أعوام قليلة، لكنه مل يكد            اإلسكندرالبعض من أن    

الواليات إال أن الواليات كلها      وكان من املتوقع أن تثور مجيع     . حيتلها حىت وافته املنية   
مل تتمرد على خلفائه وعلى أي حال، احتفظ خلفاؤه مبلكها ألنفسهم ومل يواجهوا أي              
متاعب فيما بعد سوى تلك املتاعب اليت حدثت بني بعضهم البعض بسبب مطـامعهم              

  .الشخصية
إما أن يكون   : يقتني للحكم روأرد على ذلك بأن تاريخ حكم املمالك سجل ط        

م متمثالً يف أمري وأتباعه الذين يعملون كوزراء جبانبه، ويـشاركون يف الـسلطة              احلك
 منه أو يكون احلكم ألمري ومعه عدد من البارونات الذين ال يعتمدون يف              بدعم وتأييد 

وهلؤالء البارونات دويالت ورعايا    . قوم على األمري وإمنا على أصالة عائالم القدمية       
ويف الـدول   . ارتباطاً وثيقاً اياهم أسياداً هلم، ويرتبطون م      خاصني م، ويعتربهم رع   

اليت حيكمها األمري وأتباعه، يكون لألمري سلطات أكثر، حيث ال يوجد بالدولة من هو              
وزراء ومسئولني بدولة األمـري،     أعلى منه مقاماً، واآلخرون الذين يأمترون به هم جمرد          

  .وال يوجد من يعطيهم أكثر من حقهم
.  النوعني ومها األتراك وملـك فرنـسا        يوجد مثالني هلذين   رن احلايل ويف عص 
حيكمها حاكم واحد، والباقون هم خدامه، وهو قد قسم اململكـة إىل  فاململكة التركية  

لكن . سنجقيات يرسل إليها العديد من اإلداريني، ويغريهم، أو يستدعيهم حسب هواه          
مكانتهم معروفة جيداً لرعايا الدولـة،      حماط بعدد كبري من قدامى النبالء و      ملك فرنسا   

وهم أيضاً حمبوبون منهم، وهلم امتيازات ال يستطيع امللك أن حيرمهم منها وإال عرض              
سيجد أنه من الصعب جداً االسـتيالء       إن من ينظر إىل هاتني الدولتني       . نفسه للخطر 

 حالـة   على الدولة التركية لكن السيطرة عليها سهلة جداً ألسباب عديدة وذلـك يف            
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أما مملكة فرنسا فمن السهل جداً إسقاطها لكن السيطرة عليها أمـر شـديد              . هزميتها
  .الصعوبة

إن أساب صعوبة احتالل اململكة التركية هي أن الغازي لن جيد ترحيبـاً مـن               
األمراء املوجودين باململكة، وال يأمل يف أن تساعده يف محلته حركات متـرد بزعامـة               

فمن الـصعب إفـساد     . بني من امللك لألسباب املذكورة سابقاً     هؤالء الذين كانوا مقر   
هؤالء القوم ألم مجيعاً عبيد للسلطان، وأتباع له، وحىت لو متكنا من إفسادهم، فلـن               

. نستفيد من ذلك كثرياً ألم لن يستطيعوا ضم الشعب إليهم لألسباب السابق ذكرها            
اك أن يواجهم قوام املتحدة،     سلطان األتر لذلك فإن على من يرغب يف اهلجوم على         

آخـرون ضـد    وأن يعتمد على قواته وليس على ما ميكن أي حيدث من مترد يقوم به               
السلطان ولكن مبجرد أن يتمكن من هزميته يف معركة واحدة حبيث ال ميكنه تكـوين               
اجليش مرة أخرى فلن يكون هناك أي خطر عليه سوى من العائلة املالكة، فإذا أبيدت               

لذين كانوا حول امللك قبل     ون ا رة، فن يوجد بعد ذلك من خيشاه أما اآلخر        هذه األس 
 النصر، فال   ملنتصر مل يعلق أي أمل عليهم قبل      النظر، فال خوف منهم اآلن، فإذا كان ا       

  .جيب أن خيشاهم بعد النصر
والعكس صحيح يف املمالك اليت حتكم مثلما حتكم مملكة فرنسا، وذلك ألنـه             

ة، فالبد أن يكون منهم الساخطون      باستمالة بعض بارونات اململك    إليهاميكن الدخول   
أن يفسحوا الطريـق     ميكنهم   -لألسباب السابق احلديث عنها   –وهؤالء  . وحمبو التغيري 

   .لك، وجيعلوا لك النصر سهالً ميسراً
االحتفاظ ذا امللك فيما بعد فإن املشكالت الـيت         ولكن فيما يعد إذا أردت      

أ يف الظهور وسيكون سبب املشكالت هم هؤالء الـذين سـاعدوك            ليس هلا اية تبد   
ويصبح التخلص ائياً من أسرة األمـري غـري         . والذين تعسفت معهم على حد سواء     

وألنك لن تستطيع إرضـاءهم     . كاف ألن النبالء سيبقون ويتزعمون الثورات اجلديدة      
  .أو القضاء عليهم، وستفقد الوالية عندما حتني أول فرصة لذلك

فإنك ستجدها مماثلة للمكلـة     " داريوس"واآلن إذا تأملت طبيعة حكومة مملكة       
أن يسقطها بالكامل أوالً بغزو مجيع أراضـيها        " االسكندر"التركية، ولذلك كان على     
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استتبت األحوال يف الوالية لإلسكندر وذلك لألسباب       " داريوس"وبعد النصر وموت    
 اظلوا متحدين ملا ثارت أي مشكالت ولعاشو      ولو أن خلفاءه    . اليت ناقشناها فيما سبق   

فمن املستحيل إذن   . فيها يف سالم ولكن مشكالم قد حدثت فيما بني بعضهم البعض          
وهذا هو سر الثـورات      أن السيطرة على دول متحدة مثل فرنسا مبثل هذه السهولة         

 وذلـك نظـراً   . الرومان يف أسبانيا وفرنسا واليونان    اليت قامت بني وقت وآخر ضد       
ومل تستتب األمور حلكم الرومان املزعـزع إال        . لوجود إمارات عديدة يف تلك الدول     

وعنـدما  . ال بديل هلم   الرومان سادة    وأصبحعندما انتهى ذكر هذه اإلمارات وحميت       
دب اخلالف بني الرومان كان يف مقدور كل واحد منهم أن يعتمـد علـى مـساندة                 

لرومان مل يتم اعتبارهم حكاماً هناك إال بعد        لكن ا . منطقته له حيث كون سلطاناً لنفسه     
  .انقراض األمراء من األسر احلاكمة القدمية

 األمور فليس لنا أن نعجب للـسهولة الـيت سـيطر ـا               هفإذا نظرنا إىل هذ   
" بايروس"اإلسكندر على آسيا، وال الصعوبات اليت القاها غريه ممن فتحوا أقاليم مثل             

د على قدرة الفاتح سواء عظمت أم تضاءلت لكن األمر          ألن ذلك ال يعتم   . وغريه كثري 
  .يتوقف على ظروف خمتلفة
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  الفصل الخامس
  

   طريقة حكم المدن والممالك التي كانت تعيش قبل احتاللها
  
  ها الخاصةن في ظل قواني

  
احلياة احلرة يف ظل    عندما تكون تلك املدن اليت مت االستيالء عليها معتادة على           

فإما أن يلغيها األمري أو أن يذهب        :ها اخلاصة، هناك ثالث طرق للسيطرة عليها      نقواني
مع دفع  بنفسه، ويعيش هناك أو أن يسمح هلا باالستمرار يف استخدام القوانني السابقة             

ونوجد داخل الدولة حكومة مكونة من عدد قليل ممن حيافظون علـى والـا              . اجلزية
ن هذه احلكومة اليت شكلها األمري تعرف أا ال ميكن هلا أن تـستمر بـدون                وأل. لك

. ومحايته، فهي ستفعل كل ما يف وسعها للحفاظ على هذا الرضا وهذه احلماية            رضائه  
ومن جهة أخرى فإن املدينة اليت اعتادت احلياة حبرية ميكن السيطرة عليها من خـالل               

  .أردت أن تستثمر هذه السيطرةك إذا مواطنيها أكثر من أي طريقة أخرى، وذل
ومثال ذلك هم اإلسربطيون والرومان حيث سيطر اإلسربطيون علـى أثينـا            

خـرب  بينمـا   . وطيبة من خالل حكومة قليلة العدد، إال أم فقدوا السيطرة عليها          
الرومان كابو وقرطاجنة ونومانطة من أجل السيطرة على اليونان بنفس الطريقة الـيت             

ها اخلاصـة، إال    نإلسربطيون تقريباً وذلك بتركها حرة تعيش يف ظل قواني        استخدمها ا 
حىت يضمنوا االحتفاظ   واضطروا إىل ختريب كثري من املدن ا        . أم مل ينجحوا يف ذلك    

ومن يصبح  . ا، ففي احلقيقة مل تكن هناك طريقة أكيدة لإلبقاء عليها سوى التخريب           
قع أن تقضي هي عليه، ألا ستجد دائماً الـدافع          وال يدمرها فليتو  حاكماً ملدينة حرة    

وهي أشياء ال تنسى ال مبرور الزمن وال مبا         . للتمرد باسم احلرية وباسم أحواهلا القدمية     
ومهما فعل احلاكم ومهما احتاط لألمـر فـإن أهـل املدينـة             . يناله أهلها من مزايا   

ث يف بيزا بعـد أن      وذلك مثلما حد  سيستجيبون لندائها فوراً عند حدوث أي طارئ،        
ولكن عندما تكون املدن أو     . واستعبدوها لسنوات عديدة  " الفلورنسيون"سيطر عليها   

األقاليم قد ألفت احلياة يف ظل أمري وأسرة حاكمة مث ختتفي هذه األسرة متاماً، فإن هذه                
 ال جيدون أمـرياً هلـم، وال        املدن قد اعتادت على الطاعة من جهة، ومن جهة أخري         



 نيقوال مكيافيللي                                                 ألميركتاب

  ali_hantool@hotmail.com: البريد االلكتروني - علي محمد المسلمي:طباعة -أكرم مؤمن  ترجمة –مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع : الناشر

32 

حياة احلرية، هلـذا     االحتاد حتت راية واحدة خيتارونه من بينهم وال يعرفون           يستطيعون
فإم لن يقدموا على محل السالح بسرعة وسيتمكن األمري من االنتصار عليهم بسهولة             

لكن يف اجلمهوريات تكون احلياة أفـضل والعـداء         . شديدة ومن دعم موقفه وتأمينه    
لى عن ذكريات حريتـها     أشد، فالناس لن تتخ   أشد، كما أن الرغبة يف االنتقام تكون        

  .لذلك فإن الطريقة األكيدة هي إما أن خنرا، أو أن نقيم فيها. القدمية بسهولة
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  الفصل السادس 
  

   وجيوشهبقدراتهألمير يدة التي ضمها ادحول الواليات الج
  

ال عجب إذا كنت قد قدمت أمثلة حديثة جداً سواء فيما خيـص األمـري أو                
يسريون وذلك ألن الناس دائماً     .  حديثي عن الواليات اجلديدة    أثناءالوالية وذلك يف    

والعاقـل مـن   . يف الدروب اليت طرقها غريهم، وأن حتاكي أعماهلم أعمال اآلخـرين      
يتبع آثار اآلخرين، ويقلدهم متاماً وال أن حيقق ما حققوه مـن            الرجال ال يستطيع أن     

 والتميز فسيصيبه نفحة منها على أي       أنه إن مل يبلغ حصتهم من العظمة      إال  . جناح ومتيز 
وهو ذا يفعل مثلما يفعل الرماة احملترفون الذين يصوبون إىل نقطة أعلى مـن              . حال

اً جداً وهم على علم مبدى الرمي املمكـن  النقطة اليت يردوا حيثما يكون اهلدف بعيد     
صويب على ما هو أبعد يصيبون اهلدف املقـصود         وهم بالت  .للقوس الذي يستخدمونه  

  .متاماً
وعلى هذا األساس أقول بأن السيطرة على األمور يف الواليات اجليدة تتفاوت            

إلمـارة إال   وملا كان أي فرد عادي ال يصل إىل مرتبة ا         . تبعاً لقدرات من يستويل عليها    
من واقع قدراته الفائقة أو حظه السعيد، فإن أحد هذين األمرين خيفف ما يلقاه مـن                
مصاعب كثرية ومع هذا فإن من ال يعتمد على حسن الطالع حيفظ نفسه على أفـضل                

األمري أيضاً هو إقامته يف اإلقليم اجلديد، إذا مل يكن    ومما خيفف العبء اجلديد عن      . حال
التحدث عن هؤالء احلكام بفضل ما لديهم من قدرات عالية،          إذا أردنا   أما  . لديه غريه 

 -عليه الـسالم  –" موسى"وليس بفضل حظهم السعيد، فسنجد أن أعظمهم مجيعاً هو          
على الرغم من أننا ال ينبغي لنا أن نتحدث         . وغريهم"  ورومولوس وتيسيوس  كورش"و

ألنه ذو   يظل جديراً باإلعجاب     عن موسى ألنه رسول اهللا الذي نفذ ما أمر به، إال أنه           
 أما كورش وغريه ممن ورثوا املمالك       - وتعاىل سبحانه–فضل أهله ألن يكون كليم اهللا       

فما قاموا به م أعمال وما حققوه ال خيتلف         . وأسسوها فإم مجيعاً يستحقون اإلعجاب    
حيام وإذا ما تفحصنا    .  رغم أنه كان رسوالً    -عليه السالم –كثرياً عما قام به موسى      

لكن ما حصلوا عليه من فرص      . وأعماهلم لن جند أم قد ركنوا إىل احلظ يف أي سيء          
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ولوال هذه الفرص لـضاعت     . هو ما ساعدهم على صياغة ما حوهلم فيما رأوه مناسباً         
  .وبدون تلك القدرات ملا كان للفرص أي معىن. قدرام أدراج الرياح

إسرائيل عبيـداً يف مـصر وأن       وهكذا كان من الضروري ملوسى أن جيد بين         
مستعدين للسري خلفـه ليتخلـصوا مـن        يضطهدهم املصريون، وذلك حىت يكونوا      

ألبـا، وأن يتـرك يف      البقاء يف   " رومولوس"وكان من الضروري أال يستطيع      . العبودية
وكان مـن الـضروري     . العراء يوم مولده حىت يصبح ملك روما ومؤسس تلك األمة         

 الفرس ساخطون على إمرباطورية امليـديون، وأن يكـون          أن" كورش"أيضاً أي جيد    
وما كان لتيسيوس أن يظهر قدراتـه       . امليديون ضعفاء وخمنثني بسبب طول فترة السلم      

فهذه الفرص قد سنحت هلؤالء الرجال وساعدم       . لوال أنه وجد أن األثينيني مشتتون     
ة أوطام ويزيـدوا    وهم بذلك يزيدون من رفع    . صفام العظيمة على االستفادة منها    

  .فالحاً وسعادة
إن من يستفيدون من قدرام حىت يصبحوا أمراء حيـصلون علـى اإلمـارة              

والصعوبات اليت تواجههم يف ذلك ترجع إىل       . بصعوبة، إال أم حيافظون عليها بسهولة     
حد ما إىل القواعد والتعديالت اجلديدة اليت يضطرون إىل إدخاهلا حىت يستتب السالم             

واليام وجيب أن ندرك أنه ال يوجد أصعب من بدء نظام جديد لتـسيري األمـور                يف  
. فنجاحه مشكوك يف أمره وليس هناك ما هو أخطر من التعرض هلذا األمـر             . وتنفيذه
يريد اإلصالح البد له من أعداء وهم مجيع من كانوا يستفيدون مـن النظـام   ألن من   

ويرجع هـذا   . استفادم من النظام اجلديد   القدمي، وهناك أيضاً من يؤيده بفتور رغم        
خصومهم الذين يساندهم القانون، ومـن ناحيـة         إىل خوفهم من     -من ناحية –الفتور  

وعلى هذا فـإن املـصلح      . أخرى إىل أن الناس ال تؤمن باجليد إال بعد أن جتربه فعالً           
راً، حىت   دفاعاً فات  يهامجه خصومه حبماس شديد يف كل فرصة، بينما يدافع عنه اآلخرين          

لذلك فإننا إذا أردنا أن نتناول      . أنه يواجه خطراً كبرياً جداً وهو ما بني أولئك وهؤالء         
هذه القضية بدقة، البد لنا أن نعرف أوالً ما إذا كان املـصلحون يعتمـدون علـى                 

استمالة وبعبارة أخرى هل هم قادرون على       . أنفسهم، أم أم يعتمدون على اآلخرين     
لن حيققـوا    وضعوه هلم أم أم يستطيعون فرضه؟ ففي احلالة األوىل           غريهم لينفذوا ما  
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أما إذا استطاعوا االعتماد على سطوم ولديهم       . وال ينجزون شيئاً  . سوى فوزاً ضعيفاً  
وذه الطريقة استطاع مجيع    . القدرة على استخدام قوم فإم ال يفشلون إال فيما ندر         

باإلضافة إىل  –وذلك  .  فشل فيه غري املسلحني منهم     األنبياء املسلحني أن ينتصروا فيما    
ومن السهل حتفيزهم لشيء، ما ولكن من        يرجع إىل أن طبيعة البشر متقلبة        -ما ذكرناه 

الصعب استمرار هذا احلافز ولذلك جيب أن نرتب أمورنا حىت ميكننـا أن نـستخدم               
 -عليه السالم –وسى  ولو كان كل من م    .  عنه ارتدواالقوة معهم لنردهم إىل اإلميان مبا       

وكورش وتيسيوس ورومولوس عزالً من السالح ملا استطاعوا أن جيعلـوا اآلخـرين             
حيترمون دساتريهم لفترات طويلة، وهذا هو ما حدث يف عـصرنا احلـايل مـع األخ                

 يف تطبيق شريعته اجليدة عندما بدأ الكثري من         و سافونا حيث فشل فشالً ذريعاً     جريوالم
ومل يكن لديه القوة اليت متكنه من أن جيربهم للعودة إىل اإلميان مبـا              الناس يف الكفر به     

جيدون صعوبة كبرية يف شق طريقهم،      وعلى ذلك فإن من هم مثل هذا الرجل         . يقوم به 
فهم يقابلون مجيع األخطار يف طريقهم، والبد هلم من التغلب عليها مبا ميلكـون مـن                

ويـسحقوا مـن     إىل مكانة عند قومهم      قدرات ولكن مبجرد أن يتغلبوا عليها ويصلوا      
  .حيسدهم عليها ميكنهم أن يظلوا أقوياء مكرمني وسعداء

ولكل هذه األمثلة الواضحة اليت ضربتها أضيف مثاالً آخر أقل منها، وهو على             
السرياكوزي الذي " هريو"إنه مثال . أي حال مثال ميكن مقارنته جبميع احلاالت املماثلة

مطلقاً ألن  ومل يتدخل احلظ يف ذلك      .  أن كان جمرد فرد عادي     أصبح أمري سرياكوز بعد   
أهل سرياكوز الذي كانوا مضطهدين قد اختاروه رئيساً هلم، وقد ارتقى مبا لديه مـن               

مل يكن ينقصه لكي    : " وكما قال عنه الكتاب    .قدرات من هذا املركز إىل مرتبة اإلمارة      
د ألغى نظام املندية القدمي وأحـل       وق. " سوى اململكة  -وهو مازال فرداً عادياً   –حيكم  

وعندما أصبح عنـده  . وختلى عن مجيع األحالف القدامى وعقد غريهاحمله نظام جديد    
وبينما وجـد   . من اختياره أصبح قادراً أن يعتمد على ذلك وهو آمن         أصدقاء وجنود   

  .صعوبة يف الوصول إىل مكانته إال أنه مل يتعب كثرياً يف احملافظة عليها
  

M<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
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  الفصل السابع
  

   الممالك الجديدة التي يتم الحصول عليها بقوة اآلخرين أو بالصدفة
  

إن من ارتفع من مكانة املواطن العادي إىل منصب األمري مبحـض الـصدفة ال     
 مـن الـصعاب     اً، إال أنه يواجه كثري    يواجه سوى متاعب قليلة حىت يصل هلذه املكانة       

وهم ال جيدون أي صعاب يف طريق املناصـب         .  على هذا املنصب   عندما يريد احلفاظ  
ومـن  . أما ما جيدونه من صعاب فإا حتدث بعدما يستقرون فيها         . ألم يطريون إليها  

أمثال هؤالء من حصل على دولة يف مقابل املال أو تفضالً ممن مينحه هذا املنصب كما                
، وهم من جعلـهم     "وهيلسبونتأيونا  "حدث يف كثري من احلاالت اإلغريقية يف مدن         

ومن أمثال من   . سالمته وسلطانه أمراء للسيطرة على هذه األماكن من أجل        " داريوس"
هؤالء أيضاً األباطرة الذين ارتفعوا إىل تلك املناصب برشوة اجليش، حيث اعتمـدوا             

ومها أمـران ال    . اعتماداً تاماً على النوايا احلسنة ملن يساعدهم، وعلى حسن طالعهم         
وهم ال يعرفـون كيفيـة      . تمران طويالً وال يظالن ثابتني بنفس القدر بصفة دائمة        يس

وإن مل يكـن هـذا الفـرد        . احملافظة على الواليات ومل ميروا مبواقف متكنهم من ذلك        
وهـم يف   . العادي الذي عاش حياة عادية ذا عبقرية فذة، فلن يعرف كيف يأمر وينهى            

ألم ال ميلكون قوات تدين هلم بالوالء، إضافة  يستطيعوا احلفاظ على أنفسهم     ذلك لن   
 لـن   -مثلها يف ذلك مثل أي شيء آخر ينمو سريعاً        –على أن الدول اليت تنمو سريعاً       

.  ـب عليهـا    عاصفةتستطيع أن تثبت جذورها وتتعمق كما أا تتدمر بسبب أول           
ختاذ خطوات  وهناك استثناء كما قلنا وهو أن يكون من وصل إىل اإلمارة قادراً على ا             

حيافظ ا على ما ألقاه إليه حسن طالعه، مث بعد ذلك يضع األسس اليت يضعها غـريه                 
  .قبل أن يصبحوا أمراء

صـول إىل   وومهـا جيـسدان ال    وسوف أضرب هنا مثالني قد قفزا إىل ذاكريت         
" فرانتشـسكو سفورتـسا   : مارة إما بالقدرة، أو حبسن الطالع، وهذان املثاالن مها        إلا
ب دوق ميالنو بالوسائل املناسـبة وبـسب      " فرانتشسكو"فقد اصبح   ". رجياقيصر بو "و

قليل من املعاناة حافظ على ما قد حصل عليه بعد          بو. ، بعدما كان مواطناً عادياً    قدراته
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املعروف باسم دوق   " بورجيا"ومن جهة أخرى حصل قيصر      . مروره بصعوبات كبرية  
، وذلـك علـى     عندما فُقد هذا النفوذ   على امللك بفضل نفوذ والده، وفقده       " فالنتني"

الرغم من أنه بذل كل ما ميكن أن يقوم به رجل حكيم، حىت يوطد أقدامه يف واليـة                  
 قواعد البناء يف وقتـها      يرسومن مل   . حصل عليها بسبب ما لغريه من قدرات وسالح       

مـا   ميكنه أن يفعل ذلك فيما بعد رغم ما يف املر من خطر على البناء نفسه، و                املناسب
ولو نظر املرء بعني االعتبار إىل اإلجراءات الـيت         . فيه من عناء على مهندس هذا البناء      

اختذها الدوق فسوف يالحظ قوة األسس اليت وضعها لسلطانه القادم، وتأمـل هـذه             
، فما قام به الدوق ال يفوقه شيء آخر، وال يقلل من قيمته أنـه               اإلجراءات شيء الزم  

فهذا ليس خطأه، ولكنه كان بسبب سوء حظه الـشديد          وسائل غري ناجحة،    استخدم  
  .ليس إال

السادس أن يعلي من شأن ابنه الدوق كان عليه أن مير           " اإلسكندر"عندما أراد   
وأول ما واجه من مشكالت هو أنه مل جيـد          . بكثري من الصعاب يف احلاضر واملستقبل     

ن حماولته لكي يـسيطر     وكان يعلم أ  . سبيالً جلعله حاكماً ألي والية ال ختص الكنيسة       
كانتـا  " فائرتا ورميـيين  "ألن  وذلك  . على مدن الباب لن ترضي دون ميالنو والبنادقة       

يف باإلضافة إىل أنه الحظ أن القـوات املـسلحة          . حتت محاية البنادقة يف ذلك الوقت     
غيطاليا خاصة تلكالقوات اليت ميكنها أن ختدمه كانت حتت إمرة أولئك الذين خيشون             

ابا، وهو بالتايل ال ميكنه أن يعتمد عليهم وذلك ألا مجيعاً كانت حتت قيـادة               عظمة الب 
ولذلك كان من الضروري بالنسبة له أن جيعل احلالـة          . تباعهماأاألورسيين وكولونا و  

 يف إيطاليا تضطرب، وأن يثري الفنت يف الواليات اإليطالية حىت يضمن الـسيادة              الراهنة
وبـسبب  –يسرياً بالنسبة له حيث وجد أن البنادقـة         وقد كان ذلك    . على جزء منها  
وهو مل يعرض ذلك فحسب بل      .  قد دعوا الفرنسيني إىل دخول إيطاليا      -دوافع أخرى 

وهكذا جاء امللك إىل إيطاليـا مبـساعدة        . إنه سهله بإاء الزواج الول للملك لويس      
ه البابا قـوات    ومل يكد امللك يصل إىل ميالن حىت أخذ من        . البنادقة ورضاء اإلسكندر  

وبعدما مت له ما أراد وسيطر      .  اليت أمكن فتحها بسبب شهرة امللك      حلملته على رومانا  
أوهلما : ، أعاقه عن االحتفاظ ا والتقدم أمران اثنان       "الكولونيني"وهزم  " رومانا"على  
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 النية الفرنسية مبعىن أنه خشي أن تتخلى عنه قوات       أنه شك يف والء قواته، وثانيهما هو      
ألورسيين اليت سبق له استخدامها وحققت له النجاح، وهو خيشى يف نفس الوقت أن              ا

. فهي قد ال تعوقه عن التوسع فقط بل قد تسلبه ما فتحه حىت اآلن             . تكون سبباً لفشله  
كما خشي أن يفعل امللك نفس الشيء، وكان دليله على ذلك أنه بعدما سيطر علـى                

أما بالنسبة للملك فقـد تنبـه       " األورسيين" عنه   فتخلف" بولونيا"أغار على   " فائئرتا"
فأوقفه امللك عن هـذه     " توسكانيا"وهاجم  " أوربينو"لنواياه عندما استوىل على دوقية      

 أو أن   ومنذ ذلك احلني عزم الدوق على أال يعتمد على أسلحة غري أسـلحته            . احلملة
 أحـزاب   يعتمد على حسن طالع خيص أحداً غريه، وكان أول ما فعله هو إضـعاف             

على صفه مجيـع أتباعهمـا مـن        يف روما وذلك بأن جذب      " الكولونا:و" األورسيين"
 أعماالً  زل هلم العطاء وعينهم يف مناصب، ووالهم      األعيان، وجعلهم من تابعيه بأن أج     

كل حسب قدره، وخالل شهور قليلة انقطعت صلتهم بأحزام والتـصقوا بالـدوق             
نتهز الفرصة لكي يبطش بزعماء األورسيين حني       بشدة وبعد أن سحق زعماء الكولونا ا      

 حـني رأوا أن عظمـة الـدوق         وكان األورسينون . واتته الفرصة فأحسن استغالهلا   
ويف ذلك احلني قامت    " ماجيوين"والكنيسة ستعين سقوطهم قد دعوا إىل عقد جملس يف          

، وظهرت أمـام الـدوق أخطـار ال         "رومانا"وحدثت اضطرابات يف    " أوربينو"ثورة  
صى، لكنه استطاع أن يتغلب عليها كلها مبساعدة الفرنسيني وبعد أن استعاد مسعته             حت

أو أي قوات أجنبة ومل يغامر بالتحالف مع أي منها فلجأ           مل يعد يثق بالقوات الفرنسية      
للخداع فأخفى أغراضه احلقيقة جيداً، حىت سامله األورسينون، وذلك بأن نزع كل من             

 واملالبس واجلياد حىت    شكوك بأن أغدق عليه باملال    من  " ولوبا"كان لدى ممثلهم السيد     
ووقعوا يف قبضته وذا ختلص الدوق ائياً من        " سنجاجليا"أغرم سذاجتهم، فأتوا إىل     

هؤالء الزعماء ذه الطريقة، وجعل من أنصارهم أصدقاء له، ووضع األسس القويـة             
، وكسب رضا سـكاا  "أوربينو"ة مع دوقي" رومانا"جداً لنفوذه مث استوىل على كامل      

  .الذين بدءوا يشعرون مبميزات حكمه
وهذا الدور جدير بأن يالحظه اآلخرون ويسريون على منواله ولن أتوقف عن            

ضعفاء وكـانوا  كان حكامه السابقون " رومانا"احلديث عنه فعندما سيطر الدوق على  



 نيقوال مكيافيللي                                                 ألميركتاب

  ali_hantool@hotmail.com: البريد االلكتروني - علي محمد المسلمي:طباعة -أكرم مؤمن  ترجمة –مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع : الناشر

39 

 وليس توحيـدهم، حـىت      ينهبون الرعية بدالً من أن حيكموهم، ويعملون على فرقتهم        
أصبحت املقاطعة فريسة للصوصية، والسلب، ومجيع أنواع الفوضى لذلك رأى الدوق           

ومدينني حلكمه أن إجياد حكومة صاحلة فيها هو أمر مهم جداً، حىت جيعل أهلها مساملني           
وكان رجالً قاسياً، وقادراً، ومنحه     " رومريو دي أوركو  "بالطاعة لذلك فقد ويل عليهم      

توحيد البالد وتنظيمها يف وقت قـصري       جناحاً كبرياً يف    " رومريو"كاملة فنجح   سلطات  
إال أن الدوق قد رأى أن السلطة املتناهية غري مناسبة، وأا مـن املمكـن أن تولـد                  

وعينت كل مدينة   الكراهية يف نفوس الناس، فأنشأ داراً مدنية للعدل برئاسة رجل ممتاز            
ر وملا علم أن ما حدث من قسوة باألمس القريب قد ولد            حمامياً خاصاً ا يف هذه الدا     

يف النفوس مقداراً من الكراهية قرر أن يعلن للجميع أن ما حدث مل يكن بسبب أوامر                
الفظة وذلك لكي يطهر نفوس الناس ويكسبها متاماً        أصدرها وإمنا بسبب ميول الوزير      
نصفني، مث ألقـاه ذات     وشطر جسده إىل    " رومريو"لصاحله وعندما حانت الفرصة قتل      

وجبانبه قطعة من اخلشب وسكني ملطـخ بالـدماء،         " شيزينا"صباح يف ميدان عام يف      
  .فذهل الشعب لوحشية هذا املنظر إال أنه رضي بذلك

ولنعد إىل حيث توقفنا، اآلن أصبح الدوق قوياً، ويف مأمن من األخطار الراهنة             
 القوى ااورة اليت قد تؤذيه ومل  على-إىل حد كبري  –ولديه سالحه اخلاص، وقد قضي      

حيث علم  . سوى أن يفوز باحترام فرنسا له     يبق أمامه اآلن إذا أراد أن يواصل الفتح         
ميد يد العون إليه أبداً لـذلك بـدأ يف          الذي اكتشف خطأه مؤخراً قد ال       –أن امللك   

مون البحث عن أحالف جديدة ويف مراوغة فرنسا ول احلملة اليت كان الفرنسيون يقو            
أن يتوثـق منـهم،     ا جتاه نابويل وضد األسبان الذين كانوا حياصرون جيتا كان يريد            

  .وكان من املمكن أن يوفق يف ذلك بسرعة لو أمد اهللا يف عمر اإلسكندر
هذا هو ما فعله الدوق وخيص احلاضر أما فيما خيص املستقبل فقد خشي             وكان  

يسعى ألن يسلب منه ما قد منحه إياه         أن يعاديه وريث جديد لواليات الكنيسة، ورمبا      
قضى قضاء مربمـاً    : أوالً: اإلسكندر ولذلك حاول اتقاء هذا األمر بأربعة طرق وهي        

على كل من جتري يف عروقه دماء األسر احلاكمة اليت اغتصب ملكها حىت ال ميكـن                
 ليكـبح ـم  كسب مجيع نبالء روما إىل صفه :  أن يستغل أي فرصة ضده وثانياً   للبابا
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حصل قبـل   : مل يدخر وسعاً يف السيطرة على جملس الكرادلة ورابعاً        : مجاح البابا وثالثاً  
هجوم قد يشن عليه وعند وفاة البابا       وفاة البابا على نفوذ كبري ميكنه من أن يصد أول           

أجنز األمور الثالثة األوىل وعلى وشك إجناز األمر الرابع فقد قتل كثرياً            كان الدوق قد    
لوصول إهلم من احلكام السابقني وفر منهم عدد قليل جداًن ومتكن مـن             من استطاع ا  

ضم نبالء روما إىل صفه وكان له نفوذ كبري يف جملس الكرادلة أما بالنسبة لضم أرض                
" بورجيـا "وقد كان ملك " توسكانيا"جديدة، فقد وضع لنفسه خطة لكي يصبح سيد      

وقد سيطر عليها عنـدما مل      " بيزا"منذ فترة وجيزة كما فرض محايته على        " بيومبينو"و
: نـابويل "وذلك ألن األسبان قد جردوا الفرنسيني من مملكـة          (يعد خيشى الفرنسيني    

دفعة واحـدة   " لوكا وسيينا "مث استسلمت له    ) بطريقة جعلت كال الطرفني خيطب وده     
بسبب كراهيتهم للفلورنسيني من جهة واخلوف من جهة آخرى، فلم تكن متلـك أي              

ا كان الدوق قد حقق جناحاً مثلما الذي حققه عام وفاة اإلسكندر، لكان له              موارد فإذ 
من القوة والقدرة ما ميكنه من أن حياف على نفسه دون احلاجة لالعتماد علـى قـوة                 
اآلخرين وحسن طالعهم لكن اإلسكندر مات بعد مخس سنوات فقط من إشهار قيصر             

أما بقية األحناء   " رومانا" املور إال يف     بورجيا لسيفه ألول مرة، وتركه وهو مل تستتب له        
فهي معلقة يف الفضاء بني جيشني قويني جداً ومعاديني له وكان يعاين أيضاً من مـرض                

جيداً كيف يكـسب تأييـد      عضال إال أن الدوق كان لديه القدرة واحليوية ويعرف          
جداً، الرجال وكيف يقهرهم وقد كانت قواعد ملكه اليت وضعها يف فترة وجيزة قوية              

لدرجة أنه لوال وجود هذين اجليشني على مقربة منه واعتالل صحته ألمكنه التغلـب              
عن له ملدة تزيد    " رومانا" قوة األسس اليت وضعها يف انتظار        حعلى بقية الصعاب وتتض   

الشهر رغم كونه نصف ميت يف روما إال أن مركزه ظل قوياً وعلى الـرغم مـن أن                  
قد دخلوا إىل روما، إال أم مل جيدوا فيها من يقـف            " يين واألورس الباجليوين والفيتلي "

ضده، فقد كان يف استطاعة الدوق على أقل تقدير أن حيول بني كرسي البابوية، وبني               
من ال يرغب هو فيه، إذا مل يكن قادراً على تنصيب من يشاء ورمبا تيسرت له كل هذه          

لقد أخربين يف يوم انتخاب البابا   املور لو كان سليماً بصحة جيدة حني تويف اإلسكندر و         
بأنه قد فكر يف كل ما ميكن أن حيدث عند وفاة أبيه، واحتاط جلميـع               " يوليوس الثاين "
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سيكون قريباً من املوت يف ذلك      األمور عدا أمر واحد مل يدر خبلده وهو أنه هو نفسه            
  .اليوم

اً علـي أن    وعندما أراجع أعمال الدوق ال أجد ما ألومه عليه بل إين أجد لزام            
أرفعه كمثال جيب أن حيتذيه كل من حصل على سلطان بسبب ما قامت به قوات غريه            
وحسن طالعهم وهو بسبب شجاعته العظيمة وطموحه الكبري مل يكن أمامه أن يفعـل              

ومرضه هو شخصياً لـذلك     " اإلسكندر"غري ما فعل ،وما أحبط خططه إال قصر حياة          
مني إمارته اجليدة أن يؤمن نفسه ضد أعدائه، وأن         فإن على كل من يعد الضروريات لتأ      

بالقوة أو باخلديعة وأن حيبه الشعب وخيـشاه        يكسب األصدقاء، وأن تكون له الغلبة       
ترموه وأن يسحق من يستطيع أن يؤذيه، أو من املمكن أن           حي و هحيث يسري جنوده خلف   

وشفوقاً رماً  يستبدل القدمي من األوضاع بكل ما هو حديث وأن يكون صا          يؤذيه وأن   
يف نفس الوقت، كرمي اخلصال واسع املدارك وأن يلغي نظام اجلندية القدمي وحيل حمله              

فعلوا ما  نظاماً جديداً وأن حيافظ على صداقته مع امللوك واألمراء بطريقة تسعدهم إذا             
األمري لن جيد مثاالً حيتذيـه مثـل        يفيده، وختيفهم منه إذا ناله منهم مضرة ومثل هذا          

 هذا الدوق إال أن النقد الوحيد الذي ميكن أن يوجه هلذا القيصر هو انتخـاب                أعمال
 إن مل يكن قادراً     -كما قيل –نه  أللبابوية، حيث أساء االختيار وذلك      " جوليوس الثاين "

على انتخاب بابا يوافقه هو، فكان عليه أال يسمح ألي كاردينال بأن يصل للبابويـة               
 هو إليه، أو من ق      أساءتخاب أي كاردينال سبق أن      كما كان من واجبه أال يسمح بان      

القـديس  : "خيشاه الدوق إذا وصل إىل كرسي البابوية إن من أساء إليهم القيصر هم            
مجيعاً سيخشاه لو   وكان أي واحد من غري هؤالء       " بطرس والقديس جورجيو وآسكانيو   

 ملا بينه وبينهم من     ن خيشونه والكرادلة األسبان ألن األسبا   " روهان"انتخب للبابوية إال    
وله نفوذ عظـيم وهلـذه      فقد كان على قرابة بامللك      " روهان"والتزامات أما    تصال

األسباب كان على الدوق أن ينصب يف كرسي البابوية واحد مـن األسـبان، وإن مل                
وليس على القديس بطرس إن من يظـن أن         " روهان"يستطع كان عليه أن يوافق على       

ثر اإلساءة القدمية من نفوس العظماء خيطئ خطأ جسيماً، وهلـذا           املنفعة احلديثة متحو أ   
  .فإن الدوق قد أخطأ يف هذا االختيار، وكان هذا اخلطأ هو سبب هالكه التام
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  الفصل الثامن
    

   حول من وصلوا لمنصب األمير بالخديعة
  

مبا أنه ال تزال هناك طريقتان للوصول إىل اإلمارة دون احلاجة حلسن الطالع أو              
تخدام القدرات، وال ينبغي أن مل هاتني الطريقتني إن إحدى الطـريقتني ميكـن              اس

 حيصل فرد من ِعلية القوم       نتحدث عن اجلمهوريات وهذا عندما     أننامناقشتها بتعمق لو    
على مركز اإلمارة باستخدام أساليب حقرية ومشينة، أو عندما يصبح أحد املـواطنني             

 من املواطنني وعندما أحتدث عن هـذه         بناًء على رضا   لته اليت يعيش فيها   أمرياً على دو  
أحدمها قدمي، واآلخر حـديث دومنـا توضـيح         الطريقة، سأعطي لسمو األمري مثالني      

  .ذكرمها سيكون كافياً ملن يضطر حملاكماماملميزاما، حيث إن جمرد 
 بل" سراكوزا"من بني ِعلية القوم ليعتلي عرش       " أجاثوكل الصقلي "مل يبزغ جنم    

وقد عاش حياة بالغة التعاسة      فَخار،   غإنه جاء من قاع أقل طبقات اتمع فهو ابن صائ         
  املختلفة وكان ذا جسد كبري وعقل مستنري ودهاء شديد وعنـدما           خالل فترات حياته    

" سـراكوزا "انضم إىل صفوف اجليش تدرج فيه بسرعة، مث قرر أن يصبح أمرياً على              
ات دستورية متبعة يف اجلمهورية آنذاك فـاتفق مـع          بالقوة، ودون انتظار ألي خطو    

، مث استدعى جملس الشيوخ     " صقلية"الذي حارب معه يف غزو      "  القرطاجي هاميلكار"
كما لو كان سيشاورهم يف أمر من األمور اهلامة اليت تتعلق باجلمهورية            " سراكوزا"يف  

من ِعلية القـوم    باغتيال مجيع أعضاء جملس الشيوخ، ومجيع من حضر االجتماع          وأمر  
قتلهم دومنا أي عصيان مدين ورغم أنه تعرض للغزو         واألعيان مث نصب نفسه أمرياً بعد       

إال أنه استطاع الدفاع عن املدينة، كمـا أنـه          " قرطاجنة"واحلصار مرتني من جيوش     
بالداً يف مشال إفريقيا مث يعود منها جبنوده لريفع         استطاع أيضاً أن يغزو جبزء من جيشه        

إىل وضع حمرج جـداً جعلـهم       " القرطاجنيني"كما أنه أوصل    " سراكوزا" عن   احلصار
أعمال هذا الرجـل    مضطرين إىل التحالف معه تاركني له حكم صقلية وعندما نتناول           

 مل يـصل  -كما أسلفنا–وصفاته لن جند فيها أي دور واضح حلسن الطالع وذلك ألنه         
لعـسكرية، وواجـه آالف      ولكنه تدرج فقط يف املناصب ا      هبفضل أي شخص ساعد   
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الصعوبات واملخاطر إىل أن وصل إىل منصب األمري الذي حافظ عليـه فيمـا بعـد                
وتضحيات كثرية لكن قتل املواطنني ال يعترب من الفضائل، كما أن التغريـر             بشجاعة  

األصدقاء، وفقدان العقيدة، والرمحة، والدين ميكن أن تصل بنا إىل القوة وليس إىل اد 
املتمثلة يف شجاعة يف مواجهة األخطار وعظمته عنـد         " أجاثوكل" فضائل   وإذا كانت 

إىل مصاف القادة الناجحني، فإن قسوته وبربريته وانعـدام         مواجهة املشكالت ترفعه    
اإلنسانية عنده وأعماله الوحشية اليت ال حتصى ال ترفعـه إىل مـصاف املـشاهري وال                

  . بالفضائل، أو حبسن الطالعأنه قد وصل إىل ما وصل إليه: نستطيع أن نقول
أولفرتـو  "، كان   " اإلسكندر السادس "ويف عصرنا احلايل، وعند تنصيب البابا       

، وقد رعاه خاله ورباه، مث      " فوجلياين جيوفاين"يف رعاية خاله    طفالً صغرياً يتيماً    " دافرمو
–وذلك كلي يتمكن    " باولو فيتلي "أرسله يف ريعان شبابه ليعمل كجندي ضمن قوات         

 من الوصول إىل رتبة عسكرية عالية وبعد وفـاة          -د حصوله على التدريب املناسب    بع
زمنية قصرية وبسبب    وخالل فترة " فيتلوزو"حتت إمرة أخيه    " أولفرتو"حارب  " باولو"

أنه من  ذكائه احلاد ونشاطه اجلسدي والعقلي أصبح أحد قادة القوات لكنه كان يعتقد             
" فريمـو "فقرر أن يكون أمرياً على مسقط رأسه        العبودية أن يعمل حتت إمرة آخرين       

وأن حيتلها مبساعدة أهلها الذين فضلوا العمل حتت إمرته من أجل حترير مدينتهم،كما             
إنه بعد  : قال له فيها  " جيوفاين فوجلياين "فكتب رسالة إىل خاله     " البنادقة"ساعده أيضاً   

ويرى املدينـة،   ريد أن يراه    أن تغرب سنوات عديدة عن مدينته يود العودة إليها ألنه ي          
حىت يتمكن من تفحص أحواهلا قدر اإلمكان وألنه قد كافح من أجـل الوصـول إىل                
اد، لذلك فإن مواطنيه جيب أن يعرفوا كيف أنه مل يضيع وقته هبـاء لـذلك فإنـه                  
سيصطحب معه مائة من الفرسان وهم من أتباعه وأصدقائه وطلب من خاله أن يعلـن               

استقباالً يكرمه باعتباره أيضاً تلميذاً هلذا      " فريمو"ىت يستقبله مواطنو     ح ذلك على املأل  
يف عمل ما يلزم الستقبال ابن أخته وفرسـانه أعظـم           " جيوفاين"اخلال ومل خيفق اخلال     

أعظم استقبال وآواه هو فرسانه يف بيتـه وبعـد أن           " فريمو"  استقبال، فاستقله أهايل  
وكل ِعلية القوم   " جيوفاين"خاله  " أولفرتو"دعا   خلديعةايام أعد فيها خطة      أ مضت عدة 

سلية املعتـادة يف مثـل هـذه        إىل مأدبة كبرية وبعد الطعام والشراب والت      " فريمو"يف  
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وابنـه  " اإلسكندر"برباعة شديدة للحديث عن عظمة البابا       " أولفرتو"املآدب، تطرق   
فاً وقال فجـأة    وقد استجاب خاله واحلضور للحديث إال أنه هب واق        " بورجيا"قيصر  

إن احلديث عن مثل هذه األمور جيب أن يكون يف مكان مناسب وانـسحب              " بورجيا"
ومجيع احلضور وما أن جلسوا يف مقاعـدهم        " جيوفاين"إىل غرفة جانبية تبعه إليها خاله       

وبعـد  " جيوفاين"حىت اندفع إليهم اجلنود من أماكن احتفاهلم وقتلوا اجلميع مبا فيهم            
شـوارع املدينـة إىل قـصر       حصانه مع جنوده وسار عرب      "أولفرتو"ب  هذه املذحبة رك  

احلاكم وحاصره وأجربه على تكوين حكومة نصب نفسه أمرياً عليها وكان مجيع مـن              
كما أنه حصن نفسه باجلديد مـن       قتلهم يستطيعون إفساد هذا املوقف لو ظلوا أحياء         

على نفسه فقط خـالل عـام       األنظمة سواء املدنية أوالعسكرية يطريقة جتعله ال يأمن         
وقـد  ، ولكنه يصبح أيضاً مصدر خوف جلميع جريانه         "فريمو" يف مدينة    يقضيهواحد  

قد خدعه عندما سـيطر علـى       " بورجيا"كان من الصعب اإلطاحة به لوال أن قيصر         
واحد مما ارتكبه مـن فـضاع وأعـدم هـو      األورسيين وسنجاجليا حيث قبض عليه      

  .ية والتجربالذي علمه الوحش" فييتلوزو"و
وقد يتعجب البعض من أن أجاثوكل واآلخرين من أمثاله يستطيعون البقـاء يف             

الوحشية، ويستطيعون الدفاع عن أنفسهم     بالدهم لعدة سنوات بعد العديد من اجلرائم        
اهم، على الرغم مـن أن غريهـم مل   ضد األعداء من اخلارج دون أن يثور عليهم رعاي     

نا أعتقد أن ذلـك     وقت السلم وليس وقت احلرب وأ     يستطيع احلفاظ على منصبه يف      
إذا (سببه القدرة على استعراض القسوة بطريقة مناسبة فحسن ارتكاب اجلرمية القاسية          

ميكن من جين   ) عند احلديث عن النوايا الشريرة    " حسن"مكاننا استخدام كلمة    إكان ب 
ا تزيد من أعدد مـن      ما بعد أما عندما ترتكب هذه الفظائع بطريقة خاطئة فإ         الثمار في 

، وال تقضي عليهم ومن يستخدم هذه الطريقة األوىل مثل          يعارضوننا مع مرور الوقت   
يـستخدمون  أجاثوكل ميكنهم عالج أخطائهم بطريقة ما أما بالنسبة لآلخرين الـذين        

  .الطريقة الثانية فمن الصعب عليهم احلفاظ على أنفسهم واستمرارهم
تويل على والية، فإنه جيب علـى املنتـصر أن          ومن املالحظ إذن أنه عندما نس     

وأن تكون  . خيطط جلميع جرائمه مرة واحدة حىت ال يضطر للعودة إليها يف وقت آخر            
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له قدرة على اختاذ تغيريات جديدة تؤكد للعامة احلرص على مصلحتهم ليكسبهم إىل             
وض من املفر صفه ومن يفعل غري ذلك عن جنب أو بناًء على نصيحة من حوله سيظل               

عليه أن يقف ويف يده اخلنجر، ولن يتمكن أبداً من االعتماد على رعاياه، ألـم لـن      
كالته وأخطائه وإذا كانت األخطاء البد واقعة فيحـسن أن          يثقوا به، بسبب كثرة مش    

تبقى آثارها أمـا املزايـا      تكون دفعة واحدة حىت تكون أقل تأثرياً من واقعات متعددة           
ة جرعة حىت يستمتعوا ا ويشعروا بفائدا وقبـل كـل            جرع للرعايافيجب إعطاؤها   

 فيخرجه  شيء البد لألمري ا، يعيش وسط رعيته بطريقة ال يؤثر فيها حدوث حادث له             
عما خيطط سواء كان حادثاً مؤملاً أو حادثاً سعيداً وذلك ألنك ال تكون يف هذا املوقف                

ورائه أي فائدة ألنه سيؤخذ     موفقاً إذا استخدمت الشدة، وإن فعلت اخلري لن جتين من           
  .على أنه اضطرار وبال أي فائدة
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  الفصل التاسع
  

   حول اإلمارات المدنية
  

ـ         ونصل اآلن إىل احلالة اليت       ن يصبح فيها املواطن أمرياً بناًء على رغبة أقرانه م
املواطنني، وليس باجلرمية أو العنف الذي ال حيتمل، وقد يسمى هذا النـوع باإلمـارة               
املدنية وهو نوع ال ميكن الوصول إليه ال حبسن الطالع، وال بالقدرات، ولكنه يعتمـد               

يبلغ هذا املركز، إما برغبـة      فقط على مكر يسانده حسن الطالع، وذلك ألن اإلنسان          
 من الطبقة األرستقراطية، ومها مجاعتان توجدان يف كـل          من مجوع الشعب، أو بتأييد    

حملاولة عامـة الـشعب     مدينة أياً كانت، ومها متعارضتان بالطبع وهذا التعارض نتيجة          
حتاشي تعسف الطبقة األرستقراطية، وحماولة هذه الطبقة أن تـسيطر علـى الـشعب              

تيجة واحدة من ثـالث     عن هاتني املصلحتني املتعارضتني يف املدينة ن      وتبطش به وينتج    
إما حكم مطلق أو حكم حر أو فوضى حيـث يـتمكن الـشعب أو الطبقـة                 : نتائج

 من تكوين احلكومة األوىل، واألمر يتوقف على ما يوايت من فـرص ألي              األرستقراطية
من الطرفني فالنبالء عندما يرون أم عاجزون عن مقاومة الشعب يتحدون وخيتارون            

ميكنهم أن حيققوا مشروعام يف ظل سلطانه ومن جهة أخرى          ليصبح أمرياً   واحد منهم   
يسعى الشعب إىل أن يرفع من بينه أمرياً حينما ال يستطيع مقاومة النبالء وهـو أمـري                 

ليحتمي بسلطته ومن يصبح أمرياً مبساعدة النبالء يعاين من مـشكالت           يصنعه الشعب   
لشعب كما أنه سيجد حوله     كربى يف سبيل احلفاظ على سلطانه أكثر من الذي يرفعه ا          

وتـوجيههم  كثريين يعتربون أنفسهم أنداداً له ومن هنا فهو ال يستطيع قيادة اآلخرين             
كما يريد أما من يرفعه الشعب إىل منصب األمري، فإنه جيد نفسه متفرداً واجلميع يسعى   

 أن  املعاملة العادلة لن ترضي عنه طبقة النـبالء يف حـني          خلدمته عدا نفر قليل كما أن       
فالعامة يرضون بالعدل بينما النبالء يرغبون       نفس األمر سريضي عامة الشعب بسرعة     

يستطيع أن يتأكد من أن شعبه      وإضافة إىل ما سبق فإن األمري لن        يف التعسف والبطش    
يكرهه لكثرة العدد لكنه من املمكن أن يعرف ذلك يف طبقة النبالء ألم قلة وأسوأ ما                

ن شعب يكرهه هو أن يتخلى عنه، لكن النـبالء ينـشطون            ميكن أن حيدث لألمري م    
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 يعادونه، باإلضافة إىل ختليهم عنه وملا كان النبالء بعيدي النظر أكثر من             ملقاومته عندما 
 إىل مـن    باالنـضمام الشعب وأشد منه مكراً فهم دائماً قادرون على ختليص أنفسهم           

دون بني أفـراد الـشعب      حياة  يتوقعون له الغلبة يف الوقت املناسب واألمري مضطر لل        
، ، أو أن يقضي عليها يف أي وقـت        يوجدهاحاجة للطبقة األرستقراطية، فبإمكانه أن      

  .وأن حيسن من مركزها يف اتمع، أو جيردها منه كما حيلو له
جيب علينا أن نتناول طبقة النبالء بأسلوبني       : وحىت أوضح هذا األمر أكثر أقول     

كموا بطريقة جتعلهم يعتمدون عليك متاماً أو أن يتركوا فإذا          خمتلفني، أي أم إما أن حي     
ما كانوا حمكومني متاماً، ومل يصبهم اجلشع فيجب عليك أن تكرمهم وحتبهم أما مـن               

فإذا كانوا يفعلون ذلك إحجاماً وجبناً      : يبتعد عنك، فيجب معاملته بإحدى الطريقتني     
فيد من أهل الرأي منهم خاصة،      فليس لك أن ختشاهم يف الضراء، ومن املمكن أن تست         

أما أولئك املبتعدون عنك لغرض معني، فهذا يعين أم         كما أم يشرفونك يف السراء،      
ذوو طموحات، وأم يفكرون يف أنفسهم وال يكفرون فيك لذا جيب على األمـري أن               
  .حيترس منهم وأن يعتربهم أعداء غري ظاهرين ميكنهم املسامهة يف سقوطه وقت الشدة

ذا جيب على أي أمري يرفعه الشعب، وينصبه عليه أن حيافظ على حمبته لـه               وهل
مهماً كلفه ذلك، وإن كان سيجده أمراً سهالً ألن الشعب ال يريد شيئاً سوى العـدل                
أما من وصل إىل منصب اإلمارة مبساعدة النبالء وضد إرادة الشعب فعليـه أوالً أن               

نال لو أنه دافع عن الشعب وملا كـان          الشعب عنه وهو أمر سهل امل      ايسعى لنيل رض  
 منه إال الشر، فغنهم سيميلون حنـوه بـسرعة          الناس ال ينسون فضل من ال يتوقعون      

وسينال تأييدهم أسرع مما لو كان قد ارتفع ملنصب األمري مبساعدم لـه ويـستطيع               
األمري أن ينال رضا شعبه بالعديد من الطرق اليت ختتلف باختالف الظروف، وهـي ال               

أنه جيب عليـه    : ثانية وهلذا فلن أحتدث عنها وال أستطيع سوى أن أقول          لقاعدةختضع  
  .أن يكسب صداقة الشعب، وإال فلن جيد لنفسه مالذاً يف حالة اخلطر

حلصار بالد اليونان مجيعها، وجيش رومـاين       " إسربطة"أمري  " نابيس"وقد صمد 
 اكتفى بأن تأكـد مـن       مظفر، ودافع عن وطنه ضدهم وصان بالده وحني الح اخلطر         

أن أحـداً ميكنـه أن      والء فئة قليلة وما كان ذلك يكفيه لو أن شعبه يكرهه وال أظن              
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وذلك ألن  " من يبين على العشب يبين على الطني      : "خيالفين بناء على احلكمة اليت تقول     
هذه احلكمة ميكن أن تطبق على الفرد العادي الذي يعتمد على الناس، ويقنع نفـسه               

من بطش األعداء به ففي مثل هذه احلالة جيد اإلنسان نفسه خمـدوعاً            خلصونه  بأم سي 
فالشعب ال خيدع   " فلورنسا"يف  " جلورجيو سكايل "و" روما"يف  " جلراكي"مثلما حدث   

االستعداد أمرياً يدعم واليته له بالشجاعة واالستبسال هو قوي القلب، وال يتواىن عن             
 يستنهض شعبه بعد أن يكون قد أحسن إرسـاء         بكل ما أويت من قوة، فهو يستطيع أن       

  .قواعد الوالية
وال حييق اخلطر ذه الواليات إال إذا حتول األمري من حاكم مدين إىل حـاكم               
مستبد مطلق واحلكام املطلقون إما أم هم القادة، أو أم يـستخدمون والة هلـم،               

         م يكونون حتت رمحة من     ومركزهم يف هذا احلالة األخرية يكون أكثر ضعفاً، وذلك أل
عينوهم من والة حيث يستطيعوا جتريدهم من ملكهم سواء عملوا ضدهم، أو خرجوا             

ذلك يف وقت الشدة ويف مثل هذه احلاالت من اخلطـر  عن طاعتهم، خاصة إذا حدث    
ال يستطيع األمري أن يفرض سلطانه املطلق، وذلك ألن املواطنني لن يستطيعوا طاعـة              

األمـري  وارئ وهم من ألغوا تلقي األوامر من الوالة وسوف حيتاج           أوامره يف حالة الط   
دائماً يف الظروف الصعبة إىل رجال ميكنه االعتماد عليهم ألن هذا األمري ال ميكـن أن                

من رعية يف وقت اهلدوء واألمن، فالرعايـا يف         يعتمد على ما يقطعه املوجودون حوله       
يام فداء لألمري، ألن املوت بعيد عنهم حاجة إىل اإلمارة وهم مستعدون لإلعالن أن ح       

ولكن يف ساعة العسرة، وحني حتتاج الدولة إىل املواطنني، لن جيد األمري منهم يف ذلك               
وعلـى  الوقت إال القليل وهي جتربة شديدة اخلطر وال متكن أن حتدث إال مرة واحدة               

 حاجة مستمرة   ذلك فإن األمري احلكيم جيب عليه أن يبحث عن وسائل جتعل رعاياه يف            
  .إىل حكومته، وحينئذ سيخلصون الوالء له دائماً
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  الفصل العاشر
  

   كيف يجب قياس قوة كافة اإلمارات؟
  

هناك أمر آخر من الضروري أن نتناوله، وحنن نبحث عن صفات اإلمـارات،             
هل األمري قادر على أن حيمي نفسه مبفرده عند احلاجة أم أنه يف حاجة              : وهذا األمر هو  

أن األمراء الذين يستطيعون محاية أنفسهم مبفردهم، هـم          وأنا أعترب    ماية غريه دائماً  حل
من يستطيع منهم أن جيند جيشاً كافياً بسبب وفرة املال والرجال، ولن يقهـرهم أي               
مغري عليهم أما األمراء الذين هم يف حاجة إىل أن حيميهم غريهم، فلن يستطيعوا منازلة               

ال، وهم يضطرون لالنسحاب على داخل املدن للدفاع عنـها          األعداء يف ميدان القت   
 الثانية فال جند شيئاً نقوله لألمري      وقد ناقشت احلالة األوىل منذ وقت قصري أما يف احلالة         

سوى أن نشجعه على أن جيمع املؤن، وحيافظ عليها وحيسن استخدامها، وأن حيـاول              
وكلما متكن  دن أخرى أو قرى تابعة       يف م  حتصني مدينته، وال يشغل باله مبا حيدث حوهلا       

سب له عدوه وحذر منـه، ألن       من حتصني مدينته واإلمساك بزمام األمور فيها كلما حت        
املقاتلني خيشون دائماً شن العمليات اليت يعرفون مدى صعوبتها مقدماً، ولـيس مـن              

  .عبهالسيما عندما يكون حمبوباً من شالسهل أبداً أن اجم من تكون حتصيناته قوية 
واملدن األملانية تستمتع بكامل حريتها وحتيط ا أرض وسهول ريفية ضيقة وهي    
تطيع أمراءها طاعة كاملة عندما يستطيع ذلك واملدينة األملانية ال ختاف من أمريها وال              

لدرجة أن من يرى هذا التحصني يتأكد له أنه ليس هناك     من نوابه، وحتصينها جيد جداً      
 مدينة يوجد خندق مائي وحصن ومدافع ضخمة، وكـل          أفضل من ذلك فحول كل    

إضـافة إىل أن    مدينة أملانية حتتفظ بطعام وشراب ووقود كاف للمدينة يف خمازن عامة            
األملان حىت حيافظون على معنويات الشعب ورضاه يوفرون له الوظـائف بأسـاليب             

 تلـك   عديدة وخاصة الوظائف احليوية للمدينة، وميكن ألبناء الشعب التـربح مـن           
الوظائف ملدة عام كما أن التدريبات العسكرية مستمرة طوال العـام، وهلـا شـهرة               

  .ار والتجديد فيما خيص احلفاظ على املدينةكواسعة، وهي دائمة االبت
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ومن هذا يتضح أن األمري الذي يعيش يف مدينة قوية وحيبه شعبه ال ميكـن أن                
حاب، وهو جير أذيـال اخليبـة       يهاجم، ولو هوجم فإن من يهامجه سيضطر إىل االنس        

والعار وألن عاملنا سريع التغري، فإنه من املستحيل على أي قائد أن يستمر يف حـصار                
مدينة ما ملدة عام، ومن حيتج علي بأن الشعب لن يصرب حني يرى العدو وهو حيـيط                  

مرك خاصة وأن طول احلصار، وتعرضه للمصاحل       باملدينة ويشعل النار فيما حوهلا من أ      
اصة للعشب سينسيه أمريه وأرد على ذلك بأن األمري القوي الشجاع عـادة مـا               اخل

يتغلب على هذه الصعاب مرة بأن ميالً القلوب باألمل، ومرة بأن يثري فيها اخلوف من               
قسوة العدو ومرة ثالثة بأن يتأكد من قدرات أولئك الذين يظهرون جرأم الزائـدة              

 إىل مدينة بطبيعة احلال يشعل النريان فيما حوهلـا          أمامه إضافة إىل أن العدو عندما يأيت      
وصوله يف وقت تكون النفوس فيها ال تزال على محيتها وتتطلع للـدفاع عـن               مبجرد  

نفسها، أما عندما تفتر احلمية، ويكون الدمار قد وقع فعالً وابتلينا بالشرور اليت ليس              
حتاد مع أمريهم الذي يصبح     هلا عالج، يصبح اجلميع يف ذلك الوقت أكثر استعداداً لال         

  .مديناً هلم باملعروف فقد أحرقت ديارهم وخربت أمالكهم أثناء الدفاع عنه
ومن طبيعة اإلنسان أن يرتبط مبن يقدم له نعماً وينعم ا عليه وبناًء على ذلك               

الذي ينظر إىل كافة األمور بعني قادرة على حسن التقدير لن يكون            فإن األمري احلكيم    
 عليه أن يرفع من روح مواطنيه عندما يبدأ احلصار ويف أثنائه لو كان ميلك               من الصعب 

  . وسالحةما يكفي من مئون
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  الفصل الحادي عشر
  

   اإلمارات الكنسية
  

مل يبق أمامنا اآلن سوى أن نتحدث عن اإلمارات الكنسية، حيث تقع غالـب              
عوباا قبل احلصول عليها حيث يتم احلصول عليها بالقدرات اخلاصـة أو بطريـق              ص

حتتاج لكال األمرين، وذلك ألا حمكومة بعادات دينية        لكن احملافظة عليها ال     الصدفة،  
قدمية وهي عادات قوية وقادرة على أن جتعلها حتتفظ بأمرائها ماداموا قـادرين علـى               

نف الوحيد من األمراء الذين حيكمون واليـام وال         احلياة ومواصلة احلكم وهو الص    
يدافعون عنها، وهلمن رعايا ال يهتمون م، وعلى الرغم من أم ال يـدافعون عـن                

منهم رعاياهم بالرغم من إمهاهلم هلم وال خيطر يف         واليام فإم ال يفقدوا، وال يستاء       
مـارات الوحيـدة اآلمنـة      باهلم االنفصال عنها وال يستطيعون ذلك ولذلك فهي اإل        

والسعيدة ولكن ألا حمكومة بالقيم العالية اليت ال يستطيع العقل البشري إدراكهـا،             
فإين سأمتنع عن احلديث عنها ألن اهللا هو من حيميها وحيافظ عليهـا، فمـن احلماقـة             

أن نتحدث عنها وعلى أي حال قد يتساءل البعض عن كيفية متكن الكنيسة             والوقاحة  
يف " إلسكندر الـسادس  ا" هذه املكانة الزمنية القوية يف حني أن كل من سبق            من حتقيق 

أو من  " بارون" وذلك سواء كان     -وليس األقوياء منهم فقط   –طاليا مهما كان شأنه     يإ
السادة النبالء، مل يقدروها حق قدرها، بينما خيشاها اآلن ملك فرنسا الـذي كانـت               

ا كانت قادرة أيضاً على حتطـيم قـدرات         كمالكنيسة قادرة على طرده من إيطاليا،       
 هذا أمر معروف إال أنين ال أجـد غـضاضة يف            البنادقة ولذلك وعلى الرغم من أن     

  .تأكيده مرة أخرى
ملك فرنسا إىل إيطاليا، كانت هذه الدولة حتت حكـم          " تشارلز "وقبل أن يأيت  

يع أن يـضع    جلمنابويل ودوق ميالن والفلورنسيني وكان على ا      البابا، والبنادقة وملك    
أن ال يدخل إيطاليا أجنيب بقوة السالح، واآلخر هو         : نصب عينيه أمرين مهمني، أوهلما    

أال توسع حكومة من احلكومات الراهنة أمالكها وكان األمر يتطلب عنايـة خاصـة              
احتاد مجيع الباقني كما حدث عند      بالبابا والبنادقة حيث أن كبح مجاح البنادقة يتطلب         
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بالبارونات الرومان وكانوا   كما أن مواجهة البابا تطلبت االستعانة       " يرافر"الدفاع عن   
وكانت هناك مـشاحنات مـستمرة      " األورسيين والكولونا : "منقسمني إىل حزبني مها   

من البابا، مما أضعف البابوية وجعلـها       بينهما وكانوا دائماً حيملون السالح على مرأى        
من آن آلخر إال أنه     " سكستس"غري ثابتة وعلى الرغم من ظهور بابوات حازمني مثل          

مل يتمكن من التخلص من هذه املشكالت سواء مبا لديه من قدرات وال حبسن طالعـه                
 ايت حيياها البابا يف منصبه    وكان سبب ذلك حيام القصرية حيث خالل عشر سنوات          

عاف أحد احلزبني، وليكن الكولونا مـثالً، مث        إضيف املتوسط فإنه قد ينجح بصعوبة يف        
للكولونا باالزدهار مرة أخرى وال يستطيع      اد لألورسيين فيسمح ذلك     يأيت بابا آخر مع   

  .البابا التغلب عليهم مرة أخرى
يف  أا مل حتظ إال بقليل مـن االحتـرام           الزمانيةمن قوة البابا    وقد جعل ذلك    

له ودون مجيع سابقيه، بأن البابا      الذي جعلنا نشهد    " اإلسكندر السادس "إيطاليا مث جاء    
آلة يف يده، كما أحسن استغالل      " فالنتني"ميكنه أن يسود باملال والقوة وجعل الدوق        

 وكان لكل ما فعله تأثري الغزو الفرنسي، وفعل كل ما سبق يل شرحه يف أعمال الدوق،     
نيسة رغم أن ذلك مل يكن مقصده بل كان يقصد إعـالء شـأن              على إعالء شأن الك   

حيـث  " يوليوس" مث جاء البابا     الدوق، فورثت الكنيسة كل ما قام به بعد وفاة الدوق         
وقد مت القضاء على مجيع بارونات الرومـان،        " رومانا"وجد الكنيسة قوية ومتلك كل      

لبابا مفتوحاً جلميـع    أن قوة اإلسكندر كانت قد دمرت األحزاب كما أنه وجد ا          كما  
األموال بطرق مل تستخدم قبل اإلسكندر وهو مل يكتف باستخدام تلك الطرق فقط بل              
زاد عليها، وصمم على أن يكسب بولونيا ويقمع البنادقة ويطرد الفرنـسيني خـارج              
إيطاليا وقد جنح يف كل ما أراد، فاستحق الثناء الكبري وذلك ألنه فعل كل ما يف وسعه                 

استمرار قوة الكنيسة وليس من أجل قوة أي شخص بصفة فردية كمـا              للحفاظ على 
يف احلالة اليت وجدهم عليها وعلى الـرغم أن         " األورسيين والكولونا "أنه أبقى أحزاب    

على حافظا   هناك قادة من بينهم كان ميكنهم أن حيدثوا تغيريات إال أن هناك شيئني قد             
أفزعتهم والثاين هو أنه مل يكن هلم       :  اليت األول هو قوة الكنيسة   : وضعهما الثابت ومها  

وهذا هو ما سبب االضطرابات يف صفوفهم وهذه األحزاب ال ـدأ            كرادلة خيصوم   
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أبداً إذا كانت لديها كرادلة، مما يثري الفنت واالضطرابات بني البارونات بسبب أطماع             
من قوة كبرية ومـن     ما لألساقفة   " ليو العاشر "األساقفة ولذلك فقد أدرك قداسة البابا       

هنا طمح ان يصل بطيبته وفضائله اليت ال حتصى إىل ما وصل إليه البابوات اآلخـرون                
  .من عظمة وجالل، ولكن بقوة السالح
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  الفصل الثاني عشر
  

  ختلفة للجندية وجنود المرتزقة حول األنواع الم
  

تناولت عوامل جناحها أو    وبعد أن ناقشنا صفات الواليات بالقدر الكايف، كما         
سقوطها كما تناولت أيضاً الطرق اليت حاول عن طريقها الكثريون احلصول على مثل             

ن سوى أن أحتدث عن وسائل اهلجوم والدفاع الـيت          هذه الواليات وال يبقى أمامي اآل     
ن تستخدم يف كل والية وقد سبق يل أن أكدت على أمهية وجود الدعائم القوية               ميكن أ 

مؤكداً وأهم دعائم كل اإلمارات سواء كانت       اليت تساند األمري وإال كان القضاء عليه        
وال توجد قوانني    جديدة أم قدمية أم خمتلطة هي وجود القوانني اجليدة واألسلحة اجليدة          

فحيثما توجد القوانني اجليدة توجد األسلحة اجليـدة        جيدة دون وجود أسلحة جيدة،      
  .، ولذلك لن أناقش اآلن القوانني، وسأحتدث فقط عن األسلحةأيضاً

وأنا أرى أن األسلحة اليت يدافع ا أمري عن ممتلكاته إما أن تكـون أسـلحته                
أو أسلحة حلفاء له أو خمتلطة وأسلحة املـأجورين         اخلاصة، أو أسلحة لقوات مأجورة      

وخطرية، وكل من يقيم دولته على أسلحة قـوات مـأجورة لـن             احللفاء بال فائدة    و
يستطيع التأكد من قوة وثبات واليته ألا قوات مفككة وهلا مطامعها اخلاصة، وغـري              
منظمة وال عهد هلا، وهي تبدو قوية أمام األصدقاء، لكنها جبانة عند مواجهة األعداء،              

ا مع الناس، وسقوطها مرهون بتأجيـل العـدوان         وهي ال ختشى اهللا وال تصون عهده      
وقت السلم وينهبك العدو يف وقت احلرب وسبب ذلك أـم  عليها وهم ينهبونك يف    

ال جيدون دافعاً يدفعهم للبقاء يف امليدان سوى األجور الزهيدة اليت ال جتعلـهم علـى                
قـوم  استعداد للموت من أجلك فهم مستعدون ألن يكونوا جنودك طاملا أنك لـن ت             

 وأنا لست حباجة ألن     أن يفروا أو أن يرحلوا معا     حبرب، ولكن عندما تبدأ احلرب، فإما       
فخراب إيطاليا مل حيدث إال بسبب االعتماد لـسنوات         أبذل جمهوداً كي أثبت ذلك،      

 علـى بلـوغ     عديدة على القوات املرتزقة وإن كان بعضهم قد ساعد بعض األمـراء           
اء حني كان التنافس بني بعضهم البعض، إال أمن مل     السلطة، وقد ظهروا شجعاناً وأقوي    

ملك فرنسا أن يستويل    " تشارلز"يكونوا كذلك حينما جاءهم األجنيب، مما أتاح للملك         
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على إيطاليا بأقل جهد ممكن إن من يعلل خراب إيطاليا بسبب اخلطايا هو مِحق، لكنها               
 حتدثت عنها، فنالوا مهن أيضاً      ليست خطايانا كما يقولون، وإمنا هي خطايا األمراء اليت        

  .العقاب
وسأشرح بالتفصيل عيوب هذه القوات املسلحة املرتزقة، حيث أن الـضباط           
املرتزقة إما أن يكونوا ذوي كفاءة أو غري أكفاء فإذا كان أكفاء فإنه ال ميكن االعتماد                

غط على  وأنت سيدهم أو بالض   ابتزازك  عليهم، ألم يثبتون ألنفسهم أم عظماء إما ب       
فإنه يدمرك متاماً وقد يرد     غريك ملا هو يف غري صاحلك أما إذا كان الضابط غري كفء             

إن ذلك ممكن حدوثه سواء كانت القوات من املرتزقة أو من غريها            : على إنسان بقوله  
أن القوات يستخدمها أمري أو حاكم اجلمهورية وعلى األمـري أن           : وأنا أرد عليه بقول   
أن ترسل مواطنيها هلذا الغرض، فـإذا       وقع القائد، وعلى اجلمهورية     يتوجه بنفسه إىل م   

اتضح عجز من أرسل فيجب على اجلمهورية أن تغريه أما إذا كان قديراً فإا جيب أن                
األمـراء   حبكم القانون وتـشري التجـارب إىل أن          متنعه من ختطي احلدود املرسومة له     

ن على حتقيق تقدم ملموس يف حني ال        املسلحني واجلمهوريات املسلحة هم فقط القادرو     
تقدم القوات املرتزقة أي شيء سوى املضرة كما أن اجلمهورية املسلحة ال ختضع حلكم              

  .مواطن من أبنائها بشهولة كما حيدث يف مجهورية مسلحة بقوات أجنبية
رون طويلة كما كان    قمسلحني جيداً وأحراراً ل   " إسربطة"و" روما"كانت  وقد  

حني جيداً ونعموا باحلرية التامة ولدينا مثال من العـصور القدميـة            السويسريون مسل 
 أول  انتهاءبعد  للجنود املرتزقة وهم القرطاجنيون الذين بطش م جنودهم املأجورون          

حرب هلم مع الرومانيني وذلك يف حني أن القيادة كانت ما تزال ألبناء قرطاجنة كما               
وقـد  " أبامهنوداس"ائداً لقوام بعد موت     ق" فيليب املقدوين "أن أهل طيبة قد جعلوا      

فرانشـسكو  "جردهم من حريتهم بعد أن مت له النصر وقد اسـتأجر أهـل ميالنـو                
وعندما تغلب على البنادقـة يف      " فيليب"حملاربة البنادقة عندما مات الدوق      " سفورتسا
 ليقمع أهل ميالنوا، وهم من كان يعمل يف خدمتـهم         حتالف معهم   " كارافاجو"معركة  

ملكة نابويل، مث تركها فجأة وهي بدون سالح ممـا          " جويفانا"وقد عمل أبوه يف خدمة      
حىت ال تفقد مملكتها وإذا كان البنادقة       " األرجون"اضطرها ألن ترمتي يف أحضان ملك       
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ام فيما مضى باستخدام القوات املرتزقة، ومل حيدث أن         لكتوالفلورنسيني ق  وسعوا مم    
اء بل استمروا يف والئهم ودفاعهم عن األمراء، وأنـا أرى أن        كأمرويل القادة أنفسهم    

ة ذوو   الفلورنسيني يف تلك احلالة، حيث مل ينقلب علـيهم القـاد           تالصدفة قد خدم  
الكفاءة، ولقي بعضهم اآلخر معارضة، بينما وجهت جمموعة ثالثة مطامعها إىل وجهـة             

ن ال نستطيع احلكم على     وحن" جون هوكوود "أخرى إن من مل يقم باالنقالب هو السري         
حتت " فلورنسا"يعرف أنه لو حقق نصراً فرمبا وقعت        والئه مادام حيقق نصراً واجلميع      

صد بعضهم البعض علـى الـدوام       " سفورتسا األب "و" الرباتشسكي"رمحته كما أن    
أطماعـه إىل لومبارديـا،     " سفورتسا"فكانوا عقبات دائمة أمام بعضهم البعض، فوجه        

  ".نابويل"بأطماعه إىل الكنيسة ومملكة " راتشوب"وبينما توجه 
" باولو فيتللـي  "ولنتناول ما حدث منذ فترة وجيزة حني نصب الفلورنسيون          

رجل حكيم جداً ارتفع إىل أعلى املراتب بعدما كان يشغل منـصباً            قائداً عليهم، وهو    
" فلورنسا"لوجب على   " بيزا"عادياً وال ميكن أن ننكر أنه لو متكن من االستيالء على            

وذلك ألنه لو حارب يف صفوف أعـدائهم         على صداقته وتم بذلك بشدة       ظأن حتاف 
 أما بالنسبة   ه ولو كانوا قد احتفظوا به لكان عليهم أن يطيعو         فلن جيدوا سبيال ملقاومته   

وحققوا جمـداً طاملـا     فإذا تناولنا ما حققوه من تقدم فسنجد أم قد جنحوا           " للبنادقة"
على أبنـاء   ام اخلاصة، كما أم حاربوا ببسالة وشجاعة باالعتماد         اعتمدوا على قو  

يـزة  الربية وختلوا عن هـذه امل      الطبقة األرستقراطية وأبناء العامة حىت بدءوا حروم      
مل يكن لعيهم أن خيـافوا مـن   واتبعوا العادات اإليطالية وعند بدايتهم لتوسعهم الربي   

مثلما حدث حتـت    –هم مل يكن ذائعاً ولكن      فرقعة األرض ليست كبرية وصيت    قوادهم،  
فتور مهته بعد   خطأهم، ورأوا   بعد أن اتسعت أمالكهم، وأدركوا      –" كارمينوال"قيادة  

رأوا أال يقوموا بأي غزو جديد حتت إمرته فيما بعد ومل تكن            ،  أن هزم دوق ميالنو، و    
ة عليـه   وال يستطيعون ذلك، خشية فقدان ما قد متت السيطر         لديهم رغبة يف طرده،   

بـارتولوميو دابرجـاموا    "فاضطروا إىل إعدامه حىت تطوى صفحته وعندئذ أصـبح          
وأمثاهلمن قادة هلم، وكانوا خيـشون      " وروبرت توراسان سفرينو والكونت دي بتليانو     

هلم اخلسارة بدالً من النصر، فخسروا يف يوم واحد ما كـسبوه بـصعوبة              أن حيققوا   
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أننا نستطيع أن حنقق بعض التوافه باسـتخدام        شديدة يف مثانية قرون كل ذلك بسبب        
 لسنني عديدة، لكن ما تسببه من خسائر يأيت مفاجئاً وغريباً وملا تكرر             القوات املرتزقة 

ذلك يف إيطاليا اليت حتكمت فيها القوات املرتزقة لسنني طويلة، فسوف أحبـث عـن               
  .هاصورة أدق وأكثر تفصيالً متكننا من تناوهلا ودراسة أصوهلا وتطور

والبد أن نعرف أن إيطاليا كانت يف تلك السنوات األخرية مقسمة إىل واليات             
عندما بدأت اإلمرباطورية يف التفكك بسرعة، وأخذ البابا يتمتع بنفوذ أوسع           صغرية،  

ر الدنيا وثارت املدن الرئيسية الثالث علـى أمرائهـا املقـربني مـن              فيما يتعلق بأمو  
األمر حىت تزيد من سلطاا الزمين ويف مدن أخرى         اإلمرباطور وشجعت الكنيسة هذا     

متامـاً يف قبـضة     كثرية أصبح واحداً من السكان أمرياً وهكذا سقط غالب إيطاليـا            
الكنيسة وبعض اجلمهوريات القليلة وملا كان القـساوسة واملواطنـون العـاديون ال             

مـن  ، فغنهم قد أخذوا يف استئجار جنـود أجانـب، وأول            يستطيعون محل السالح  
، حيث ترىب كل    "رومانا"يف  " الربجيو دا كومو  "استخدم هذا األسلوب من اجلندية هو       

األوىل يف إيطاليا على أيدي     اللذين كانا أصحاب الكلمة     " سوفورتسا"و  " برتشو"من  
م، وكان من جناحام أن تغلب      املرتزقة مث تبعهم مجيع قادة اجليوش يف إيطاليا حىت اليو         

وبغى، وأهاا السويسريون   " فرناندو" افترسها لويس وطغى فيها      شارل على إيطاليا مث   
هو أن يزعزعوا الثقة يف املشاة حيث كان مـن الـسهل            وكان أسلوب هؤالء املرتزقة     

على أفراد الشعب أن ينتموا للمشاة، وكان املرتزقة دائماً من الفرسان الذين ال وطن              
ر متاماً على الفرسان، فقليل منهم      على ما يكسبون، وكاد األمر أن يقتص      هلم ويعيشون   

 واملهابة وقد احندرت األمور إىل درجة أننا        كان يضفي اهليبة وخلع على اجليش الشرف      
يف جيش تعداده عشرون ألف جندي وقد أرسى        كنا جند أن هناك ألفني فقط من املشاة         

خاطر املرتزقة كل القواعد والتقاليد اليت ختلصهم من أي مشقة أو خوف وتقلل من امل             
حفاظاً على أرواحهم وأرواح جنودهم من أمثلة ذلـك أـم           اليت قد يتعرضون إليها     

كانوا يأسرون األسرى دون أن يطلبوا عنهم فدية، وال يهامجوه التحصينات العسكرية            
ومل يضعوا املتاريس لقد    ليالً، ومل حيفروا اخلنادق حول معسكرام ومل حياربوا يف الشتاء           
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هلم كل ذلك، وكان قانوناً مبتكراً حياول أن جينبهم املخاطر          لعسكرية  أجازت قوانينهم ا  
  .واملتاعب، فاحندروا بإيطاليا إىل غياهب العبودية ونزلوا ا إىل احلضيض
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  الفصل الثالث عشر
  

  لقوات المعاونة والمختلطة والوطنية حول ا
  

عندما يطلب أحدهم من جاره أن يأيت للدفاع عنه بقواته فهذه القوات تسمى             
قوات معاونة، وهي عدمية النفع مثل القوات املرتزقة، وقد حدث ذلـك يف العـصر               

، فلجـأ إىل    "فرييـرا "إخفاق قواته املرتزقة يف غزو      " جوليوس"احلديث عندما الحظ    
ملك أسبانيا على أن يساعده بقواته وقد       " فرناندو"القوات املعاونة واتفق مع     استخدام  

تكون هذه القوات جيدة يف حد ذاا، لكنها دائماً مصدر خطر على من يستعريها ألا               
إذا خسرت املعركة فإنك تكون قد هزمت أما إذا كسبتها فإنك ستبقى أسرياً لتلـك               

لقدمي مليء بالكثري من هذه األمثلة فإن لن أترك         القوات وعلى الرغم من أن التاريخ ا      
ألنه مثال حديث حي يف األذهان ولـيس        " جولوس الثاين "هذا املثال وهو مثال البابا      

هناك سياسة خرقاء قليلة احلكمة مثل السياسة اليت اتبعها وذلك ألنه بسبب رغبته يف              
 ولكن حلسن احلظ    قد وضع نفسه بالكامل حتت سيطرة األجنيب      " فريرا"السيطرة على   

ظهرت قوة ثالثة ساعدت على منعه من جين الثمار املرة لسياسته الفاسدة وذلك ألنه              
ض السويسريون وردوا املنتصر، وذلك دون      " رافينا"عندما هزمت قواته املعاونة يف      

أي توقع منه أو من اآلخرين، وجنا بذلك من أن يقع يف أسر عدوه الذي هرب بالفعل                 
قواته املعاونة ألا هزمت على يد قوات جهة ثالثة كما أن الفلورنـسيني             وال يف أسر    

الذين كانوا بال سالح باملرة قد استأجروا عشرة آالف جندي فرنسي للهجوم علـى              
، وهذا يعترب خماطرة كربى مل ميروا ا من قبل خالل سنوات كفاحهم وحـشد               "بيزا"

نان ملواجهة جريانه، لكنهم مل يرحلوا      إمرباطور القسطنطينية عشرة آالف تركي يف اليو      
 من جانب مـن جـاءوا       نيبعد احلرب، وكانت هذه هي بداية ملرحلة استبعاد لليوناني        

  .ملناصرم
إذن على من ال يريد أن ينتصر أن يعتمد على هذه القوات املعاونة اليت تزيـد                

، وذلك امالًشخطورا قليالً على خطورة القوات املرتزقة، فبوجودهم سيكون اخلراب     
ؤهم آلخرين وليس لك بينما حتتاج القوات املرتزقة إىل وقت          ألم متحدون داماً، ووال   
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 مناسبة حىت تتمكن من اإلضرار بك، وذلك ألا ال تشكل تكوينـاً واحـداً               وفرصة
 بك وعلى ذلك فإذا جعلت طرفاً ثالثاً هو القائـد           ومرتبطةوألا تستلم رواتبها منك     

الـيت تؤهلـه ألن يـضر        أن يتمكن من احلصول على املكانة        بسرعةفإنه لن يستطيع    
أن قصارى اخلطر املتمثل يف القوات املرتزقـة يكمـن          : مصاحلك وخالصة القول هو   

  .جبنها وختاذهلا عن القتال، لكن القوات املعاونة خطورا تنبع من شجاعتها
 مصادره اخلاصة واألمري احملنك إذن يتجنب دائماً هذين النوعني من القوات وله    

للقوات، وهو يفضل اهلزمية على يد قواته اخلاصة عن النصر على يد قوات اآلخـرين               
ققه القوات األجنبية سيكون نصراً حقيقياً وأن ال أتـردد  فهو ال يعتقد أن هذا الذي حت  

بقوات معاونة  " رومانا"وأعماله فذا الدوق دخل إىل      " بورجيا"يف أن أذكر مثال قيصر      
" أميـول " تتكون بالكامل من جنود فرنسيني متكن م من السيطرة علـى             وقاد قوات 

ولكنه مل يأمن جانبها فلجأ إىل القوات املرتزقة لتجنب املزيـد مـن اخلطـر،               وفوريل،  
، مث اكتشف بعد ذلك عدم قدرته على الثقة فيهما بعد           " والفيتلي األورسيين"فاستأجر  

ما واعتمد علـى جنـوده      ريين، فبطش   من أما غري خملصني وخط    أن جرما وتأكد    
زيادة مستمرة، ومل يصل إىل مثل هذه الشعبية الكـبرية الـيت            فقط مما زاد من شعبيته      

  .وصل إليها إال عندما الحظ اجلميع أنه اآلمر الوحيد لقواته
ال أريد أن أترك األمثلة احلديثة من تاريخ إيطاليا، وأريد اآلن أن أحتدث عـن               

ومبجرد أن جعله السرياكوزيني على     وقد سبق يل ذكره هذا الرجل       سرياكوزا  " هريو"
 الحظ عدم فائدة اجليش املنظم على طريقة قواتنـا          -كما سبق أن قلت   –رأس اجليش   

اإليطالية املأجورة، وملا رأى أن اخلالص منهم أو االحتفاظ م أمر غري مأمون، فقـد               
د منذ ذلك الوقت على خاصة    صغرية واعتم  قطع أوصال هذا اجليش وقسمه إىل أجزاء      

كما أنين سأستشهد أيضاً بقصة رمزية من العهد القـدمي،          وليس على قوات اآلخرين     
لكي يـذهب   " شاؤول"وهي توضح هذه النقطة بدقة فعندما عرض داود نفسه على           

كي يشجعه على   بسالحه الشخصي   " شاؤول"بطل فلسطني فسلحه    " جوليات"وينازل  
إنه يـستطيع اسـتخدامه     : جرب السالح بنفسه رفضه قائالً    القتال لكن داود بعد أن      

بطريقة جيدة، ولذلك فقد فضل أن يواجه عدوه مبقالعه وخنجره وباختـصار فـإن              
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    أيضاً وقد تعوقك، أو تشل حركتك أو تشكل عبئاً          استخدام أسلحة اآلخرين غري جمد 
ن حسن الطالع   السابع أبو امللك لويس السادس قد اعتقد أ       " تشارلز"عليك إن امللك    

الحـظ ضـرورة التـسلح      والشجاعة كانا السبب يف حترير فرنسا من اإلجنليز، وقد          
باستخدام قواته اخلاصة وأسس نظاماً يف مملكته يعتمد على رجال حيملـون الـسالح              
وعلى كتائب املشاة وقيما بعد ألغى ابنه امللك لويس كتائب املشاة واستأجر جنـوداً              

الذي تبعته أخطاء أخرى أدت إىل تعرضه للخطر كما         خلطأ  سويسريني، وكان هذا هو ا    
هو واضح اآلن وذلك ألنه باعتماد على السويسريني ومنحهم هذه السمعة أحبطـت             
فرنسا معنويات كل قواا اخلاصة، فقد مت إلغاء املشاة واضطر الباقي من القـوات إىل               

وات السويـسرية،   مث تعودوا على احلرب مع الق     العمل مع األجانب لكسب تعاوم      
القضاء وظنوا أم ال ميكنهم النصر بدوم وأصبح الفرنسيون يف وضع ال ميكنهم من              

على السويسريني، وال ميكنهم من مواجهة اآلخرين دون االعتماد علـيهم وبـذلك             
الفرنسية من النوع املختلط، جزء منها من املرتزقـة، وجـزء مـن             أصبحت القوات   

ناولناها بصفة عامة فإننا سنجدها أفضل كثرياً مـن املكونـة           القوات الوطنية وإذا ما ت    
  .بالكامل من املرتزقة أومن القوات املعاونة لكنها بالطبع أقل من القوات الوطنية

كاف يف حد ذاته، ألن فرنسا كانت ستظل منيعة لو حاولـت            ولعل هذا املثال    
لذين يفتقدون احلكمة   العسكري أو تطويره لكن الرجال ا     " تشارلز"اإلبقاء على نظام    

عندما يبدءون أمراً جديداً جينون مثاره الطيبة ال ينتبهون إىل السم املوجـود بداخلـه،               
  .وذلك يشابه ما أشرت إليه سابقاً

 مشكالت إمارته يف مهـدها ال ميكـن         ولذا فاألمري الذي خيفق يف أن يالحظ      
ا نظرنـا إىل أسـباب      وإذا م . وصفه إال بأنه غري حكيم، فاحلكمة توهب للقليلني فقط        

فسنجد أنه كان بسبب استئجار قوات مرتزقـة        االيار األول لإلمرباطورية الرومانية     
بدأت القوات الرومانية يف الضعف وسقطت عن       ، أل،ه منذ ذلك والوقت      "الغوت"من  

  ".الغوت"اإلمرباطورية مجيع مزاياها وذهبت إىل 
مة ألمري حيتمي بقوات مسلحة     لذلك فإين أي حديثي بالتأكيد على أنه ال سال        

غري قواته الوطنية فبدون قواته املسلحة الوطنية يتوقف مصريه على حسن الطالع فقط،             
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لقـد قـال    . وسيظل بال وسيلة ميلك ا الدفاع عن نفسه حني تضطرب األحـوال           
ما يزعزع عند البشر أكثر من واليات تدعمها الشهرة وال تدعمها           ال يوجد   : "احلكماء
أو مـن   وقوات األمري الوطنية تتكون إما من الرعايا أو من املواطنني،           " الوطنيةقواا  

أتباعه هو، وأي قوات أخرى غري هؤالء هي إما أجري مرتزق أو من القوات املعاونـة                
الوطنية لو أننا درسنا طرق األمراء      ومن السهل أن تعرف كيفية إدارة القائد للجيوش         

–الطريقة اليت نظم ا فيليب      ا ما أخذنا بعني االعتبار      األربعة الذين ذكرم، وذلك إذ    
 وكثري من احلكام واجلمهوريات قوام وبعد هذه األمثلـة ال           -أبو اإلسكندر األكرب  

  .توجد حاجة لتناول املوضوع بالتفصيل
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  لفصل الرابع عشرا
  

   واجبات األمير فيما يتعلق بالقوات المسلحة
  

ينبغي لألمري أال تكون له غاية أو فكرة سوى احلرب، ونظامها وطرق تنظيمها،             
وأال يتخذ لدراسته موضوعاً آخر سواها فهذا هو الفن الوحيد الالزم ملن يتوىل القيادة              

اإلبقاء عليهم  الء الذين ولدوا أمراء و    ما يكفي للمحافظة على هؤ    فهو فن له من املزايا      
يف مناصبهم كما أنه يساعد الرجال العاديني على بلوغ مرتبة اإلمارة ومن ناحية أخرى              

يفكرون يف مظاهر الترف أكثر مـن       ميكننا أن نرى أن األمراء يفقدون واليام عندما         
ـ             ن فهـي   تفكريهم يف األسلحة والسبب األول لضياع الواليات هو إمهال هـذا الف

  .تكتسب عن طريق إجادة هذا الفن
حبسن تسلحه إىل أن أصبح دوق ميالنـو،        " فرانسشكو سفورتسا "وقد توصل   

وقد كان فيما قبل فرداً عادياً وقد احندر أبناؤه إىل أن أصبحوا أشخاصاً عاديني بعد أن                
كانوا أمراء، وذلك البتعادهم عن متاعب احلروب ومشقتها وذلك ألن من بني عيوب             

دم التسلح اجليد هو أن الفرد يصبح بال قيمة وهذا أمر البد على األمري أن يتجنبـه                 ع
وهذا ما سنشرحه فيما بعد فشتان ما بني رجل مسلح ورجل أعزل، ومهما كان األمر               
فلن نرى رجالً مسلحاً يطيع رجالً أعزل، وهو بكامل إرادته، ولن نر أعزل ساملاً بـني                

ل أن يعمل االثنان معاً يف سالم، ألن أحدمها حمتقر واآلخر         املستحيأتباعه املسلحني فمن    
كثري الشك وهلذا فمن املستحيل أن حيترم اجلنود أمريهم الذي جيهل الشئون احلربية،             

  .ن املشكالت األخرى اليت ذكرا قبل قليل، فضالً عقتهثأو أن يكونوا حمل 
يف وقت السلم   ب  ولذلك البد لألمري أال ينسى التدريب العسكري، فهو يتدر        

أكثر مما يفعل يف وقت احلرب، وهذا ممكن تطبيقه بطريقتني إحدامها عملية واألخـرى              
لقواته وتدريه هلم أن يشغل نفسه       نظرية ومن الناحية العملية، جيب عليه جبانب تنظيمه       

بالصيد باستقرار، فهذا أمر يعود جسده على املشقة والتعب، كما أنه جيعلـه يـدرس               
درات اجلبال وهنا تنفرج الوديـان، وهنـاك        د يف نفس الوقت، فهذه منح     طبيعة البال 

مواقع السيول، ويفهم طبيعة املستنقعات واألار، وعليه أن يلم جبميع هـذه األمـور              
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 اإلنسان يعرف عن بالده كل شـيء        أن: أوهلا: إملاماً تاماً وهلذا العلم فوائد من ناحيتني      
فضل، كما أن معرفته لطبيعة إقليم بالده توصله إىل         مما يتيح له أن يدافع عنها بصورة أ       

طبيعة أقاليم أخرى واألمري الذي ال ميلك هذه الصفات يفقد أو ضـروريات القائـد               
فهذه املعارف تعلمه كيف يلقى عدوه، وكيف يقيم املعسكرات؟ وأين يقيمها؟ وكيف            

  .حياصر املدن ويظفر ايضع اخلطط للمعارك؟ وكيف 
" اآلخيلني"أمري  " فيلوبومني"احلميدة اليت وصف ا الكُتاب      ومن بني الصفات    

إنه مل يكن يفكر وقـت الـسالم سـوى يف           : من بني أمراء آخرين، هي أن قالوا عنه       
الشئون العسكرية وكثرياً ما كان يقف بني أصحابه خارج املدينة ويـسأهلم إذا كـان               

نا ذو وضع مميـز؟ وكيـف       العدو فوق هذا التل ووجدنا أنفسنا هنا مع قواتنا، فأي م          
ماذا جيب  .. ميكننا االقتراب من العدو مع احلفاظ على نظامنا؟ وإذا أردنا االنسحاب            

أن نفعل؟ وإذا انسحب العدو فكيف ميكننا أن نتبعه؟ مث كان حيدثهم أثناء السر عـن                
ميكن أن حتدث للجيش وكان يستمع آلرائهم ويعطـيهم رأيـه           كل االحتماالت اليت    

رباهني لذلك فهو مل يتعرض ألي حادث مل يكن يتوقعه أثناء قيادته للجيوش             ويؤكده بال 
  .وذلك بفضل هذه املناقشات الدائمة

أما فيما خيص تدريب العقل فإن على األمري أن يقرأ تارخيه، ويـدرس أعمـال               
انتـصارام  عظام الرجال، لريى كيف كانوا يتصرفون يف احلروب، ويدرس أسباب           

أن يسري على درب املظفرين ويتحاشـى أن يلقـى          حىت يستطيع   ومسببات هزائمهم،   
 أن يسري على درب عظماء   عليههزمية متاثل هزائم املقهورين منهم وقبل كل شيء جيب          

من العظماء الذي سبقوهم قدوة هلم فيقال       املاضي، الذين كانوا يتخذون هم بدورهم       
بكورش كما أن كل    " يواسكيب"واقتدى  " أخيلس"إن اإلسكندر األكرب قد قلد أعمال       

قـد  " سكيبيو"سيتضح له كيف أن     " اكسينوفون"كورش اليت سجلها    "من يقرأ حياة    
يف حياته وقلده بشدة، فتحلى بصفاته من طهر ورقة وعظيم صفات           " بكورش"اقتدى  
  .وكرم

وعلى األمري احلكيم أن ينهج هذا النهج وال خيلد يف زمن السلم إىل الكـسب               
 حىت أنه يستطيع أن     انكستفادة من هذه الطريقة مبهارة قدر اإلم      أبداً وأن يصر على اال    
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يكون مستعداً لضربات القدر حني تتغري األحوال وأن تكـون لـه الـسيادة وقـت                
  .الشدائد
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  الفصل الخامس عشر
  

  يمدحون ألجله أو - وبخاصة األمراء – ما يالم عليه الرجال 
  

وأصحابه ومل يبق اآلن سوى أن ننظر فيما خيص طريقة األمري يف اختيار رعاياه              
وأنا أعلم أن هناك الكثري ممن سبقوين للكتابة يف هذا املوضوع وأخشى أن يعتـرب مـا                 

لكنين ال أود إال الوصـول إىل       تلف عما كتبه اآلخرون     أكتبه نوعاً من الغرور حني خي     
احلقيقة وليس ختيلها وأن األصح هو أن تكتب ما يفيد اآلخرين وليس ما تتخيله فقـد                

أو ختطر على ذهن آخرين غريهم، وليس       ختيل الكثريون مجهوريات مل ترها عني إنسان        
اها، وبني ما ينبغي أن تكون وال حنياها وشتان بني حياتنا كما حنيهلا وجود يف احلياة اليت  

جيب علينا أن نترك ما نقوم به من أفعال يف سبيل حتقق ما ينبغي حتقيقه على أمت وجـه                   
وليس للبقاء يف أفضل حال فمن يريد اخلري لن ينعم أبـداً إذا كـان               فهذا سعي للفناء    

أوالً ،  الذي يريد احلفاظ على نفـسه       حوله الكثري من األشرار لذلك جيب على األمري         
أن يعرف كيف يكون خرياً وليس شريراً ومىت يـستخدم هـذه الـصفة؟ ومـىت ال                 

  .يستخدمها حسب الضرورة؟
هلذا فإنين حني أختلى عن احلديث يف األمور اليت ختص األمري من ناحية اخليـال               
فقط وأتكلم عن األمور الواقعية فكل الناس يذكرون ألعماهلم ايدة، وخاصة األمراء            

 م أعلى مرتلة من غريهم وهناك خصال معينة جتلب عليهم اللـوم، وأخـرى              حيث إ
تكسبهم املديح والثناء فالناس يعتربون هذا سخياً وذلك مقتراً، وهذا معطـاء يعطـي              
بسخاء وذلك جشع هذا قاس، وذلك عطوف هذا ال يصون وعوده وهـذا جـدير               

لك متغطـرس، هـذا     هذا رقيق وذ   وهذا جبان رعديد، وذاك مقدام وعنيف،        بالثقة،
فاسق، وذلك عفيف هذا صريح وذاك ماكر، هذا صعب املراس وذلك سهل االنتقاد             

غري ملتزم بأمور دينه    هذا جاد جداً يف كل أموره، وذاك ساخر، وهذا متدين، واآلخر            
وغريها من أمثلة ومن الواضح أن كل أمري يتصف بكل الصفات اخلرية السابقة سينال              

 ولكن ملا كان من غري املمكن أن حيوز كل هذه الصفات وذلـك              ثناء كبرياً من الناس   
بالنسبة له أن يكون ذا حكمـة       ألن صفات البشر ال تسمح بذلك كان من الضروري          
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كافية، متكنه من حتاشي أي فضيحة بسبب رذيلة من هذه الرذائل، واليت قـد تفقـده                
  .الوالية ويقي نفسه من شرور الصفات األخرى

 فعليه أن يهمل متاماً هذه الرذائل، وحيترس جداً فقط مـن            وإذا مل يستطع ذلك   
تلك اليت قد تسبب هالكه وجيب عليه أال يعباً بفضح تلك الرذائل اليت يصعب بدوا               

مـا  احملافظة على الوالية وذلك ألننا إذا نظرنا لألمور نظرة صحيحة لوجدنا أن بعض              
ي يبدو من الرذائل قد يـسبب       يبدو فضائل قد يهلكنا لو طبقناه، والبعض اآلخر الذ        

  .سالمة اإلنسان وسعادته
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  الفصل السادس عشر
  

  حول السخاء والشح
  

فضل لألمري أن يكـون     من األ : واآلن لو تناولنا أوىل هاتني الصفتني فإين أقول       
  إال أن السخاء مبعناه عند العامة قد يؤذي صاحبه وذلك ألنه إذا استخدم             كرمياً سخياً 

الكرم بالطريقة الصحيحة ومبعناه احلقيقي، فلن يعلم أحد عنه أي شيء، وبالتايل يوصم             
  املضادة وهي الشح والتقتري لكن على من يريد أن يشتهر بالسخاء بني            صاحبه بالرذيلة 

الناس أال يتخلى عن كل املظاهر الفخمة، ألن سخاء األمري إذا وصل إىل هذا احلـد                 
 علـى شـعبه وجبايـة       سيستهلك مجيع موارده، فيضطر إىل فرض الضرائب الباهظة       

األموال يف سبيل احملافظة على هذه الشهرة وهذا يبدأ الكراهية له يف صدور رعايـاه،               
ي ذكما أنه سيكون قد اضر الكثريين بسخائه ال       فهو قليل االحترام حني يصبح فقرياً،       

لن يستفيد من سوى القلة ويؤثر فيه أول اضطراب بسيط، وحييط به اخلطـر عنـد                
الشدائد بسرعة، فإذا ما أدرك األمري ذلك، وأراد أن يغري من طبعه، فإن يتهم              حدوث  

  .بالشح والتقتري
طريقة تـضره أال    جيب على األمري الذي يستطيع ممارسة عادة السخاء ب        لذلك  

م بالتقتري، ألنه سيعترب سخياً مع مرور الزمن، حني يعرف أن اقتـصاده             صخيشى أن يو  
كافياً للدفاع عن النفس ضد من يريد أن يشن علي حرباً كمـا ميكنـه               جعل الدخل   

ألعمال العظيمة دون أن يثقل كاهل شعبه، فيصبح سخياً يف نظر من            القيام بالكثري م ا   
، وعددهم ال حيصى، وهو مقتر بالنسبة ملن مل يعطهم، وهم قليلـون             مل حيصل منهم ماالً   

كانوا يف عداد املقترين، وقضي على مجيع من        وحنن مل نر يف أيامنا أعماالً عظيمة إال ملن          
 إن البابا جوليوس الثاين كان يف حاجة هلذه السمعة حىت يتمكن من شن احلرب               عداهم

شن عدة حروب كثرية دون فرض أي ضـريبة         كما أن ملك فرنسا احلايل قد استطاع        
ما وفره يف فترة طويلة زاد عما أنفقه عليها ولو عرف           استثنائية على شعبه، وذلك ألن      

عن ملك أسبانيا احلايل أنه كرمي ملا متكن من أن يقوم بكل هذه األعمال الكثرية ويوفق                
  .فيها
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، إذا أراد أال يفقد ولكل هذه األسباب البد لألمري أال يعبأ إذا ما وصف بالبخل      
رعيته، وأن يكون قادراً على محاية نفسه، وأال يصبح حقرياً وفقرياً، وأال يضطر إىل أن               
يصبح جشعاً إن الشح رذيلة متكنه من احلكم فإذا قيل أن القيصر قد بلغ اإلمرباطورية               

لى بالسخاء وصعد كثريون غريه إىل أعلى مرتلة بالسخاء أو باشتهارهم به، فإين أرد ع             
حديث العهد، أو يف طريقك ألن تكون أمرياً ففـي          ذلك قائالً إنك إما أن تكون أمرياً        

احلالة األوىل يكون الكرم مضراً، أما يف احلالة الثانية فيجب عليك دائماً أن تكون من               
يريدون أن يصبحوا أسياد روما لكنه      شديدي الكرم لقد كان القيصر من هؤالء الذين         

ياة ومل يغري من طريقة إنفاقه بعد أن بلغ مـراده فرمبـا ـدمت               لو بقي على قيد احل    
إن كثرياً من األمراء الذين حققوا فتوحات عظيمـة         : اإلمرباطورية وسقطت وقد يقال   

إن األمري قد ينفق مـن      : كانوا يوصفون أيضاً بشدة السخاء، فإين أرد قائالً       جبيوشهم  
 ففي احلالة األوىل وهي إنفاقه مـن        أمواله اخلاصة ومن ثروات اآلخرين وأموال الرعية      

وفيما عدا ذلك جيب أن يهتم      اإلنفاق،  أمواله اخلاصة البد أن يعرف عنه االقتصاد يف         
بأن يكون سخياً، وهو أمر ضروري ألمري يسري جبيوشه، ويعيش على سلب امللكيات،             

يكون والغنائم، والفدية، فهو ينفق من ثروة غريه كما أن جنوده لن يساندون دون أن               
سخياً جداً معهم ومن املمكن لك أن تكون سخياً جداً مبا ال متلك أو ال ميلكه رعاياك،                 
وذلك كما فعل كورش واإلسكندر فاإلنفاق من ثروات اآلخرين لن حيط من مسعتـك              
بل إنه سيعلي من قدرك، ولن يؤذيك سوى اإلنفاق مما متلك فقط وال توجد صفة حتطم 

م، ألنه كلما زاد كرم املرء فإنه فقد القدرة على املزيـد            نفسها بنفسها مثل صفة الكر    
شع مكروه حىت يتحاشى الفقر وأهم ما جيب أن         منه، فيتحول إىل إما فقري حقري، أو ج       

يتحاشاه األمري من هذه األمور هو أن يصبح فقرياً أو مكروهاً، والسخاء هو ما يقـود                
 األمري باحلرص الذي جيلب له      إىل إحدى هاتني الصفتني وهلذا فمن األفضل أن يشتهر        

اللعنة وليس الكراهية، وأال يضطر إىل أن يكون جشعاً ألن ذلك جيلـب لـه العـار                 
  .والكراهية معاً

  
  



 نيقوال مكيافيللي                                                 ألميركتاب

  ali_hantool@hotmail.com: البريد االلكتروني - علي محمد المسلمي:طباعة -أكرم مؤمن  ترجمة –مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع : الناشر

70 

  الفصل السابع عشر
  

   حول الشدة واللين هل من األفضل أن تكون محبوباً أم مهاباً؟
  

ـ              سعى ألن  وعندما أريد أن أحتدث عن الشدة واللني أقول إنه على األمري أن ي
يوصف بالرمحة وليس الشدة وأن حيرص على عدم إساءة استخدام الرمحة بأي حال من              

هي سـبب جلـب النظـام إىل        يوصف بالشدة وشدته    " بورجيا"األحوال كان قيصر    
وتوحيدها، واستتاب األمن فيها، وضمان والئها وإذا نظرنا هلذه املسألة نظرة           " رومانا"

" الفلورنـسي "ان يف احلقيقة أكثر رمحة من الشعب        صحيحة، فإننا نرى أن القيصر ك     
جتنباً ألن يوصف بالشدة لذا جيب على األمي أال يعبأ بـأن            " بستويا"الذي مسح بتدمري    

هذه الشدة من أجل احلفاظ على مواطنيه ووالئهم له، وذلك          يوصف بالشدة ما دامت     
 مـن األمـراء     ألنه حني يكون شديد مع عدد قليل جداً من الناس، وهو بذلك أفضل            

الذين يفرطون يف اللني مما يسبب وقوع االضطرابات وتسيل الدماء وحيدث النـهب             
حكم اإلعدام يف عدد قليل والسلب وهذه أمور تضر الكثريون بصفة عامة، لكن تنفيذ      

من الناس لن يؤذي أحداً غريهم واألمري حديث العهد باإلمارة فقط هو من يف حاجـة                
 لالشتهار بالشدة، ألن الواليات اجلديدة تعاين دائمـاً مـن           شديدة دون نقية األمراء   

  : على لسان ديدو" فريجيل"األخطار يقول 
  حالة بالدي وشئوين مستعصية

  دولة يف املهد وعرش متزعزع األركان
  هذه الظروف قاسية

  متنعين من نشر قوايت يف كل اجتاه
  ألمحي أمالكي بقوة وأحرس شواطئي عن كثب

األمري أن حيذر من كل ما حيمله من معتقدات وكل ما يقوم به من               جيب على    ومع ذلك 
 وأن يتقدم إىل األمام حبكمة ولني وأال جتعله         وأال يظهر مبظهر اجلبان الرعديد،    أعمال،  

  .ذر، وأال جتعله الريبة الزائدة غري حمتملالثقة الزائدة يهمل احل
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 حمبوباً أكثر منـه     ومن هنا تبزغ مشكلة املفاضلة بني وجوب أن يكون األمري          
يكون حمبوباً ومهاباً   مهاباً أم مهاباً أكثر منه حمبوباً واجلواب هو أنه ينبغي على اإلنسان             

يف نفس الوقت وملا كان من الصعوبة احلفاظ على الصفتني معاً، فإن املهابـة يف هـذه                 
نقول عـن   ألنه من املمكن أن احلالة أفضل بكثري إذا كنا ال نستطيع إجياد الصفتني معاً        

ني، حريصون على   وحيبون املراوغة يف احلديث ومرائ    عامة البشر أم ينكرون املعروف،      
جتنب اخلطر، راغبون يف الكسب، هم أعوانك طاملا استفادوا منك، وهـم يفـدونك              

، ولكن حني تقترب    بالدم وما ميلكون وحبيام وولدهم حني ال يكون هناك داع لذلك          
األمري الذي يعتمد على وعود رعاياه يهلك إال إذا يـأ           األخطار ينقلبون عليك، إن     

باملعدات الكافية، وذلك ألن الصداقة اليت ميكن شراءها غري مأمونـة، ولـن تعمـل               
من ترددهم يف   لصاحلك عند الضرورة إن البشر يترددون يف اإلساءة إىل من حيبون أقل             

اليت تتفكك عنـدما   اتإيذاء من يهابون وذلك ألن احلب مرتبط بسلسلة من االرتباط        
لكن استخدام املهابة واخلوف من العقـاب       ) وذلك بسبب أنانية الناس   (تؤدي غرضها   

  .طريقة صحيحة ال تفشل أبداً
إنه على األمري أن جيعل نفسه مهاباً بطريقة جتعله إن مل حيـصل             : ما زلت أقول  

جـود  على احلب، فإنه يتجنب الكراهية على أي حال وذلك ألن املهابـة وعـدم و              
معاً ويستطيع حتقيق ذلك كل من ميتنع عن التـدخل يف           الكراهية من املمكن أن جيتمعا      

أمور أمالك رعاياه ونسائهم وعليه أال يأمر بإعدام أي شخص إال بعد التأكـد مـن                
 االمتناع عن   -قبل كل شيء  –املربرات الكافية لذلك ويوضح أسبابه لكنه جيب عليه         

ن اإلنسان قد ينسى موت أبه بسهولة عن نسيانه لضياع          االستيالء على أمالك غريه، أل    
ملكيات الغري فمن يعـيش     مرياثه كما أنه ال حاجة لألمري أن يوجد الذرائع الغتصاب           

على النهب سيجد دائماً سبباً يغتصب به متاع اآلخرين بينما مسببات اإلعدام أقـل              
  .بكثري وتزول سريعاً

 ومعه عدد كبري من اجلنود فإنه يتحتم        لكن عندما يكون األمري بني أفراد جيشه      
عليه أن يعرف بالشدة ألنه بدون هذه السمة لن حيافظ على وحدة اجليش أو يـؤدي                

على الرغم مـن وجـود      اجلديرة بالذكر أنه    " هانيبال"أي مهمة إن من بني منجزات       
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 جيشه العرمرم ووجود اجلنود فيه من دول كثرية وحماربته يف دول أجنبية، إال أنـه مل               
يقع بينهم أي مشكالت أو يثوروا ضد األمري سواء كان ذلك يف السراء أم يف الضراء                

باإلضـافة إىل فـضائله   (اليت جعلته " هانيبال"وهذا ال يرجع إىل أي سبب سوى شدة        
عظيماً بني جنوده ومهاباً باستمرار وما كانت قدراتـه كافيـة           ) األخرى اليت ال حتصى   

شديداً والكُتاب الذين ال يفكرون جيداً يعجبون بأعماله        لتحقيق هذا األثر لو مل يكن       
  .، ومن جهة أخرى يلومونه على شدته وهي السبب الرئيس إلجناز هذه األعمالجهة

" سكيبو"أن نالحظ أن بقية خصاله مل تكن كافية وحدها يف حالة            ومن املمكن   
ثارت عليه  فقد  ) وهو مشهور ليس فقط يف عصره، لكن ذكراه باقية يف كل العصور           (

قواته يف أسبانيا، ومل يكن لذلك سبب آخر سوى شفقته املفرطة، مما أتاح جلنوده قدراً               
على ذلك،  " فابيوس ماكسيموس "من الفوضى، ال يتفق مع احلياة العسكرية وقد المه          

فلم " لوكرا"سكيبوط  "ضباط  فقد دمر أحد    " مفسد اجلندية الرومانية  "وأطلق عليه لق    
مل يعاقبه، والسبب ببساطة هو طبيعته املتـساهلة لدرجـة أن أ؛د            يقتص منه لذلك، و   

إن هناك أناساً كثريون يعرفـون      : أعضاء جملس الشيوخ أراد أن يلتمس له العذر فقال        
كيف يتجنبون األخطاء، أكثر من معرفتهم بكيفية تصحيح أخطاء اآلخرين وكان من            

ستمر على ذلـك يف عـصر       لو ا " سكيبو"املمكن هلذا االستعداد أن يقلل من شهرة        
اإلمرباطورية، لكن يف ظل جملس النواب مل ختتف هذه الصفة فقط ولكنها كانت سبباً              

  .لشهرته يف نفس الوقت
إن النـاس   : ولذلك فإين أختم حديثي عن مهابة األمري، وحب الناس له فأقول          

قل أن  حيبون مبحض إرادم احلرة لكنهم خيافون حسب رغبة األمري، وعلى األمري العا           
يعتمد على ما له من سلطان، وأن يسعى لتجنب ما يسبب له الكراهية املدمرة كمـا                

  .سبق أن أوضحت
  
  

M<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
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  الفصل الثامن عشر
  

  ودهمهكيف يصون األمراء ع
  

كلنا نعرف مدى الثناء الذي يناله األمري الذي حيفظ عهده وحييا حياة مستقيمة             
عصرنا هذا تدل على أن أولئك األمراء الذين حققوا أعمـاالً           دون مكر لكن جتارب     

عظيمة هم من مل يصن العهد إال قليالً وهم من استطاع أن يؤثر على العقل مبا له مـن                   
  .ادياً هلممكر كما استطاعوا التغلب على من جعلوا األمانة ه

ـ             رى وجيب أن نعلم أن هناك طريقتني للقتال، واحدة هلا قواعد وقوانني واألخ
تعتمد على القوة فقط الطريقة األوىل للبشر، أما الثانية للحيوانات املفترسة، وملا كانت             
األوىل غري كافية يف أغلب األحوال، فإن املرء كان يلجأ غالباً للطريقة الثانيـة وهلـذا                
فمن الضروري لألمري أن يعرف حق املعرفة كيف يستخدم كلتا الطريقتني وقد علـم              

وغريه الكثري من   " أخيليس"ذلك وأوحوا له به فهم يرون أن         أمراءهم   الكُتاب القدامى 
لريبيهم ويعلمهم بطريقته وهم يقصدون مـن       " كريون"األمراء القدامى قد أرسلو إىل      

صورة هذا املعلم ذي النصف البشري والنصف احليواين أن يوضحوا أنه على األمـري              
  .ما لن تدوم بدون األخرىأن يعرف كيف يستخدم الطريقتني معاً، فواحدة منه

وهلذا السبب كان األمري يضطراً إىل أن يعلم جيداً كيف يتصرف كـاحليوان،             
فهو يقلد الثعلب واألسد، لكن األسد ال يستطيع أن حيمي نفسه من الفخاخ والثعلب              

ليواجه الفخاخ ويكـون    غري قادر على مواجهة الذئاب على املرء إذن أن يكون ثعلباً            
ومن يريد أن يكون أسداً فقط ال يفهم األمور جيداً فعلـى            يخيف الذئاب   أيضاً أسداً ل  

األمري إذن أال حيفظ عهداً يكون الوفاء به ضد مصلحته وأال يستمر يف الوفاء بوعـد                
انتهت أسباب االرتباط به وقد يكون هذا املبدأ مبدأ شريراً لكن هذا يصدق فقـط يف                

لكن إذا كانوا مجيعاً من األشرار ولن يرعـوا         حالة ما إذا كان مجيع البشر من األخيار         
يسمح لك أن تكون يف حل من عهودهم فلم يفشل أي حاكم يف             عهودهم معك فهذا    

اختالق األعذار املقبولة اليت يربر ا عدم الوفاء بالعهد وهناك عدد ال حصر له مـن                
ت بسبب  األمثلة يف العصر احلديث تؤكد ذلك، وتوضح أن هناك وعوداً كثرية قد بطل            
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عدم وفاء األمراء ا كما توضح لنا أن الذين استطاعوا تقليد الثعلب مبهارة حققـوا               
وتـستطيع  أفضل جناح ولكن البد لك أن تكون قادراً على إخفاء هذه الصفة مبهارة،              

التمويه واخلداع حيث إن البسطاء من الناس على استعداد لقبول أي أمر واقع، ومن              
  .ن يقبل أن ينخدع بسهولةخيدعهم سيجد من بينهم م

شيئاً " اإلسكندر السادس "ولن أذكر سوى مثال حديث واحد، حيث مل يفعل          
سوى التغرير بالناس، فلم يفكر بغري ذلك، ودائماً ما واتته الفرصة لتحقيقه فلم يتفوق              
عليه أحد يف قدرته على توفري الضمانات، وتأكيد األمور باحللف الكاذب، ومل يتفوق             

يف عدم الوفاء بالعد، وكانت حيله دائماً موفقة حتت أي ظروف، ألنه كـان          عليه أجد   
  .يفهم هذا األمر جيداً

وليس من الضروري لألمري أن تكون لديه كل اخلصال اليت سبق ذكرها، على             
إن احملافـة علـى     : أنه من الضروري أن يبدو عليه أنه يتصف ا وأستطيع أن أقـول            

عليها أمر خطري، لكنه أمر مفيد على أي حال وعلـى           التحلي ذه الصفات، واحلفاظ     
ذلك فمن املفيد أن يبدو األمري رحيماً، وفياً حلو الصفات، صادقاً، متديناً، وأن يكون              

 جيب أن يتهيأ عقلك لكي تتحول إىل أضـداد          كذلك فعالً، وليس مظهراً فقط ولكن     
ديث العهد باإلمارة   هذه الصفات عند احلاجة وجيب أن يكون من املفهوم أن األمري ح           

يف سبيله للحفاظ على الدولة قد      ال ميكنه مراعاة كل ما يعتربه الناس خرياً، وذلك ألنه           
يضطر للقيام بأعمال ضد الوفاء واإلحسان والصفات احلسنة والدين ولذلك فعليه أن            
يعد عقله للتكيف مع أي ريح قد ب عليه، ومع تغيريات املستقبل كما جيب عليـه                

أن ال يبتعد عن اخلري قدر اإلمكان مع قدرته على ارتكاب الشرور            ) ق أن قلنا  كما سب (
  .إذا اضطر إليها

وعلى األمري أن يصون لسانه فال ينطق إال مبا يسبغ عليه من الصفات اخلمـس       
دو رحيماً وصادقاً ومستقيماً ومتديناً أمام من يراه        الطيبة السابق ذكرها والبد له أن يب      

ة األخرية ضرورية جداً ألن الناس حيكمون على ما يرونه بأعينهم،           ويسمعه وهذه الصف  
وليس على ما يدركونه، فكلنا يستطيع الرؤية، لكن قلة قليلة منا تستطيع أن تـدرك               
واقع احلال الذي أنت عليه، وهي غري قادرة على مواجهة الكثرة اليت حتميها مهابـة               
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، وهـذا    تربر الوسـيلة   الغاية فإن   -وخاصة األمراء –األمري ويف كافة األعمال البشر      
واحملافظـة عليهـا،    مري إذن أن يهدف للفوز بالواليـة        حكم ال ميكن نقضه؛ فعلى األ     

وسوف حيكم اجلميع على وسائله بأنه شريفة وميدحوا أيضاً فعامة النـاس حيكمـون              
ـ                ري على األشياء من مظهرها اخلارجي وهذا العامل ال يتكون إال من هؤالء العامة أما غ
–الساذجني فهم قلة تنعزل حني جتد الكثرة جمتمعة حول األمري وهناك أمري يف عصرنا               

 كان كل ما يفعله هو الدعوة للسالم والوفاء، وهو يف احلقيقـة             -ال داعي لذكر امسه   
  .عدو هلما، ولو أنه اهتم بأي منهما يف مناسبات عديدة لضاعت منه دولته وخسر امسه
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  الفصل التاسع عشر 
  

  كيف تتجنب االحتقار والكراهية
  

أما وقد حتدثنا عن أهم الصفات اليت نتناوهلا يف هذا الكتاب، فـسأعاجل اآلن              
تنب كل ما   بالتفصيل كافة الصفات األخرى فيجب على األمري، كما قلت سابقاً أن جي           

جيعل الناس يكرهونه أو حيتقرونه وال يكون قد قام بدوره إال حني يوفق يف هذا األمـر               
كما قلـت مـن     – ولن يكون يف بقية الرذائل أي خطر وأول ما جيعل األمري مكروها           

 هو أن يكون جشعاً، وأن يغتصب ممتلكات رعاياه أو نساءهم، وهذا هو ما جيب               -قبل
األمري ال يتعدى على ملكية عامة الناس أو نساءهم، فـإم           ام  عليه أن ميتنع عنه وماد    

، ولن يكون أمامه سوى حماربة مطامع قلة من الناس الـذين ميكـن              اسيعيشون يف رض  
متقلـب   بطرق عديدة ويكون األمري حمتقراً حني يعتقد النـاس بأنـه             السيطرة عليهم 

نب القبطان صـخرة    وطائش وخمنث وجبان وضعيف العزمية وهذا جيب جتنبه كما يتج         
قاتلة ومن واجبه أن حيافظ على ظهور أعماله بصورة تعكس العظمة، والقدرة، واد             

 يصدر من قرارات حىت ال يفكر       وأال يقبل النقض فيما حيكم به بني رعاياه ويتمسك مبا         
  .إنسان يف أن يضلله أو خيدعه

 عظيمة ومن   ري الذي خيلق هذا الرأي عن نفسه عند الناس حيظى بسمعة          مإن األ 
الصعب أن يتآمر عليه أي إنسان ولن يعتدي عليه أي معتد بسهولة، حيث إنه يعرف               

األول داخلي وله عالقـة     : خيشى شيئني أنه قدير، وحتترمه رعيته وجيب على األمري أن         
بالرعايا، والثاين خارجي وله عالقة بالقوى األجنبية يستطيع األمري أن حيمي نفسه من             

ألسلحة اجليدة واألصدقاء واملخلصني، وهـؤالء األصـدقاء يتـوافرون      األمر الثاين با  
بسهولة مادام ميلك األسلحة اجليدة أما األحوال الداخلية، فإا ستظل هادئة دائماً ما             

مؤامرة فتضطرب األحوال، ومل حيدث اضطراب يف اخلارج وحىت إذا افترضنا           مل تثريها   
ري، فإنه سيتحمل دائماً ويتمكن من مواجهة أن قوات أجنبية سعت إىل اهلجوم على األم  

فيجـب  اإلسربطي أما بالنسبة للرعايا     " نابيس"كل الصعاب، وذلك مثلما حدث مع       
عليه أن حيتاط من تآمرهم عليه سراً، وذلك إذا كانت رعيته ال تعمل وفقاً لنـصائح                
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وهاً، وذلـك   أجنبية وهذا من املمكن له جتنبه جيداً بالبعد عن أن يكون حمتقراً أو مكر             
ببقاء العب راضياً عنه،ومن الضروري حتقيق هذا األمر، وكما قلت تفصيالً من قبـل              
كما أن أفضل عالج لألمري ضد أي مؤامرات هو حب الشعب له ألن من يتآمر يعتقد                
أنه سريضي العش إذا اغتال األمري لكنه لو علم أن سيثري مجوع املواطنني بفعلته، فإنـه        

 ألنه سيواجه بذلك مشكالت ال تعد وال حتصى وهذا ما جيعـل             سيتجنب تلك الفعلة  
يستطيع العمل مبفرده، ولن جيد     كثرياً من املؤامرات تقع دون أن تنجح، وكل متآمر ال           

له شريكاً سوى من الناقمني، والناقم يكتشف مقصدك بسرعة عندما تتبني لـه نيـة               
من ناحية أخرى يرى فيما تعرضه      إتباعه لك، لكنه    املتآمر، فيأمل حتقيق فائدة من وراء       

إمـا  : عليه أمراً حمفوفاً باملخاطر، والبد لكي يستجيب لك أن يكون واحداً من اثنني            
إن : ك أو عدو شديد العداوة لألمري ولتوضيح هذا األمر بإجياز أقـول           صديق خملص ل  

 املتآمر لن جيد حوله سوى اخلوف واحلقد والشك والعقاب أما أألمري فهو حماط بقـوة              
احلكم والقوانني واألعوان الذين حيمونه ووالية تدافع عنه وإذا ما أضفنا إىل ذلك إرادة 
الشعب احمليط به، عندئذ يستحيل أن يقدم أي إنسان على أن يتآمر عليـه كمـا أن                 
املتآمر يشعر باخلوف قبل تنفيذ املؤامرة، وسيشعر باخلوف أيـضاً بعـد إجنازهـا ألن               

  .هذه احلالة، وال مالذ منهسيكون عدواً له يف الشعب 
لقـد  ولدينا العديد من األمثلة على ذلك، ولكين سأكتفي مبثال يذكره آباؤنا            

احللـي ومل   " هانيبال"أمري بولونيا، وهو جد     " هانيبال بنتوفلي "على  " الكنسكي"تآمر  
وكان ال يزال طفالً يف ذلك الوقت ولكـن بعـد           " جيوفاين"يكن له أي أقارب سوى      

مجيعاً وذلك بسبب السرية الطيبة اليت تتمتع ا        " يكالكنس"ر الشعب وقتل    االغتيال ثا 
يف ذلك الوقت وقد كانت عالة عظيمة لدرجة أن أهل بولونيا حـني             " بنتيفويل"عائلة  

تقد أنـه ابـن     ، وكان يع  "فلورنسا"يعيش يف   " بنتيفويل"عرفوا أن هناك فرداً من أسرة       
ماً على املدينة، وظل حيكمها حـىت أصـبح         حداد، ذهبوا إليه ليحضروه ونصبوه حاك     

شاباً ويف سن مناسبة لتويل احلكم، حيث مل يكن هناك خليفة آخر هلانيبـال              " جيوفاين"
  .سواه
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وعلى ذلك فإن على األمري أال يهتم باملؤامرات إذا كان الشعب يناصره وحيبه،             
 إن  ولكن إذا كان يكرهه ويعاديه، فعليه أن خياف من كل فرد خيـشى كـل شـيء                

الواليات اليت تقوم على نظام جيد وأمراء ذوي عقل أوىل مهـة ال جيعلـون النـبالء                 
يضيقون م، وجيعلون الشعب راضياً عنهم، وحيافظون على هذا الرضا وهذا من أهم             

  .األمور اليت جيب أن يهتم األمري ا
د ال  اليت تتمتع بنظام حكم جيد يف عصرنا احلايل، ففيها عد         وفرنسا من املمالك    

حيصى من املؤسسات الصاحلة، وهي ما يعتمد عليه امللك لسالمته وحريته وأول هـذه           
املؤسسات هو الربملان مبا له من صالحيات، وذلك ألن من أقام هذه اململكة يعـرف               

الضروري أن يكبح مجـاحهم وهـو       مطامع علية القوم، وغطرستهم، ويعرف أنه من        
يشعر ا الشعب جتاه علية القوم، وهي تقوم         الكراهية اليت    -من ناحية أخرى  –يعرف  

على اخلوف، وحني أراد أن يشعرهم باألمن مل يشأ أن جيعل هذا األمر من مهام امللك                 
اخلاصة حىت جينبه سخط الشعب لو أنه جامل النبالء، ولذلك أنـشأ حكمـاً ثالثـاً                

كن فعل مـا هـو      يكبح مجاح النبالء دائماً وجيامل البسطاء وما كان من املم         ) الربملان(
أفضل من ذلك، أو االحتياط لسالمة امللك وامللكة بطريقة تتفوق على ذلك، وختامـاً      

إنه على األمري أن حيترم نبالء واليته، لكن عليه أيضاً أال جيعل عامـة الـشعب                : أقول
  .يعادونه

وقد يبدو للبعض أننا عندما نتناول حياة كثري من األباطرة الرومان أا تعارض             
فبعضهم قد عاش حياة النبالء وأظهروا قـوة عظيمـة، مـع ذلـك فقـدوا                 رأيي،

، وقتلهم من تآمر عليهم من رعاياهم وعنـدما أود الـرد علـى هـذه                إمرباطورياته
االعتراضات، فإين سأناقش صفات بعض األباطرة مبيناً أسباب هالكهم اليت لن ختتلف            

حظها كل من يقرأ عن هـذه       أن يال عم اقتل، وسأتناول أيضاً بعض األمور اليت جيب         
العصور وأكتفي باحلديث عن مجيع األباطرة الذين تعاقوا على اإلمرباطورية بداية مـن             

" كومـودوس "وولده  " ماركوس: "وهم" ينوسماكسيم"الفيلسوف حىت   " ماركوس"
" كـراكال "وولـده   " أنطونيـوس  "وولده" سيفروس"و" جوليانوس"و" برتينكس"و
وأول ما ميكن مالحظته    " ماكسيمينوس"و" اإلسكند"و" سهاليوجابالو"و" ماكرينوس"و



 نيقوال مكيافيللي                                                 ألميركتاب

  ali_hantool@hotmail.com: البريد االلكتروني - علي محمد المسلمي:طباعة -أكرم مؤمن  ترجمة –مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع : الناشر

79 

هو أن أباطرة الرومان كان أمامهم صعوبة ثالثة وهي ضرورة حتمـل قـسوة اجلنـود       
وجشعهم، وهذا قد بلغ مداه حني أصبح سبباً يف سقوط الكثري من األباطرة، فلم يكن               

مراء غري األباطرة   من املستطاع إرضاء الشعب واجليش معاً بسهولة، بينما كان على األ          
أن يواجهوا مطامع الطبقة الراقية ومغاالة الشعب فقط فالشعب حيب اهلدوء، وبالتايل            
حيب األمراء املساملني، بينما يفضل اجلنود األمري ذا الروح العسكرية والكربياء والشدة            
واجلشع، وهم يرون أن ميارس هذه الصفات مع الشعب كي حيصلوا منه على رواتب              

أن هلك كل األباطرة الذين  وجيدوا لشجاعتهم وشدم متنفساً ولذلك حدث       مضاعفة
وهم مـن   (مل يعرف عنهم القدرة على ضبط الطرفني معاً حيث اقتصر عدد كبري منهم              

علـى  )  وعرف صعوبات هذين االجتاهني املتضادين     باإلمرباطوريةكانوا حديثي العهد    
كان األمري غـري    وهو اختيار حتمي إذا     إرضاء اجلند ومل يفكر يف أن يسيء إىل شعبه،          

قادر على جتنب كراهية طرف من الطرفني وعليهم أوالً أال تكرههم مجوع الـشعب،              
فإن مل يستطيعوا حتقيق ذلك فعليهم أن يفعلوا كل ما هو مستطاع لتجنـب كراهيـة                
اجلانب األقوى هلم ولذلك فإن األباطرة حديثي العهد، كـانوا يف حاجـة إىل اشـياء              

دة، فناصروا اجلنود أكثر من مناصرم للشعب وتتوقف فائدة ذلك مـن عـدمها              حمد
على إدراك األمري لكيفية احملافظة على مسعته الطيبة بني أفراد الـشعب وهـذه هـي                

" اإلسـكندر "و" برتيناكس"و" ماركوس"األسباب اليت أدت إىل النهايات السيئة لـ        
ال حيبون الشدة وأهل لطف ولني وقد عاش        فقد كانوا مجيعاً متواضعني، حيبون العدل، و      

وحدة عزيزاً ومات كرمياً، ألنه وصل إىل اإلمرباطورية حبقه املوروث، دون           " ماركوس"
تفضل من الشعب أو اجليش، باإلضافة إىل أنه كان يتصف بكثرية من الفضائل الـيت               

حـدوده ومل   جعلته حمترماً، وقد حافظ طيلة حياته على الفريقني ومل يتجاوز أي منهما             
إمرباطوراً بغري رغبة من اجلنـود  " برتيناكس"نصيب يكن مكروهاً أو حمتقراً أبداً لكن ت 
فلم يستطيعوا جماراة احلياة الشريفة اليت      " كومودوس"الذين قد ألفوا الفوضى يف عهد       

، ولذلك اصب مكروهاً، وإضافة إىل احتقاره لكرب سنه، فـسقط           "كومودوس"أرادها  
  . حكمهسريعاً يف بداية
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ومن هنا يتضح أن األعمال الصاحلة قد جتلب الكراهية، كاألعمال الـشريرة،            
، كما سيق أن حيافظ على واليته أن يقترف بعض الشرور     ولذلك فإن األمري الذي يريد      

أوضحت وذلك ألنه إذا فسد طرف من األطراف الثالثة، سواء كـان الـشعب، أو               
 من أجل احملافظة على مركزك، فيجب عليك        اجليش، أو النبالء، وكنت تعتربه ضرورياً     

  .أن تتبع هواه وترضيه، وهنا تؤذيك األعمال الصاحلة
إنه مل  : بقوهلموإذا حتدثنا عن اإلسكندر الذي كان طيباً لرجة أم أثنوا عليهم            

 له  عادلةيعدم أحداً خالل األربع عشرة سنة اليت قضاها يف احلكم دون إجراء حماكمة              
اً وأنه أجاز لوالدته أن تسيطر عليه، وهكذا احتقره الناس وسـقط يف             لكنه اعترب خمنث  

  .اهلاوية، فتآمر عليه جيشه وقتله
" أنطونيـوس "و" سـيفريوس "و" كومـودوس "وحني تنظر بتمعن إىل صفات      

حـد،  جتد أم قد وصلوا يف القسوة واجلشع إىل أقصى          " ماكسيمينوس"و" كاراكال"و
يء إليه إرضاء للجنود، وكانت ايتـهم مجيعـاً   ومل يفرضوا على الشعب أي شيء يس   

فقاً بأن  وحيث كانت له القدرة اليت مكنته من أن حيكم حكماً م          " سيفريوس"سيئة عدا   
حافظ على جنوده كأصدقاء له، بالرغم من بطشه بالشعب، وذلك ألن صفاته جعلته             

ما تابعـه   حيوز إعجاب الشعب واجلنود معاً، حىت أصبح الشعب مدهوشاً ألعماله بين          
  .وهم راضوناجلنود 

وملا كانت أعمال هذا احلاكم عظيمة وجديرة باحترامه كأمري حديث العهـد،            
فإين سأوضح باختصار كيف أنه أجاد استخدام صفات الثعلب واألسد، حيث جيـب             

ويعرف " سالفونيا"قد كان قائداً للجيش يف      " سيفريوس"على احلاكم أن يقلدمها مبا أن       
، لذلك فقد أقنع القوات بأنه من األفضل أن يـذهبوا           "جوليانوس"ر  تكاسل اإلمرباطو 

احلرس الربيتوري قد قتله وسار جبيشه إىل       الذي كان   " برتيناكس"إىل روما للثأر ملقتل     
روما حتت ستار هذا اإلدعاء ومل يكشف عن مطامعه يف العرش، ووصل إىل إيطاليا قبل               

 روما انتخبه جملس الشيوخ إمرباطـوراً       أن يعرف عنه أنه قد حترك إليها وعندما وصل        
وبعد هذه البداية، مل يكن أمامه للسيطرة التامـة         " جوليانوس"بدافع من اخلوف، وقتل     

على رأس  " جنرينوس"حيث يوجد   على اإلمرباطورية سوى عقبتني، إحدامها يف أسبانيا        
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" سالبينـو "جيوش آسيا وقد نصب نفسه إمرباطوراً واألخرى كانت يف الغرب حيث            
الذي يطمع يف اإلمرباطورية وكان إظهاره للعداء هلما معاً أمراً خطرياً، فقرر أن خيدع              

ولقبه الذي أرسل إليه راغباً يف أن يشاركه الفخر باختيار جملس الشيوخ له             " ألينوس"
وذلك بأن عرض األمر علـى جملـس        " سفريوس"بالقيصر، ونودي به كشريك لـ      

" سفريوس"واعتربه صادقاً ولكن بعد أن هزم        هذا   كل" البينوس"الشيوخ وقد صدق    
يف جملس  " البينوس"وقتله، واستتبت األمور يف الشرق، عاد إىل روما، وام          " ريوسجن"

الشيوخ بأنه سعى إىل اغتياله، ومل يراع النعم اليت تفضل ا عليه، وأنه مضطر للذهاب               
  . معاًه من منصبه وحياتهإليه، ومعاقبته على ذلك اجلحود مث ذهب ملالقاته، وجرد

بدقة سيجده أسداً مفترساً وثعلباً مـاكراً،       " سفريوس"وكل من يتنازل أعمال     
وهو مهاب وجليل عند اجلميع، ال يكرهه اجليش، وكان له سلطان كبري كما أن مسعته               

 لكـن ابنـه     الطيبة محته من كراهية شعبه اليت من املمكن أن حتدث بسبب جـشعه            
ب قدرات عظيمة، وصفات جعلته جديراً بإعجاب الـشعب،         كان صاح " أنطونيوس"

وحمبوباً من اجلند يف نفس الوقت فقد كان رجل حرب، وقادراً على حتمل الصعوبات              
الشديدة، ال حيب تناول ما لذ وطاب من طعام، وكل أنواع التـرف األخـرى هـي                 

ومل اً،  خصال جعلت اجليوش مجيعها حتبه إال أن وحشيته وقسوته كانتا واضحتني جـد            
يكن هلما مثيل، وقد تسبب يف قتل عدد كبري من روما، وبعد أن أعدم الكـثري مـن                  

 الشعب ميقته، وخيشاه من حوله، حىت قتله قائد فرقة من فرقة املائة             الناس، أصبح كافة  
  .بني أفراد جيشه

الذي كان باستطاعته أن حيتفظ باإلمرباطوريـة       " كومودوس"واآلن ننتقل إىل    
وقد كان من املمكن أن يكتفـي       " ماركوس"د كان وريثاً هلا، فهو ابن       بكل سهولة فق  

بإتباع ما كان يفعله أبو، حىت يرضى عنه الشعب واجليش معاً ولكنه مال إىل أن يكون                
أن ينهب شعبه ولكنه مـن      صارماً بوحشية، وعمل على جماملة اجليش، حىت يستطيع         

حفاظه على مركزه وذلك ألنـه      ناحية أخرى أصبح حقرياً يف نظر جنوده بسبب عدم          
كان يرتل يف أحيان كثرية إىل حلبات املصارعة، ويتحدى املـصارعني، باإلضـافة إىل              
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أعمال مشينة أخرى ال تليق بعظمة اإلمرباطور وملا كان مكروهاً من ناحية، وحمتقراً من              
  .ناحية أخرى، تآمروا عليه وقتلوه

ن رجـل حـرب بارعـاً       فقد كا " مكسيمينوس"أما إذا أردنا وصف شخصية      
وكانت اجليوش قد ضاقت بتخنث اإلسكندر الذي حتدثنا عنه قبل قليـل فانتخـب              

فهنـاك  بعد موت اإلسكندر إمرباطوراً، لكنه مل ينعم بذلك طـويالً،           " مكسيمينوس"
هو أصله الوضيع املعلوم للجميع، مما سبب       : شيئان قد جعاله مكروهاً وحقرياً، األول     

أنه ويف بداية عهده أجل الذهاب إىل روما ليعتلـي          : وال والثاين احتقاره يف مجيع األح   
 اإلمرباطوري، وقد عرف عنه الصرامة الشديدة كما اقترف على يـد نـواب              العرش

احلكام أعماالً قاسية متعددة، وذلك يف روما ويف نواح متفرقة من اإلمرباطورية لذلك             
شيته، دفعا اجلميع إىل السخط     فإن االستياء من وضاعة أصله، والكراهية خوفاً من وح        

التآمر يف إفريقيا أوالً مث يف جملس الشيوخ، وكل شعب روما وايطاليا فيمـا             عليه، فبدأ   
وكـان  " أخيلية"بعد انضم إليهم اجلنود الذين غضبوا من قسوته حني كانوا حياصرون            

  .حصارها أمراً شاقاً وحني أدركوا أن له أعداء كثريون، مل خيافوا منه وقتلوه
فقـد  " جوليانوس"و" ماكرينوس"و" هليوجالوباس"ولن أتطرق للحديث عن     

:  بقـويل  أخذوا مجيعاً على حني غرة، وكانوا غاية يف االحتقار، لكين أختتم هذا املقال            
إن أمراء عصرنا هذا يلقون صعوبات أقل بكثري ممن ذكرت، فهم مضطرون إلرضاء             "

ص إال أن مـا يواجهونـه مـن         جيوشهم بدرجة كبرية، وهم إن كانوا ذوي وضعخا       
يرتبط ارتباطـاً   صعوبات سرعان ما ينتهي، حيث ال يوجد من بينهمن من ميلك جيشاً             

وثيقاً بإمارات احلكم واملقاطعات كما كان احلال يف اجليوش الرومانيـة فحينـذاك مل              
يكونوا حريصني على إرضاء اجلند قبل إرضاء الشعب سوى ألن اجلند أقدر علـى أن               

 ال ميكن للشعب أن يفعله واآلن وفيما عدا األتراك ومماليك مصر، فإن إرضاء     يفعلوا ما 
الشعب أكثر من اجلنود أمر يلتزم به األمراء كافة لن الشعب يستطيع أن يفعل مـا ال                 

استثين سلطان األتراك من ذلك ألنه حيتفظ باثين عشر ألفاً من املشاة            يفعله اجلنود وأنا    
فاً من الفرسان، وعليهم تتوقف سالمة اململكـة وقوـا          حوله دائماً، ومخسة عشر أل    

د من والء هـؤالء     وكان من الضروري بالنسبة له أن يؤجل أي شيء آخر حىت يتأك           
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مجيعاً له وكذلك احلال بالنسبة للممالك، فالسلطان ملزم باحلفاظ علـى ود اجلنـود،              
 عـن واليـات     الشعب، وميكننا أن نالحظ أن والية السلطان ختتلف       دون النظر إىل    

األمراء اآلخرين فهي تشبه البابوية املسيحية، فهي ال ميكن أن تسمى واليـة ملكيـة               
وراثية، وال هي مملكة حديثة العهد، فأبناء األمري الذي يرحل ال يرثونه ولكـن يرثـه                

وخيتاره أصحاب النفوذ وهو نظام قدمي وال ميكن اعتباره مملكة حديثة           خليفة يف احلكم    
وعلى الـرغم مـن أن      خيلو من الصعاب اليت توجد يف اإلمارات اجلديدة         العهد، ألنه   

األمري يكون جديداً إال أن قواعد الوالية قدمية ومنتظمة، وهو يستقبل كما لو كـان               
  .وريثاً للعرش

أن كل من يدرس احلجج السابقة سيعرف       : وإذا عدنا إىل موضوعنا فإين أقول     
ت إما الكراهية، أو االحتقار، وسيعرف أن       أسباب سقوط األباطرة الذين ذكرم كان     

بعضهم قد سار على طريق والبعض اآلخر سار على طريق آخر ويف كال الطريقني جنح               
بال " ماركوس"تقليد  " واإلسكندر" برتيناكس"البعض، وفشل البعض اآلخر لقد حالو       

 قد كان كالمها أمرياً حـديث العهـد، وكـان         فائدة بل إا كانت حماوالت ضارة ف      
"  ماكـسيمينوس  "و" كمودوس"و" كاراكال"أمرياً موراثياً وهو نفس حال      " ماركوس"

فلم تكن هلم القدرة الكافية اليت متكنهم       " سفريوس"فقد أضريوا مجيعاً من تقليدهم لـ       
من السري على منهجه ولذلك فإن األمري حديث العهد ال يـستطيع تقليـد أعمـال                

لكنه عليه أن يأخذ من هـذا       " سفريوس"ن يقلد   واليته، وال لزوم أل   أثناء  " ماركوس"
  . على والية وصل إليها وهي قائمة وساملة بالفعلليحافظوذاك ما يفيده ويرفعه 
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  لعشروناالفضل 
  

  . حول ماذا كانت القالع واألشياء األخرى التي يلوذ بها ألمراء مفيدة أم ضارة
  

ء نزع السالح من مواطنيهم من أجل ضـمان سـالمة           لقد تعمد بعض األمرا   
مقسمة إىل أجزاء كما كانـت      حكمهم بينما حفاظ غريهم على ما يتبعه من واليات          

ك الذين  ولئوهناك من سعى إىل إثارة العداوة فيما بينها، ومنهم من أراد أن يكسب أ             
ا وهدمها،  دمرهشكوا فيهم يف بداية احلكم إىل جانبهم وبعضهم شيد احلصون واآلخر            

دون أن يتعمـق يف     وإن كان اإلنسان ال يستطيع أن حيكم حكماً قاطعاً يف هذه األمور             
تفاصيل حياة الوالية اليت سيتحدث عنها، ولذلك سأحتدث عنها بطريقة عامـة قـدر              

  .اإلمكان
بل إنه على العكس من ذلك كـان        مل يشتهر أي أمري بأنه يرتع سالح رعاياه،         

، وأنت حني تسلحهم تكون هذه األسـلحة ملكـاً لـك            يسلحهم إن وجدهم عزالً   
وسيخلص لك من كان يف قلبك شك من ناحيته، ويستمر املخلصون على والئهـم،              
وسيتحول من كان جمرد واحد من الرعية إىل واحد من األنـصار، وملـا كـان مـن                  
املستحيل تسليح الرعية بالكامل، لكنك عندما تسلح البعض منهم تستطيع أن تعامل             

رجالك أكثر والًء لك كما     باقني معاملة بأمان أكثر، وهذا االختالف يف املعاملة جيعل          ال
أن اآلخرين سيلتمسون لك العذر عندما جيدون أن من يقومون بالواجبات اخلطرة هم             

   السالح، فإنك تسيء بذلك إليهم، وتبدمن ينالون تقديراً أكرب أما إذا نزعت منهم
ما ألم من اجلبناء أو لقلة ثقتك فيهم، وكل مـن           و مبظهر غري الواثق منهم، إ     

بدون هذين التفسريين يولد كراهيتك يف نفوسهم ومبا أنك ال تستطيع أن تبقي أعزل              
سالح، فإنك ستضطر إىل استئجار اجلنود مببالغ عالية وإذا افترضنا أن هؤالء اجلنـود              

أعداء أقوياء، وضد   سيكونون صاحلني، فإم لن يكونوا قادرين على الدفاع عنك ضد           
فإن رعايا األمري اجلديد يف مملكة جديـدة يكونـوا          رعايا مشكوك يف أمرهم، ولذلك      

دائماً مسلحني حينما يستويل على اإلمارة، والتاريخ مليء باألمثلة على ذلك ولكـن             
األمري، عندما يكسب والية جديدة ويضمها إىل واليته القدمية، فمـن الـضروري أن              
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، وحـىت   عليهـا لوالية عدا من وقف جبانبه وناصره عند االستيالء         يرتع سالح هذه ا   
هؤالء جيب على األمري أن ينتهز الفرصة والوقت املناسب، وجيعـل منـهم ضـعفاء               
وخمنثني، وأن يهيئ كل شيء ليجعل مجيع أسلحة الوالية اجليدة يف أيدي اجلنود الذين              

  .يعيشون بالقرب منه يف واليته القدمية
األحزاب السياسية  : لذين يعتربون من احلكماء اعتادوا أن يقولوا      إن أجدادنا وا  

وهم قد أثـاروا    " بيزا"، والقالع وسيلة للسيطرة على      "بستويا"ضرورة للسيطرة على    
 صاحل يف   اخلالفات يف بعض املدن التابعة هلم حىت يستطيعوا حكمها بسهولة وهذا أمر           

الكبرية ولكنه ال يبدو يل مناسباً يف       ذلك الوقت الذي كانت فيه إيطاليا تنافس القوى         
الوقت احلاضر وذلك العتقادي بأن األحزاب اليت تنشأ ذه الطريقة ال تـأيت بـأي               

  .فائدة
يف " اجلبلني"و" اجلولف"وأعتقد أيضاً أن البنادقة قد رحبوا بالتفرقة بني كتليت          

 شـجعوا وجـود     املدن اخلاضعة هلم ومع أم مل يسمحوا هلم بإراقة الدماء إال أـم            
اخلالفات وذلك ألن أبناء هذه املدن حني ينشغلون خبصومام اخلاصة ال يتحركـون             
ضد البنادقة لكنهم مل يصلوا إىل أي فائدة من ذلك على أي حال، فكما رأينا أنه بعـد     

تشجعت مجاعة من املواطنني وقامت فجأة باالستيالء علـى كامـل           " فايال"اهلزمية يف   
  .الوالية

ك يف أن األمراء يصبحون عظماء حني يتغلبون على ما يواجهونه من            وما من ش  
معارضة ومن صعاب مما جعل البعض يظن أنه على األمري العاقل أن يثري العـداء بـني                 

  .م ويكبحهمالرعية بدهاء حني تسنح الفرصة، حىت تزيد عظمته حني يسيطر عليه
ء الـذين كـانوا     قد وجدوا من هؤال   –إن األمراء وخاصة حديثي العهد منهم       

ينظرون إليهم بشك يف بداية عهدهم إخالصاً أكثر مما وجدوه فيمن كـانوا موضـع               
واليته مبن شك فيهم أكثر من حكمـه        " بانولفوبتروتشي"ثقتهم منذ البداية وقد حكم      

هلا بغريهم ولكننا لن نسهب يف هذا املوضوع ولكنين أقول أن األمري من املمكـن أن                
اءه عند بداية حكمه بسهولة وسيخلصون له أكثر من غريهم          يكسب ود من كانوا أعد    

 الـذي سـبق     السيئوذلك ألم يدركون أن عليهم أن يبطلوا بأعماهلم ذلك الرأي           
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الذين اعتـادوا   لألمري أن كونه عنهم وذا فإن األمري سيستفيد منهم أكثر من هؤالء             
  .خدمته فأمهلوها الطمئنام إليه

ذي أخذ والية جديدة بعد أن ساعده أهلها سراً، ألن          لكين أغفل ذكر األمري ال    
املوضوع يتطلب ذلك، وأرى أن عليه أن يضع يف اعتباراته تلك الدوافع اليت أدت م               
إىل ذلك فإن مل يكن ذلك بسبب حبهم له، وإمنا فقط بسبب غضبهم مـن أوضـاع                 

 رضاهم عنه   الوالية السابقة، فإنه سيواجه متاعب كبرية ومشكالت كثرية، وذلك ألن         
  .من املستحيل

وحني نتناول أسباب األمثلة اليت استخرجتها من األزمة احلديثة والقدمية نـرى            
راضني عنك يف النظام القدمي، ومن كانوا أعداء        أن اكتساب صداقة الذين كانوا غري       

لنا يف بداية العهد، أسهل كثرياً من كسب صداقة من ساعدوا األمري على االستحواذ              
  .سخطهم على النظام القدمية جديدة لعلى والي

وقد تعود األمراء على إقامة القالع حىت يستطيعوا السيطرة علـى واليـام             
دفاعية قوية ضد من ينوي هلم شراً، كما أا مالجئ آمنـة            بسالم، وهي تعترب وسائل     

عند حدوث هجوم مفاجئ وأنا مع هذه الطريقة اليت استخدمت منذ القدم إال أننا نرى       
لكي حيـتفظ   " سيتا دي كاستللو  "يهدم يف عصرنا احلايل قلعتني يف       " نيقوال فيتللي  "أن

يدمر كافة احلصون يف أراضيه اليت طرده       " جيدو بالدو "بالوالية، كما أن دوق أوربينو      
لكنه حني عاد إليها وجد أن ضياع بالده مرة أخرى وهي بدون            " بورجيا"منها قيصر   

ت باقية وعلى هذا فإن فائدة القالع تتوقف علـى          حصون أصعب مما لو كانت الزال     
الفترة الزمنية اليت متر ا وهي إن كانت ذات قيمة جيدة يف وقت ما، جندها مضرة يف                 

على األمري الذي خيـشى     : أن نتناول األمر ذه الطريقة    وقت آخر وعلى ذلك ميكننا      
جانب أكثر مـن    ن خيشى األ  مشعبه أكثر من خشيته لألجانب أن يقيم القالع، وعلى          

خشيته لشعبه أن يظل بدوا إن قلعة ميالنو قد تـسببت وسـوف تـسبب لعائلـة                 
متاعب تفوق أي اضطراب آخر شهدته هذه الوالية وهلذا فـإن أفـضل             " اسفورتس"

احلصون هو ما يقوم على حب الشعب ألمريهم فإنك إذا ملكت احلصون القوية فهي              
 وجهك ولن يكـون يف حاجـة        الح يف لن حتميك من شعب يكرهك، إنه سيشهر الس       
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ألجانب يساعدونه ومل نر أي مثل يف عصرنا احلاضر حلصون استفاد منها احلاكم فيما              
فقد استطاعت بفضل   " جريوالمو"عندما مات زوجها الكونت     " فوريل"عدا الكونتيسة   

من مث تستعيد الواليـة     " ميالنو"حصنها أن تفر إليه من الشعب، وتنتظر املساعدة من          
الوقت مل تسمح لألجنيب بأن يساعد الشعب وفيما بعد مل          قد كانت الظروف يف ذلك      و

" بورجيـا "وذلك حني هامجها قيـصر      متلك من قالع أي فائدة،       نتيسة مما تستفد الكو 
وكان شعبها يعاديها فتحالف مع األجنيب وقد كان من األفضل للكونتيسة أن تكـون              

ع واحلصون وعلى ذلك فإين أمتدح من يقـيم  حمبوبة من شعبها بدالً من أن متلك القال      
احلصون ويستخدمها استخداماً صحيحاً يف وقت مناسب، كما أمتدح من ال يقيمهـا             
عندما يكون يف إقامتها خطر عليه وألوم كل إنسان يعتمد على القالع واحلصون ويثق              

  .ا وال يهتم كثرياً بكراهية الشعب له
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  الفصل الحادي والعشرون
  

  ماذا يفعل األمير كي ينال الشهرة؟
  

ال شيء يؤدي إىل احترام األمري بشدة سوى أعماله العظيمة، واألعمال غـري             
، وملـك   "أرجون"ملك  " فريناند"العادية بصفة عامة ويف عصرنا هذا لدينا مثال وهو          

يف العهـد   ا أن نسميه أمرياً حديث العهد، فقد أصبح أول ملك           احلايل وميكنن " أسبانيا"
املسيحي، بعد أن كان ملكاً ضعيفاً، وذلك بعدما اكتسب الشهرة واد وإذا ما تناولنا              

وبعضها خارق للعادة فقـد هـاجم       أعماله كلها فسنجدها كلها أعماالً عظيمة جداً،        
 وهو ال يزال    ده فقد عمل ذلك   غرناطة يف بداية عهدهن وكانت هذه احلملة أساساً         

تنـشغل ـذه    " كاستيل"خايل البال، ال خيشى تدخل أحد كما جعل عقول بارونات           
احلملة، فلم خيطر بباهلم جتديد األوضاع السياسية، ومل ينتبهوا إىل أنه بذلك قـد نـال                
شهرة وسلطاناً على حسام كما أنه صان جيشه بأموال الكنيسة والـشعب، ومـن              

ك احلرب الطويلة وضع أسساً لقوته العسكرية اليت اشتهر ـا فيمـا بعـد               خالل تل 
استخدامه للشدة الدينية، مما مكنه من أن يقوم حبمالت أعظم من احلملة            باإلضافة إىل   

السابقة، فقضى على املغاربة قضاء مربماً، وطردهم من مملكته، كل ذلك حتت شـعار              
ريقيا بنفس الطريقة أيضاً، كما قام حبملته       الدين وهو مثال سياسي نادر، حيث هاجم إف       

كبرية أهلت عنه الرعيـة،     على إيطاليا، وعلى فرنسا فيما بعد وكان يصطنع مشكالت          
 وقد نتجت هذه املشكالت عن بعضها البعض فلم يعط          وجعلتهم مشغولني بصفة دائمة   

  .الناس فرصة لالستقرار والعمل ضده
ا تكون له أعمال عظيمـة وبـارزة يف         ويستفيد األمري أيضاً فائدة كربى عندم     

ومن الناحية الدينية جيـب علـى       " برنابو امليالين "اإلدارة الداخلية، مثل ما ينسب إىل       
األمري البحث عن طريقة مناسبة للثواب والعقاب، وهو أمر كثر احلديث عنه، ومهـا              

اً أن يسعى   بعمل فذ سواء كان خرياً أم شراً وعلى األمري أيض         يأتيان عندما يقوم الفرد     
  .يف كل األعمال اليت تكسبه شهرة بالعظمة والتميز
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ويحترم األمري بشدة إذا كان خلصاً يف الصداقة أو شديد العداء، وذلك حـني              
أن يبـدوا   يعلن بصراحة تامة تأييده أو عداءه لفرد ما وهي سياسة أكثر نفعا له مـن                

 فقد خيشى انتصار أي منهما، أو ال         فإذا بدأ القتال بني دولتني متجاورتني،      حمايداً دائماً 
 لك أن تعلن موقفك بوضوح، وتلعن احلرب فإذا         األفضلخيشاه وأياً كانت احلال من      

نتصر يف احلالة األوىل وهذا يرضـي الدولـة         مل يتضح موقفك، فإنك ستقع فريسة للم      
املنتصرة ويقنعها ولن تستطيع تربير موقفك أن الدفاع عن نفسك، ولن يقبـل أحـد               

لتك فكل منتصر ال يريد أصدقاء مشكوك يف أمره، مل ميدوا إليه يد املساعدة وقت               مقاب
الشدة كما أن املقهور لن يقابلك أيضاً ألنك مل تستل سالحك وختاطر بنفـسك مـن                

  .أجل قضيته
إىل بالد اإلغريق لطرد الرومانيني منها، كما       " أنتيوكس"لقد أرسل األيتوليون    

 الذين كانوا أصدقاء الرومانيني لتشجيعهم على البقاء على         اآلخينيأرسلوا اخلطباء إىل    
احلياد ومن ناحية أخرى، طلب منهم الرومانيون أن حيملوا السالح ويعاونوهم وعرض            

، ورد السفري الروماين على     "أنتيوكس"األمر على جملس اآلخيني للبحث، وسعى سفري        
ا، هو أبعد شيء عن احلقيقة،      إن ما يقال عنه خري لدولتكم وذو فائدة هل        : "ذلك بقوله 

ألنكم إن مل تتدخلوا يف احلرب ستصبحون فريسة للمنتصر فيها، ولن يذكر لكـم أي               
  ".فضل أو تنالوا أي ذكر

ويف أغلب األحوال يطلب منك صديقك أن تفصح عـن موقفـك وتـشهر              
السالح، أما من هو ليس صديقاً لك فسيطلب منك البقاء على احلياد واألمراء ضعاف              

تدمرهم لكن األمري    يفضلون احلياد حتاشياً لألخطار، وهي طريقة غالباً ما       مة عادة ما    اهل
حني يعلن عن موقفه صراحة ويؤيد أحد الطرفني فإنه إذا انتصر من انضممت إليـه،               
فسيظل يدين لك باملعروف حىت لو كان قوياً وبقيت أنت حتت سـلطانه، وستـستمر          

إىل أن  ل خيانة الرجال بأي حال من األحـوال         الصداقة بينكما بعد أن بدأت ولن تص      
يبطشوا بك وأنت من أحسنت إليهم يف يوم من األيام باإلضافة إىل أنه يندر أن يـتم                 
النصر بصورة جتعل املنتصر يتحلل من كل أعمال اخلري، وخاصة العدل أما إذا هـزم               

 يف قدر   حليفك فيمكنك االعتماد عليه وسيساعدك مادام قادراً على ذلك وتشتركان         
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واحد قد يصعد جنمه من جديد أما يف احلالة الثانية اليت خيشى فيها أي من املتحـاربني                 
من أي ناحية، يل من األفضل بالنسبة لك أن تناصر أحدمها، فأنت تسعى إىل تـدمري                

وهـذا  –مبساعدة من كان ينبغي له أن ينقه لو كان عاقالً، فـإن انتـصر    واحد منهم   
  .نه يظل طوع أمرك فإ-مضمون مبساعدتك له

أن نلحظ أن من واجب األمري أن حيذر التحالف مع من هو            وهنا يتحتم علينا    
أقوى منه حىت يعتدي على غريه، إال إذا كان مضطراً لذلك كما سبق أن أوضـحنا،                
ألنه إذا ظفر هذا احلليف بالنصر، فستظل أنت حتت سلطانه ومن واجب األمـراء أن               

احتد البنادقة مـع دوق       وإرادة غريهم قدر املستطاع لقد     يتجنبوا أن يكونوا حتت إمرة    
هذا التحالف الذي أدى إىل تدمريهم ولكن إذا ميالنوا رغم أنه كان باستطاعتهم جتنب  

مل يستطع األمري جتنب ذلك مثلما حدث يف حالة الفلورنسيني عنـدما ذهـب البابـا                
 أن يتحـالف مـع       حينئـذ  ، وينبغي لألمري  "ملبارديا"وأسبانيا جبيوشهما للهجوم على     

 علـى   قـادرة اآلخرين لألسباب السابق ذكرها وال جيب أن يدع احلكومة تعتقد أا            
صحيحة، ولكن من األجدر بنـا أن جنعلـها تعتقـد أن كـل              السري بسياسة واحدة    

جتنب نسان عندما حياول    السياسات مشكوك فيها وهذا األمر من طبيعة كل شيء فاإل         
غريها، ومن احلكمة أن نكون قادرين على معرفـة طبيعـة           صعوبة ما دون االصطدام ب    

  .الصعاب اليت تواجهنا وحتديد أقلها ضرراً
 ومييز القادرين، وحيمي البارزين يف كـل        وعلى األمري أيضاً أن يكرِّم املوهوبني     

باإلضافة إىل أنه من واجبه أن حيث مواطنيه على ممارسة العمل وهم مطمئنو البال،              فن،  
ا العمل جتارة أو زراعة أو صناعة يعمل ا الناس وذلك حىت ال حيجـم               سواء كان هذ  

الناس عن اإلبداع فيما يفعلون خوفاً من املصادرة، أو أن حيجم البعض اآلخر عن بدء               
صناعة خوفاً من الضرائب، وينبغي مكافأة كل من يقوم ذه األعمال، وكذلك كـل              

أي طريقة باإلضافة إىل أنه جيب عليه أن        أو الوالية ب  من يسعى لتحسني أحوال املدينة،      
 وملا كانت كل مدينـة      يلهي شعبه باملهرجانات، واملعارض يف املواسم السنوية املختلفة       

ئف عمالية، أو من طبقات اجتماعية، فإنه ال ينبغي لألمري أن يغـض             إما من طوا  تتألف  
ن مثـاالً   خر وأن يكو  بصرة عن كل هذه الطوائف والفئات وجيتمع معهم من وقت آل          
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أمامهم لعظيم الكرم، واإلنسانية دون أن يقلل من مستوى إجاللـه واحترامـه وأال              
  .يسمح بذلك أبداً يف أي وقت
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  الفصل الثاني والعشرون
  

  حول أمناء األمراء
  

يار أمناء لألمري ال يعترب أمراً قليل األمهية، فاألمناء إما صاحلون أو غـري              إن اخت 
قيم احلاكم وعقله حني نرى  صاحلني، وها يتوقف على حكمة وذكاء األمري وميكننا أن ن         

من حييط به من رجال فإذا كانوا قادرين وخملصني ميكننا دائماً أن نعترب أن األمري مـن                 
دد قدرات أمثاله، وأن حيافظ على إخالصهم له ولكـن          احلكماء، حيث استطاع أن حي    

  .إذا كانوا غري ذلك ميكننا أن نكون رأياً غري جيد عن األمري ألنه قد أساء االختيار
كوزير لباندولفو بتروتشي أمـري     " أنطونيو دافنافرو "تعرف على    وما من أحد  

للرجال ثالثة عقـول    إال واعتربه رجالً حكيماً، وذلك ألن أمينه هو أنطونيو و         " سيينا"
األول يفهم األمور دون أن حيتاج ملساعدة من أحد والثـاين يفهمهـا حـني               : خمتلفة

دهم والنوع  يوضحها له غريه، والثالث ال يفهم األمور مبفرده وال حني يشرحها له أح            
 األول هو أكثر متيزاً والثاين ممتاز أيضاً، أما الثالث فهو عدمي املنفعة، ولذا فإن باندولفو              

ول، فإن من النوع الثاين على أي حال فاألمري دائماً يـستطيع            إن مل يكن من النوع األ     
 سواء كانت خرياً أم شراً حىت وإن كان عقل األمري غـري             احلكم على أعمال اآلخرين   

جيد كما أنه يستطيع التمييز بني األعمال السيئة واألعمال الصاحلة ويـصحح األوىل،             
 األمني ال يستطيع أن يأمل يف خداع األمري، لذلك          ن األمني وحيض على الثانية وإذا كا    

  .فهو يظل صاحلاً
وهناك صفة أخرى ميكن لألمري ا أن يعرف وزيره وهي طريقة صائبة دائمـاً              
فإذا وجدت الوزير فكر يف نفسه أكثر مما يفكر فيك، وأنه يبحـث عـن مـصلحته                 

أن تعتمـد عليـه    وال ميكنـك  الشخصية يف مجيع أعماله فإن لن يكون وزيراً صاحلاً،  
 فواجب من ميسك بزمام األمور يف والية غريه أن يفكر يف األمري فقط، وال يفكـر يف                
نفسه أبداً وأال يهتم بشيء سوى ما خيص األمري ومن ناحية أخرى ينبغـي لألمـري أن                 

ويكرمه ويغدق عليه، ويرفع مرتلته، ويسند إليه         وفاء أمينه له، فيفكر يف أحواله      يصون
األعمال الكربى ويستطيع األمراء وأمناؤهم االعتماد على بعضهم البعض حىت تستمر           
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هذه العالقة، أما إذا شاب العالقة غري ذلك فالنتيجة هي املضرة دائماً سواء هلـذا أو                
  .لذاك
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  الفصل الثالث والعشرون
  

  كيف يمكن تجنب المتملقين؟
  

جيب أال نغفل عن موضوع هام، وهو ذكر خطأ األمري الذي ال ميكـن جتنبـه                
 كان على درجة عالية من احلكمة، أو مل يسيء االختيار، وهو املوضع           بصعوبة، إال إذا    

 خيـصهم، وخيـدعون     فالناس يسعدون مبا   م كل بالط     املتعلق باملتملقني الذين ميتلئ   
بالتملق، لدرجة أم ال يستطيعون جتنب هذا الطاعون إال بصعوبة بالغة وهم يغامرون             

مواجهته، ويصبحون مزَدرين وليس هناك طريقة أخرى أمـام         باحترامهم حني يودون    
املرء يقي ا نفسه شر التملق سوى أن يدع الناس يدركون أنه حيب أن يسمع منـهم                 

قد احترامهم لك لو مسحت لكل منهم أن خيربك باحلقيقة ولذلك على            تفاحلقيقة لكنك   
األمري أن يتبع طريقة ثالثة، وهي أن خيتار من ينصحونه من حكماء النـاس وميـنحهم                
احلرية التامة كي يتحدثوا إليه عما يسأهلم عنه من أمور فقط وليس عن أي شيء آخر                

ناول األمر مع نفسه وعلى طريقته      وعليه أن يسأهلم عن كل شيء، ويسمع رأيهم، مث يت         
اخلاصة، وأن جيتمع بنفسه مع جمالسهم، ومع كل منهم على انفراد، حىت يستطيع كل              

كان ذا رأي حر كان أكثر قبوالً عند األمري وال جيب علـى             منهم أن يدرك أنه كلما      
داً األمري أن يستمع إىل غري هؤالء الذين أعدهم هلذا األمر، وأن يعمل بتأن ويفكر جي              

 يكون حازماً فيما يتخذه من قرارات ومن يفعل غري ذلك إما أن يؤدي به التملق                وأن
على التعجل، أو أنه ال يستقر على رأي أبداً، ونتيجة كل ذلك أنـه يفقـد اعتبـاره                  

  .وهيبته
احلايل مندوب اإلمرباطور   " لوقا"وسوف أضرب مثاالً حديثاً فقد قال القديس        

إنه مل يستشر أحداً أبداً، إال أنه مل يفعل أي شيء بنـاًء              ":عن جاللته وهو يتحدث عنه    
وهذا يعين أن أتباعه يفعلون عكس ما مت ذكره وملا كان اإلمرباطور رجالً             " على رغبته 

كتوماً ال حيكي ألحد ما يريد حني ينفذه ويتكشف للجميع، فيخرج اإلمرباطور قليالً             
ه غداً وال يعرف أي أحد ما يريـد أن          عن هدفه ومن هنا يكون ما يفعله اليوم ال يفعل         

  .وبالتايل ال يستطيع أحد االعتماد على قراراتهيفعله اإلمرباطور وال ما يقصده 
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ولكل هذا ينبغي لألمري أن يستشري دائماً عندما يكون هـو فقـط يف حاجـة                
اً ومستمعاً متأنيغي أن يكون األمري سائالً حمنكاً،    لالستشارة وليس عندما يريد غريه وينب     

ملا يسأعل عنه، وأن يغضب ممن حيجم عن ذكر احلقيقة اردة وكما هي متامـاً وهـو                 
حكيم بسبب طبيعته الشخصية فقـط، لكـن        حيدثه وخيطئ من يظن أن األمري احلكيم        

نصيحة املسداة إىل   إن  : ذلك يرجع أيضاً للمستشارين احمليطني به والقاعدة الثابتة تقول        
 غري احلكيم قد ختلى عـن ذاتـه          إال إذا كان هذا األمري     األمري غري احلكيم لن جتدي،    

وسلم نفسه لرجل يسيطر عليه متاماً يف كل األمور، وكان هذا الرجل ذا حكمة جيدة،               
ويف هذه احلالة سيكون حكمه صاحلاً لكن هذا األمر ال يطـول، ألن هـذا احلـاكم                 

د كبري من الناس، فإنه     سيجرده من الوالية وإذا أخذ األمري غري احلكيم املشورة من عد          
أو االختيار منها ألنه غري حكـيم، وسـوف         لن يستطيع التوفيق بني آرائهم املختلفة       

 وال ميكـن أن     اصة، ويعجز هو عن تقوميهم وفهمهـم،      يفكرون مجيعاً يف مصاحلهم اخل    
 وهلـذا جيـب أن      حيدث غري ذلك ألن الناس يقولون لك الصدق إذا اضطروا لذلك          

تعود النصائح احلكيمة ألي ناصح كان إىل حكمـة  : نصل إليها هيتكون النتيجة اليت   
  .األمري، وال تعزى حكمة األمري إىل ما يتلقاه من نصائح صاحلة
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  الفصل الرابع والعشرون
  

  لماذا أضاع أمراء إيطاليا والياتهم؟
  

حبكمة جيعل األمري اجلديد يبدو وكأنه      ن ذكرناه من أمور     إن مراعاة ما سبق أل    
قدمي يف احلكم، كما أنه يصبح فوراً أكثر ثباتاً يف الوالية وأكثر سالمة كما لـو كـان    
أمرياً منذ سنوات عديدة والناس يتابعون أعمال األمري اجلديد أكثـر مـن متابعتـهم               

ألعمال أعماالً فاضلة، يرتبط به     ألعمال األمري الذي ورث اإلمارة، وحني نعترب هذه ا        
حالياً جيذب اهتمام الناس أكثر     ق مما لو كان أمرياً قدمياً ألن ما حيدث          ثالناس ارتباطاً أو  

مما حدث يف املاضي، وحني تكون حالتهم الراهنة جيدة يرضون ا وال يبحثون عـن               
م كـل مـا يف وسـعه       ذلونغريها ولكن وعلى العكس من ذلك متاماً، فهم سوف يب         

فقد أرسى عهداً جديداً وهـذا جمـد        : للدفاع عن األمري وهكذا يتضاعف جمد األمري      
حيسب له، واد اآلخر يتمثل يف إقامته للوالية على القوانني الصاحلة واألسلحة اجليدة             

يتضاعف عار األمري الذي يولـد أمـرياً        واألصدقاء الصاحلني والقدوة الصاحلة بينما      
  .ه إىل احلكمةويفقد عرشه بسبب افتقار

وإذا تناولنا من فقدوا عرشهم يف عصرنا بإمعان، مثـل ملـك نـابويل ودوق               
ميالنوا وغريمها، فإننا سنجد نقصاً يف أسلحتهم بصفة عامة ألسباب سبق أن ناقشناها             

 وإذا مل يكن األمر كذلك فقد يكونون على غـري           بالتفصيل، وأن بعضهم يعاديه شعبه    
ألسباب اليت تضيع الواليـات ذات اجليـوش إن فيليـب           ثقة من النبالء، فهذه هي ا     

تيتـوس  "بل إنه هو من هزم علـى يـد          ) ليس فيليب أبو اإلسكندر األكرب    (املقدوين  
مل يكن له دولة عظيمة ميكن مقارنتها بعظمة روما وبالد اإلغريق اليت شنت             " كونتيوس

ة الـشعب،   رجل حرب يعرف كيف حيصل على مساند      عليه هجوماً قوياً، وكلنه كان      
 فاستطاع أن يستمر يف احلرب ضد األعداء سنوات طويلـة           وكيف يأمن ِعلْيه قومه،   

وإذا كان قد فقد سيطرته على بعض املدن يف النهاية إال أنه ظل قادراً على االحتفـاظ                 
  .باململكة
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يتـهموا  ولذلك على األمراء الذين يسيطروا على مملكام لسنوات طويلة أال           
  م أن يتهموا   األجدرم هلا، ومن    احلظ كسبب لفقدا    ًم مل حيسبوا حـساباإمهاهلم، أل 

شأم يف ذلك شأن حافة البشر الذين       (ليت د حتدث بعد الفترات اهلادئة       لالضطرابات ا 
 وحني تتغري األحوال فوراً بدالً من       )ال يتوقعون العواصف عندما يكون الطقس معتدالً      

ستدعيهم الشعب حينما يستاء مـن غطرسـة        أن ي الدفاع عن أنفسهم وكانوا يأملون      
املعتدين وهذه طريقة جيدة إن مل يكن أمامهم سواها ولكن من السيئ جـداً إمهـال                
الطرق األخرى من أجل استخدام هذه الطريقة، فما من عاقل يرغب يف السقوط وهو              

لـك   وإذا حدث    يعتقد أنه قد جيد من يأخذ بيده، وهو أمر قد حيدث وقد ال حيدث،             
األمر فال تكن مطمئناً، ألنك مل تعتمد على نفسك ولكن ساعدك اآلخرون كمـا              هذا  

يساعدون اجلبناء إن طرق الدفاع الصاحلة الوحيدة واألكيدة والدائمة هي تلك الطرق            
  .اليت تعتمد عليك وحدك وعلى قدراتك وليس على اآلخرين
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  الفصل الخامس والعشرون
  

  دور الحظ في العالقات البشرية وكيف يمكن التصدي له؟
  

أعرف أن العديد من الكتاب يرى أن احلظ يسيطر على أحداث هذا العـامل،              
وأن البشر ليس باستطاعته أن يغريها أياً كانت، ولذلك فإن كثرة التعب يف احلياة غري               

لنذر الصدفة حتكم األمور وهذا الرأي جيد تأييداً كبرياً يف أيامنا هذه بسبب مـا            مفيدة  
وأحدث إنسانية لكين حني أفكر فيهـا أميـل أحيانـاً إىل            حيدث من تغيريات كبرية     

االنضمام إىل هذا الرأي إىل حد ما لكن، وحىت ال نقضي على إرادتنا قضاًء تاماً، أرى                
 حيكم نصف أعمالنا، ويترك لنا النصف اآلخر تقريباً         ظأن نعترب أن احل    أنه من األصوب  

وإين أشبه احلظ بالنهر اهلائج القوي سريع التيار، الذي يفيض على السهول، ويقتلـع              
 يفر الناس أمامـه، ويستـسلم       الشجر، ويهدم املباين، وينقل التربة من شاطئ ألخر،       

 طبيعته هذه فإن الناس     اجلميع هلياجه، وال يقوون على الوقوف أمامه ومع ذلك ورغم         
يظنون قادرين على مواجهته واالحتراس منه، فهم يبنون السدود واجلسور حني يكون            
هادئاً، فإذا ما هاج جيري يف قناة أو تقل خطورته واندفاعه وباملثل جند أن احلظ تظهـر                 
قوته فقط إذا مل تكن هناك تدابري متخذة ضده فيوجه نفسه إىل حيث ال توجد تـدابري                 

 أو موانع تعوقه وإذا ما نظرنا إىل إيطاليا اليت كانت مسرحاً هلـذه التغـيريات،                ضده
ولو أا حممية   وكانت سبباً فيها، فسنجدها بلداً بال أي حواجز أو جسور من أي نوع              

بطريقة صحيحة مثل أملانيا وأسبانيا وفرنسا، ملا استطاع فيضان أن يؤثر فيهـا بـشدة               
  .صالًهكذا، ورمبا مل يكن ليحدث أ

وهذا كاف للتصدي للحظ بصفة عامة ولكين حني أقتصر على حاالت خاصة            
أن املرء قد يرى أمرياً يأتيه احلظ اليوم، مث حيطمه غداً،           فإين أشري إىل مثال حيدث وهو       

واألمري على حاله مل يتغري أخالقه أو غريها وأول أسباب بذلك هو أن األمـري الـذي                 
إذا تغري حظه وأعتقد أيضاً أن السعيد هو من تتفق أعماله           يعتمد متاماً على احلظ يهلك      

مع متطلبات العصر، ويف املقابل فإن التعيس هو من ال تساير أعماله عصره وذلك ألن               
املرء يرى الرجال من خالل ما يفعلونه من أجل حتقيق أغراضهم، وبطرق خمتلفة فهذا              
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كر أو بالـصرب، وآخـرون     يصل باحلذر، وذلك يصل بالتسرع، وآخر بالعنف، أو بامل        
يستخدمون عكس هذه الصفات وكل منهم قد حيقق هدفه رغم اختالف منـاهجهم             

حذرين ينجح أحدمها يف الوصول إىل ما يريد، ويفشل اآلخـر،            وقد ترى رجلني     متاماً
 متوقـع   ورجلني آخرين حيققان نفس القدر من النجاح رغم اختالف طريقتيهما، فهذا          

 يقومون به من     التباين يرجع إىل طبيعة العصر واتفاقها مع ما        وذلك حذر والسر يف هذا    
يف مدى الرفاهية فـإذا     األمر تتوقف أيضاً التغريات اليت حتدث        أعمال أم ال وعلى هذا    

كان الزمان والظروف املعاصرة مالئمني ملن يعمل حبذر فإنه سينجح، ولكن إذا تغـري              
يقة تناوله لألمور وال يوجد هناك حكيم      الزمان والظروف فإنه يهلك ألنه مل يغري من طر        

يستطيع التكيف مع كل األحوال أياً كانت وذلك إما لفشله يف التكيف مع ما ال متكنه 
  .منه طبيعته أو ألنه ينجح فقط إذا اتبع طريقة واحدة ثابتة

متسرعة، وكان الوقـت واألحـوال      " جوليوس"وقد كانت كل أعمال البابا      
ائماً ما يصل إىل نتيجة طيبة فإذا نظرنا إىل أول حرب قام ـا              احمليطة مالئمني، فكان د   

وهي مل تلق ترحيباً ال من البنادقـة        " جيوفاين بنتيفوجلي "ضد بولونيا وذلك أثناء حياة      
وال من ملك أسبانيا، كما أن فرنسا قد أجرت معه حواراً بشأن احلملة ومع ذلك قام                

جيدة وما يتصف به من تعجل ولذلك       دات  باإلعداد للحملة بنفسه ملا لديه من استعدا      
وكان دافع البنادقة يف ذلك هو اخلوف بينما كانـت  توقفت أسبانيا والبنادقة وترددوا    

أسبانيا ترغب يف استعادة مجيع مملكة نابويل لكنه أشرك معه ملك فرنسا الذي الحـظ               
لبابا لن  إقدامه فرغب يف مصادقته ليكسر شوكة البنادقة، وأدرك يف نفس الوقت أن ا            

" جوليوس الثـاين  "وهكذا متكن   يرفض مساعدته له بقواته ألن يف ذلك إهانة شديدة          
بتعجله ما مل يكن باستطاعة أي بابا آخر أن ينجزه مهما أويت من حكمة ألنه لو انتظر                 
حىت تتم كل الترتيبات وبعد كل شيء قبل أن يغادر روما ملا جنح أبداً حيث أنه مـن                  

فرنسا ألف عذر، وأن يوحي إليه اآلخرون بألف من املخاوف وإين       احملتمل أن جيد ملك     
أكتفي بعمله هذا دون بقية أعماله األخرى، ومجيعها من هذا النوع وكلها جنح جناحـاً               
كبرياً فهو مل جيرب الفشل وحياته كانت قصرية ورمبا كان قد هلك لو أنه واجه ظروفاً                

  .كان من الضروري له فيها أن يعمل حبذر وتأن



 نيقوال مكيافيللي                                                 ألميركتاب

  ali_hantool@hotmail.com: البريد االلكتروني - علي محمد المسلمي:طباعة -أكرم مؤمن  ترجمة –مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع : الناشر

100 

إن تغري احلظ وبقي البشر على طرقتهم الثابتة فإم حيققون          : واخلالصة هي أنه  
جناحاً طاملا تالءمت هذه الطرق مع الظروف احمليطة م لكن عندما تتعارض الطرق مع              
الظروف احمليطة فإم ال حيققون جناحاً وإين أرى أن اإلقدام أفضل من احلذر، فـاحلظ               

أن نالحظ أن احلظ يستسلم للشجاع أكثـر        قوة ومن املمكن    فر ا إال بال   ظامرأة لن ت  
الشباب دائماً، ألم أكثر    من أولئك الذين يعملون بروية وهلذا فاحلظ كاملرأة يصادق          

  .عنفاً وأقل حذراً، ولذلك فهم يسيطرون عليه جبرأة تفوق جرأة اآلخرين
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  الفصل السادس والعشرون 
  

  دعوة إلى تحرير إيطاليا من البرابرة
  

وآلن فإين قد تناولت كل األمور اليت حتدثت عنها وتأملتها يف داخلي، وقلـت              
هل الوقت احلاضر مالئم لظهور أمري جديد يف إيطاليا، وإن كانت األوضاع            يف نفسي   

 لكين أرى أن األحوال تتالقى وتتشابك حىت يستفيد منـها حـاكم             غري مناسبة لذلك  
جديد يقوم ذا العمل ايد وال أجد أن هناك وقتاً أنسب من الوقـت احلاضـر وإذا                 

عبيداً يف مصر حىت تظهر لنا قدرات موسى        كان من الضروري أن يكون بنو إسرائيل        
مـن عبوديـة بـين      ضع أحظ    إذن البد أيضاً إليطاليا أن تصل إىل و        -عليه السالم –

إسرائيل، وأن يبطش ا أكثر مما حدث مع الفرس، وأن يتفرق مشلها وتصبح بال حاكم      
وبال نظام ومهزومة ومنهوبة وممزقة األشالء ومغلوبة على أمرها بعدما مـرت بكـل              

  .أنواع الدمار
ه قد  أن هناك بارقة أمل يف فرد حمدد قد يهيئه اهللا خلالص البالد، إال أن حظ              إال  

تعثر وهو يف قمة مهمته، وأصبحت إيطاليا اآلن بعد أن فارقت احلياة يف انتظـار مـن                 
" نـابويل "وللسلب والنهب يف مملكة     " ملبارديا"يضمد جراحها ويضع حداً ملا حيدث يف        

إن إيطاليا تتـضرع إىل اهللا كـي        ويربئ إيطاليا من هذه اجلروح املتقيحة       " توسكانيا"و
 من قسوة الربابرة وإهانام كما أا مستعدة للعمل حتت لواء           يرسل إليها من خيلصها   

يرفعه أي إنسان وال أمل إليطاليا اآلن إال أن يتزعم مقامكم العايل هذا التحرير، فهـو                
 وطالعه السعيد، ويناصره اهللا والكنيسة اليت يستمد منها سـلطانه وهـذا             عال بنفوذه 

 ذكرته من أعمال الرجال وقـصص       األمر لن يكون شاقاً لو وضعت نصب عينيك ما        
حيام، وإن كان هؤالء الرجال فرادى وقلة نادرة، إال أم بشر مثلنا على أي حال،               

فأعماهلم مل تكن أكثر    والفرصة اليت أتيحت لكل منهم كانت أقل من الفرصة احلالية،           
 عدالً من هذا العمل العظيم أو أشد سهولة منه، كما أن اهللا يف عونـك ألن قـضيتك                
عادلة إضافة إىل أن هناك معجزات كثرية قد حدثت من قبل يف مثل هذه القضايا اليت                
تدافع عن العدل مثل انشقاق البحر، والغمامة، وتفجري املاء من الصخر، ونزول املـن              
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 واآلن تكاتفت كل الظروف إلعالئك، وما عليك إال أن تكمل ما تبقـى،              من السماء 
لنا كل ما نريد حىت تصبح لدينا إرادة حرة وتنجـزه            ال يفعل    -سبحانه وتعاىل -فاهللا  

  .وبذل ننال نصيبنا من اد
وليس من العجيب أن أحداً ممن ذكرت من اإليطاليني مل يقم مبا نأمل أن يفعله               

 وإذا كانت القدرات العسكرية قد قضي عليها متاماً يف ثورات إيطاليـة             مقامك العايل 
الكبرية فإن سبب ذلك هو األساليب القدمية غري        كبرية جداً ويف العمليات العسكرية      

، هـي أمـور   الصاحلة، وال شيء حيقق للرجال اد الكبري سوى سن القوانني اجلديدة    
جتعله موضع إعجاب واحترام ويوجد يف إيطاليا ما يسمح بإدخال نظم جديدة ولننظر             

إال أن جيوشـها    كيف ان فئة من اإليطاليني قد تفوقت يف القتال الفردي واملبارزات،            
كانت ضعيفة، والسبب يعود بالكامل إىل ضعف القادة، فلم يظهر من بينهم حىت اآلن              
من جيعل االخرين يطيعونه دون تذمر ولذلك كان الفشل هو حليف اجليوش اإليطالية             
لفترة طويلة من الزمن، ويف كل احلروب اليت قامت خالل العشرين عاماً األخرية وهذا              

  ".مستري"و" بولونيا"و" فايال"و" وجنوا"و" كابو"و" تارو"واضح يف كل من 
قتفي آثار العظماء من القادة الذين حرروا أوطام،        وهلذا إذا أراد مسوكم أن ي     

فالبد لك أوالً أن تعد نفسك باألساس الصحيح ملا ستقوم به، وهو قواتك الوطنيـة،               
وإذا كانت اجليوش مجيعاً منهم فلن جتد جنوداً خيلصون لك أكثر منهم، ولن جتد أفضل           

جيدة وهي فرادى، فإا ستكون أجود إذا احتدت حتت قيادة أمري يكرمها وتنال رضاه              
 من اإليطاليني وعلى    وهلذا فمن الضروري أن تكون هذه القوات اليت تدافع عن الوطن          

الرغم من أن املشاة السويسريني واألسبان أقوياء جداً إال أن لكـل منـهما عيوـا،                
ننا أن نتصدى هلما بتنظيم عسكري خمتلف، والبد من أن نكون على يقـني مـن                وميك

النصر عليهما، فاألسبان ال يستطيعون الصمود أمام هجوم الفرسان، والسويـسريني           
حيـث  " رافنا"خيافوا مالقاة مشاة أقوياء مثلهم وأمامنا أمثلة كثرة منها موقعة           البد أن   

انية املنظمة بنفس طريقة تنظيم السويسريني إال       هاجم مشاة األسبان على الكتائب األمل     
خبفتهم، وباستخدام ما لديهم من تروس قد متكنوا من اختراق الـصفوف،           أن األسبان   

وأن حيصنوا أنفسهم يف مواقع يهامجون منها هجوماً موفقاً، ولوال إغارة الفرسان عليهم             



 نيقوال مكيافيللي                                                 ألميركتاب

  ali_hantool@hotmail.com: البريد االلكتروني - علي محمد المسلمي:طباعة -أكرم مؤمن  ترجمة –مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع : الناشر

103 

ين النوعني من املـشاة     لتمكنوا من القضاء على اجلميع بالكامل وإذا عرفنا عيوب هذ         
فإننا سنتمكن من تشكيل نوع ثالث قادر على مقاومة الفرسان، وال خيـشى املـشاة،               
وهذا يتم باختيار األسلحة والتنظيم اجليد وهي األمور اليت متنح األمري اجليد مسعة طيبة              

  .ينال ا العظمة حني يطبقها ألول مرة
حيررهـا  ، حىت جتد إيطاليا من      هلذا ال جيب أن تفوت هذه الفرصة دون اقتناص        

أخرياً وأنا ال أستطيع أن أعرب عن احلب الذي سيقابل به من حيرر كل هذه الواليـات                 
اليت ذاقت األمرين بسبب الغزو األجنيب، وعن املتعطشني للثأر وما سيالقيه احملرر من             

لق يف  وعقيدة قوية، ودموع الشكر والعرفان باجلميل فأي باب ميكن أن يغ          والء ثابت،   
أن يطيعه؟ وأين اإليطايل الذي ال يقبل يسانده؟        وجه هذا احملرر؟ ومن ذا الذي يرفض        

إن رائجة السيطرة األجنبية تزكم كل األنوف، فهل ملقامكم العايل أن يـؤدي هـذا               
يف هذه القضية العادلة، حىت ينهض وطن آباءنا وأجدادنا         الواجب بشجاعة وأمل كبري     
  : ذلك احلني متاماً قول الشاعر بتراركحتت راية الوطن ويصدق يف

  
ــضب مح  ــتثار الغ ــاس ــالي  ة األبط

  

ــرتال   ــعوا لل ــسالح وس ــوا ال  فحمل
  

 مجعت أرض األجـداد أيـادي الرجـال       
  

 فبالدنا نابضة ولـن نكـف عـن القتـال         
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