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مقدمة المترجم

»هذه عّلة أكتمها عن الناس كلهم، وكل واحد من ولدي عليَّ رقيب وما منهم أحد 
إال وهو يحصي أنفاسي ويستطيل عمري«.

هارون الرشيد. ت 1908م)1)

أولئك الذين سبق لهم أن ثملوا بالقوة مرة واستمّدوا منها أي نوع من المنفعة، ولو 
لعام وحد، لن يتخّلوا طواعية عنها أبًدا. قد يكربون في خضم كل قوتهم، ولكن لن 
يبحثوا عن أي شيء عدا القوة لسلواهم. متى ألزمت الكرب أميًرا بأن يتنازل عن 
حاشية  من  أنهم  صدقوا  الذين  أولئك  على  ستملكه  الذي  التأثير  وما  قط؟  سلطته 

األمراء؟
إدموند بيرك. ت 1792م. رسالة إلى عضو من المجلس الوطني)2)

»إني ال أقبل قانونك الذي يقول بأن علينا أال نحاسب البابا والملك كما نحاسب 
غيرهم، منحازين العتقاد أنهم معصومون، إذا ما كان هناك اعتقاد فعليه أن يكون 
العكس، أي محاسبة القابضين على السلطة، ثم يستأنف السلطة مفسدة، والسلطة 

المطلقة مفسدة مطلقة«.
اللورد أكتون. ت 1866م)3) 

كثر االهتمام نسبًيا بالكتابة عن العالقة بين المرض والسلطة، وتحديًدا المرض النفسي. 
خاض  قد  مؤّلفه  كون  المشابهة،  الكتب  من  كثير  عن  متفّرًدا  يكون  قد  الكتاب  هذا  أن  إال 
غمار المجالين، فقد بدأ طبيًبا متخّصًصا في الطب العصبي وتدّرب أيًضا في تخّصص الطب 

محمد بن جرير الطبري. تاريخ األمم والملوك ج 5 - 11. دار الكتب العلمية بيروت ط1. 1987م  (1(

 Liberty of Standard Literature Works of Edumond Burke with a Memoir, V1, P 570. New York,  (2(
George and Dearborn Publisher. 1935.

 Lord Acton and others: Lecture on Modern History, JMED-Acton, Edited by JN Figgis and RV  (3(
Laurence, Macmillan 1906 ,1St Edition, P 77.
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إذ  الطب،  مهنة  في  طوياًل  يمكث  لم  المؤلف  أن  بيد  سيرته،  عن  هو  يحكي  كما  النفسي، 
ارتحل إلى عالم السياسة، ليسطع نجمه سريًعا ويتّوج بزعامة الحزب الديمقراطي االشتراكي 
البريطاني، ومن َثم وزيًرا للخارجية البريطانية، إذ كان آخر مسؤول غربي يلتقي الشاه محمد 
رضا بهلوي قبل سقوطه. باإلضافة إلى تكليفه ببعض المهام السياسية، من أبرزها الوساطة 

األوروبية في حرب يوغسالفيا، والتي لم يوّفق بها.

ال تطمح هذه المقدمة الموجزة أن تستقصي ما كتب عن سيكولوجيا القوة أو السلطة، لقد 
أشبع هذا الموضوع بحًثا، وإن بقيت أكثر جوانبه عصية على الفهم. إال أنه من المجدي التنويه 
إلى إدراك اإلنسان المبّكر آلفات القوة المنفلتة. فقد كتب اإلغريق عن اقتران الغطرسة)*( 
بالعقوبة )Hubris/Nemesis(، فقد كانت نميسيس إلهة تجّسد العدالة، تثأر للجريمة وتعاقب 
على الغطرسة، والتي ال يمكن ألحد أن يفر منها)1). فهي التي أغوت نارسيس، عقاًبا على 
غطرسته، ليرى انعكاسه في صفحة الماء ويقع في غرام صورته ليموت بعدها كمًدا ألنه ال 
يستطيع الوصول لها)2). كما عزا أرسطو تأويل الكلمة إلى )التمّتع باإليذاء ذاته( إال أن المعنى 
 Intoxication of(»تطّور مع دخولها القاموس اإلنجليزي لتحمل معنًى مقارًبا لـ »ثمالة القوة
أتكون ونيتشه حتى قبل  بيرك  إدموند  أمثال  Power(، والذي استخدمه فالسفة وسياسيون 

ظهور التصنيف ICD أو األميركي DSM لألمراض النفسية)3).   

تعرفت على هذا الكتاب عام 2009م بعد قراءة ورقة لمؤلفه في دورية الدماغ )Brain( مع 
جونثان ديفدسون، الطبيب النفسي بجامعة ديوك تحت عنوان »متالزمة الغطرسة: اضطراب 

اخترت )غطرسة( لترجمة )Hubris( ألني لم أجد - حسب اطالعي - استقراًرا في ترجمتها في ما سبق من أعمال،   *
المراد في سياق  إيتمولوجية المفردة تغّيًرا في المعنى عبر األزمنة. فبرأيي، مفردة غطرسة أقرب للمعنى  إذ عكست 
هذا الكتاب. وهي كلمة تترجم أحياًنا )عدوانية( أو )عجرفة( وهما مفردتان ال تستقيمان مع معنى )Hubris(، والذي 

سنقرأ له محددات في الفصل األول.
Encyclopaedia Britannica. 19 (11th ed.(. Cambridge University Press. p. 369.  (1(

 Ovid, The Metamorphoses, translated by A.S. Kline, illustrated edition, (A.S.Kline, 2000( p  (2(
154 - 159.

  A Brief History of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Issues and  (3(
 Implications for the Future of Psychiatric Canon and Practice. Philosophy, Ethics and
Humanities in Medicine, 2012. 7;2.
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الشخصية المكسب«)1)، كانت الورقة ملفتة، ال سيما لطبيب نفسي ال يزعم عزوًفا عن هذه 
اإلشكاليات، لّخصت ورقة المؤلف وزميله فكرة تأثير اكتساب القوة »السلطة« على نفسية 

الناس أو لنقل بعضهم.
لم يكن هناك جديد في تلك الورقة وال هذا الكتاب الذي وصف هذا التأثير، فهو معروف 
منذ اإلغريق، وكما تظهر االقتباسات أعلى هذه المقدمة، فقد وصف تأثير تمّلك القوة على   
الملفت في  البشرية في مجاالت حضارية مختلفة وأزمنة تفصلها قرون. إال أن  الشخصية 
األمر هو أن األقوال في صدر هذه المقدمة لم تصدر عن أطباء، بل عمن عملوا بالسياسة 

بدرجات مختلفة. 
العربية  الحقبة  في  العباس  بني  خلفاء  خامس  الرشيد،  هارون  من  يصدر  أن  عجب  ال 
ورث  خليفة،  وشقيق  خليفة  وحفيد  خليفة  ابن  وهو  األولى،  األلفية  نهاية  في  اإلسالمية 
بنفسه الحيل وحتى الصراعات في  القول. فقد وعى  الهادي، مثل هذا  الخالفة عن شقيقة 
البيت الواحد التي آلت بالخالفة إليه. وها هو يدرك أن أبنائه لن يكونوا استثناء، كان يعي أن 

سطوة التوق إلى القوة سطوة ال يعيها إال من جّربها وقد تعمي من يصبو إليها.
الغطرسة في هذا الكتاب، أو ثمالة القوة كما نحتها الفيلسوف والسياسي البريطاني ثم 
الفرنسي أدمون بيرك، والذي قد يكون أول من تنّبأ بأن آفات القوة ال يكتمل تشّكلها إال بعد 
وقت، ولو كان عاًما واحًدا على األقل 2. يقترح أوين في هذا الكتاب، بعد استقصاء تاريخي 
طويل، وكذلك زميله ج ديفيدسون، أن عامين في القوة يغمرها نشوة النجاح واإلنجاز هما 

الزمن الكافي لتشكيل متالزمة الغطرسة.   
ربما هذا جعله  كاثوليكي.  دين  كعالم  نشأ  أنه  مع  أكتون سياسًيا إصالحًيا  اللورد  كان 
مكانة  على  تأّسست  وإن  القوة،  إن  بل  أحًدا،  تستثني  ال  القوة  مفاسد  أن  في  تبصًرا  أكثر 
التي  القواعد  تكن  أًيا  القوة  فهي  أحًدا.  هذا  من  يستثني  وال  للمفاسد،  عرضة  هي  دينية، 
أو  دينية،  أو مؤسسة  القواعد تصدر عن حالة مرجعية  تلك  قامت عليها، حتى ولو كانت 
تهذيب  بها  يناط  ما  عادة  التي  ومؤسساته  الدين  علوم  من  المكتسبة  القوة  تلك  إن  لنقل 
المعارف  نوع  إن  إذ  عنه،  تصدر  أنها  تزعم  بما  محصنة  ليست  أيًضا  هي  النفوس،  وتزكية 

 Hubris Syndrome: An acquired personality disorder?A study of US Presidents and  (1(
 UK Prime Ministers Over the last 100 years «Brain: June 2009, David Owen and
Jonathan Davidson, Special Paper. 
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التي في الذهن ليس وقاية ضامنة وال شخوصها من علماء الدين معصومون من أن تدركهم 
فتنة القوة ومفسدتها. 

1887، في مراسالته الطويلة الشهيرة مع المطران ماندل كريتيون، سّطر اللورد  في عام 
أكتون في إحداها عبارته الشهيرة التي حفظناها في المدارس »القوة المطلقة مفسدة مطلقة«. 
والحق أن كل سطر في رسالة الخامس من نيسان/أبريل1887يصلح أن يكون اقتباًسا، كما 

أن من يقرأها كاملة يوقن أن أي اقتباس من دون النص الكامل مخّل 3.
وليـس جديد هذا الكتاب أيًضا نحـت مصطلح »Hubris/الغطرسـة«، أعني محاولة 
فهـم تأثير القوة/السـلطة على النفس البشـرية. فقبل عقد ونصـف العقد من صدور هذا 
الكتـاب، صـدر عـن معهـد راند كتّيـب اسـتعار المصطلـح اإلغريقـي »عقدة الغطرسـة 
والعقوبـة«، Hubris _ Nemesis Complex يعيـب هـذه الدراسـة - وإن صدرت عن معهد 

مشهور وبتكليف من الحكومة الفيدرالية - افتقارها للمنهج العلمي وتحّيزها السياسي)1).
في  تستوي  القادة،  من  الكثير  في شخصية  تؤثر  الزعامة  إن  القول كذلك  جديًدا  وليس 
المؤلف  لها  أورد  التي  والتوارثية  الكتاب  شخوص  تمثلها  التي  الديمقراطية  األنظمة  ذلك 
مثااًل أوحد هو شاه إيران. إال أن القارئ سيجد نفسه أمام تقٍص معلوماتي شامل عن العلل 
الجسدية لرؤساء أميركيين ورؤساء حكومات بريطانيا في األعوام المائة األخيرة التي سبقت 
صدور الكتاب، قد يجوز الزعم أن هذا الزخم المعلوماتي عن أمراضهم هو سفر ال سابق 
له، على األقل في زعامات العالم الغربي في القرن األخير، وفوق هذا يتتبع المؤلف متاعب 
ذلك  على  ترّتب  وإن  السرية،  على  الحرص  وتقديم  السلطة  إشكاليات  بحكم  عالجهم 

مجازفة بصحة الزعيم »المريض«. 
يسوق المؤلف عن رئيس أميركي ُتجرى له عملية جراحية الستئصال ورم سرطاني في 
الدماغية  الجلطات  تتوالى عليه  يتسرب خبر مرضه )جروفر كليالند(، وآخر  سفينة كي ال 
متسببة في خرف وعائي »فقدان الذاكرة« في آخر سنة من حكمه، تتفق فيها زوجته السيدة 
األولى إديث ويلسون  وطبيبه الخاص الضابط كاريل غرايسون على كتمان أمر مرضه ومنع  
نائبه ووزرائه من زيارته، حتى إن وزير خارجيته يقسم أمام الكونغرس أنه لم ير الرئيس لستة 
أشهر، وما كان بمقدور الكونغرس فعل شيء، إذ رفض طبيبه توقيع تقرير العجز، ولتحكم 

 David Ronfeldt, Beware the Hubris-Nemesis Complex: A Concept for Leadership Analysis,  (1(
(RAND Corporation, 1994(.
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زوجته إديث باسمه في آخر دورته - يتفاوت تقدير مدة عجزه التام من ستة أشهر إلى سنة 
ونصف السنة -. هذه ليست قصة من العصور الوسطى، بل هي عن أهم شخصية في الحرب 
الكونية األولى، وعن لحظة تأسيس عصبة األمم. ومن هنا كثيًرا ما قيل إن »إديث ولسون« 

تعد أول امرأة تترأس أميركا. 
يورد المؤلف علل األمراض النفسية مثل اإلدمان واضطرابات المزاج بأنواعها، الموثق 
للمنشطات  البريطاني  الوزراء  رئيس  وإدمان  المنشط،  لألمفيتامين  كندي  إدمان  مثل  منها 
والمهدئات في الوقت ذاته. علينا أن نتذكر أن حرب خليج الخنازير وأزمة الصواريخ الكوبية 
أدارها رئيس يتعاطى األمفيتامين المنشط بالوريد، كما أن أحد أطراف أهم الحروب العربية 
رئيس الوزراء البريطاني أنطوني إيدن الذي كان مدمنًا على األمفيتامين المنشط وعدة أنواع 

من المهدئات. 
اللورد  للمؤلف  أنكاره  يصعب  سبق  طبًيا  المصنفة  لألمراض  الشامل  السرد  هذا  في 
الطبيب ثم السياسي ديفيد أوين. وهو وإن كان همه األول تقصي صحة وعلل رؤساء أميركا 
أنه يعرج أحياًنا على شخصيات تتقاطع مع األحداث،  البريطانية، إال  ورؤساء الحكومات 
مثل الزعيمن السوفياتيين ستالين وخروتشوف، والفرنسي ديغول، واأللماني هتلر واإليطالي 
موسيليني، والزعيم المصري عبد الناصر، وبشيء من التفصيل عن آخر ملوك إيران محمد 

رضا بهلوي.
كل ما ذكر أعاله كنز معلوماتي غير مسبوق، غير أن مفاجأة الكتاب األبرز هي محاولة    
أنه  بمعنى  السلطة،  ممارسة  بفعل  المكتسب  الشخصية  تنهج الضطراب  اقتراح محددات 
العالمي  التصنيف  في  كما  الشخصية  اضطراب  لمحددات  الكالسيكي  للتعريف  وخالًفا 
اضطرابات  محددات  تكون  أن  يلزمان  اللذين  النفسية  لألمراض  األميركي  التصنيف  أو 
الشخصية قد اكتملت في سن الثامنة عشرة، فإن المؤلف يحاج بأن القوة قد توّلد اضطراًبا، 
تجاوزوا  أسوياء  أن  المؤلف  يرى  العالميان.  التصنيفان  به  يطالب  عما  متأخرة  بسن  ولو 
الشخصية  الضطراب  المحدد  األقصى  العمر  تجاوزوا  أي   - العمر  من  األولين  العقدين 
وهو سن الثامنة عشرة عاًما - ثم تربعوا على الزعامة لمدة يقترح أال تقل عن عامين تمّيزا 
 Hubris« الغطرسة  لمتالزمة  تدريجي  بنشوء  يتسبب  قد  هذا  أن  المؤلف  يرى  بنجاحات، 
Syndrome«. ويحاول صياغة أعراض هذا االضطراب المقترح متأسًيا بصياغة المحددات 

التقليدية لالضطرابات الشخصية الواردة في DMM4 وهو التصنيف المعتمد وقت تأليف 
الكتاب.



14                                                                                                                        في المرض وفي القوة

الزعماء هي من  أمراض  ما دّون من  أن غالبية  الطرح، فمع  البعض مع هذا  يتفق  قد ال 
األرشيفات الحكومية المفسوحة أو وثائق مؤكدة، إال أن بعًضا منها لم يكن بذات العلو من 
التوثيق، ألجل ذلك قد يرى بعضهم أنه تجاوز تقاليد تشخيص أمراض االضطرابات النفسية 
تنشد هذه  ُيعاين من طبيب مختص. ال  ينعت أحد باضطراب نفسي ما لم  التي تطالب أال 
المقدمة المحاجة حول هذا السؤال، من هو مع ومن هو ضد التفسير النفساني للتاريخ*، في 
المقابل قد يرى بعضهم هذا االضطراب المقترح ›متالزمة الغطرسة‹ هو شرح بديهي معلوم 

بالمشاهدة ويحكيه التاريخ وكتبته السير.)))
لدراسة  الكتاب،  هذا  فصول  أطول  يعد  والذي  السابع،  الفصل  المؤلف  يخصص 
مالحظات تغير شخصية زعيمين معاصرين، الرئيس األميركي جورج بوش االبن ومعاصره 
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، كمثال لنشوء أعراض متالزمة الغطرسة. فيحكي أنهما كانا 
شخصين سويين، وبحكم معرفته على مستوى شخصي بتوني بلير، كتب المؤلف بإسهاب 
عن مالحظاته عما سيجد في شخصية ترّبعت على كرسي رئاسة الحكومة البريطانية، مراقًبا 
الرأي  بخديعة  مداها  أقصى  بلغت  بلير،  شخصية  على  الغطرسة  اضطراب  أعراض  توّلد 
العام البريطاني في حرب احتالل العراق وما تالها من ويالت. وّفق المؤلف بمراقبة دقيقة 
لشخصية بلير تحديًدا، منذ تقلده رئاسة الحكومة وحتى طرده من حزبه والحكومة. ثم يكرر 
ذات الجهد في رسم مالمح التغييرات في شخصية بوش بعد السلطة، كان هذا الفصل قد 
 )Hubris Syndrome( الغطرسة)2).  كتاب مستقل يحمل عنوان متالزمة  في  أن صدر  سبق 
كم كان ملفتا أن تكون صورة الزعيمين بلير وبوش يمشيان مًعا بخيالء هي غالف الكتاب. 

فللغطرسة أعراض كثيرة من بينها تلك المشية.
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 The leaders, the led, and the psych. Essay in psychohistory, Bruce Mazlish Transaction
Publisher, 213,

 David Owen, The Hubris Syndrome: Bush, Blair and the Intoxication of Power, (Politico›s  (2(
Publishing, 2007(.



مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15

مقــدمــة

الزائدة  الحماسة  ومن  ناجع،  هو  بما  القناعة  عدم  من  نجنا  ربِّ  يا 
للجديد واحتقار القديم، ومن وضع المعرفة قبل الحكمة، والعلم قبل 
الفن، والمهارة قبل الحس السليم، ومن معاملة المرضى كأشياء، ومن 

جعل العالج أشد ألًما من المرض.

السير روبرت هوتشيسون )1871 ـ 1960م(، »دعاء الطبيب« 

الناخبين  باستبدال  وذلك  للسياسيين،  يصلح  الطبيب  هذا  دعاء  أن  دائًما  شعرت  لقد 
في  يبدو جليًّا  قبضتهم، وهذا  في  الناس  بأرواح  يمسكون  فالسياسيون، كذلك،  بالمرضى. 
حالة الحرب، وليس حينها فقط. فالسياسيون، وخاصة رؤساء الحكومات، يتخذون العديد 
من القرارات التي لها آثار بعيدة المدى على حياة الناس الذين يحكمونهم. وفي الحاالت 

األكثر تطرًفا، تؤدي هذه القرارات إلى حياتهم وموتهم.

يشير دعاء هوتشيسون أن على األطباء تذكر واجبهم األول، وهو عدم جعل األمور أكثر 
سوًءا ودورهم مهم عند ظهور مرض ينشأ بسبب األدوية أو خالل العالج وينتشر جًدا. وعلى 
ن الوضع الراهن فحسب، كما أن عليه  السياسي التدخل إذا كان من الراجح أن تدخله سيحسِّ
أن يقاوم صخب العمل للحفاظ على نفسه. ومقولة بسمارك الشهيرة القائلة: »بأن السياسة 
هي فن الممكن«، تعبِّر عن الفكرة نفسها، التي تدعو إلى التواضع في الطموح. إن الكفاءة 
والقدرة على صنع تقديرات واقعية حيال ما يمكن وما ال يمكن تحقيقه شيم حاسمة للسياسي 

والطبيب على السواء، ولذا فإن أي شيء يعيق هذا التقدير قد يؤدِّي لضرر عظيم. 

لقد فتنت طوال سنوات رشدي بتداخل العالقة بين السياسيين واألطباء، وبين السياسة 
ت  غذَّ الوقت  نفس  في  وسياسي  كطبيب  الشخصية  خلفيتي  أن  فيه  شك  ال  ومما  والطب. 
الحكومات  رؤساء  مرض  بتأثير  مهتم  وأني  سيما  ال  نظري؛  وجهة  على  وأثَّرت  اهتمامي 
القرار،  كتأثيره على صنع  الهامة:  القضايا  من  العديد  المرض  يثير هذا  التاريخ.  على مسار 
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الديمقراطيات  في  المرضى  القادة  إزالة  المرض سًرا، وصعوبة  إبقاء  في  الكامنة  واألخطار 
وكذلك في الديكتاتوريات، وأخيًرا المسؤولية التي يضعها المرض على عاتق أطباء ورؤساء 
الحكومات؛ فهل يجب أن يكون والء هؤالء األطباء لمرضاهم فقط كما هي الحالة عادة، أم 

أنه من الواجب عليهم أن يضعوا في اعتبارهم العافية السياسية لوطنهم؟.

متعلقة  مهن  في  أو  الطب  مجال  في  األجيال  مرِّ  على  عائلتي  أعضاء  من  العديد  عمل 
به. كما شارك العديد منهم في ممارسة السياسة أيًضا، غالًبا على المستوى المحلي. وتمكن 
ل ذلك تزاوج الطب والسياسة في  بعضهم من ممارسة المجالين في آن واحد)1). ولربما سهَّ
حياتي. وعلى الرغم من مزاحمة السياسة للطب في الكثير من األحيان، فإن ذلك لم يضعف 
من حبي للطب؛ فحتى عندما كنت وزيًرا للخارجية، كنت أصف نفسي في الوثائق الرسمية ـ 
بتحذلقـ  أني طبيب، كما لو أنني اعتبرت مسيرتي السياسية مجرد عمل مؤقت. وبالتأكيد فإنني 
لم أعتبر السياسة مهنة على اإلطالق. وقد عشت من انتخابات إلى أخرى، يراودني الشك في 
إعادة انتخابي والحفاظ على مقعدي الهامشي كممثل في دائرة بليموث. في النهاية، تنحيت 
عن السلطة عام 1992م، بعد أن قضيت 26 سنة في مجلس العموم، وقد أصبحت فترة خدمتي 

كنائب هي األطول في تمثيل المدينة عبر تاريخها. 

البرلمانية  لالنتخابات  كمرشح  اعتمدت  عندما  والسياسة  الطب  بين  الجمع  في  بدأت 
التي جرت سنة 1962م، حين كنت مجرد طبيب مبتدئ في مستشفى سانت توماس، الواقع 
على ضفاف نهر التايمز، قبالة قصر وستمنستر في لندن. لقد أقحمني الطب بالسياسية بشكل 
ما، ففي عام 1959م، انضممت لحزب العمال حين كنت طالًبا بكلية الطب، لما عاينته من 
الفقر ورداءة السكن في منطقة جنوب لندن التي يخدمها المستشفى. لقد كنا نعالج المرضى 
إلى  يعودون  ما  سرعان  ولذا  المكتظة،  الرطبة  الشقق  ذات  إلى  يرجعون  لكنهم  علَّتهم  من 
1962م، ُطلب مني أن أضع اسمي على قائمة  ثانية، وبعدما أصبحت طبيًبا سنة  المستشفى 
مرشحي حزب العمال عن دائرة ريفية كبيرة كان احتمال فوز الحزب بمقعدها ضئياًل. وال 
اليوم، ولكن أعتقد أنه كان لردع نفسي  يزال سبب اتخاذي هذه الخطوة لغًزا يحيرني حتى 
وكنت  فقط.  بالطب  مهووس  شخص  أي:  طب«؛  »نباتي  تسميته  اعتدت  ما  أصبح  أن  من 
الطبية على  الذين ما إن يصبحوا أطباء حتى ينغمسوا في األمور  الكثير من جيلي  قد رأيت 

David Owen, Time to Declare (London: Micheal Joseph, 1991(, pp. 5 18ـ.  (1(



مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17

حساب جوانب أخرى كثيرة في الحياة؛ فحرموا أنفسهم مطالعة الصحف ومشاهدة التلفاز 
أو االستماع إلى المذياع. 

عندما حان الوقت لخوض االنتخابات العامة لعام 1964م أخذت إجازة بال أجر لثالث 
المالية  وديعتي  خسران  عدم  لي  تكفل  كافية  أصوات  على  الحصول  من  نت  وتمكَّ أسابيع. 
ت السياسة  فحسب. حينها عدت إلى المستشفى، وصار الطب في واجهة اهتماماتي، وتنحَّ
يتداخل  الذي  توماس،  لقد تخصصت في مجال األعصاب بمستشفى سانت  الخلف.  إلى 
باحًثا  عملت  ما  وسرعان  بالفعل،  زة  محفِّ بيئة  كانت  لقد  النفسي،  الطب  أوجه  بعض  معه 
في مجال كيمياء الدماغ. وفي صيف 1965م، طلب مني حزب العمال، بشكل غير متوقع، 
إدراج اسمي في المجلس المحلي للحزب في الدائرة االنتخابية لبليموث، القريبة من مسقط 
رأسي: بليموث ساتون. كان هناك اعتقاد سائد أن انتخابات عامة ستجري عام 1966م، وكان 
هذا المقعد هامشيًّا. وبالنظر إلى الماضي، كان ينبغي أن أعرف أنني عندما ُاخترُت كمرشح 
فإن انتخابي هذا قد يغيِّر مجرى حياتي. ولكن على الرغم من صعوبة تصديق ذلك، لم أكن 
أن  إذ أردت  باختيار نوعي،  أقوم  البرلمان. ومع ذلك كنت  نائًبا في  أن أصير  أعي احتمالية 
تتاح لي الفرصة كي أرسم في رحاب لوحة أعرض. فلعلي لم أتخذ قراًرا نهائًيا في اختيار 
السياسة، لكني كنت منفتًحا حيال إمكانية أن يختار الناخبون السياسة مهنة لي. ورغًما عن 
لسنة  االقتراع  يوم  انتهاء  بعد  العموم  مجلس  في  عضًوا  نفسي  وجدت  بأن  فوجئت  ذلك، 

1966م.

على  العمل  لمواصلة  ورواًحا  غدًوا  وستمنستر  جسر  عبرت  الحقتين،  سنتين  وطيلة 
كيمياء الدماغ في مختبري في سانت توماس، بينما كنت أحضر أيًضا جلسات البرلمان على 
1968م؛  الجانب اآلخر من النهر. وانتهى كل ذلك فجأة حين ُعّينت وزيًرا للبحرية في عام 

حيث كان التقليد المأثور أال يسمح للوزراء بالعمل في مهنة أخرى.

نائًبا عاًما وعاودت  1970م، ظللت  وبعد خسارة حكومة حزب العمال لالنتخابات عام 
شركات  في  القرار  صنع  لعملية  حاسوبية  نماذج  وضع  ذلك  وشمل  جزئي.  بدوام   العمل 
إدارة  مجلس  في  خدمت  1995م  سنة  ومنذ  الصيدلة.  مجال  في  يعمل  كان  بعضها  كبرى، 

مختبرات أبوت، إحدى كبار الشركات األميركية العاملة في مجال الرعاية الصحية.

فاز حزب العمال في االثنتين من االنتخابات العامة عام 1974م، وترادفا الطب والسياسة 
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في صيغة مغايرة هذه المرة، حيث شغلت منصب وزير الصحة لمدة سنتين ونصف السنة)1). 
بدًءا  بها،  التي قمت  األعمال  أي من  في  له  مثيل  برضى شخصي ال  فترة عادت علي  وهي 
االشتراكي  الحزب  بزعامة  مروًرا  1979م(،  حتى   1977( من  للخارجية  كوزير  عملي  من 
الديمقراطي )SDP( من )1983 حتى 1987م( ومن )1988 حتى 1990م(، وانتهاء برئاسة المؤتمر 

الدولي حول يوغوسالفيا السابقة من )1992 حتى 1995م). 

المذهلة،  التجربة  الكثير من تلك  الطب لمدة ست سنوات وتعلمت  وعموًما، مارست 
لقد مال االستشاريون  له أهمية خاصة،  بقيت  الكتاب. ولكن جانًبا واحًدا  هي عصارة هذا 
من  عدد  عالج  إلى  توماس  سانت  فـي  لهـم  عملت  الذين  والنفسيون  األعصاب  وأطبـاء 
ضمن  السياسية  للحياة  والضغوطات  التوترات  شخصًيا  عاينت  ولقد  البارزين،  السياسيين 
بارز أصبح  لقد ساعدت في عالج سياسي  والمريض.  الطبيب  بين  للعالقة  السري  السياق 
الذي  الضغط  حجم  ورأيت  الشديد.  االكتئاب  من  يعاني  كان  وآخر  الكحول،  على  مدمنًا 
كانوا يرزحون تحته، وبدأت أتساءل عن عامل الضغط وانعكاسه على أمراضهم؟ عالجت 
مرضى آخرين يعانون من اإلدمان على المخدرات، سواء كانت األمفيتامينات أو الهيرويين 
أو المهدئات. وُأحيل المرضى من جميع أنحاء البلد إلى مستشفانا، والذين كانوا يعانون من 
حاالت نادرة في الغالب منحتنا تبصًرا فريًدا، أسهمت في منحنا المزيد من الفهم. لقد كنت 
أركز  كوني  فيه؛  وما  بالرأس  مختص  إني  بقولي:  أمزح  أن  واعتدت  دقيًقا،  أخصائًيا  حينها 
للعيون، وهي  اإللزامية كجراح  الجراحية  الدورة  أني قضيت  الدماغ، حتى  تام على  بشكل 
خبرة ال ترتقي للشروط القانونية والفنية للجراحة العامة حاليًّا. وأظن لو كتب لي البقاء في 
مجال الطب لحاولت أن أكون أستاًذا للطب النفسي العصبي. وخالل تلك السنوات الطبية 
أعلى  الحكومية، وال سيما على  القرارات  اتخاذ  كيفية  تتركز على  اهتمامات حياتي  بدأت 
1962م بأزمة الصواريخ الكوبية وتطوراتها،  افتتان الجمهور في  المستويات. فقد عاصرت 
بعد  كتاًبا  كتبت  1972م.  عام  ففي  سنوات.  ثالث  بعد  لحقتها  التي  فيتنام  حرب  وتجليات 
عملي في وزارة الدفاع عن صنع القرارات الدفاعية: أوجه قصورها، وتعقيداتها ومخاطرها)2).

كثيرون هم الذين يعرفون مقولة اللورد أكتون الشهيرة: »السلطة مفسدة، والسلطة المطلقة 

 David Owen, In Sickness and in Health: The Politics of Medicine (London: Quartet, 1976(.  (1(

David Owen, The Politics of Defense (London: Jonathan Cape 1972(.  (2(
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مفسدة مطلقة«)1). لكن أكتون سبق ذلك بطلب أن يحاسب أصحاب السلطة بمعايير أعلى 
أال  علينا  بأن  يقول  الذي  قانونك  أقبل  »إني ال  يملكونها:  بها من ال  يحاسب  التي  تلك  من 
نحاسب البابا والملك كما نحاسب غيرهم، منحازين لالعتقاد أنهم معصومون. إذا ما كان 
كتبت  وكما  السلطة«.  على  القابضين  محاسبة  في  العكس،  يكون  أن  فعليه  اعتقاد،  هناك 

المؤرخة الحائزة على جائزة بوليتزر، باربرا توتشمن: 

القدرة على إعطاء األوامر  الحماقة؛ وأن  تولِّد  السلطة  أن  إدراًكا لحقيقة  أقل  »إننا 
مع  تضمحل  السلطة  على  الواقعة  المسؤولية  وأن  التفكير،  على  القدرة  تعطِّل 
ممارستها. إن مسؤولية السلطة هي الحكم بشكل معقول ومقبول لضمان مصلحة 
الدولة ومواطنيها. والواجب في هذه العملية هو الحصول على المعلومات، وإبقاء 
العقل والتقدير منفتًحا ومقاومة السحر الماكر للذهنية المتخشبة. فإذا ما كان العقل 
منفتًحا بما فيه الكفاية ليدرك أن اتباع سياسة معينة يضر بداًل من أن يخدم، وواثًقا 
بنفسه لإلقرار بذلك، وحكيًما بما يكفي ليعكسها، فإن تلك هي ذروة فن الحكم»)2).

مدى  لي  أوضحت  المناسبات  من  عدًدا  للخارجية  وزيًرا  أصبحت  عندما  واجهت  وقد 
تأثير المرض على عملية الحكم وصنع القرار لدى رؤساء الحكومة، لدرجة الحماقة والغباء 
والتهور، وقد أثار ذلك اهتمامي مذ ذاك الحين. كما فتنت أيًضا بالقادة الذين لم يعانوا من 
أسميته:  بما  أصيبوا  ولكنهم  قمتها،  في  والذهنية  النفسية  قدراتهم  كانت  حيث  المرض، 
رؤساء  عند  شيوًعا  أكثر  الغطرسة  وتصرفات  الغطرسة.  متالزمة   )Hubris Syndrome(
الحكومات، سواء كانت ديمقراطية أو ديكتاتورية، مما ُيعتقد في كثير من األحيان. والغطرسة 
سياسة  في  »االستمرار  الحماقة:  لمفهوم  توتشمن  باربرا  تعريف  في  الرئيسي  المرادف  هي 
من الجلي أنها غير مجدية وذات نتائج عكسية«. وتتابع بالقول: »إن الذهنية المتخشبة هي 
منبع خداع الذات، وعامل يلعب دوًرا كبيًرا في الحكم. وذلك من خالل التعاطي مع األمور 
على  التعالي  وكذلك  معاكسة...  مؤشرات  أي  رفض  أو  وتجاهل  مسبقة،  أفكار  خالل  من 

التجارب«)3). ومن خصائص الغطرسة عدم تغيير المسار، ألن هذا يتضمن اعتراًفا بالخطأ.

)1)  ُكتبت في الخامس من نيسان /أبريل عام 1887م إلى ماندل كريتون، كاتب: »تاريخ البابوية في اإلصالح«.

 Barbra W. Tuchman, The March of Folly: From Troy to Vietnam (New York: Ballantine,  (2(
1985(, p. 32 33 ـ.

)3)  المرجع نفسه، ص 7 ـ 33.
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يعتمد على حقائق خارج  »الحقيقة« كشيء  مفهوم  »كان  مرة:  ذات  برتراند رسل  كتب 
سيطرة اإلنسان أحد األسباب التي جعلت الفلسفة حتى اآلن تهتم بغرس عنصر ضروري، 
هو التواضع. وعندما يزول هذا التواضع الذي يكبت الغرور، فإن خطوة قد سيقت قدًما على 
وصفت  ما  وكثيًرا  بالسلطة«)1).  الثمالة  هو:  الجنون،  من  معين  ضرب  نحو  المتجه  الدرب 
وحتى  »خبل»،  أو  »انفصام«  بأنها  العوام  طرف  من  والسلطة  بالغرور  القادة  ثمالة  حاالت 
»جنون»، على الرغم من أن مثل هذه المصطلحات ليست مستخدمة في مهنة الطب لتوصيف 

حاالتهم. 

المطلقة،  الملكية  تطّورت من  التي  تلك  الديمقراطية، خاصة  المجتمعات  لقد وضعت 
أنظمة من التسديد والمقاربة، في محاولة لحماية نفسها من قادة كهؤالء. لكن هذه اآلليات، 
الزعماء  حالة  في  أما  دائًما.  الة  فعَّ ليست  اإلعالم،  ووسائل  والبرلمان  الوزراء  مجلس  مثل 
الدكتاتوريين، حيث ال وجود لضوابط وآليات ديمقراطية داخلية تسمح بإزالتهم، ربما سوى 
االنقالب العسكري، أما إزالتهم بوسائل خارجية، فلقد أثبتت التجربة أن اإلدانات والعقوبات 
 الدولية ليس لها إال أثر محدود، بينما التدخل العسكري الخارجي فنجاحه موضع تساؤل.
لقد كنت محظوًظا حين عملت في حكومتين تحت قيادة رئيسي الوزراء البريطانيين هارولد 
ويلسون وجيمس كاالهان، اللذين لم يصبح أي منهما ثماًل بالسلطة، وكان كالهما مناسبين 
التوالي سنوات  الناخبين على  السلطة من طرف  ُأزيحا من  لموقعهما. وكنت معهما حينما 
)1970 و1979م(. لم أشعر حينها بإيجابية ما حدث. لكنها كانت تجربة مفيدة للغاية، علمتني 
يمكن  السلطة  وبأن  للشعب»  »خادم  هو  السياسي  يكون  الديمقراطية  في ظل  أنه  محصلتها 

إعارتها وسحبها كذلك.

لقد كان ويلسون في صحة جيدة خالل رئاسته األولى منذ سنة )1964 إلى 1970م(، على 
الرغم من أنه في مطلع سنة 1970م واجهته بعض المتاعب الصحية في األوعية الدموية للقلب 
مما جعله متردًدا في البقاء لفترة أطول. وعندما عاد إلى السلطة عام 1974م، اكتشف أن ذاكرته 
القوية بدأت بالضمور. باإلضافة إلى ذلك، استمرت المشاكل السياسية واالقتصادية تتكرر 
ة كما في السابق. حينها فاجأ ويلسون الجميع بتنحيه  كما كانت، ولم يعد يمتلك الطاقة والهمِّ
متقدمة  أعراض  عليه  ظهرت  الحقة،  سنوات  بضع  وفي  1976م.  سنة  السلطة  عن  الطوعي 

)انظر: أيًضا الفصل السابع(.  (1(



مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21

لمرض ألزهايمر مع تدهور تدريجي خطير في عمل دماغه)1). جاء جيمس كاالهان خليفة 
كان  عندما  البروستاتا  الستئصال  عملية  وأجرى  عمًرا.  يفوقه  أنه  من  الرغم  على  لويلسون 
في المعارضة سنة 1972م، لكنه تعافى وأصبح وزيًرا للخارجية في عام 1974م. واستمر في 
بقوة  الدولي  النقد  تعامل مع صندوق  لقد  للوزراء ومتمتًعا بصحة جيدة،  الحكومة كرئيس 
الرئاسة  ترك  أنه  إال  1979م  سنة  العامة  االنتخابات  خسارته  من  وبالرغم  سياسية،  ومهارة 
لمارغريت تاتشر بكرامة وأريحية، ولقد تميَّز بأنه أطول رؤساء الوزراء عمًرا. وفي محادثة 
طويلة لي معه في صيف 2004م، وجدت أنه ال زال يتذكر األسماء واألحداث بصورة بارزة. 

توفي كاالهان بعد فترة قصيرة من عيد ميالده الثالث والتسعين في عام 2005م.

المتعاقبة  البريطانية  أيًضا من متابعة أربعة رؤساء آخرين للحكومات  تمكنت عن كثب 
الغير  الخلفية  تلك  ومقابل  بلير.  وتوني  ميجر،  جون  تاتشر،  مارغريت  هيث،  إدوارد  هم: 
معتادة ألكثر من أربعين سنة في الطب، سأحاول تمحيص الحوادث الماضية للصحة المعتلة 
لرؤساء الحكومات حول العالم ـ موضع مرضهم ـ بجانب أحداث سياسية في ذلك الوقت، 
القادة  لمرض  عامة  مناقشة  إن  المتداخلة.  بعالقاتها  بأنفسهم  الحكم  للقراء  يمكن  بحيث 
السياسيين سهلة بشكل معقول إذا ما وصفت العلة بالجسدية، ولكنها تتوارى وال تدرك إذا ما 
وصفت بأنها عقلية. والسبب يعود إلى اختالف المصطلحات اللغوية التي يستخدمها العوام 
من  يحصل  كما  وليس  المهنيون،  الممارسون  يستخدمها  التي  تلك  عن  العقلية  لألمراض 
أيًضا عدم تطابق  إجماع على المصطلحات عندما يتحدثون عن األمراض الجسدية. هناك 
بين ما تتحدث عنه الصحافة والجمهور بخصوص المرض العقلي، وما تستعد المهنة الطبية 
لتشخيصه على أنه مرض عقلي، فعندما تستخدم الصحافة مصطلحات مثل »مختل عقليًّا«، 
ُتستخدم لوصف طغاة  أو كلها،  العبارات،  فإن بعض هذه  »الغطرسة«،  أو  العظمة«  »جنون 
روبرت  ميلوسيفيتش،  سلوبودان  تونغ،  ماوتسي  أمين،  عيدي  هتلر،  أدولف  مثل  مختلفين 
ثيودور  موغابي، صدام حسين من جهة؛ ومن جهة أخرى لوصف زعماء ديمقراطيين مثل 

روزفلت، ليندون جونسون، ريتشارد نيكسون، تاتشر، بلير، وجورج بوش. 

منذ زمن  التي ُهجرت  العبارات  فالصحافة والجمهور يستخدمون هذه  وبعبارة أخرى، 
»فالجنون  جًدا.  مقيد  استخدام  في  حصرها  أو  تعريفها  ُأعيد  أو  الطبية،  الممارسة  في  بعيد 

)انظر: الفصل الثاني(  (1(
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»والخبل«  مصطلحات استبدلت عند األطباء »باضطراب عقلي محدد« . وأصبح االختالل 
العقلي نوًعا ضيًقا من اضطراب الشخصية، وبات »جنون العظمة« و»أوهام العظمة«، وغالًبا 

الرؤساء الذين يعتبرهم العامة مجانين، ليسوا كذلك بالمنظور الطبي.

فال يمكن اعتبار »االكتئاب« و»المرض العقلي« صفات تنزع األهلية ممن هم في مناصب 
عامة. فإبراهام لينكولن هو الحالة األكثر إثارة لالهتمام من وجه أنه يمكن أن تتشكل صفات 
من  أطول  لفترة  االكتئاب  مشاق  عانوا  الرؤساء  من  قلة  االكتئاب.  تجربة  خالل  من  زعيم 
لينكولن، الذي رفض االنحناء أمامه. فقد واجه عندما كان شاًبا تقلبات عميقة في مزاجه، 
أكثرها حاالت إحباط غائر، حتى أنه كتب مقااًل عن االنتحار، يقول: »يبدو لي أني أستمتع 
لدرجة  الكآبة  تغمرني  ما  فكثيًرا  أكون وحدي،  عندما  ولكن  رفقة.  مع  أكون  عندما  بالحياة 
أني ال أتجرأ على حمل سكين في جيبي«. ونشرت مجلة Sangamo في 25 آب/أغسطس 
أن  إلى  بقوة  الدالئل  تشير  نفسه«،  يناجي  »منتحر  بعنوان:  عة،  موقَّ غير  قصيدة  1838م  عام 
وأنه  المتحدة،  الواليات  رؤساء  أعظم  من  كان  أنه  على  إجماع  هناك  كتبها.  من  لينكولن 
المحتمل  يهتز في قضية وطنه«)1). ومن  إيماًنا ال  األهلية »يحمل  الحرب  خالل ضغوطات 
أن تكون محاولته للتغلب على االكتئاب قد ساهمت في تشكيل طبيعته كرئيس للجمهورية. 
في  وتأثيًرا  وضوًحا  أكثر  االكتئاب  وأصبح  عشرينياته،  في  كبيرين  النهيارين  تعرض  فلقد 
الثالثينيات من عمره. ولكن لم يجد مؤلف كتاب حول هذا الموضوع أية أدلة على وجود 
هوس عند لينكولن، على الرغم من أنه يعتقد أنه من الممكن أن يكون قد عانى من هوس 

ص هذا أيًضا عند نيكيتا خروتشيف)3).  خفيف، يتميز بطاقة زائدة)2)، ولقد ُشخِّ

بأثر رجعي، بصفتهم مصابين  السياسيين،  الزعماء  بتشخيص حالة  المهنيون  يقوم  بينما 
بمرض عقلي، يبقى الجمهور أقل استعداًدا في كثير من األحيان لقبول التشخيص، ال سيما 
أن القادة المعنيين بات ينظر إليهم كأبطال قوميين. تكمن صعوبة تشخيص االضطراب ثنائي 

 Doris Kearns Goodwin, Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln (New  (1(
York: Simon & Schuster, 2005(, p.xvii.

 Joshua Wolf Shenk, Lincoln’s Melancholy: How Depression Challenged a President and  (2(
Fulled his Greatness (Boston: Houghton Mifflin, 2005(.

)انظر: الفصل الرابع، ص 171(.  (3(
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القطب)1) مثاًل، في أن من يعاني منه يجب أن يكون قد أصيب بنوبة هوس واضحة المعالم، 
الهوس  نوبة  تشخص  ال  الماضي  ففي  العاطفي.  واالضطراب  والقلق  االكتئاب  فيها  يظهر 
إال إذا كانت متجلية الوضوح، ولذا كان التردد في التشخيص نابًعا من انعدام عالج لها، إال 
أنه حين اكتشف الليثيوم كعالج فعَّال الضطراب ثنائي القطب، صار األطباء أكثر استعداًدا 

للتشخيص.

في تشخيص نوبة الهوس في االضطراب الثنائي القطب ينظر األطباء لعدد من العالمات 
النفسي  للطبيب  وبالنسبة  التشخيص.  تحدد  أن  تراكماتها  لمحصلة  يمكن  التي  واألعراض 
فإن المرحلة المبكرة من الهوس تسمى: »الهوس الخفيف»، ويشبهها بعضهم بحالة الوقوع 
في الحب، وميزتها ابتهاج وحماس وطاقة زائدة وثقة عالية بالنفس. نادًرا ما يؤدِّي الهوس 
الـقطبين، وكالهمـا  القطب، بـعكس االكتئاب وهـوس  الثنائي  إلـى االضطراب  الخفيف 
عشر  أربعة  من  أكثر  أن  إال  التقديرات  وتتفاوت  واالكتئاب.  الهوس  حالة  في  يجتمعان 
مليون شخص في الواليات المتحدة يعانون من اضطرابات المزاج واالكتئاب والقلق. هذا 
ح أنهم يعانون من اضطراب ثنائي القطب، لتمييزه عن  باإلضافة إلى مليوني شخص من المرجَّ
اضطراب االكتئاب أحادي القطب. هناك العديد من الدراسات الجينية والكيميائية الحيوية 

عن موضوع االضطراب الثنائي القطب، ولكن ال تزال الدعامة البيولوجية له غير مؤكدة.

األعراض  من  عدد  عن  القطب  الثنائي  مرض  في  هوس  نوبة  لتشخيص  األطباء  يبحث 
والعالمات التي يمكن لتراكماتها أن تصنع تشخيًصا: 

1 ـ  زيادة الطاقة والنشاط واألرق.

2 ـ  مزاج مفرط البهجة.

السكان،  نسبة  من  بالمئة  واحد  الهوس  يصيب  حيث  واالكتئاب.  الهوس  بحالة  ُيسمى  القطب  ثنائي  اضطراب  كان   (1(
ة يكون االكتئاب فيها سائًدا وتصيب 4 ـ 5 بالمئة. )بي توماس »صور االضطراب ثنائي  بينما حاالت الهوس األقل حدَّ
 3 ص  األول،  الملحق   ،79 الجزء   .)2004( الوجدانية  االضطرابات  مجلة  قديم؛  مرض  على  حديثة  نظرة  القطب: 
ُيعتبر  الشخصية.  واالضطرابات  االنتباه،  نقص  واضطراب  الشخصية،  انفصام  أعراض  مع  أعراضه  وتتداخل   )8 ـ 
اضطراب ثنائي القطب من األمراض العقلية التي تستجيب للعالج باألدوية، بدايًة بالليثيوم، ثم بدأ استخدام فالبورات 
الصوديوم بشكل أكثر، والذي يستخدم أيًضا لعالج الصرع. ومنذ سنوات عدة الحظ أوبري لويس، أحد أكبر األطباء  
النفسيين البريطانيين، بأن األطباء في أميركا أظهروا تراجًعا في تشخيص االكتئاب المتكرر وحالة الهوس واالكتئاب 
على حساب زيادة في تشخيص انفصام الشخصية. إال أن الفجوة تالشت تدريجًيا خالل سبعين سنة مضت، وأصبح 
الممارسون األميركيون أكثر احترافية واستعداًدا لتشخيص االضطرابات ثنائية القطب من زمالئهم البريطانيين. ويعتبر 
السلوكيات  واضطراب  التفكير  بتشتت  جوهرًيا  تتسم  عدة  نفسية  الضطرابات  شاماًل  موضوًعا  الشخصية  انفصام 

والمشاعر. وال يعتبر مماثاًل لـ »الشخصية المنفصمة« كما يشيع عنه.
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3 ـ  التهيج الشديد.

ا، والقفز من فكرة إلى أخرى. 4 ـ  تسابق األفكار والتحدث بشكل سريع جدًّ

5 ـ  التشتت وعدم القدرة على التركيز.

6 ـ  قلة النوم الالزم.

7 ـ  أفكار غير واقعية حول القوة والقدرات الذاتية. 

8 ـ  سوء تقييم األمور. 

9 ـ  سلوكيات غريبة األطوار تستمر طوياًل.

10 ـ  زيادة الرغبة الجنسية.

11 ـ  تعاطي المخدرات، ال سيما الكوكايين والكحول وأدوية النوم.

12 ـ  االستفزازية، والتطفل والسلوك العدواني. 

13 ـ  إنكار وجود أي خطأ.

14 ـ  التبذير)1).

ت مؤخًرا من قبل ثالثة أطباء نفسيين أميركيين أن ثيودور روزفلت  زعمت ورقة بحثية ُأعدِّ
إبَّان رئاستهم)2). مما ال يقبل  الثنائي القطب  وليندون جونسون كانا يعانيان من االضطراب 
الجدل أن كليهما يعانيان من مرض االكتئاب. إنما شكك البعض في التشخيص، بما أنه ال 
تتوفر أدلة وافية على حاالت محددة من نوبات الهوس. ما يثير االهتمام حول التشخيص بأثر 
رجعي لالضطراب الثنائي القطب لدى الزعماء السياسيين، هو ما يبدو من استعداد الجمهور 
لقبول أن أبطالهم كانوا يعانون من نوبات من االكتئاب، ولكن أقل استعداًدا لالعتراف بأن 
أبطالهم مرضى هوس وأن لديهم مؤشرات مرض عقلي. فقد قيل، على سبيل المثال، بأن 
ونستون تشرشل كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب، وال ينكر أحد أنه سقط تكراًرا في 
»الكلب األسود». لكن هناك مقاومة كبيرة  ة االكتئاب السحيقة، يصفها هو نفسه بمزاج  هوَّ

.MedicineNet 1)  المصدر: موقع(

 Jonathan R. T. Davidson, Kathryn M. Connor and Marvin Swartz, »Mental Illness in US   (2(
 Presidents between 1776 and 1974: A Review of Biographical Sources«, Journal of Nervous
and Mental Disease (2006(, vol. 194, pp. 47 51 ـ.
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لقبول تشخيصه بالهوس، إما بسبب شعور بأنه لم يكن بيِّنًا في التشخيصات السريرية، أو ألن 
آثاره غير مشاهدة؛ أو ألن الناس يفضلون مشاهدة تشرشل كشخصية فريدة من نوعها، كما 

يفعل األميركيون إزاء ثيودور روزفلت)1). 

ربما يتوقع الناس، أو حتى يريدون، أن يتجاوز قادتهم المألوف؛ يملكون مزيًدا من الطاقة، 
بالثقة؛  ويتمتعون  أعمال،  من  به  يقومون  فيما  البهجة  ويظهرون  أطول،  لساعات  ويعملون 
باختصار، أن يتصرفوا بشكل يظهر للطبيب في مرحلة ما على أنه هوس. وما دام هؤالء القادة 
يحاولون بجد تحقيق رغبات الجمهور، فلن ُيقبل أن يقال عنهم بأنهم يعانون من أي نوع من 
تنقلب اآلية. حينها  القادة دعم جمهورهم حتى  العقلي، ولكن ما إن يفقد هؤالء  االختالل 
لوصف  الطب  مهنة  شجبتها  التي  الكلمات  تلك  الستخدام  استعداد  على  الجمهور  يكون 

المرض العقلي، كوسيلة للتعبير عن االعتراض للطريقة التي يتصرف بها القادة.

من هنا تصبح األمور مثيرة لالهتمام أكثر، ربما فيما يتعلق بصحة الجسد السياسي على 
ة فعل الجماهير عندما يتصرف  األقل، حتى عندما ال يعاني القادة من أي مرض. فتتجلى ردَّ
ا على أنه تغير في الحالة العقلية للقائد:  ر التغير غريزيًّ الزعيم بطرق تتعارض مع رغبتها، ُفيفسَّ
لقد »ضل»، أو »فقد توازنه» أو »انفصل عن الواقع»، أو لم يعد »مسيطًرا على نفسه». وبالرغم 
أنها ليست كافية لمنح تشخيص مهني للمرض العقلي، فإن الجمهور مقتنع أن القائد ال يقوم 
بأخطاء، هكذا ببساطة وإنما ُيظهر نوًعا من فقدان األهلية العقلية لصنع قرارات عقالنية. وهنا 
تكون اللغة الطبية ذات نفع قليل. ولذا نحن مجبرون بالمقابل للتحدث بمصطلحات تقليدية 
على األقل حتى نحصل، إذا ما أمكننا بالفعل، على فهم طبي أكثر لما يمكن أن يكون سبًبا 

لفقدان األهلية تلك.

أنها  لي  يبدو  ولكن  المهني،  المعجم  من  جزًءا  تعد  لم  التي  المصطلحات  تلك  أحد 
أنا شخصًيا  فلقد كنت  العظمة».  »جنون  الجمهور،  مصطلح مشروع االستخدام من طرف 
متهم بأعراض »جنون العظمة» من قبل صديق صحافي في صيف 1987م. وباستخدامه هذا 
المصطلح فإنه ال يريد القول فقط إنه يعتقد أن ما كنت أفعله كان خطأ )في مقاومة اندماج 
النفسية  للحالة  نتيجة  كان  ذلك  أن  بل  العمال(  حزب  مع  االجتماعي  الديمقراطي  الحزب 
التي تعرضت لها بعد استقالتي من منصبي كزعيم سياسي، عندما انهار الحزب الديمقراطي 

)انظر: الفصل األول(.  (1(
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االجتماعي)1). لعل المجال الطبي ال يستخدم مصطلح »جنون العظمة«، ولكن هذا ال يعني 
للسياسيين،  المهنية  المخاطر  أن يصبح أحد  العظمة  يفعل. يمكن لجنون  لن  أحًدا آخر  أن 

وتجلياته في صيغة ناشئة »الغطرسة» موضوع دراسي مبرر لمهنة الطب.

حيث  القديمة،  اليونان  إلى  األساسي  معناها  ويعود  طبيًّا.  مصطلًحا  ليست  »الغطرسة« 
توصف ببساطة: بأن التصرف يكون متغطرًسا عندما ُتظهر قيادة قوية فخًرا وغروًرا وثقة زائدة 
في نفسها، وتتعامل بوقاحة واحتقار مع اآلخرين. ويبدو أن القائد المتغطرس يجد لذة في 
استخدامه للسلطة بهذه الطريقة المسيئة. وكان مثل هذا السلوك غير المشرف محل إدانة قوية 
د معالم الغطرسة في محاورة فايدروس ألفالطون: »عندما تدفعنا  في اليونان القديمة. ُتحدَّ
فإننا نصبح مفرطين )متغطرسين(«)2).  الملذات واألهواء،  اتجاه  الرغبة بشكل غير عقالني 
م الرغبة« شيء غير عقالني يدفع الرجال إلى الوقوع في األخطاء.  ويرى أفالطون أن »تحكُّ
ويستلهم أرسطو في كتابه: »البالغة« أفكار أفالطون فيقول: إن الغطرسة تنبع عن االستعالء، 
لذلك »يميل األغنياء واليافعون إلى إهانة اآلخرين، ألنهم يعتقدون بأنهم بفعلهم هذا يظهرون 

بشكل متعال«)3). 

يعود فضل استكشاف مفهوم الغطرسة وأشكاله وأسبابه وانعكاساته إلى المسرح أكثر منه 
إلى الفلسفة. حيث تأخذ الغطرسة عادة المسار التالي: يكسب البطل المجد والتزكية عندما 
ينجز نجاًحا غير مألوف، ويسيطر هذا عليه، فيبدأ بمعاملة اآلخرين باحتقار وتقزز، ويظن أنه 
قادر على كل شيء. وتقود تلك الثقة المطلقة صاحبها إلى سوء تقدير الواقع والوقوع في 
فخ األخطاء. وأخيًرا مواجهة »العقاب« الذي يقضي عليه. و»العقاب« هو اسم ربة الجزاء، 
الذي  الواقع  ى  يتحدَّ بالمتغطرس، ألنه  العقاب  اآللهة  تنزل  اليوناني  المسرح  وغالًبا في في 
قّدرته اآللهة. ويهدف البطل المتصف بالتغطرس إلى تجاوز الحدود اإلنسانية، متخياًل نفسه 
متعالًيا عليها، وممتلًكا قدرات تشبه تلك التي لآللهة. ولكن اآللهة تعترض فعله، وتهلكه. 

والحكمة هي أن نبقى متيقظين حتى ال تثملنا السلطة والنجاح، فيصيبنا الغرور. 

Owen, Time to Declare, p. 732.  (1(

 Plato, Phaedrus, 238a, in Euthyphro/Apology/Crito/Phaedo/Phaedrus, tr. H. N. Fowler, Loeb  (2(
Classical Library (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1914(.

 Aristotle, Art of Rhetoric, tr. J. H. Freese, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard  (3(
University Press, 1926(, 1378b.
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يقدمه من  لما  يعود  الغطرسة  المسرحيين بموضوع  الُكتَّاب  افتتان  أن  فيه  ومما ال شك 
فرصة سانحة لسبر أغوار النفس البشرية في إطار مسرحي مثير، كما في دراسة شكسبير له 
من خالل عمله كويوالنس. ولكن ستضرب مسيرة التغطرس وتًرا في أي أحد درس تاريخ 
القادة السياسيين. لقد وصف الفيلسوف ديفيد كوبر الغطرسة بأنها نوع من المبالغة الزائدة 
أو  تحذير  أي  عن  النظر  صارًفا  للسلطة،  ازدرائيًّا  موقًفا  صاحبها  يتخذ  بالنفس،  الثقة  في 
نصيحة قد تقال حتى قبل أن تقال، متخًذا من نفسه قدوة)1). وكتبت الفيسلوفة حنة آرندت، 
المعروفة بإعجابها بأثينا القديمة، عن أوجه القصور في حاكمها بركلز، الذي كان مأخوًذا 
المؤرخ  اختار  أثينا صولون)2). كما  ع  إياه بشكل سلبي مع مشرِّ السلطة«، مقارنة  »بغطرسة 

آين كرشاو بذكاء عنوان »الغطرسة« و»العقاب» لسيرة حياة هتلر التي كتبها في جزئين)3).

من  نوع  بأنها  توصف  التي  وغطرستهم  السياسيين  القادة  متابعة  في  اهتمامي  أثار  ما 
ذاتية  بثقة  يشعرون  الذين  السياسيين  القادة  من  عادة  الطراز  هذا  يميز  ما  هو  األهلية،  فقدان 
زائدة تجعلهم يحتقرون النصيحة المنافية لطرحهم، وأحياًنا النصيحة بشكل مطلق، والذين 
يبدؤون بالتصرف بطرق تتحدى الواقع نفسه، وحينها يحوق بهم العقاب وإن لم يكن دائًما.

السياسيين  القادة  بين أوساط  الغطرسة  النوع من سلوك  إذا كان لهذا  أريد أن أكشف ما 
عالقة معينة بنوع الشخصية التي تجعل أحدهم ميااًل إلى السلوك المتغطرس، وما إذا كانت 
معمعة  دخول  أبواب  على  وهم  يحملونها  الذين  ألولئك  القابلية  تخلق  الشخصية  طبيعة 
السياسة. ومن زاوية أهم، هل سيكون القادة السياسيون من أصحاب الشخصيات المختلفة 
هل  مغاير،  تعبير  أي:  السلطة؟  لممارسة  حتمية  شبه  كنتيجة  المتغطرس  للسلوك  عرضة 
تحدث تجربة دخول السلطة وممارستها في حدِّ ذاتها تغيرات في الحالة العقلية بحيث تبزغ 
الحًقا في سلوك متغطرس؟. أعتقد أنه من المجدي الحديث عن متالزمة الغطرسة هذه والتي 
يمكن أن تؤثر على أولئك الذين في السلطة. حين يكون المرء مصاًبا بمتالزمة، فتلك صنيعة 

 David E. Cooper, The Measure of Things: Humanism, Humility, and Mystery (Oxford:  (1(
Clarendon Press, 2002(, p. 163.

 Margaret Canovan, ‹Hannah Arendt as a Conservative Thinker›, in Larry May and Jerome  (2(
Kohn (eds(, Hannah Arendt: Twenty Years On (Cambridge, MA: MIT Press, 1996(, p. 29.

 Ian Kershaw, Hitler 1889 1936 ـ: Hubris (London: Allen Lane, 1998(; Ian Kershaw, Hitler:  (3(
Nemesis (London: Allen Lane, 2000( 1936 1945 ـ.
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ا ظهورها مجتمعة  الطبيعة، جمع من الدالالت على هيئة أعراض وعالمات من المحتمل جدًّ
أكثر منها منفصلة.

بقي  كلما  الغطرسة  بمتالزمة  تشخيًصا  تستدعي  قد  التي  السلوكية  األعراض  قوة  تنمو 
أربعة  أو  ثالث  ُيظهر  أن  عليها  أو  عليه  أن  وأعتقد  منصبه،  في  أطول  مدة  الحكومة  رئيس 

أعراض فأكثر وفًقا للمواصفات التقريبية التالية قبل البتِّ في تشخيص كهذا:
المجد، أكثر منه  السلطة والبحث عن  العالم كميدان لممارسة  التي ترى  النرجسية    •

مكاًنا يعاني من مشاكل تستدعي حلواًل عملية.

وتحسين  تفخيم  أجل  من  الضوء  دائرة  تحت  تضعهم  بتصرفات  القيام  إلى  الميول    •
صورتهم. 

•   القلق من التباين غير المتكافئ بين الصورة واألداء. 
•   التحدث بطريقة تبشيرية عن إنجازاتهم.

ومصالح  نظرهم  وجهة  إلى  ينظرون  أنهم  لدرجة  الدولة،  هم  بأنهم  أنفسهم  تعريف    •
الدولة كشيئين متشابهين. 

•     ميل للحديث عن أنفسهم بصيغة الغائب، أو استخدامهم لـ »نحن« التفخيمية الملكية. 
•  الثقة الزائدة لدرجة المغاالة في طريقة قدرتهم على تقييم األشياء واحتقارهم للنصائح 

والنقد من طرف اآلخرين.

•   ثقتهم المطلقة بأنفسهم، حيث يعتقدون فيها أنهم يسيطرون على كل شيء، وقادرون 
على كل شيء.

•   اعتقادهم أنهم ال ُيحاسبون أمام محاكمة دنيوية من لدن زمالئهم أو الرأي العام، لكن 
المحكمة الحقيقية التي يجب أن يمثلوا أمامها أعظم بكثير، إنها التاريخ أو اهلل. 

•   إيمان راسخ ال يتذبذب بأنه سيّتم تبرئتهم أمام تلك المحكمة.
•   عدم الراحة والتهور واالندفاع.

•   فقدانهم االتصال بالواقع مع تزايد اضطرادي للعزلة.
•    ميولهم إلى السماح لـ »رؤيتهم األشمل« خاصة فيما يتعلق بقناعاتهم باستقامة آرائهم 
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الحاجة العتبار جوانب أخرى من فعلهم، كفاعليتها مثاًل، والمقابل منها  أخالقيًّا لتحاشي 
والنتائج الغير مرغوبة، لكنها محتملة: أي: ذهنية خشبية رافضة تغيير مسارها.

•    العجز عن تنفيذ سياسة ما كعاقبة، والتي يمكن أن نسميها عجز غطرسي. حيث تخرج 
االهتمام  إلى عدم  القائد  تدفع  التي  بالنفس،  المبالغة  الثقة  لتلك  نتيجة  السيطرة  األمور عن 
بعقد وحبكات السياسة. حيث يمكن إغفال تفصيل يتحالف مع طبيعة غير فضولية، حيث 
القرار ُتصنع  اتخاذ  المركبة، إال أن األخطاء في  المعضالت  الدقيق على  العمل  يتدخل في 

بغض النظر عن تلك التفاصيل.

وتميل متالزمات الشخصية بالظهور عادة عند سن الثامنة عشرة وتبقى لصيقة بصاحبها 
طيلة حياته.  تختلف متالزمة الغطرسة في أنها ال يجب أن ترى كمتالزمة شخصية بل كشيء 
يتجلى في أي قائد فقط حين يكون في السلطة، وغالًبا حين يلتصق بالكرسي، والتي يمكن 
أن تتالشى حينما يفقد سلطته ألي سبب. ومن هذا المنظور هي مرض السلطة والشخص 
في آن واحد، وبالتالي فإن الظرفية المحيطة بممارسة السلطة قد تؤثر في استسالم القائد لها. 
وأما مفاتيح العوامل الخارجية فستكون هذه: التبجح بنجاح زائد في اإلنجازات، والتمسك 
بالسلطة في سياق سياسي ال يكبح الحاكم فيه نفسه ويمارس فيه سلطته الشخصية؛ المدة 

الزمنية التي يقضيها في السلطة.

إن مهنة الطب ليست مستعدة بعد للتحليل المرضي لنوعية الخسائر الناجمة عن سلوك 
الغطرسة، والذي يصفه الجمهور بأوصاف غير دقيقة باستخدامه لمصطلحات مثل: »أحمق» 
أن  إال  لغتها.  استخدام  السيطرة على  رغبتها  في  الحق  للمهنة  لكن  و»مجنون» و»مخبول»، 
حدٍّ  على  الطبية  والمهنة  والمحامين  الفالسفة  طرف  من  األسئلة  إثارة  عدم  يعني  ال  ذلك 
سواء. وال أدعي في هذا الكتاب اإلجابة على األسئلة إطالًقا، ففي الفصل السابع تحدثت 
عن كتاب: »متالزمة الغطرسة«)1) استناًدا إلى ورقة بحثية نشرت في بريطانيا سنة 2007م فيما 

حذفت بعض من تفاصيلها لدعم حجة تتعلق بقضية العراق.

 1901( الممتدة من  الفترة  العشرين وفي  القرن  في  الحكومة  إلى مرض رؤساء  وبالنظر 
رؤساء  مرض  حاالت  من  العديد  والثاني:  األول  الفصالن  يناقش  تحديًدا،  إلى2007م(. 
الحكومات إبَّان تلك الحقبة الزمنية. وهناك خمسة فصول تعرض حاالت تاريخية محددة: 

 David Owen, The Hubris Syndrome: Bush, Blair and the Intoxication of Power (London:  (1(
Politico’s, 2007(.
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الفصل الثالث: عن مرض رئيس الوزراء البريطاني السير أنتوني إيدن خالل أزمة السويس سنة 
1956م. والفصل الرابع: يقارن سلوك جون كيندي سنة 1961م خالل إخفاقه في أزمة خليج 

أزمة  الالحقة من  السنة  نتج عن ذلك في  نيكيتا خروتشيف، وما  إبَّان اجتماعه مع  الخنازير 
األحداث.  تلك  إّبان  التاريخية  والتغيرات  الصحية  بحالته  ذلك  الكوبية، وعالقة  الصواريخ 
والفصل الخامس: يتعلق بصحة شاه إيران في السنوات الخمس األخيرة من حكمه، والفصل 
السادس: ينظر إلى حالة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي عانى من سرطان البروستات 
في معظم الفترة الممتدة من 14 سنة قضاها في الحكم، 11 سنة منها لم يطلع عليها العموم. 
ويناقش الفصل السابع: السلوك المتغطرس للرئيس األميركي جورج بوش ورئيس الوزراء 
أوجه  بعض  الثامن:  الفصل  يتناول  وأخيًرا  وأفغانستان.  العراق  حيال  بلير  توني  البريطاني 
الوقاية التي يحتاجها المجتمع للتعامل مع انعكاسات مرض رؤساء حكوماتهم على حياتهم 

اليومية.




