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الفرنسية الثورة (1)

كلمات وهي واملساواة. واإلخاء، الحرية، الثالث: الكلمات هذه الفرنسية الثورة شعار كان
بها الهتاف يسمعون ممن الكثريون يحسب الفرنسية، اللغة يف واحدة قافية عىل منغومة
كل أن ويظنون األلسنة، عىل مجراها وسهولة األسماع، يف وقوعها لحسن اختريت قد أنها
الواقع يف ولكنها استهواءها. األسماع وتستهوي غناءها تغني قبيلها من ثالثة» «ألفاظ
منها كلمة كل وكانت سواها، كلمات لها تصلح ال التي الفرنسية الثورة كلمات كانت
بني القديم الخالف محور كانت ألنها أخرى؛ غاية عنها تغني ال مقصودة، لغاية مدروسة
امللكيون كان إذ عليه؛ مختلًفا ً ومبدأ مقصوًدا، غرًضا «الحرية» كانت والخصوم. األنصار
فليس السماء، سلطان من مستمد سلطانه وأن اإللهي، بالحق يحكم امللك أن يزعمون
خالقه عىل خارج فهو عليه خرج فمن هللا، مشيئة من مشيئته ألن راعيها؛ مع حرية للرعية
له سند ال الذي وسنده الحكم، ِقوام هي عندهم الشعب مشيئة فكانت الثائرون أما ومواله.
رضاها، عىل وتعمل شعوبها، تطيع أن امللوك وعىل هللا، مشيئة من الشعب فمشيئة غريه.

والسماء. األرض سلطان عىل الخارجون فهم وإال
عليه االختالف كان أو االختالف، أشد عليه مختلًفا ً مبدأ اإلخاء كلمة كانت كذلك
إىل املاليني هجرة وأوجبت جيلني، قبل فرنيس ألف مائة من أكثر عىل فيها ُقيض مجزرًة
املذهب بني الخالف أن الغالبة العقيدة كانت إذ بسنوات؛ الثورات عرص قبل بالدهم غري
الفريقني بني هوادة ال وأنه واألرشار، األبرار بني خالف الربوتستانتي واملذهب الكاثوليكي
بني الدماء سالت ذلك سبيل ويف الشيطان. وحزب هللا، حزب بني الهوادة تكون كما إال
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ارتضاها التي النِّْحلة غري بنِْحَلة فرنيسيدين كل بنفي الرصيحة األوامر وصدرت الفريقني،
األمور. والة

اإلخاء برشيعة وينادون الخالف، هذا ينكرون كانوا فقد الفرنسية الثورة دعاة أما
إخوة أبنائه وكل الجميع، أبو «الوطن» ألن الوطن؛ أبناء بني عداء فال الواحد، الوطن يف

اإلخاء. مبدأ تقرر هنا ومن متحابون،
فيها يشرتك ومناظرات، ومجادالت ونزاع، خالف محل «املساواة» كلمة كانت وكذلك
بني وال والسوقة، النبالء بني مساواَة فال املتدينون؛ املؤمنون فيها يشرتك كما املفكرون،
واملطالبني دعاتها رأي يف بينهم تفاوت وال الثورة، أعداء رأي يف واملعرسين املورسين
املجالس تكوين يف به معرتًفا ملحوًظا النزاع كان ولقد أساسها. عىل املجتمع بإصالح
الدرجات يف التفاوت من بينهم ما حسب عىل يحرضونها النواب فكان األوىل، النيابية

والطبقات.

الرتكية الثورة (2)

رئيسها وأن الفتاة، إيطاليا بجماعة تقتدي كانت الفتاة» «تركيا جماعة أن واملعروف
وكان كونت، أوجست وفلسفة ماتزيني كتب عىل االطالع كثري كان رضا أحمد الفليسوف
الخطط، بها ترتسم التي الكلمات سيما ال كلماته، من كلمة كل اختيار يف بدقته مشهوًرا
اإلخاء، كلمة تذكر لم الرتكية، للثورة شعارها الجماعة هذه اختارت فلما اإلصالح. وبرامج
إيثار أو بكلمة، كلمة إبدال األمر يف ما قصارى يكن ولم العدالة. كلمة مكانها يف وذكرت
يدل النهضة برنامج يف أساسيٍّا مقصًدا اإلبدال هذا كان بل الثورة، نشيد يف نغمة عىل نغمة
اإلخاء كلمة لوضع معنًى هناك يكن فلم الحديث. الحكم سياسة يف واسعة تفصيالت عىل
بالدها يف املسلمني بني اإلخوة تقرير من فرغت قد الرتكية األمة فإن تركيا؛ ثورة شعار يف
لسان عىل جرت بالدين، اإليمان حقائق من حقيقة إخوة» املسلمون و«إنما بالدها، وغري
الدولة، يف اآلخرين األقوام إىل الرتكي املصلح نظر فإذا الكبري؛ والشيخ الصغري، الطفل

واألديان. األجناس اختالف عىل جميعها يشملها املساواة فمبدأ
الزًما كان فقد الثورة شعار يرددها التي املبادئ بني العدالة مبدأ عىل النص أما
األجنبية، االمتيازات مسألة يف خطتها لبيان الزًما كان والخارج؛ الداخل يف خطتها لبيان
األجنبي ومعاملة رفعه، رضورة إىل بالعدالة املطالبة تشري البالد، أبناء عىل واقع ظلم وهي
التي الشخصية األحوال مسألة يف الثورة خطة لبيان الزًما وكان بالده. يف الوطني معاملة
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واملرياث. والطالق الزواج شئون يف غريها تخالف ُسنَّة إىل دينية هيئة كل يف ترجع كانت
الدينية، والقوانني الوضعية، القوانني يف الترشيع عليها يقوم التي القواعد لبيان الزًما وكان
مجرد تكن ولم مكانه، يف آخر مبدأ عنه يغني ال ً مبدأ «العدالة» كلمة فكانت العرفية. أو

النغمات. من غريها تعادل النشيد يف نغمة

ينية الصِّ الثَّورة (3)

تذكر لم الثالث. الفرنسية الثورة كلمات من واحدًة كلمًة تذكر فلم الصينية الثورة وجاءت
الفرنسيون، يحبها كما تحبها وال تأباها، ألنها تهملها ولم املساواة، وال اإلخاء، وال الحرية،
غري اتسع قد الصني تاريخ ألن شعارها؛ يف عليه النص يستوجب معنًى لها تجد لم ولكنها
القرابة تجعل عندهم األسالف عبادة وألن السماء، ابن عرش إىل الشعب آحاد الرتقاء مرة
محلية، ألسباب تاريخهم يف بََطل قد الرقِّ نظام وألن والساللة، الدم كقرابة بينهم املفروضة
للمطالبة ثورة إىل حاجة بهم تكن لم فلهذا والعبيد؛ السادة بني التقليدي الفارق عىل قضت
العرشين، القرن يف ِقبلتهم الغربية الثورات مبادئ تكن ولم واملساواة، واإلخاء بالحرية
كلمات يف فحرصها ثورتهم، مبادئ العظيم زعيمهم واختار القرون. من تقدمه فيما وال
واالشرتاكية والديمقراطية، القومية، مبادئ: وهي حروفها؛ من حرف بكل مقصودة ثالث
التبت وأبناء والتتار، واملنشوريني، املغول، معاملة يف الدولة محل الوطن إلحالل القومية؛

الحدود. عىل املشرتكني
العظيم الزعيم ألن الشعبية؛ الحرية مجرد ال الشعب غلبة بها يُقصد والديمقراطية
األمم يف تطبق كما بالده يف بتطبيقها يقنع وال بديمقراطيته، يتوسع كان ياتسن» «سن
ِقبل من الرشائع إلغاء حق تشمل حتى بها يتدرج أن يريد كان بل األمريكية، أو األوروبية
الدستوري للنظام وفًقا الجماعات تلك ِقبل من الرشائع اقرتاح وحق الشعبية، الجماعات
الزمة فكانت االشرتاكية أما ومراجعتها. القوانني تقرير يف واالرتباك الفوىض يمنع الذي
لحساب تُدار واملواني واملواصالت، السكك، وكانت األجنبية، األموال من األمة موقف لبيان
األجنبية، باألموال االستعانة يرفض ال الصيني الزعيم وكان رشكاتها. وبأموال الدول،
االشرتاكية القواعد عىل املال تثمري يكون أن ويرى والتسخري، االستغالل يرفض ولكنه

الصني. أبناء معاملة أو األجانب، معاملة يف سواء
من ثورة كل شعار يف نفسها تفرض ورضوراتها األمم مطالب أن لنا يبدو وهكذا
تغني رنانة كلمات أو محبوبة، نغمة ألنه الخاص بشعارها ثورة كل تمتاز فال ثوراتها،
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ِكيانها، عن تعبري ألنه الخاص؛ بشعارها تمتاز وإنما ونغمة، رنة تماثلها التي الكلمات عنها
تمليها. التي البواعث وعن وجهتها، وعن

املرصية الثورة (4)

حكم عىل قىض الذي األخري املرصي االنقالب شعار يف الحقيقة هذه تتضح ما وأوضح
ثالث، كلمات عىل يقوم الشعار هذا فإن بحذافريها. أرسته حكم عىل قىض ثم فاروق،
وشعار ثوراتها. يف األمم ومواقف املرصية، األمة موقف بني التي الفوارق أشتات تجمع
وجهتها، يف أخرى بنسخة تلتبس ال التي املرصية النسخة هو والعمل» والنظام «االتحاد
مصلحة وال عقيدة، عىل تتمرد عقيدة وال مبدأ، عىل يثور مرصمبدأ فليسيف تعبريها؛ يف وال
عليه؛ يُثار من وال يثور، من فيه ليس واحد شعار ولكنه قومية. مصلحة تناقضها قومية

فريق. بها يُسلِّم حني فريق ينكرها لن عليها، متفق واحدة الوجهة ألن
إىل نفذوا أنهم يحسبون الذين املتحذلقني خواطر يحرضيف احتمال كل هنا ويحرضنا
فلم الخاطر عفو بَدر قد الشعار إن يُقال: فقد الشعار. ظاهر عىل يبدو ال األرسار من رس
ذلك غري يُقال وقد الكثري، يعلن وال القليل، يعلن إنه يُقال: وقد االعتبار، هذا عىل يدرس
تؤخر وال تقدِّم ال جميًعا الخواطر هذه ولكن مقام. كل يف يقوله أن املتحذلق يستطيع مما
كان فلو اختيار. بغري أو باختيار، الشعار يمثلها التي الحقيقة جوهر يف قليًال وال كثريًا
بغري أو باختياره، يهمله أن أحد استطاع ملا الشعار مطالب غري دافع مطلب املرصية لألمة
عليه. السكوت يتيرس فال محالة، ال دعوته ويف شعوره يف يتمثل الدافع املطلب ألن اختياره؛
كل دواعيه. يف وال وجهته، يف فارق بغري أجمعني املرصيني شعار هو إذن الثورة شعار إن
وغري مخلصني املرصيني كل العمل، ودعوة النظام، ودعوة االتحاد، بدعوة يؤمنون املرصيني
االتحاد، يأبى أو النظام، يأبى أو العمل، يأبى أنه يقول لن يخلصمنهم لم فمن مخلصني.
مآربه ورائها من وتخفي العامة، باملصلحة ظاهرها يف تلتبس التي العوامل يصطنع ولكنه
تجوز ال الذي األصيل الجوهر هو هذا الثورة، موضوع يف اللباب لبُّ هو وهذا الشخصية،

عني. طرفة عنه الغفلة
من طائفة أو فرد به يدين األصلية املبادئ من ً مبدأ اإلصالح طريق يف العقبة ليست
طريق يف العقبة ولكن نفاق. وال مواربة، بغري به املجاهرة عىل ويجرس املرصية، األمة
العوامل وهذه مجراه. يف الواقع الحق مع تجري ال التي املصطنعة العوامل هي اإلصالح
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أرسة الكربى: أمثلتها فمن طريق. كل يف الكربى العقبة وهي اآلفات، آفة هي املصطنعة
بقوة الفعلية السلطة تحارب رشعية»، «سلطة تكون أن الصحيح وضعها يقيض مالكة
بقوة األمة ثورة يف يحتمي الذي الغاصب عمل تعمل كانت إنما الواقع يف ولكنها األمة.
األمثلة ومن البالد. يف االحتالل دام ما عليها الثورة من أمان يف أنها وتحسب االحتالل،
مفاوضات بعد مرص عرفتها التي املزعومة الكثرة وزارات املصطنعة: العوامل عىل الكربى
املحتلني، ملعارضة األمة بتأييد تقوم أن الكثرة لوزارات الصحيح الوضع فإن املعاهدة.
يف وكانت البضاعة، لتسليم املحتلني بطلب الدوام عىل تأتي كانت إنما الواقع يف ولكنها

واحد. وقت يف األمة إرضاء وعن االحتالل، إرضاء عن تعجز املتناقض موقفها
تصحيحها من بد ال التي املصطنعة العوامل لنا تُربز األمثلة هذه دون أمثلة وهناك

اصطناع. وال مواربة غري يف الحقيقي بالوضع
غريَ حقيقتها يف هي وما الهدامة، املذاهب باسم الفقري عىل الكاذبة الَغرْيَة تلك هناك
فقريهم البالد؛ أبناء من أحد عىل لها غرية وال الفقري، عىل بالَغرْيَة تتسرتَّ األجنبية الدعاية

السواء. عىل وغنيهم
مرص يف كانت فما الدين؛ باسم أو التاريخ، باسم اإلقطاع عن الكاذب الدفاع وهناك
يرحب واإلسالم عرش، التاسع القرن من أبعد إىل الحديث العرص يف ترجع زراعية ملكية

معدودات. أيٍد يف تنحرص أن اإلنكار كل وينكر امللكية، بتعميم
فال … االنعزال كل املصطنعة والعوامل الوطنية، املصالح تنعزل النحو هذا وعىل
تتسرت حني إال اإلصالح وجه يف تقوم عقبة من وما الخالصة. الوطنية املصلحة عىل خالف

واالصطناع. بالتلفيق الحقيقة
غري به تبتدئ واسع عمل إىل بها حاجة ال مرص يف لإلصالح تتصدَّى حركة كل إن
من األمة طبقات بجميع الطبيعية القوى وتخليص املصطنعة، العوامل إزالة عىل العمل
إىل أو بعده، إصالَح ال إصالح إىل تنتهي أن منها املطلوب وليس والرياء. التزييف آفات
فإن هللا، معاذ بل فنقول: ونزيد كال، شكايا. فيه تنبعث ال رًضا إىل أو فيه، نقص ال كمال
تنبعث ال الذي والرضا وهم، نقصفيه ال الذي والكمال موت، بعده إصالح ال الذي اإلصالح

الرجاء. به يتعلق ال جموٌد شكايا منه
مرحلة، بعد مرحلًة طريقها، يف الطبيعية لتميضالعوامل املصطنعة العوامل تزول إنما

جيل. إثر يف جيل يتوالها أمانة، بعد وأمانًة شوط، بعد وشوًطا
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املرصية الثورة فلسفة (1-4)

التفصيالت عىل التفاهم أن نرى غرينا، وثورات ثورتنا بني الرسيعة املقارنة هذه وبعد
الكربى. األصول عىل كالتفاهم قريب،

كتاب يف النارص عبد جمال الرئيس السيد كتبها التي الثمانني الصفحات قرأت فقد
هذه مثل يف خالف أقلُّ عليها الخالف أن أعتقد وأنا منها فخرجت الثورة»، «فلسفة
بأنها توصف ال املرصية الحركة أن شك وال صواٌب املوضوع. هذا مثل ويف الصفحات،
— يكون ولن — قط كان ما التمرد ألن شعبية؛ ثورة بأنها توصف وال عسكري، تمرد
يحميه ال ملك إلسقاط الشعبية الثورة وألن واملاليني، واأللوف اآلحاد واتفاق اآلراء، بإجماع
من ببقية يعيش الحارض أن شك وال وصواب مفهوم. وغري مطلوب، غري أمر الجيش
والعزاء؛ األمل باب كذلك ولكنه واألىس، األسف باب هو هو وهذا املاضية، العهود مساوئ
يكن لم إذ — وصباح عشية بني العالج به يذهب فلم عولج إذا النفوس من اليأس يدفع ألنه
للجهود، معطلة آفة الشك أن كذلك وصواب قرون. رواسب تزول أن عني غمضة يف يمكن
ويعفيهم الشكوك، ألصحاب يشفع بالذي وحده اإلنصاف فليس واآلراء، لألفكار معطلة
الشفيع هو نفسه املأمون العالج ولكن وأجيال. أجيال بعد وحدهم يستحقوه لم عقاب من

اإلنصاف. شفيع قبل البليغ
سهًال زال وما — وقتها السهل من «كان النارص: عبد جمال الرئيس السيد يقول
كثري يف والخوف الرعب فنضع ثالثني، أو عرشين، أو عرشة، دماء نريق أن — اآلن حتى
يقول: ثم «… وأهوائها وأحقادها، شهواتها، تبتلع أن عىل ونرغمها املرتددة، النفوس من
يُفرض أن الظلم من كان العمل؟ هذا مثل إليها يؤدي أن يمكن كان نتيجة أي «ولكن
يف تركت والتي شعبنا، بها مر التي التاريخية الظروف إىل ننظر أن دون علينا الدم حكم
من يصيب ألنه ظلم؛ من أكثر ويكون ظلًما، ذلك يكون نعم، اآلثار.» تلك جميًعا نفوسنا
عقباه. من ويُيئس العالج فائدة ويبطل والحذر، الشك داء فيضاعف العقاب يصبه لم

مسافة إىل واحد خطٍّ عىل يعدو أن تكلفه رجل املحسوس: بالشاهد لذلك املثل ونرضب
حيٍز إىل يحتاج وال ساعة، من أقل أو ساعة، مدى يف ويعود الخط ذلك عىل ليعدو فإنه ميل،
فوق يعدو أن نفسه الرجل ذلك تكلف ثم أشبار. ثالثة أو شربين، عىل يزيد العرض من
يسقط لم فإن أشبار، ثالثة من بأكثر عرضه يف ويتسع أشبار، األرضعدة عىل يعلو جدار
لم الحالتني؟ بني تغري وماذا ساعات، قبل الشوط نهاية إىل يصل لن فإنه خطوات بعد
معها فتغري نفسية» «حالة تغريت وإنما املسافة، تتغري ولم الحيز يتغري ولم الرجل، يتغري
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مؤمنًا يكون قد إنه معقول؟ غري هذا يا حذرك إن الرجل: لذلك تقول أن يفيد هل يشء. كل
نعلِّم أن نستطيع وهل تفيد. ال نصيحة هذا عىل ولكنها يزيد، أو له، الناصح إيمان بذلك
كما الجدار فوق ويتحرك ويتعودها، يتعلمها حتى الحركة، عىل األعضاء رياضة الرجل
وأضيع نتيجته، من أكرب العمل يف جهد إذن ولكنه نستطيع، نعم الذلول؟ األرض يف يتحرك

املقدار. عظم وإن بمقداره يُبذل الذي الجهد لنا وخري بغريه، والعمل تركه من للوقت
يف بالقارئ تنحرص ال الثورة» «فلسفة اسم تحمل التي الثمانني الصفحات أن عىل
حدودها. أوسع يف املرصية املسألة آفاق من به تخرج ال كانت وإن املرصي، األفق حدود
عوالم أو آفاق، بثالثة عالقاته تشغله لم إن ا حقٍّ بوطنه يهتم ال هذا عرصنا يف فاملرصي
من اإلسالمي والعالم األفريقي، والعالم العربي، العالم وهي: وطنه؛ من لها انفصال ال
بأمة يهتم ال السيايس أن النفوس يف أوقع أنه االستعمار مصيبة إن أقصاه. إىل أقصاه
أننا الدوام عىل نذكر أن حريون ولكننا عليها. سيادته يبسط أو فيها، ليطمع إال أخرى
يف فليس عنا، الشبهة هذه لننفي صغري أو كبري جهد إىل نحتاج ال وأننا مستعمرين»، «غري

إليه. يستمع من السليم العقل ذوي من ويجد بها، يتهمنا أن أحد وسع
العالم من نحن أين األفريقي؟ العالم من نحن أين العربي؟ العالم من نحن أين
به عالقتنا نجهل أن وسعنا يف فليس العوالم، هذه من عالم كل قلب يف نحن اإلسالمي؟
العالم، يف البرتول من املحقق االحتياطي نصف «إن جمال: الرئيس يقول فيه. ومستقبلنا
… نولول حني صوتنا علوِّ يف ليس أقوياء، أقوياء فنحن العربية، املنطقة أرض تحت يرقد

العمل.» عىل قدرتنا مدى باألرقام نحسب حني أو نهدأ، حني أقوياء وإنما
عن بمعزٍل نقف أن — أردنا لو حتى — األحوال من بحال نستطيع ال «إننا ويقول:
البيض من ماليني خمسة بني أفريقيا أعماق يف اليوم يدور الذي املخيف الدامي الرصاع
يستمد لوطننا، الحياة رشيان والنيل … أفريقيا يف إننا … األفريقيني من مليون ومائتي
إىل حدوده تمتد — الحبيب الشقيق — السودان أن أيًضا ويبقى القارة. قلب من ماءه
أفريقيا أن واملؤكد وسطها. يف الحساسة املناطق مع الجوار بصالت ويرتبط أفريقيا، أعماق
يحاول أوروبية دول عدة يمثل الذي األبيض الرجل وأن مثري، عجيب لفوران مرسح اآلن
أفريقيا، يف يجري الذي أمام نقف أن األحوال من بحال نستطيع ولن خريطتها، إعادة اآلن

يعنينا.» وال يمسنا ال أنه ونتصور
يف املسلمني من مليونًا ثمانني إىل بخيايل أرسح «حني اإلسالمي: العالم يف ويقول
يقرب وما وبورما، وسيام، املاليو، يف ماليني وبضعة الصني، يف مليونًا وخمسني إندونيسيا،
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وأربعني األوسط، الرشق منطقة يف مليون مائة من وأكثر الباكستان، يف مليون مائة من
أرسح حني املتباعدة، األرض أرجاء يف غريهم وماليني السوفييتي، االتحاد داخل مليونًا
كبري بإحساس أخرج واحدة، عقيدة تجمعهم الذين املاليني من املئات هذه إىل بخيايل
ال تعاون جميًعا؛ املسلمني هؤالء بني تعاون يحققها أن يمكن التي الهائلة باإلمكانيات
العقيدة يف وإلخوانهم لهم يكفل ولكنه بالطبع، األصيلة ألوطانهم والئهم حدود عن يخرج

محدودة.» غري قوة
كما الشباب طموح من به االهتمام وليس والتفصيل، الجملة يف صحيح كله وهذا
أوانها، قبل الشيخوخة أعباء من إنه أقول أن أخىش بل داره، عقر يف الوادع املتخيل يتخيَّل
إن نصنع ماذا الشيوخ. عىل وقًفا البعيدة الهموم حمل كان إن إبَّانها يف همومها من بل
وماذا واملناعة؟ القوة بأسباب تزويده من بدًال فضيَّعه العربي العالم عىل البرتول جنى
أفريقيا القريب الغد يف تصبح ولم األوروبيني، للمستعمرين أفريقيا أصبحت إن نصنع
تمثله كما أو الحيوانية، املادية تمثله كما الحياة معنى تهدَّم إن نصنع وماذا لألفريقيني؟
املاليني، نفوس ر تعمِّ رشيفة، بعصمة الجارف التيار من نعتصم ولم الحسية، الحضارة

والَحرية؟ القنوط غمار أو واالستكانة، الذل غمار من بها وترتفع

فروضجسام

علينا ليس يشء، كل نعمل أن بالبداهة علينا وليس تنام. وال تهدأ ال واقعة فروض ولكنها
ولكننا إليه، أسأنا العمل من أعفيناه إن فإننا العمل؛ من بعدنا يأتي من لنعفي نعمل أن
أمانة بعده ملن يُبقي أن األمم أجيال من جيل كل وواجب بواجبنا. وننهض واجبه، له نرتك
نقول أن استطعنا وإذا وتفريطه. إهماله جرائر من أثقاًال أو عمله، من قيوًدا له يبقي وال

الرابحون. وهم األوفياء، فنحن ألسالفنا، َديننا من أعظم لنا َدينكم إن املقبلة: لألجيال
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