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مقدمة

كيماوي مركب هو وإنما بالتسجيل، منها ويقنع الذهن يسجلها رواية التاريخ ليس
الجراح، ويهيج الذكريات، ويحرك واألماني، األحالم فينا فيبعث املخ، خاليا إىل يتسلل
نفوسنا، يف والتطور التغري فيحدث الضحايا، إىل الحنني ويثري األبطال، وبني بيننا ويصل

ضحايا. نكون أن لنرىض وحتى أبطاًال، نحن لنعود حتى
أحاول ولكني فقط، قصة أروي ال فإني الكتاب، هذا عليه أقمت الذي املركب هو هذا
الجراح وأهيج واألوغاد املستبدين عىل الغضب وأثري باألبطال، باالقتداء األقدام ألهم أن

املجروحون. فيرصخ األلم يزيد كي
ولكنه تتابعها، يف ويعللها الحوادث يروي إنه حيث من علم التاريخ أن شك وليس
نستمد حني ونحن القدوة، عىل والبعث العربة استنباط حيث من فنٍّا يكون أن أيًضا يجب

املستقبل. من أخرى قوة بذلك نغتصب إنما املايض من قوة
الحرية مبادئ لتحقيق هبت فإنها تنته، لم األحرار بها قام التي الثورات وهذه
وهزمتهم الظالم، ودعاة والطغاة امللوك من املبادئ هذه وانتزعت والرشف، والعدالة
وزيفوها املبادئ لهذه فكادوا غريهم، ظهر حتى تحطموا أن هو ما ولكن وحطمتهم،
ودعاة الطغاة نجد العالم، أقطار يف ثورة خمسني نحو بعد زلنا ما ولذلك ألغوها، أو
عىل ويبصقون خسة، من قلوبهم يف بما للرشف ويكيدون ويتبخرتون، يتحكمون الظالم
من نفوسهم به تحتقن بما الحب ويحاربون حيوانية، من عليه ينطوون بما اإلنسانية

بغض.
مبادئ هي إذ الراكدة، امليتة املبادئ من والعدالة، والحب، والرشف، الحرية، وليست
وحتى البرش، تعم حتى املتوايل، والبعث الدائمة الحراسة إىل تحتاج متجددة، مكافحة

إنسانيٍّا. يكون أن عىل اإلنسان تربي
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ذلك ومع واملساواة، واإلخاء بالحرية ١٧٨٩ سنة الكربى الفرنسية الثورة نادت لقد
هذه ألن الذكرى؛ هذه وتستعيد النداء هذا تكرر أن إىل حاجة يف اليوم إىل فرنسا تزال ال
عنها والتنبيه إليها الدعوة إىل تحتاج هي إذ عام، مائة أو عام يف تتحقق ال املثىل األهداف

ساعة! كل بل يوم كل
الدخاخني، عيل محمد أرسة من املستبدون حطمها ثورات بجملة مرص قامت ولقد
ذكرياتنا إىل تحتاج السبب، لهذا الحارضة، وثورتنا اإلنكليز، املستعمرون حطمها كما
العالم، أقطار يف األخرى الثورات بسطتها التي اإلنسانية اآلفاق إىل تحتاج كما املاضية
الحوادث حسبي يقول: وأن الحياد عىل يقف أن الثورات عن لكتاب املؤلف يمكن وال
بحرارة الثورة عن يكتب صديق الكتاب هذا ومؤلف عدو، وإما صديق إما هو إذ أرويها،
استبداد أو الطغاة مظالم يجد عندما وينخس، يهيج مرًضا جوفه يف استقرت التي الثائر

التقاليد.
ورأيت و١٩٥٢، ١٩١٩ عام يف ثورتني عانيت كما املظالم هذه بعض عانيت وقد
واعتقلت ثورته، تاريخ عن بلنت» سكاون «ولفرد كتاب وترجمت ودمه، بلحمه عرابي
يعيشون ومن اليوم، يف جنيه بألف يعيشون من مرص يف «إن قلت: ألني يوًما عرش اثني
يف وأنا الكتاب هذا ألفت ولذلك املبلغ!» هذا يجدون ال وأحيانًا اليوم، يف قروش بثالثة
وأحسست … اإللهام وتقارب املؤلف تنتاب التي العليا الذهنية الشهوات تلك من شهوة
والرشف، اإلنسانية خانوا الذين أولئك من منه، فصل كل يف االنتقام، ولذة العاصفة طرب
ولويس األول تشارلس وجوه عىل يبصق أنه يكتب، وهو املؤلف يحس أن من أكرب لذة وأية
عن يرتفع الذين اإلنسان أعداء من هؤالء وأمثال وفاروق، وفؤاد وتوفيق عرش السادس

الصعاليك؟ جرائمهم
كما إحسايس هو إذ إليه؛ مني شخصيٍّا خطابًا يعده أن القارئ أرجو الكتاب وهذا

قرن! نصف من أكثر بها صمت توترات عن به أفرجت ألني عقيل؛ هو
اإليمان وهو أحيانًا، العلن ويف أحيانًا، الرس يف به عشت الذي مذهبي أيًضا وهو
يفيق ثم نفسه، بها ويقيد العروش ويقيم الخرافات يخرتع الذي اإلنسان هذا باإلنسان؛
من أغىل هو ما الدنيا هذه يف ليس أنه عندئذ ويعرف ويحطمها، املعاول يحمل به فإذا

الحرة. الحياة سوى الحياة
وكان ،١٩٥٢ إىل سنة خمسعرشة نحو فيه عشنا الذي املجتمع رأس «فاروق» كان
الجسم، يفسد مما أكثر الرأس يفسد األحوال هذه يف الشأن هو وكما فاسًدا، املجتمع هذا
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السمارسة إىل القوادين من الفساد يف تزكو التي الغنغرينية النوامي املجتمع هذا يف وكثرت
الجواسيس! إىل البغايا إىل

أن عىل حريًصا كان «فؤاًدا» أباه ولكن فسد، ملا سليًما مجتمًعا وجد فاروًقا أن ولو
حتى األحرار، ويطارد الرشف، ويكافح السفلة، ويعيل حياتنا، ويزيف مجتمعنا، يفسد
وانرصف عام، فساد يف وحكوميٍّا، اجتماعيٍّا الحاكمة، الطبقة كانت «فاروق» عهد جاء إذا
األمة وأن ويرأسها، الطبقة هذه يمثل أنه «فاروق» وأحس الطبقة، هذه عن األمة سواد

االستبداد. إىل وعمد والعدل، والرشف، الربملان خاف أي فخافها؛ عنه بعيدة
تطلب متهافتة منحلة كانت إذ شهامة؛ أو شمًما الحاكمة الطبقة هذه من يجد ولم
حتى استبداده تقيح ثم استبد، ثم ذلك، كل يف لها فأوسع والشهرة، والزهو باملال وتقنع

إجراًما. صار
من تراثًا ورث أن بعد هذا كان ولكن املرصي، املجتمع أفسد «فاروًقا» أن وصحيح
به تحيط والتي — فيه العالية الطبقة أي املجتمع؛ هذا يف رأى أن وبعد أبيه، عن الفساد

طاغيًا. فساًدا — األخالقية القيم وتكسبه
فبعث الجيش جاء ثم منها، نموت أن وكدنا تجرعناها سامة جرعة «فاروق» كان

حياتنا. يف الحيوية فزادت الثورة وشملتنا الحياة، فينا
يقيدوا أن عىل يحرصون والقوادين، اللصوص من وأعوانه «فاروق» كان ولقد
وقد النفس، صحة هي — فولتري يقول كما — الحرية ألن مرىض؛ نبقى حتى حرياتنا

فاروق. حكم طيلة النفس مرىض جميعنا، كنا،
لتطورنا، والتعطيل الرضر من فيها كان مهما التقاليد، حماية عىل حرصوا لقد بل
العرصية األوروبية األفكار مع تساوق غري يجرييف القدماء وعادات للقدماء االحرتام فكان
األوروبية األمامية باألفكار احتكاكنا وأن يؤذيهم، التطور بأن ليقينهم وذلك الحرة،

عليهم. يقضيان لنا روحي كغذاء عليها واقتصارنا
املحققني أمام فيها نقف كنا حياتنا يف فرتات — األحرار نحن — علينا وجاءت
مفاسق مع ينسجم ال وجودنا ألن الدنيا؛ هذه يف وجودنا عن فيها نعتذر القضائيني

وجواسيسه. وقواديه وزرائه وخسة فاروق
ومعاركها تفاصيلها من يروون بما يقنعون من الثورات عن املؤلفني من وهناك
للثورات، املهيئة املقدمات بدراسة عنيت وإنما … ذلك إىل هنا ألتفت لم لكني الدموية،
أكثر الفهم، إىل يحركنا الذي امليضء النور نجد هنا ألننا املبدئية؛ املذهبية املعارك ورشح

حماستنا. تلهب التي النار نجد مما
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للثوراتاألوروبية العامة السمة

زيادة هي الحارض، األوروبي املجتمع بإيجاد انتهت التي األوروبية للثورات العامة السمة
الجديدة. بالحقوق واالعرتاف السابقة، القيود بإلغاء الحرية،

تجري — األخرى القارات جميع يف بل وحدها، أوروبا يف ليس — الثورات وجميع
انفجار، ثم املفاوضة، يقبل وال ويتعنت يجمد سابق اضطهاد هو يتغري، ال أسلوب عىل

االضطهاد. هذا محو إىل يؤدي تغيري ثم
نجد التأمل عند ولكن بها، ينهض كله الشعب أن الثورات يف النظر من لنا ويبدو
عندئذ تضطلع التي وهي غريها، من أكثر الضغط أو االضطهاد تحس واحدة طبقة أن
إليها، كله الشعب ينضم حتى محركاتها، وتهيئ فلسفتها، وتوضح الثورة، إىل بالدعوة
فإنها إليها الشعب ينضم لم إذا أنه وواضح غايتها، ورشف موقفها عدالة يعرف أن بعد

تنجح. لن
بها؛ قامت التي الطبقات اختلفت للثورات، طرز ثالثة أو ثورات ثالث نذكر ونحن
يعرتف أن عىل وأجربته جون امللك عىل إنكلرتا يف النبالء طبقة ثارت ١٢١٥ سنة ففي
فرنسا يف املتوسطة الطبقة ثارت ١٧٨٩ سنة ويف كله، الشعب بها انتفع ألفرادها بحقوق
الرق إلغاء الحقوق هذه من وكان وللشعب، لها حقوق عىل وحصلت والنبالء، امللك عىل

اإلقطاعي. أي الزراعي؛
حقوق عىل وحصلت تقريبًا، أوروبا كل يف العمال طبقات ثارت ١٨٤٨ سنة ويف

السابقة. العصور يف يعرفونها العمال يكن لم جديدة
عليها، املفروضة القيود تطيق ال طبقة انتفاض هي الحاالت هذه كل يف والثورة
الثورة فتكون إليها، ينضم وهو العادلة، قضيتها له تبسط أن بعد بالشعب تستعني وهي

الشعبية.
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عىل الطبقات إحدى يبعث الذي الضغط، هذا أو االضطهاد، هذا أو القيود، وهذه
التي هي الباهظة الرضائب كانت اإلنكليزي، جون امللك أيام ففي ألوانه، تتعدد الثورة،
يف استشارتهم بعد إال رضيبة يفرض أال عىل امللك هذا يجربوا أن إىل بالنبالء دفعت

الحارض. الربملان بذرة أصبح الذي مجلسهم
بها تخص وإنما بالعدل، توزع ال التي الباهظة الرضائب نجد الفرنسية الثورة ويف
إىل وهذا منها، القليل إال يتحملون ال أو والكهنة، النبالء منها ويعفى املتوسطة، الطبقة
األمة يف ا عامٍّ إحساًسا أحدث مما القضاء؛ فساد وإىل برملان، إيجاد ورفضه امللك تعنت

فقط. والكهنة والنبالء امللك لخدمة ليست الحكومة بأن
املزارع عمال وليس املصانع، عمال ونعني — العمال أن نجد ١٨٤٨ سنة ثورات ويف
والنار بالحديد أي باآلالت؛ اإلنتاج وهي أسالفهم، يواجهها لم جديدة حاالت يواجهون —
التغيري هذا يطابق بما االجتماعي ومركزهم أجورهم يف التغيري فيطلبون األيدي، من بدًال
تعرف الربملانات بدأت هذه ثوراتهم ومنذ فيثورون، الرفض، يجدون ولكنهم اإلنتاج، يف

مصالحهم. لصون تتألف النقابات وبدأت العمال، أحزاب
١٧٩٨ يف وقعت التي الكربى الفرنسية الثورة فإن أوروبا يف الثورات تعدد ومع
انتقلت قد الثورة هذه لغة إن بل وفكرياته، سماته جميع تدرس الذي األعىل الطراز تعد
الثورة هذه دعاة بها قال التي والنظريات األفكار إليها انتقلت كما األخرى، األمم إىل

ونظموها.
واملساواة». واإلخاء «الحرية يعرف فكلنا

والتنفيذية». والقضائية، الترشيعية، الثالث: السلطات بني «الفصل يعرف وكلنا
والعقيدة». الفكر «حرية يعرف وكلنا

اللغات جميع إىل مرتجمة فرنسية أفكار هي كلمات، هي الكلمات، هذه وجميع
املتمدينة.

كاد ما إذ إلغاءها؛ يستطع لم فإنه الثورة، هذه بمبادئ فسق قد نابليون أن ومع
املبادئ هذه يستعيد الفرنيس الشعب هب حتى هيلينا سانت جزيرة إىل فرنسا من ينفى
اإلغرائية القوة يحس كان نفسه نابليون إن بل عرش، التاسع القرن طوال بها ويسرتشد
من ١٧٩٨ سنة أسالفنا عىل نرشه الذي املنشور يف مثًال ترى كما الثورة، مبادئ يف
وتحدث والحرية، والتسوية باألخوية — الجربتي لنا يروي كما — ذكَّرنا إذ اإلسكندرية؛
وكلماته النبالء، عن فرنسا يف الثائرون بها يتحدث كان التي اللهجة بنفس املماليك عن
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يف النبالء عن الفرنسيون الكتاب يكتبه كان عما تختلف ال املماليك عن املنشور هذا يف
املرصي: الشعب يخاطب قوله فيه جاء فقد فرنسا،

هو بعض عن يفرقهم الذي اليشء وإن هللا، عند متساوون الناس جميع إن
فلماذا تضارب، والفضائل والعقل املماليك وبني فقط، والعلوم والفضائل العقل
بكل ويختصوا وحدهم، مرص يتملكوا أن يستوجبوا حتى غريهم عن نميزهم
املفرحة؟ واملساكن العتاق، والخيل الحسان، الجواري من فيها، حسن يشء

الطبقة بها قامت التي الثورة قانون الحقيقة يف هو نابليون» «قانون يسمى وما
الطبقة. هذه مشاكل يعالج هو إذ املتوسطة،

لهذه فإن الفرنسية، الثورة خلقته الذي الرتاث هو إنما «ديمقراطية» يسمى وما
مستويات إىل وترتفع تتجدد يجعلها ما األمم شئون يف الحميمة العديدة املعاني من الكلمة
والربملان الدستور منها يعرفون كانوا فقد الثورة، أيام واضعوها حتى إليها يقصد يكن لم

فقط.
يف الجنسني بني سوائية وحركة املدارس، يف التعليم من طراًزا منها نعرف ولكننا
بحقوق واعرتاًفا الزراعية، العقارات مقدار يف اقتصادية وآراءً العائلة، يف ونظاًما املجتمع،

إلخ. … نقاباتهم تأليف يف العمال
حرية بمذهب يؤمنون جميعهم وهم … وزعمائها بكتَّابها الثورات أنجبت وقد
كلماتهم ألن صديق؛ من خطابًا نتلو أننا نقرؤها حني لنحس حتى البرش وإخاء اإلنسان

والصداقة. والرشف الرب بإشعاعات تشع
فقد «كرومويل» أيام اإلنكليزية الثورة كاتب يعد الذي «ملتون» الشاعر كلمات اعترب

يقول: التأليف حرية عن كتب

حسنًا كتابًا تقتل حني إنسانًا تقتل لكأنما
عاقًال مخلوًقا يقتل إنما اإلنسان قاتل إن بل … ال
نفسه العقل يقتل فإنه الحسن الكتاب قاتل أما

عليها! عبء وهو األرض عىل يحيا إنسان من وكم
يحيا كي وأودع، ُحنَِّط قد الحكمة، لروح الغايل الحياة دم هو الحسن الكتاب ولكن

الحياة. تتجاوز حياة
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الثورات كتاب

أيًضا: ملتون ويقول

للفضيلة. املدارس خري هي الحرية

ويقول:

منها. خطر أي املؤلف يمس أن دون حرة الحقائق مناقشة دعوا

كاتب بني» «توماس كلمات اعترب أو املؤلفني، دستور الكلمات هذه يف ملتون عني لقد
:١٧٧٦ سنة يف األمريكية الثورة

وطمأنينته. اإلنسان حرية تحمي أن الحكومة غاية إن

لنكولن، الرئيس هو سنة، سبعني بنحو بعدها جاء آخر كاتبًا األمريكية للثورة ولكن
بالطرق الحكومة يغري أن الشعب حق من أن عىل — الدولة رئيس وهو — نص الذي

بالقوة. يغريها أن فله ذلك يستطع لم فإذا الدستورية،
إىل الرق من ونقلهم الزنوج لتحرير حياته وقف الذي هو هذا لنكولن» «وأبراهام

البرش. مرتبة
غريهم، من أكثر عليها وحضوا بها ونادوا الحرية احرتفوا الذي الثورة كتَّاب ولكن
رشح عن يغني وذكرهم وروسو، وديدرو فولتري الفرنسيون: العظماء أولئك شك بال هم

كتبوا. ما
بالحرية، وقالوا الشعب، صفوف يف وقفوا الذين اإلنسان أصدقاء هم الكتاب هؤالء
فتزيدنا ألسنتنا عىل تجري كلماتهم تزال وال الرشف، عىل وحضوا اإلخاء، إىل ودعوا

إنسانية.
الناس: بني الكرامة وعممت الطغاة وعاقبت امللوك، أدبت التي هي هذه وكلماتهم
عىل رقابة وال الربملان، مراقبة بغري رضائب وال دستور، بغري حكم وال إقطاع، وال رق، فال

النقابات. تأليف من ومنعه للعامل انتهاك وال والقلم، الفكر
ويجري قديمة، قيود وإلغاء للشعب، جديدة حقوق إيجاد هي للثورات العامة السمة
يُحمى كما الفاحش، الثراء ملنع الحدود توضع بحيث الفقراء، ناحية إىل االنحياز مع هذا
بل … اشرتاكي روح جميعها الثورات يعم أخرى: بكلمة أي الفاحش؛ الفقر من الفقراء

اشرتاكية. تقاليد
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الثوراتوطرزها أسباب

أحد يف قال حني «رينان» كلمة لها رؤيتي ألول وصدمتني أفزعتني التي الكلمات من
ثائر «حتى فيها يظهر لم — مرص أي — إنها الذهني: بالعقم مرص يصف مؤلفاته،

واحد»!
عليها تنبني التي األسس وعرفت «رينان» يدرسه لم ما درست أن بعد ولكني
جديدة طبقة ظهور سوى الثورة عىل يبعث ال أنه ذلك الصدمة؛ هذه من أفقت الثورات،
والسيايس. االجتماعي مركزها أيًضا تغري كي تكافح فرشعت االقتصادي، مركزها تغري قد
فيها يظهر فلم تتغري، ال فيها اإلنتاج وطرق السنني آالف مرص عىل مضت وقد
النظم استقرار إىل أدى قد اإلنتاجية الطرق استقرار أن هذا ومعنى جديدة، طبقات
هناك يكن فلم هي، كما الطبقات بقاء إىل النهاية يف هذا وأدى واالجتماعية، االقتصادية

الثورة. عىل باعث
بعثتها، التي االقتصادية البواعث نتبني أن دون الثورة نجد أحيانًا أننا وصحيح
عليها للوقوف الدرس صعوبة عىل يدل بل غيابها، عىل يدل ال البواعث لهذه جهلنا ولكن

أكثر. ال
وتتسلط املجتمع عىل تسيطر طبقة هناك أن الثورات تاريخ يف الدوام عىل نجد إننا
االجتماعية، املسئوليات تحس ال منتجة، غري ألنها وهي؛ منتجة، غري ولكنها الحكم، عىل
وقد تنتج، وال تستهلك ألنها وتتبذخ؛ ترسف وهي تماسكها، ويتزعزع أخالقها، فتنحل
يضع كي عليها، بالثورة ينتهي يحتقرها الذي الشعب ولكن سنني، الحال هذه عىل تحيا
إليها أوحى كما واالستقامة، الرشف أصول اإلنتاج علمها التي املنتجة الطبقة مكانها
نجد السبب ولهذا ثورتها، يف وتنجح تثور لذلك فهي والنشاط، اإلرادة فيها وغرس القوة،

للثورات. األخرى الطرز عن يختلف طراًزا ثورة لكل



الثورات كتاب

كانت البرشي، النشاط ألوان جميع يستوعب الدين كان حني القديمة، العصور ففي
وسائل عىل تستويل وكانت دينية، طبقة كان إنما الحاكمة الطبقة أن ذلك دينية؛ الثورات
دينية، الثورة عقلية فكانت بذخ، من به تتمتع وما ثراء، من لها تغله بما وتنعم اإلنتاج،
األوروبيني، عند أم العرب عند سواء املاضية، القرون يف والنحل وامللل الشيع كثرت هنا ومن

جديدة. ثورة تعني كانت جديدة دينية فرقة وكل
تجعل تعد لم العرصية األمم ألن الدينية؛ الفرق هذه نجد ال فإننا عرصنا، يف اآلن، أما
عرص يف نعيش ونحن الحكومية، والسيطرة االجتماعي التفوق وسيلة الدينية الفكريات

العقائد. عرص يف وليس والحقائق العلم
الزنوج ثورة اعترب أو وحدهم، الدين رجال بها يقوم كان التي اليهود ثورات اعترب
احتاج الحسني، بن محمد بن عيل الثورة، هذه زعيم فإن العبايس، الخليفة ضد البرصة يف

الثورة. يقود كي عيل اإلمام إىل ينتسب أنه يزعم أن إىل
الظروف تكن ولم دينية، ثورات من أكثر تكن لم التي الصليبية الحروب اعترب بل
فقدت فإذا دينية، طبقة كانت الحاكمة الطبقة ألن آخر؛ شكل عىل الثورة تبيح التاريخية
دينية طبقة هبت الفوىض، إىل باإلهمال انتهت أو والطغيان، الظلم يف أرسفت ألنها كرامتها

األمويني. طردوا حني العباسيون فعل كما مكانها، وأخذت عليها وثارت أخرى
نسميهم من أي الدينيني؛ غري النبالء من طبقة أوروبا يف ذلك بعد ظهرت ثم
استبداده فإن امللك استبد فإذا وعامة، ونبالء ملًكا أوروبا: يف الشعب فكان اإلقطاعيني،
ذلك؛ إىل وسيلته هم النبالء يكون العامة عىل يقع حني وحتى النبالء، عىل أوًال سيقع
الثورات نجد كنا ولذلك … اإلقطاعيني عبيد أي املوايل من األغلب يف كانت العامة ألن
يف نرى ما وهذا يذكر، يكاد فال الشعب أما والنبالء، امللوك بني الرصاع عىل مقصورة

جون. امللك عىل النبالء ثورة وهي ،١٢١٥ سنة يف اإلنكليزية الثورة
املتوسطة الطبقة هذه ولكن متوسطة، طبقة الوقت ذلك يف أوروبا يف تكن ولم
التجارة يمارسون كانوا الذين أولئك أي والصناعيني؛ التجاريني من تتألف كانت التي
أخرى بثورات قامت الطبقة هذه ممارستها، دون بفكرياتهما يأخذون أو والصناعة،
األول» «تشارلس امللك ضد كرومويل ثورة يف واضًحا طرازها ونجد واألمن، الحرية غايتها

.«١٧٩٨ «يف فرنسا ويف «١٦٤٠ سنة «حوايل إنكلرتا يف
كانوا إذ طبقة؛ بأنهم وجدان عىل يكونوا لم ألنهم للعمال؛ ثورة نجد ال هنا وإىل
— عبيد أي — موايل تجعلهم كانت التي الزراعية العيشة تلك يعيشون الوقت ذلك إىل

املوايل. مثل أو اإلقطاع
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وطرزها الثورات أسباب

الصناعة يف فاستخدمتهم إليها، الريف من املوايل وجذبت املدن، كربت ملا ولكن
.١٨٠٠ سنة قبل نجدهم نكن لم الذين «العمال» نجد أصبحنا والنقل، والتجارة

هؤالء وأصبح والنار، بالحديد أي باآلالت؛ تعمل التي املصانع يف نجدهم أصبحنا
روًحا ون فيحسُّ املصنع، حول ويتجمعون ثقافتها، ويتلقنون املدن، يف يعيشون العمال

القرية. يف املستعبد املوىل الحر الفالح يحسه يكن لم طبقيٍّا
يتحدثون الذين العمال ثورات هو الثورات، من آخر طراًزا ١٨٤٨ سنة يف نجد ولذلك

املتوسطة. بالطبقة ويصطدمون والتأميم االشرتاكية عن
احتالل منذ أننا وذلك … كثريًا مرصفيختلف يف حدث ما أما أوروبا. يف حدث ما هذا
االمتياز أو الرتكي، االستعمار هذا هو آخر وجدانًا نحس أصبحنا ١٥١٧ يف لبالدنا األتراك

أبنائنا. دون والرتك الرشكس ألبناء االقتصادي العنرصي
الرتكي الوايل وجه يف ثار الذي مكرم» «عمر هو مرصي ثائر أول أن نجد ولذلك
بعيد: حد إىل شعبيٍّا عنرصيٍّا كان ولكنه مختلًطا، إحساسه وكان عيل، محمد وجه يف ثم

األثرياء. األتراك ضد فقري مرصي
ومرصي» وتركي «رشكيس كلمات فإن «عرابي». يف يقوى اإلحساس هذا نجد ثم
االقتصادي اإلحساس بزوغ أيًضا نجد ولكننا رشكائه، ألسنة وعىل لسانه عىل تجري كانت
كارًها وكان الفقراء، الفالحني من كان عرابي فإن طبقيٍّا. إحساًسا يكون يكاد بحيث
يف ثورتنا نجد ثم واألجانب. والرشكس الرتك من األثرياء املالكني عىل ثائًرا لفاقتهم
وهي ١٩٥٢ يف الجيش ثورة نجد وأخريًا فقط، الربيطاني االستعمار ضد وكانت ،١٩١٩
الجيش، أي وهو؛ الفالحني، إنصاف نحو واضًحا ميًال تميل ولكنها العواطف، مختلطة
شك هناك وليس الفالحني، من العاملة والطبقة املتوسطة الطبقة وجنوده بضباطه يمثل
يدل ال اختفاءها ولكن مختفية، تكون قد اقتصادية، بواعث الحركات هذه خلف أن يف

غيابها. عىل
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الثورة األدبيف رجل

سارتر: بول جان قال

اليشء يسمي أن الكاتب وعىل عنه، مسئولون الكتَّاب فنحن الظلم، حل أينما
وتجعله اليشء هذا توجد اليشء وتسمية الفكرة، لنا توحي اللغة ألن أوًال؛
كتَّاب هناك ليس دام ما شيئًا ليس أمريكا، يف السود اضطهاد فمثًال حقيقة،
أحد كان ما العبيد، اضطهاد عن أحد يكتب أن وقبل مضطهدون، إنهم يقولون

ذلك! يف يفكرون يكونوا لم أنفسهم العبيد بل مضطهدون، أنهم يف ليفكر
بالغته يستخدم أن الكاتب فعىل األشياء، إيجاد يف تستخدم اللغة كانت وملا
البالغة هي واحدة؛ حسنة بالغة سوى هناك وليس اإلنسان، بحرية املطالبة يف

الحرية! عن تدافع التي

النهج عىل يسري الوجودية، املخطئة، فلسفته من الرغم عىل وهو، سارتر، صدق وقد
وروسو، وديدرو، فولتري، أصوات فإن وحديثهم، قديمهم فرنسا كتَّاب عليه سار الذي
تنادي: جميعها وهي القرون، عرب أصداؤها ترتدد غريهم ومئات وزوال، فرانس، وأناطول

الحرية. لتحَي
«… الحرية هي «صناعتي تقول: الفرنسية األديبة صاند جورج وكانت

الشعب بني الحرية مزاج عممت التي هي الفرنيس األدب تسود التي التقاليد وهذه
سن عىل يجرءوا أن قبل مرة ألف يفكرون الرجعيني الساسة جعلت التي وهي الفرنيس،

يقيدها. أو الحرية يناقض جديد قانون



الثورات كتاب

والضمري ، الحميِّ بالقلب يمتازون أمناء كتَّاب إىل تحتاج املتمدينة الشعوب وجميع
تجرأ ملا األخرية، السنني هذه يف الكتَّاب هؤالء بأمثال امتازت قد مرصكانت أن ولو اليقظ،

بلغه. الذي البشع الحد إىل والفسق الظلم ممارسة عىل فاروق
بالنثر وأباه فاروًقا ومدحوا بعقولهم، وفسقوا ضمائرهم عىل ساوموا كتَّابًا رأينا فقد
آخرين كتَّابًا ورأينا فيه، عقد الذي اليوم يف ١٩٢٥ يف الربملان حل عن ودافعوا والشعر،
سنوات ثالث ١٩٢٨ سنة الدستور وقف يف فؤاًدا امللك أيدوا ألنهم الباشوية رتبة نالوا
ألغيا ألنهما فؤاد؛ وامللك صدقي إسماعيل عن دافعوا آخرين كتَّابًا ورأينا التجديد، تقبل
كان مواقف يف وفاروق فؤاد مدح يف القصائد ألقوا شعراء ورأينا ،١٩٣٠ سنة يف الدستور
قصائده يف شوقي كذب أشعارهم يف كاذبني وكانوا والطعن، الذم فيها يستحق كالهما
املرصي، األدب عىل عاًرا تبقى سوف قصائد وهي وفاروق، عباسوفؤاد تحىصعن ال التي
وكذبوا. مدحوا قد الشعراء من غريه عرشات فإن الكذب هذا يف وحيًدا شوقي يكن ولم

مع يسري لذلك وهو قرائه، من أكرب وجدان عىل ويكون أكثر يحسَّ أن الكاتب وميزة
وتساعد األفكار تعني التي الكلمات لها ويخرتع والذهنية، والقومية البرشية النهضات

الجديدة. باملناهج ويأخذ باملبادئ، يستمسك حتى الفهم، عىل الشعب
«صاحب يقولون: كانوا كما الشعب.» الجاللة «صاحب يقولون: كانوا كتَّابنا أن ولو
له! مقارفني بل والفسق، الظلم بعار متلبسني سنة عرشة سبع عشنا ملا فاروق.» الجاللة
وليس النجاسة، من وطهرنا العار من غسلنا الذي املرصي الجيش فضل هنا ومن
ولم يستضعفوا لم الذين ا، جدٍّ القليلني بل القليلني، إال املرصي األدب لرجال فضل هناك
الحرمان فيها عرفوا أوقات عليهم مرت وقد … الركب عىل يجثوا ولم الرءوس يحنوا
ويؤلفون صمت، يف ويفكرون همس يف يتحدثون وكانوا النفي، عرفوا بل واالضطهاد،
كانت اللذين ورشابهم طعامهم كان بل يفارقهم، لم األمل ولكن … الخفاء يف ويطبعون

أرواحهم. بهما تغتذي
حتى بالرتحيب، األدباء هؤالء يستقبلها فلم ١٩٥٢ سنة يوليو ٢٣ يف الثورة وجاءت
البقاء تستحق بكلمة الشعراء ينطق لم فاروق، مدح يف قيلت التي القصائد وفرة مع أنه
الذي الفساد أن عىل يدل ما هذا ويف رشوره، من أنقذونا الذين قادته أو الجيش مدح يف
لم أدباءنا إن أي بالدنا؛ يف األدبي الكيان يف أيًضا نخر قد كان السيايس الكيان يف نخر
كتاب يكونوا فلم الفاسدة، طبقتهم باألحرى أو الفاسد، مجتمعهم مستوى عن يرتفعوا
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الثورة يف األدب رجل

السياسة يف الديمقراطية أن قط يفهموا ولم مستغلة! طبقة كتاب بل مسحوق، شعب
األدب. يف الشعبية تقابلها

األديب ألن يخلد؛ التاريخ يف ومكانه أخرى، قيمة كل عىل تعلو الثورة يف األدب وقيمة
بعدها يأتي أو الشعب، وسيادة الحرية معاني وكلماته بأفكاره لها ويهيئ الثورة يسبق
ولذلك الخاصة، القومية عىل تسمو التي العامة اإلنسانية إىل بها ويرتفع منها ويستنبط
وملتون، وروسو، فولتري، مثل واألمريكية واإلنكليزية الفرنسية الثورات أدباء نذكر نحن

… وقادوها نفسها الثورات بهذه قاموا الذين الرجال نذكر مما أكثر بني، وتوماس
نعرف وما بإلهامها، الخالدة القصائد ألفوا أو لغتها، الثورات أعطوا الرجال هؤالء
الثائرين إىل يعزى مما أكثر إليهم يعزى والرشف، والحق والتمدن والنظام الحرية قيم من

… أيديهم عىل الجديد املجتمع ُولد والذين بأنفسهم، التغيري تناولوا الذين
وكانت ويؤلفون، ويثورون فيغضبون ضمائرهم، فتتوتر الظلم يرون كتَّابًا كانوا
وينفخ العقل، سالسل يحطم الذي النبيل الذهن جنون أقالمهم وعىل أذهانهم، يف الثورة

املستقبل. نحو والوثوب اإلقدام روح

… العام للخري يؤدونها رسالة لهم إن حيث من األنبياء إىل الناس أقرب األدباء كان ربما
روحهم بني ويطابقون كفاحه يكافحون الشعب صفوف إىل يقفون الذين األدباء ونعني
… ملهم» «كاتب أنه الكتَّاب أحد وصف يف الجاحظ يقول أن لذلك غريبًا يكن ولم وروحه،

…؟ أقول ماذا بل
يمكر ثم بالفسق يتهم وكان «هريودس»، يدعى ملك املسيح عرص يف كان لقد
ولذلك بالنفاق، يخفيها عديدة مظامله وكانت املستعمرين، للرومانيني إرضاءً بالشعب

«الثعلب»! بكلمة املسيح وصفه
— األنبياء إىل الناس أقرب — األدباء ولكن هريودس، مثل ثعلب مرص يف كان ولقد
يفضحوه. فلم الصالح وبدعوى اللحية بإرسال ينافق رأوه ولقد الوصف، بهذا يصفوه لم
من وما واملجتمع، الحكومة مظالم عىل ثائًرا كان إال التاريخ إىل برز نبي من وما
إذ ذلك، ليستطيع يكن لم بل … «الصعبة» باللغة الشعب إىل يتحدث أن يف قط فكر نبي
التي باللغة والفساد الظلم عىل الثورة إىل يدعوه أن وإىل الشعب، ينقذ أن إىل مضطرٍّا كان

يفهمها.
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يكون أن الديمقراطية هذه ومعنى السياسية، الديمقراطية إىل تهدف ثورة يف اآلن ونحن
تكون أن للحكم الديموقراطي املعنى يطالبنا وإنما فقط، هذا ليس بل للشعب، الحكم
ألحد يجوز ال وكما الوحيدة، املصلحة هي بل مصلحة، أية عىل املقدمة هي الشعب مصالح
يليقون وال واألهداف، املصالح يفقهون ال الذين العوام من مؤلف الشعب إن يقول: أن
يف بميزات خصت قد أنها تزعم لطبقة ليس شعبيٍّا، أدبنا نجعل أن يجب كذلك للحكم،

بلوغها. الشعب يستطيع ال األدب، فهم
يف العامة هذه بحق نعرتف أن ويجب فنية، أدبية بلغة للعامة نكتب أن فيجب
دون ذلك يستطيع الذي هو — الكتَّاب نحن — وأمهرنا وخرينا وأرشفنا واألدب، الثقافة

األدبي. أو الفني مستواه ينخفض أن
… كفاح هو وإنما الناعسون، العاطلون بمضغها يتمزز حلويات األدب ليس … ال

كفاح؟ أي ولكن
ولالستحجار، ولالستعمار ولالستبداد املظلمة، وللقرون للعروش الشعوب كفاح
املرصي الشعب وحقه. الشعب خاصة هو وإنما طبقة، عىل مقصوًرا الكفاح هذا وليس

رجالها. قبل ونساؤها كلها، العربية الشعوب بل كله،

تلهمه التي الكلمات له يخلق أن ثورته أو الشعب نهضة األديب به يخدم ما أعظم إن
جعلها ألنه الحرية؛ فرنسا شعب فولتري ألهم فقد واإلنسانية، والتفاؤل والحركة الكفاح
مشكالتها، يف ويشتبك معانيها، ويفرِّع يكررها، وفتئ حياته، موضوع بل أدبه، موضوع
الحقل يف يجدون األوروبيون صار حتى الطبيعة، بكلمة أوروبا مثقفي روسو وألهم
لهذا صاروا، بل قبل، من يحسونه يكونوا لم جديًدا جماًال والجبل املاء ومجرى والشجر
إىل جديدة دعوة الحب هذا من وكان الفالح، مقام من ويكربون الريف يحبون السبب،

املبهرجة. الحضارة وكراهة السذاجة
وألهم واملساواة، واإلخاء الحرية امللهمة: الثورة كلمات يف الفضل صاحب هو وروسو
من أكرب وبذلك مقدس، وشأن جديد، يشء العلم بأن املفكرين الكربى، بموسوعته ديدور،

وفسادها. الخرافات ركاكة عن وكشف البرشي، الذهن قيمة
الكربى. الفرنسية الثورة يف الظالم تنري مصابيح األدباء هؤالء كلمات وكانت
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بها، ونناقش ندلل التي الكلمات وأوجد املرأة، عن كتابيه ألف أمني قاسم أن ولوال
ت أحسَّ ملا ذلك لوال وكفاحها، وإنسانيتها وعملها وسفورها حريتها بشأن ونتحمسونحتد

وهوان. ذل الحجاب أن
ترسخ التي العظيمة، الكلمات يعطينا الذي هو العظيم والكاتب كلمات، أفكارنا إن

العظيمة. األعمال عىل وتبعثنا وتتوالد أذهاننا، يف
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أسنانه، ويفحصعن السوق، يعرضيف سلعة اإلنسان يعد ولم املايض، القرن يف الرق ألغي
بالحيوان! يفعل كما ثمنه، يعني ثم نبضه، ويقاس العدو، يف ويجرب جلده، ويشد

اإلنتاجية، اقتصادياته بتغري البرشي املجتمع ارتقاء إىل يعود الرق إلغاء يف والفضل
يكن لم جديدة إنسانية إىل وارتقت البرشية، العواطف تطورت التغري هذا أساس وعىل

جدودنا. يعرفها
يقتلون، السحيقة العصور يف األرسى كان فقد الحروب، إىل األصل يف الرق يعود
الناس عىل أَْعَوُد شاق، عمل أي يف الخدمة أو الزراعة، يف بالكدِّ استغاللهم أن وجد ولكن
فاألسري األرس، من اشتق قد الرق معنى أن «إرسائيل» كلمة من ويبدو قتلهم، من بالكسب
يقول آخر رأي هناك يكن «وإن العربية، اللغة يف هللا» «عبد تعني وإرسائيل العبد، هو

القوة.» أي األرس من هللا»؛ «قوة هو املعنى بأن
القوة وهي البالد، يف املنتجة القوة باعتبارهم العبيد عىل تعتمد القديمة األمم وكانت
األمم عند العمال وأيدي املتمدينة األمم عند الحديد آالت عرصنا يف مقامها أصبح التي

املتخلفة.
كان البابيل املجتمع أن امليالد قبل ٢٠٠٠ سنة حوايل بابل يف حمورابي قانون ويدل

من: يتألف
يكدحون. ال الذين األرشاف أي املأل:
اليدويني. الصناع أي واملساكني:
األرقاء. الكادحني أي والعبيد:
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العبيد وكان القديمة، األمم جميع يف ا عامٍّ كان االجتماعي النظام هذا أن واألغلب
املسيح أو موىس أن نجد ال ولذلك عنها؛ االستغناء يمكن ال إنتاجية اقتصادية قوة يمثلون
عىل ثائرين كانوا جميًعا أنهم من الرغم عىل وهذا الرق، يستنكرون كانوا محمًدا أو
يحيا مجتمًعا يتصوروا أن يستطيعوا لم ألنهم وذلك فيها؛ يعيشون كانوا التي املجتمعات

اإلغريق. الفالسفة رأي هذا كان كذلك بل رق. بال
وسائل إىل يعود إنما بالرق، الرضا عن بنا سمت قد إنسانية من به نحن نتباهى وما
وهذه العبيد، مئات ينتجه مما أكثر وتنتج تعمل الحديد آالت جعلت التي الجديدة اإلنتاج

الرق. مارست التي القديمة األمم عند معروفة تكن لم اآلالت
عنيت األديان ولكن سادتهم، من القسوة من رضوبًا قاسوا قد العبيد أن شك وليس
آالمهم. وتخفيف صحتهم عىل باملحافظة للعبيد، االجتماعي املوقف حدود يف العناية، أكرب
ذلك القديمة؛ العصور يف العبيد لقيها التي القسوة مقدار يف نبالغ أال يجب ولكن
الحرية، عرف الذي العرشين القرن وجدان هو آخر وجدان عىل ونحن عنهم، نتكلم ألننا
والفلسفية املذهبية التطورات وسائر واالشرتاكية، املصري، تقرير وحق واملساواة، واإلخاء،

ذلك. تعرف تكن فلم القديمة األمم أما الرق، تناقض التي
يكونوا أن ويجب أحراًرا، ولدوا بأنهم وجدان عىل يكونوا لم أنفسهم العبيد إن ثم
يف نشئوا أنهم ذلك الرق؛ عىل املوت آلثروا الوجدان هذا أحسوا قد كانوا أنهم ولو أحراًرا،
ال ذاهلني، كانوا إنهم أي أحواله؛ ترتب نظًما له وتعني وتؤيده، بالرق، تقول مجتمعات

بًرشا. يكونوا أن يف يرغبون وال البرشية، حقوقهم يدرون
يتعلم كان الذي العبد هناك فإن الشذوذ، بعض عىل تنطوي كانت الحال هذه ولكن
ما وهذا التحرر، إىل الحافز فيجد البرشي، اإلحساس يلهمه ما عىل الثقافة من ويحصل
ياقوت مثل باملال سادتهم من حريتهم اشرتوا الذين املثقفني العبيد من كثري يف مثًال نجده

الرومي.
البرشويمكن من كانوا بأنهم ويذكرهم أحيانًا العبيد ينبه القسوة يف اإلرساف كان ثم

يثورون. كانوا لذلك … منهم يكونوا أن
فإن امليالد، قبل ٧٣ سنة حوايل إيطاليا يف سبارتكوس حركة يف نجد ما هو وهذا
يصارع الذي العبد وكان رومة، يف باملصارعة العبيد بعض يختصون كانوا الرومانيني
هؤالء، من واحًدا سبارتكوس وكان ويصفقون! يهتفون الذين املتفرجني أمام يقتله آخر
سوف أنه يعرف وكان للذبح، ويسمن يربى كالخروف يبقى أن أنف مقدونيٍّا، عبًدا كان إذ
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يف للعبيد املصارعة لتعليم مدرسة يف تلميذًا وكان شك! دون النهاية يف يقتله من يوجد
والبيض الزنج من خليًطا وكانوا معه، يتعلمون كانوا آخرين عبًدا سبعني مع ففرَّ «بادوا»،
عىل فحضهم ومراكش، وأملانيا ومقدونيا ومرص وسوريا والسودان إسبانيا من والسمر،
قمة من وجعلوا عبد، ألف مائة نحو والقرى املدن وسائر رومة من حوله واجتمع الثورة،

وينهبون. يعيثون وصاروا لقيادتهم مركًزا املعروف الربكان فيزوف
للتعبري مشرتكة لغة لهم ليس متفرقة، أمم من كانوا أنهم ذلك فشلت؛ ثورتهم ولكن

املستقل. والعمل الحرية عىل ُدربوا قد يكونوا ولم أهدافهم، عن
صلبوهم ٦٠٠٠ نحو قتلوا بأن منهم وانتقموا يهزموهم، أن الرومانيون واستطاع
راضني العبيد جعل فظيًعا تنكيًال هذا وكان العامة، الطرق عىل أقاموها التي الصلبان عىل
إليها يصبو الذكرى سوى سبارتكوس قصة من يبق ولم ذلك، بعد سنة ألفي بالعبودية
اجتاحت التي العاصفة هذه يذكرون عندما املسحوقة الحرية لوعة ويحسون األحرار،

العبيد. دماء … بالدماء انتهت ثم إيطاليا،
بمقدار الرومانية، الجيوش بقوة الثائرين العبيد من وقواته سبارتكوس ينهزم ولم
كانوا الذين الرومانيني من املسحوقني مع هؤالء، فإن أنفسهم، العبيد بتخاذل انهزم ما
اجتماعي خلقي مناخ يف قلنا، كما نشئوا، ألنهم إليه؛ ينضموا لم وذلة، فقًرا العبيد حال يف
التوجيه، وتعني الشجاعة تبعث التي امللهمة وكلماتها الثورة لغة يجدوا لم ثم الرق، يؤيد

الجواب! يعرف ال ثم حرٍّا؟ رصت إذا أفعل ماذا يتساءل: عبد كل كان فقد
الرومانيني من واملحرومني، والفقراء العبيد تحريك يف كثريًا سبارتكوس وفكر
دولة ويؤلف الرومانية، الدولة به يحطم جيًشا منهم يجعل كي املطرودين؛ والفالحني
هؤالء كل من ا عامٍّ جموًدا بل تبلًدا، وجد ولكنه الرق، فيها ويلغى الحرية عىل تقام جديدة

معه! وتورطوا ثورته ابتداء منذ رافقوه الذين القليلني إال
ليس ثري رجل وهو كراسوس، يقوده وكان ملحاربته، جيًشا الرومانيون وألف
من ويلتهب طبقته، وجدان يحس فقط، ثري ولكنه املحنك، بالسيايس وال الحربي بالقائد

سيزول. ثروته عليه تنبني الذي الرق ألن الغيظ؛
عىل يقيض الذي الحاسم االنتصار ليس ولكن وينترص، يحارب سبارتكوس وبقي
خارج إىل يؤيدونه الذين بالعبيد يخرج أن بني وتردد ترجح أنه أضعفه ومما العدو،
يف البقاء وبني حرة، دولة يؤسس الصقالبة أو األملان من «الربابرة» بني وهناك إيطاليا،

للرومانيني. عبيد، بال حرة، حكومة إيجاد يحاول إيطاليا
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حياة، أو موت املغامرات ألن الدوام؛ عىل يخرس املغامرات يف يرتدد الذي والرجل
بني! بني ليست ولكنها

بني وتحدد الرصاع وانجىل سبارتكوس، ضد االقتصادية القوات كراسوس وجمع
أخرى. ناحية من املحرومني والعبيد ناحية، من األثرياء السادة

الرومان، عىل البحر قراصنة ويستعدي صقلية، جزيرة يحتل أن سبارتكوس وحاول
فحاربه. السفاحني، من كان فريس، يدعى رشيًرا رومانيٍّا عليه استعدوا الرومانيني ولكن
سبارتكوس منها يستنبط أن يمكن كان إنها إذ بعد؛ ظهرت قد املسيحية تكن ولم
البرشي اإلخاء عن واألفكار بالكلمات الثائرين تزود كانت ربما التي الرحمة فلسفة

واملساواة. والرتاحم
وجميع رومة يف األوىل سريته الرق وعاد سبارتكوس، أضاءها التي الشعلة وانطفأت

الرومانية! الدولة أنحاء
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يف الثورة هذه وقعت وقد تقريبًا، سنة ألف بعد إال ذلك بعد العبيد ثورة عن نسمع ال
فيه يتوىل طولون بن أحمد كان الذي العرص يف أي هجرية؛ و٢٧٠ ٢٥٥ بني فيما العراق،

مرص. يف الحكم
العبيد ثورة وبقيت عيل، بن الحسني ابن … أحمد بن عيل الثورة هذه زعيم وكان
وانترص عليه، وانترصوا العبايس، الخليفة فيها حاربوا سنة، عرشة خمس نحو الزنج

له. كانت النهاية يف الغلبة ولكن عليهم،
بن عيل إىل ينتمي العلويني من كان الزعيم ألن دينيٍّا؛ لونًا الثورة هذه اتخذت وقد
األمة ألن لفقرهم؛ ذلك ولعل الزنجيات، اإلماء من يتزوجون العلويون وكان طالب، أبي
هنا ومن السواد، إىل تنزع وجوههم أصبحت ولذلك السوداء، األمة من ثمنًا أغىل البيضاء

بالزنوج. تربطه عنرصية رابطة أحمد بن عيل وجد
وكتب نجهلها، ولكننا الحركة، هذه خلف اقتصادية أسباب هناك كانت أنه بد وال
التي املؤلفات أو مناقشاته أو خطبه لنا تروي ال ولكنها القائد، هذا سرية تذكر التاريخ
جميعها فيها وجدت ألنها بالطبع وذلك الزنوج، تحرير أي مذهبه؛ عن الدفاع يف كتبت

الرق. يقر الذي الدين تجايف زندقة
ألن وذلك الحركة؛ هذه يبعث كي الدين إىل لجأ أحمد بن عيل أن ننىس أال يجب ولكن
يحتاج عليه فاالنتقاد الخليفة، وهو دين رجل يرأسه دينيٍّا مجتمًعا كان اإلسالمي املجتمع
ألن كفء إنه أي طالب؛ أبي بن عيل ساللة من طالبي لذلك فهو الديني، التربير إىل أيًضا

اإلسالمي. للمجتمع السيادة لنفسه يربر وأن الخليفة، ضد يقف
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يقودهم أن ووعدهم خطيبًا فيهم «وقام الزنوج جمع أنه الطربي تاريخ يف عنه ونقرأ
إلغاء هذا ومعنى ومالكني، رؤساء يكونوا أن وعدهم إنه أي األموال.» ويملكهم ويرأسهم

الرق.
الدين؟ أجازه الذي الرق وبني القول هذا بني يصالح أن استطاع فكيف

بن عيل بها برَّر التي األسباب ذكر لو أنه يجد ألنه الطربي؛ عنه يصمت ما هو هذا
الدين. ضد بالدعاية أشبه هي كافرة كلمات تدوين يف لتورط القول هذا أحمد

يملكون كانوا الذين السادة أي املوايل؛ جمع أحمد بن عيل أن الطربي لنا يروي ثم
الذين الغلمان، هؤالء إىل تأتون كنتم ملا أعناقكم رضب أردت «لقد لهم: وقال العبيد،
وجعلتم بهم، تفعلوه أن عليكم هللا حرَّم ما بهم وفعلتم وقهرتموهم استضعفتموهم

إطالقكم.» فرأيت فيكم أصحابي فكلمني يطيقون، ال ما عليهم
شطبة؛ ٥٠٠ بحساب سادتهم يرضبوا أن العبيد أمر بأنه أيًضا الطربي لنا يروي ثم

واحد! لكل جلدة، أي
أي املوايل؛ هؤالء عن الكامل العفو يعفو أن إما عليه يجب كان ألنه خطؤه؛ هو وهذا
عنهم خىل ولكنه يقتلهم، أن وإما حيادهم، األقل عىل أو والءهم يستبقي حتى السادة،

عليه. وأحفظهم الهوان بهم أنزل أن بعد
صفحة مائة نحو يف أحمد بن عيل سرية علينا قص الطربي أن النظر يسرتعي ومما
العبيد عىل عطف أي فيها يحس ولم «فتنة» يسميها كان إذ «ثورة»؛ كلمة فيها يذكر لم

البرش! من يجعلهم أن قائدهم شاء الذين
الزنوج من الثائرين وبني العبايس الخليفة بني نشبت التي املعارك خالل يف ونجد
يقوده جيًشا إليهم ينفذ والخليفة سود، زنوج الثائرين فإن العنرصية، الحرب يشبه ما
أسود عربيٍّا يحارب عربيٍّا، ليس أبيض، تركي … تركي االسم هذا أن وواضح رميس،

طالب! أبي بن عيل إىل ينتمي
إىل يسلمه عبد كل عن دنانري خمسة الثائرين زعيم عىل الرتكي رميس ويعرض
هللاَ ﴿إِنَّ رايته عىل يكتب ألم العرض. هذا يرفض أحمد بن عيل ولكن سيده، إىل أي مواله؛

اْلَجنََّة﴾؟! َلُهُم ِبأَنَّ َوأَْمَواَلُهم أَنُفَسُهْم اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْشَرتَٰى
قد كان الذي أحمد، بن عيل وبني الحجاج بعض بني وقع لقاءً الطربي لنا ويروي
أتيناه، «فلما عنهم: راويًا فيقول كبرية، أقاليم من بها يحيط ما وعىل البرصة عىل استوىل
طريق سلوك أرادوا حجاج قوم السفن يف وكان وقعد، األرض، من نشز عىل له فبسط أمر
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أحمد بن عيل يدعى عظيم

يصدقونه فجعلوا الشمس، غروب وقت إىل يومه بقية — ناقشهم أي — فناظرهم البرصة،
سفنهم».» إىل فردهم معك، ألقمنا نفقة فضل معنا كان «لو وقالوا: قوله، جميع يف
العبيد؟ إىل العامة من واملسحوقون الفقراء ينضم لم ملاذا القارئ: يتساءل وقد

يعيشون كانوا الذين السادة أخالق هي وقتئذ سائدة كانت التي األخالق أن والجواب
العامة رجل فكان والسلعة، والعبد واملزرعة املسكن أفراده يقتني اقتنائي، مجتمع يف
أيًضا نفسه هو كان ولذلك املقتنيات، هذه عىل الحصول يف يطمع لم وإن القيم بهذه يأخذ
هو أليس االمتياز، من شيئًا الفقرية دنياه يف يكسبه كان الرق وجود إن بل الرق، يربر

حرٍّا؟
كانوا ذلك بعد بها سمعوا الذين العبيد من كثريًا أن بد ال ولكن الزنج، ثورة وفشلت

يذكرونها! كانوا عندما يتنهدون
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لنكولن من أعظم التاريخ يعرف مل

بقيادة العبيد ثورة ثم إيطاليا، يف العبيد وسائر املصارع العبد «سبارتاكوس» ثورة عرفنا
العراق. يف أحمد» بن «عيل

يف لوفريتور»، «توسان يدعى مثقف عبد يقودها كان أخرى لثورة نعرض واآلن
األمريكية. القارة رشق تقع التي هايتي جزيرة

فلما الفرنسية، املستعمرات إحدى الفرنسية الثورة مدة كانت الجزيرة هذه أن ذلك
مبادئ لوفريتور» «توسان ولقن وجمهوريني، ملوكيني إىل فيها السكان انقسم الثورة هبت
يف الجمهورية راية فحمل الرق، إلغاء عىل تنطوي الحرية إىل دعوة فيها ووجد الثورة،
إىل الحرب وواصل امللوكيني، به حارب منهم جيًشا وقاد هايتي يف العبيد وحرر ،١٧٩٤
للعبيد حرة جمهورية أحالها التي هايتي استقالل وأعلن امللوكيني، هزم حني ١٨٠٠ سنة

املحررين.
تاًجا وجد عندما لها تنكر قد كان الثورة، مبادئ عىل نشأ الذي «نابليون» ولكن
أنقاض عىل تنهض حرة دولة ظهور يطق فلم وحظايا، وقصوًرا وبالًطا وحاشية وعرًشا
لوفريتور»، «توسان وحارب هايتي، إىل وجيًشا أسطوًال أنفذ ولذلك العبيد، من مستعمرة

فرنسا. إىل وحمله عليه القبض وألقى هزمه ثم
هذا معاملة يف أبدى ما قدر حياته طيلة والخسة النذالة من «نابليون» يبد ولم
والظالم للحرشات وتركه مطبق، يف به ألقى فإنه لوفريتور»، «توسان العظيم اإلنسان

!١٨٠٣ سنة مات حتى والرطوبة،
هايتي! إىل الرق الكربى، الثورة وليد نابليون، وأعاد

وسائله! وأشنع صوره أبشع يف الرق ظهر و١٨٥٠ ١٨٠٠ بني وفيما
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بني يعيش اسم، له «شخًصا» املرصيني أو الرومان أو العرب عند كان العبد أن ذلك
كان ربما بل االحرتام، فيجد الشيخوخة يبلغ ثم كهل، أو شاب وهو يعمل العائلة، أفراد

الحظوة. يجد
يستطيعون وكانوا ٢٠٠٠ق.م)، سنة (حوايل حمورابي أيام منذ حقوق للعبيد وكانت

سادتهم. من حريتهم رشاء
ألبنائه، واألمومة بالحب مستواه إىل فرتتفع األمة يتزوج العربي أو املرصي وكان

األحرار. حياة وتحيا
القارة يف األوروبية املستعمرات وسائر املتحدة الواليات يف الرق األمريكيون عرف ثم
فكان القطن، زراعة يف ويستخدمونهم أفريقيا من العبيد يجلبون وصاروا الجديدة،
ال عبًدا، ستني أو خمسني نحو يشرتي آالف ثالثة أو فدان ألفي يملك الذي األمريكي
كما الزراعة يف يعملون عنده قطيًعا كانوا إذ بأسمائهم، يعينهم وال أشخاصهم يعرف
ولكن بهم، العناية إىل تدفعه قائمة، دامت ما مصلحته، وكانت بسواء، سواءً املاشية تعمل
جوعه يف يرتكه بل به، يبايل ال فإنه هرًما، العبد صار بأن املصلحة، هذه سقطت إذا

يموت! حتى ومرضه
األبرار ظهر ثم بالدها، يف الرق إنكلرتا فألغت الحال، لهذه البرشي الضمري وتحرك

الرق. إلغاء إىل ودعوا األمريكيني من
االتجاه! هذا عينت اقتصادية مصلحة الرب هذا خلف وكان

األقل، يف زراعيني األكثر، يف صناعيني كانوا املتحدة الواليات يف الشماليني أن ذلك
استغالله يمكن ال يتدرب ولم يتعلم لم الذي الخادم العبد ألن العبيد؛ يستخدمون ال وكانوا
تساعدهم صحة عىل يكونوا لم الزنوج أن كما متعلمني، عمال إىل يحتاج آيل مصنع يف
ال التي السوداء القارة أبناء هم إذ والزمهرير؛ الثلج حيث الشمالية األقاليم يف العيش عىل

الحر. غري تعرف
الجنوبيون ووجد املتحدة، الواليات من يزول أن يجب الرق أن الشماليون وجد ولذلك

به. استمسكوا ولذلك بالرق، ينتفعون أنهم
الشماليني بفضل نشيد وأن االقتصادية، املصلحة االختالفيف هذا ننىسهنا أن ويجب
قبله املتحدة الواليات تعرف لم الذي العظيم هذا لنكولن»، «أبراهام العظيم تزعمهم الذين
لألمريكيني ليس بل القلب، وطيبة النفس وجمال واملجد الرشف يف يساويه من بعده أو
الضمري تاريخ يف «لحظة حياته كانت إذ عاملي؛ إنسان ألنه به؛ يفخروا أن وحدهم
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واجب من أنه كما مثله، إنسانًا كان لنكولن بأن يفخر أن إنسان كل حق فمن البرشي»،
والطيبة. واملجد والرشف الحرية إىل دعوته يدعو أن إنسان كل

األبناء، وأيتمت املدن، وحطمت األرض، مزقت دامية حرب يف الشماليني لنكولن وقاد
البرش. كسائر بًرشا العبيد وأحالت الرق، ألغت بأن اإلنسان، رفعت ولكنها الدمار، وعممت
الواليات رسالة الرق» «إلغاء كان السنة تلك ومنذ ،١٨٦٠ سنة يف الحرب هذه وكانت

وجدتهم. أينما العبيد وتحرر النخاسة حكومتها تحارب كله، العالم أنحاء يف املتحدة
الوحشية، التقاليد عىل البرشية الثورة يقود وهو الرجل هذا وجدان أتأمل حني وإني
النري بالعقل كافح ألنه عظيم هو وإنما عظمته، يف إنسان قط يظهر لم أنه أعتقد أكاد
أفرج إنه أقول: أن أكاد بل الحرية، وهو البرش، شئون من شأن أعظم يف الطيب والقلب

أسالفهم. لوث الذي الرق عار من ضمائرهم وغسل البرش عن
الحرية. معاني يف جديدة حقوق له وسجلت اإلنسان تاريخ ارتقى الرق وبإلغاء
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الكهنة عىل الثورة

يؤمن جديدة أخالق إيجاد يف الوحي عىل اعتمادها حيث من الصحة يف سواء كلها األديان
األديان بأحد مؤمنًا يمكن وال الفضائل، ويمارسوا الرذائل عن بها ينأوا كي الشعب بها
فيها واحد األساس ألن األخرى؛ اإللهامية األديان صحة السبب، لهذا ينكر، أن اإللهامية
من هذا يكون فال بينها تفاضل هناك كان وإذا واحد، اإلقناع يف منطقها أن كما جميًعا،
أوًال. الصالح اإلنسان لتخريج األخالق هذه مالءمة حيث من وإنما الكذب أو الصحة حيث
املجتمع، أخالق عىل للثورة نشأت استثناء، بال جميعها اإللهامية، األديان وجميع
كان ما والظلم والقسوة واللؤم الفساد من يجد كان النبي ألن ثورات؛ صميمها يف فهي
الصالح من يناقضها ما إىل األخالق هذه لتغيري والكفاح والشهامة الغضب نفسه يف يثري
يؤلفها التي الحكومات كانت كما يضطهده، املجتمع كان ولذلك والعدل، والرحمة والحب
حياة من يجعل الذي الكفاح هذا األنبياء كفاح هنا ومن وتطارده، تعارضه املجتمع هذا

والسمو. والشهامة الرشف يف عالية قصيدة منهم كل
بطبيعة — يتولون به والقائمون بسنني، النبي موت بعد ما إىل يستمر الكفاح وهذا
أو مبارشة أيًضا، الحكومة تولوا انترصوا فإذا للمؤمنني، والرياسة الزعامة — كفاحهم
واألسس املبادئ عىل املحافظة ورؤسائه زعمائه همُّ ويعود الدين يستقر وعندئذ مداورة،

القديمة. واألسس للمبادئ همهم كان أن بعد الجديدة،
يف الرغبة ومن الجمود، إىل الثورة من — الجدد برجاله — يستحيل الدين إن أي

والتأبد. االستقرار يف الرغبة إىل والتطور التغري
يكافحون وهم منه، ويرتزقون ينتفعون الدين يف املتفقهني من جديدة طبقة وتظهر
إىل يحتاج القائمة واألسس املبادئ تغيري ألن الحكومة؛ أو املجتمع يف تغيري كل بذلك

جديدة. طبقة إىل قديمة طبقة من والرزق السلطة انتقال وإىل الجدد الرجال
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وإذا ثائر، بينهم يكون أن يمكن وال محافظني، الدوام، عىل الدين، رجال كان ولذلك
سفكت الذي الديني االضطهاد معنى هو وهذا يعدم، أو حظريتهم من يخرج فإنه وجد

اإللهامية. األديان جميع يف بسببه األلوف دماء
فإنهم الحكم، يتولون هم كانوا إذا أو تأييًدا، حكوماتهم من الدين رجال وجد إذا ثم
مطلًقا، فساًدا تفسد املطلقة والسلطة تفسد، سلطة وكل املطلقة. السلطة يف ينساقون
ثم اإلرساف، عن رجاله كف أو معالجته عىل يجرؤ من يجد ال إذ الفساد يتفىش وعندئذ

االنفجار! يكون
ثورة: كل يف اآلتيتني القاعدتني تنس وال

الوضع تغيري إىل تحتاج الشعب من جديدة طبقة ظهور إىل ثورة كل تحتاج (١)
العامة. البرشية أو القومية للمصلحة مالئًما يعد لم ألنه االقتصادي؛

الثورة. يشعل الذي الثقاب إىل تحتاج (٢)

عىل (١٤٨٣–١٥٤٦) سنة األملاني «لوثر» ثورة يف واضحتني القاعدتني هاتني ونجد
البابوية. الكاثوليكية الكنيسة

الكنيسة وهذه الكاثوليكية، للكنيسة أمني والء عىل كاثوليكيٍّا نفسه هو كان فقد
يحس الدين، يف يقظ ضمري عىل هو وكان عاملية، الكنيس، بوضعها تزال، وال كانت

إيمانه. يف عميًقا مسيحيٍّا كان أي البرش؛ بني واإلخاء والرحمة الصالح رضورة
القرون مجتمعات إىل باملقارنة جديًدا، كان فيه يعيش كان الذي املجتمع ولكن
رأى فقد الكاثوليكية، للكنيسة والءه عليه يكدر جديًدا وجدانًا يحس هو وكان املاضية،
وسمع كروية، األرض أن للعالم وتحقق سنوات، تسع وعمره األمريكية القارة اكتشاف
تناقض التي األملانية الوطنية بزوغ يحس كان ثم البرشية، ودعوتها اإليطالية النهضة عن
تقول الوطنية هذه من جديدة دوافع هناك كانت ثم البابوية، للكنيسة العاملية السلطة
يف إال يقرأ ال املقدس الكتاب وكان العامة، الالتينية اللغة دون لغته شعب لكل يكون بأن
ثم اإلنكليز، أو والفرنسيني األملان من الشعب عامة يفهمه يكن لم بحيث الالتينية اللغة

األملان. شعبه أبناء عند الحسد يبعث كان ما األوقاف من للكنيسة كان
ولكنها نفسه، يف مضطربة غامضة الجديدة اإلحساسات هذه يحس «لوثر» كان

الثقاب! اشتعل عندما واستضاءت انفجرت
مطلق، فساد إىل أدت التي املطلقة، سلطتهم يف الكاثوليكية، الكنيسة كهنة أن وذلك
غفرانات عىل يحصلوا أن يستطيعون الخطايا مرتكبي إن أي الغفرانات؛ يبيعون كانوا
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الخطيئة خطورة مع يتالءم املال من مقداًرا أدوا إذا عنها، القيامة يوم يحاسبون فال لها،
يبيع مما استطاع ما ويجمع القرية أو املدينة عىل يهبط «الكاهن» وكان الخاطئ! وقدرة

غفرانات! من
هذه ويبيع «وتنربج» مدينة عىل يهبط تيتزل» «جون الكاهن هذا «لوثر» ورأى
نقطة ٩٩ عن أعلن ثم الغفرانات، هذه يشرتوا ال أن عىل األملان وحض فثار الغفرانات،

.١٥١٧ سنة يف وذلك الكاثوليكية، الكنيسة فيها يخالف
ضده. كانوا الشعب حكام ولكن الثورة، هذه يف معه األملاني الشعب وكان

مستطاع يف وصار األملانية، اللغة إىل الالتينية اللغة املقدسمن الكتاب «لوثر» وترجم
دينهم ويعرفوا املقدس الكتاب يقرءوا أن والخبازين والحدادين والكناسني الفالحني

لغتهم. بغري مكتوبًا كان ألنه به؛ إلزامي جهل عىل ذلك قبل وكانوا بلغتهم،
وتزوج! الرهبنة مجد جحد راهبًا «لوثر» كان أن وبعد

الضمري وتحرر األوروبية، األقطار جميع إىل أملانيا من الدينية الثورة هذه واستطارت
غري أخرى ميادين يف الفكر حرية يف صداه كله لهذا وكان الكهنة، سلطة من البرشي

الدين!
وزمت فيها فسد ما ت رمَّ التي الكاثوليكية الكنيسة عىل نفسه الصدى هذا وانعكس
وقف وبذلك وجددوا، فأصلحوا املاضية األخطاء عرفوا مصلحون فيها وظهر انفلت، ما

عليها. الثورة تيار
«الديمقراطية» كلمة فإن ديموقراطيٍّا، مصلًحا «لوثر» يف فنرى ننخدع أال يجب ولكن
ثار عندما إنه حتى العقول، إىل تسللت قد فكرتها تكن لم ولذلك بعد، وجدت قد تكن لم

… قتلهم عىل حضَّ أملانيا يف سادتهم عىل الفالحون
مصلًحا يكون أن إىل يطمح لم فقط، ديني مصلح أنه أثبت القتل عىل الحض وبهذا

اجتماعيٍّا.
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الباطشة. الثورة وليستاريخ الهادئ التطور تاريخ هو تاريخهم أن اإلنكليز يزعم ما كثريًا
ثالثًا ملًكا وأجربوا آخر، ملًكا وطردوا ملًكا، قتلوا فإنهم كاذب، وهم أو زعم وهذا

الكربى». «الثورة زعيمة فرنسا يف حتى مثله يحدث لم ما وهذا رأسه، يحني أن عىل
الشهية ثمارها نجني التي الثورات أعظم هي سلمية، بثورة إنكلرتا قامت لقد ا حقٍّ
سائر سبقوا الذين هم اإلنكليز ألن الصناعي؛ االنقالب ثورة وهي املدمرة، كوارثها ونعاني

املصانع. فأوجدوا البرشية، األيدي مكان والنار الحديد استخدام إىل الشعوب
املصانع! سوى العرصية الحضارة ليست

فلسفة هي وال ومدارس، تعليم هي وال وفضائل، أخالق هي فال آخر، شيئًا ليست
والدبابات، املدافع تنتج كما املدنية السلع من كثريًا تنتج مصانع هي وإنما وديانة،
ذلك من فيكون لصنعها، أولية مواد إىل وأيًضا السلع، هذه لبيع أسواق إىل تحتاج ثم

والحروب! االستعمار
من شأنًا أعظم وهو كله، العالم يف الصناعي االنقالب هذا خلقت التي هي إنكلرتا
اإليمان من وانتقل به، البرشي العقل وتغري الحضارة، غريَّ ألنه الدموية؛ الثورات أعظم

يسلِّم. وال يسأل الذي العلم إىل احتاج ألنه التعقل؛ إىل
وثبات نبحث إنما ألننا الكتاب؛ هذا موضوع ليست الصناعية «الثورة» هذه ولكن
طبقات بظهور التسلط يف حقها فقدت التي املتسلطة الطبقات عىل أو امللوك، عىل الشعوب

واالحتقار. السخط عليها جلب الذي الطغيان يف باستهتارها أو منها، أحق جديدة
وتخلق العواطف، وتثري األنظار، تجذب إنها حيث من مرسحية، الوثبات وهذه
ألن مرسحية؛ تكون أن قيمتها من ينقص وال الشعراء، وتلهم املفكرين، وتكون الزعماء،
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الطغيان، عىل باالنتصار ويتغنون الظلم، رأس يرضبون أبطال إىل تاريخها يف تحتاج األمم
ذكريات. لألمم ويوجدون

أن يستطيع املستبد الطاغية ولكن الدنيا، غريَّ قد الصناعي االنقالب أن وصحيح
التي الثورات ذكرى ذلك من يمنعه وإنما النظام، هذا ظل يف الحريات يقيد وأن يعيش
إن بالفعل الشعب، إىل امللك من الجاللة» «صاحب لقب نقلت والتي امللوك، رءوس قطعت

باالسم. يكن لم
شقيق «جون» امللك عىل الشعب، ال النبالء، ثورة هي اإلنكليزية الثورات وأوىل

.١٢١٥ يف األسد» قلب «ريتشارد
امللك هي: هيئات ثالث من الوقت ذلك يف يتألف كان اإلنكليزي الشعب أن ذلك

الشعب. وعامة والنبالء، املستبد،
أو الوطني أو القومي الوجدان من يشء عىل الوقت ذلك يف الشعب عامة تكن ولم
«مسيحية» القارة هذه كانت إذ أوروبا، يف بعد ظهرت قد تكن لم «القومية» ألن الطبقي؛
سوى تكن لم واألملاني، والفرنيس اإلنكليزي بني تفصل كانت التي الفروق وتلك أكثر، ال
رابطة — «شارملان» أيام كانت كما — تزال ال كانت األوىل الرابطة ألن اسمية؛ فروق
القرى يف يعيشون يزالون ال كانوا األوروبيني ألن ظهرت؛ قد املدن تكن لم ثم … الدين
تافًها صغريًا شيئًا كان مدن من هناك كان وما االستكفائية، القروية االقتصاديات عىل

بازًغا.
عبيًدا هؤالء يكن ولم الريف، يف — مواليهم أي — عبيدهم يستغلون النبالء وكان
القرية ترك يستطيعون ال مسحوقني كانوا وإنما الرق، يف الشأن هو كما ويباعون يشرتون

كاملعدومة. أو معدومة البرشية حقوقهم وكانت فيها، يعملون التي الضيعة أو
حاكم املماليك: يقتل أن قبل عيل» «محمد أيام مرص تشبه «جون» أيام إنكلرتا كانت
بالحاكمني له شأن ال غيبوبة يف يكون يكاد وشعب النبالء، من حاكمة وطبقة مستبد،

والحكومات!
املتمدينة الطبقة مرصتلك وحرم املماليك، من نادرة بوحشية عيل تخلصمحمد وقد

وطغى! استبد ثم استبداده، تعارض أن يمكن كان التي الوحيدة
كي النبالء عىل الرضائب يفرض وجعل طغى فلما ذلك، يستطع لم «جون» ولكن
أن عىل وأجربوه به واجتمعوا عليه هؤالء تمرد والفرنسية، الصليبية حروبه عىل ينفق

األكرب»! «امليثاق يوقع
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االنتصار هذا ولكن الشعب، انتصار وليس امللك، عىل اإلقطاعيني انتصار نرى وهنا
امليثاق: يف جاء فقد حقوًقا، — قصًدا وليس ضمنًا — للشعب حقق

بالرتايض. إال القديمة القوانني يخالفوا أن والنبالء ولألمراء للملك يجوز ال إنه (١)
امللك. عىل الثورة يف الحق معنى وهنا املقاومة، تجوز فإنه مخالفة حدثت إذا (٢)

نزيهة. محاكمة بدون أحد معاقبة تجوز ال (٣)
الجريمة. مع العقوبة تتالءم أن يجب (٤)
تؤجل. وال تنكر وال تباع ال العدالة إن (٥)

تزاد ال الحقوق هذه بأن الرشط مع — الشعب دون — النبالء حقوق عىل النص (٦)
للدولة. العايل املجلس موافقة بعد إال

الشعب أما أصًال، النبالء تذكر أنها النظر يستوقف ما وأعظم الحقوق، هي هذه
الهامش! عىل فمكانه

أن عىل نص ثم الربملان، بذرة وهنا للدولة»، العايل «املجلس عىل نص امليثاق ولكن
يتمتع كان التي الحقوق وأعظم املجلس، هذا من املوافقة بعد إال حقوقهم تزيد لن النبالء
أي ذلك؛ دون يحول النص فهذا الشعب، عىل يزيدوها أو رضيبة يفرضوا أن النبالء بها

النبالء. موافقة بعد إال الشعب عىل جديدة فرضرضيبة عىل امللك اجرتاء دون يحول

هذه وكانت جديدة، ثورة إىل اإلنكليزي الشعب يهب أن قبل سنة ٤٠٠ من أكثر ومىض
.١٦٤٠ سنة عند ن تكوَّ قد كان الشعب ألن شعبية؛ الثورة

والعمال زراعية، ريفية االقتصاديات كانت إذ شعب، إنكلرتا يف يكن لم ١٢١٥ يف
حق ولها باالستقالل مستمتعة طبقة هناك تكن ولم عبيد، شبه أو عبيًدا الزراعيون
من طغيانًا الطبقة هذه وجدت عندما ولذلك النبالء! طبقة سوى الحر البرشي النشاط

وأخضعته. عليه ثارت «جون» امللك
أنه كما الصغرية، واملصانع املتاجر وبها نشأت، قد املدن كانت فقد ١٦٤٠ يف أما
هناك كانت إنه أي نبالء؛ يكونوا لم الذين الصغار املالكني من أخرى طبقة أيًضا ظهرت
اكتشاف عقب العاملي، باالتجار وتتضخم تكرب موانئ أيًضا هناك وكانت متوسطة، طبقة
سلطة عىل «لوثر» ثورة وكانت وأمريكا، آسيا بالقارتني أوروبا واتصال ،١٤٩٢ يف أمريكا
وأحست اإلنسان، ورشف الضمري بحرية الناس فلغط األذهان، يف خمائر بعثت قد البابا

يدرسوها. أن للملوك يجوز ال كرامة الشعوب
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الشعب ولكن عرصه، يف امللوك سائر يختلفعن يكن ولم ملًكا، األول» «تشارلس كان
األوروبية الشعوب سائر عن فيه يختلف كان ما وأعظم مختلًفا، كان الذي هو اإلنكليزي

االحتجاج». «مذهب اعتنق أنه
«البابا»، عىل «لوثر» به احتج الذي الربوتستنتي، املذهب هو االحتجاج» و«مذهب
كلمات وجرت الكهنة، وساطة دون باهلل يتصل أن يف اإلنسان حق وأعلن سلطته، وأنكر
ضد التدريب هذا بعد جرت ثم البابوية، السلطة ضد اإلنكليز أفواه عىل والحق الحرية

األول». «تشارلس امللك
تنساها: أال يجب قاعدة وإليك

النظام ينرصون القانون ورجال الدين رجال نجد املستبدين عىل ثورة كل يف
أن كما القائم، بالنظام يعيشون جميعهم ألنهم التغيري؛ ويكرهون القائم

القوانني. تغيري ويكرهون القائم الدين رجال يؤيدون امللوك من املستبدين

الشعب عىل الرضائب وفرض الربملان، من التخلص يحاول األول» «تشارلس كان
ذلك، يف له حق ال بأن وترصخ تصيح الحرة األصوات يجد فكان الربملان، رقابة دون
والكريس الشعوب بني السابق الرصاع من عرفوها إنما «حق» كلمة تعلموا الذين وهؤالء

العرش! إىل الكنيسة من وانتقلت أخصبت اللغة كلمات من كلمة البابوي،
الربملان، يقررها أن بعد إال فرضالرضائب من «تشارلس» امللك يمنع أن الربملان أراد
التي العاصية املدن عىل يسلطه امللك كان الذي الجيش عىل اإلرشاف له يكون أن وأراد

الرضائب! تأدية ترفض
الصدام! فكان املخزي، استبداده عىل امللك وأرص الرشيف، حقه عىل الربملان وأرص

يقول: األعضاء بني ووقف الربملان، إىل «الطاغية» وذهب

فيها أجد ما قدر وعىل وأحلها، وأعقدها أدعوها يدي يف الربملانات أن تذكروا
ألغيها. أو أبقيها سيئة أو حسنة ثمرات من

فيقول: الوقاحة يف يزيد ثم

يل! مساويًا يكن لم ما أحًدا أهدد أن بنفيس أربأ ألني تهديًدا هذا تعدوا ال

منفصالن»! مختلفان شيئان والرعية «امللك فيقول: الوقاحة يف يرسف ثم
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الدين رجال يحمي الوغد هذا كان الشعب ضد امللك يحمون الدين رجال كان وكما
الزنادقة! ضد أيًضا

يفكرون كانوا الذين األحرار أولئك من «ليتون»، يدعى «زنديق» أيامه يف ظهر فقد
أو الكهانة إىل حاجة هناك ليست إنه فيه: يقول كتابًا ألَّف العقل. ورشف القلب مروءة يف

بالقسيسني! االستعانة دون مسيحيني يكونوا أن يستطيعون الناس وإن القسوسية،
التالية: العقوبات بهذه املؤلف بمعاقبة «تشارلس» الطاغية فأمر

أيامنا! يف جنيه ألف مائة يعادل ما أي جنيه؛ آالف عرشة قدرها غرامة فرضعليه (١)
أذنه! صلم (٢)

الجلد! (٣)

الجلد، من املختلفة الجراح ومن أذنه، صلم من «ليتون» يربأ أن بعد أي ذلك؛ بعد ثم
جلده! ثم األخرى أذنه صلم يعاد

حياة! له بقيت إذا الحياة مدى يحبس ذلك بعد ثم
هللا أطال األول: لتشارلس ويقولون ويرقصون، الحكم، بهذا القسيسون ويفرح

عمرك!
يسنه قانونًا يمكن «ال العموم: مجلس رئيس «فنش» فيقول القانون، رجال يأتي ثم

امللك.» امتيازات من ينتقص أن املجلس
بتأييد سنة، عرشة إحدى الربملان يعطل أن عىل ذلك بعد الفاجر» «امللك ويجرؤ
تجول النجمة» «محكمة تدعى محكمة ويؤلف القانون، ورجال الكنيسة ورجال النبالء

السجون! يف وتلقيهم الثورة دعاة عىل القبض وتلقي البالد أنحاء يف
إنكلرتا. تاريخ يف الحاسمة الشخصية «كرومويل»؛ يظهر ثم

الثورة. كلمات يخرتع أو يسك الذي الكاتب الشاعر «ملتون» أيًضا ويظهر
النبالء مكان أخذت التي املتوسطة الطبقة تلك من املزارعني، من «كرومويل» كان
«تشارلس» ورأى الربملان، يف عضًوا وصار القانون، من القليل تعلم قد وكان اإلقطاعيني،
حقوقه الشعب عىل وينكر ملوكي، هذيان يف األعضاء ويسب الربملان، هذا قاعة يدخل
أحراًرا الناس يعيش وبأن ورضاهم، نوابه بإذن إال رضيبة عليه تفرض بأال االبتدائية،

عليهم. القبض إلقاء من آمنني
«منزل عليها: كتب الفتة أبوابه عىل ويضع الربملان، يقفل «تشارلس» رأى ثم
يقولون لالتهام ووكالء قضاة، وبها البالد، أنحاء تجوب النجمة» «محكمة ورأى لإليجار»!

45



الثورات كتاب

بالسجن عليهم يحكمون ثم امللك!» ضد الشعب مع وأنت كتبت! وأنت قلت! «أنت للناس:
اإلعدام! أو

ومتاجرهم بيوتهم يف الناس يكبسون الجنود، يحرسهم الرضائب، جباة ورأى
البعضويرفض فيؤديها الربملان، يفرضها لم التي الرضائب عليهم ويفرضون ومزارعهم،

السجن. يف فيلقون آخرون
وقد العرش! إىل ينضوون الذين النبالء من قواده وكان للملك، يمتثل الجيش وكان

واحدة!» ساعة وال وهللا، «ال تشارلس: رد فكان الجيش، عىل يرشف أن الربملان أراد
وألوفه؟ بماليينه الشعب من أعىل نفسه يعد الحقري امللك هذا جعل الذي من

أي من معرفة أكثر وال أحكم وال أعقل يكن لم إذ الشعب، عىل ميزة أية له تكن لم
فيه! فرد

امللكية الذات بأن تقول التي القديمة التقاليد هذه منها أخرى، ميزات له كانت وإنما
ورجال والقضاة النبالء من والعقول القلوب صغار الطغاة هؤالء ومنها القانون، فوق

الدين!
ورشفه وحريته كرامته عن يذود اإلنكليزي الشعب وانتفض «تشارلس»! وعتا

النذل! هذا أمام وإنسانيته
والعتاد! بالسالح مجهًزا مدربًا «امللك» جيش وكان

يعوزهم كان والذين يتدربوا لم الذين الفالحني من مؤلًفا «كرومويل» جيش وكان
األبي. بالرشف الحي، بالضمري مسلحني كانوا ولكنهم والعتاد، السالح

والرشف. للضمري العميقة املعاني لهم يفرس الشاعر الكاتب «ملتون» وكان
الضمري إنه الحرية، إنه الكرامة، إنه فيقول: الحق» «الدين عن كتابًا يؤلف فكان
رجال يحمي كان أنه ولو النذل»، «امللك بها يعبأ ال خصال وكلها … العدل إنه النقي،

يؤيدونه! الذين الكنيسة
١٦٥٠؛ يف والصحافة الفكر حرية أجل والصحافة، الفكر حرية عن يؤلف وكان
الصحف تعطيل عىل الضعاف وزراءه حمل الذي فاروق سنة! بثالثمائة فاروق قبل أي

الكتب! طبع من املطابع ومنع الصحفيني وحبس
كاتبًا أو شاعًرا يجد لم أنه املرصي الروح عىل االجرتاء هذا لفاروق أرخص والذي

والصحافة! الفكر حرية عن يؤلف
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«تشارلس» ورأى الدماء! وسفكت وجيوشه، النذل بامللك اإلنكليزي الشعب واصطدم
ملوك من األنذال يفاوض كان نفسه الوقت يف ولكنه الشعب، رشوط فقبل مهزوم، أنه

!… الثورة قمع عىل يعينوه كي أوروبا
رأسه! بقطع عليه وحكم وحوكم، «تشارلس» عىل القبض وألقي

فتوج — املعدم امللك ابن — الثاني» «تشارلس وجاء ،١٦٥٨ يف «كرومويل» ومات
أبوه. ارتكب ما يرتكب لن أنه أعلن أن بعد ملًكا

وشنقه! املشنقة، له نصب أن بعد «كرومويل» جثمان أخرج فإنه دنيئًا، كان ولكنه
الرأس فصل ثم طبقتهم! إىل ينتمي كان الذين األنذال الجبناء شأن ميت، وهو شنقه أي
يراه كي سارية عىل نصبه فقد الرأس أما املشنقة، تحت دفنه الذي الطاهر الجثمان من

امللوك! نذالة عىل يشهدوا وكي الناس
فزاره والعمى الفاقة يعاني كان ولكنه حيٍّا، يزال ال «ملتون»، الشاعر الكاتب وكان

النذل!
الجزاء هو وعمى فاقة من تعانيه ما أن ترى «ألست العظيم: للشاعر النذل وقال

أبي؟» عن وكتبت قلت ملا عليك هللا به قىض الذي
أبيك جرائم كانت فكم أبيك عن قلت عما جزائي هذا كان «إذا العظيم: الشاعر فقال

اإلعدام؟» عليها استحق التي
امللك! صولجان عىل الشاعر وانترصصولجان

عن الدفاع عىل «تشارلس» إعدام عقب عمره من بقي ما وقف قد «ملتون» وكان
أوروبا، يف الثورة شوهوا قد والقسيسني النبالء من امللك أعوان وكان والثورة، الحرية
عن «دفاع كتابه: «ملتون» فألف «تشارلس»، عن للدفاع الكتَّاب من املرتزقة واستأجروا
كله، الشعب وهم الثائرين، عن أيًضا الدفاع يف آخر بكتاب أردفه ثم اإلنكليزي»، الشعب

الثورة: إليه أوحتها التي كلماته بعض وإليك

إعدام يف بها يتصفوا لم ألنهم الثائرين البعضويلومون يزعمها التي الشفقة إن
وسطحية األخالق، يف طيش هي وإنما املسيحية، الرحمة هي ليست تشارلس

الدنيوية! باألبهة الشهوات إعجاب هي أو العقل، يف

صاحبة آثرت أنا إنما … ال سقوطه! بعد العرش أسب أني يزعمون «إنهم ويقول:
تشارلس»! الجاللة صاحب عىل الحقيقية الجاللة
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الوجدان يحسُّ ألنه راضيًا؛ العاهة هذه يتحمل «أنه له: صديق إىل كتب عمي وملا
العظيم.» الواجب هذا الحرية، عن للذود عينيه أرهق بأنه

«جيمس»، أخوه العرش عىل ويخلفه الثاني تشارلس ويموت السنون تميض ثم
يذكر تجعله الشعب نذر من مشئومة نذًرا يجد ثم الدستوري! الحكم يطيق ال ولكنه

فرنسا! إىل فيفر أبيه، مصري
ويدرس يقرأ أن بعد العرش يتبوأ كي أورانج» أوف «وليم يدعو مؤتمر ينعقد ثم

الحقوق». «قانون يسمى ملا بالخضوع ويتعهد
… ويتعهدوا ويدرسوا يقرءوا أن للملوك حسنة تربية

خالفها التي الحقوق جميع فينصعىل ١٦٨٩ يف صدر الذي هذا الحقوق قانون أما
بعد فيها جاء وقد اإلنكليزي، الشعب لحرية الحارضة األسس أمتن اآلن تعد وهي امللوك،

فرنسا: إىل فر الذي «جيمس» مخالفات فيها ذكرت أن

بالربملان. إال قانون تعطيل يجوز ال أنه (١)
بالربملان. إال كنسية غري أو كنسية محكمة تأليف يجوز وال (٢)

الربملان. بإذن إال الرضائب جباية تجوز وال (٣)
الحبس. يخىش أن دون امللك يقايض أن الشعب من فرد ولكل (٤)

الربملان. من إذن عىل يحصل أن دون السلم مدة جيش تأليف للملك يجوز وال (٥)
حرة. االنتخابات تكون أن يجب (٦)

والخطابة. الحديث حرية تكفل أن يجب (٧)

وأجربوا آخر، رأس وحنوا ملًكا، قتلوا قد اإلنكليز أن القارئ يجد ذكرنا الذي هذا ومن
الفرار. عىل ثالثًا

وأن الجاللة»، «صاحب الواقع يف هو اإلنكليزي الشعب صار أن إىل ذلك كل وانتهى
العكس! وليس للشعب، يخضعون امللوك
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حيث من أم حوادثها، حيث من سواء وحدها، بفرنسا خاصة الفرنسية الثورة تكن لم
أثمرتها. التي الفلسفة ثم لها، مهدت التي الفلسفة

أنها عىل وثائقهم يف ينصوا لم والنبالء، امللك من حقوقهم الفرنسيون اغتصب وملا
اإلنسان». «حقوق أنها عىل نصوا وإنما «الفرنسيني»، حقوق
الكلمات: من نستطيع ما أقل يف هي الثورة وخالصة

السيادة لهم يجعل الذي اإلقطاعي بالنظام ويمتازون ورثوا، بما يعيشون نبالء
موايل. الفالحون هؤالء وكان أرضهم، يف العاملني الفالحني عىل

تنقل كما وينقل السوق، يف وتشرتى تباع سلعة العبد أن واملوىل العبد بني والفرق
أو املتجر أو البيت يف يستخدم وهو آخر، إىل قطر ومن أخرى، إىل بلدة من سلعة أية

املزرعة!
يبيع أن النبيل شاء إذا ولكن يباع، ال ويستغله، النبيل يستخدمه الذي املوىل ولكن
أعيد فر وإذا أرضه، يلزم أن يجب إذ الضيعة، هذه ترك يستطيع ال املوىل فإن ضيعته
املدينة. يف عمل يف يستخدمه أن يستطيع ال النبيل ولكن الضيعة، مع يباع فهو وعوقب،
أن عىل بحملها تزيد للميالد ١٢٠٠ وعام ٥٠٠ عام بني فيما كلها أوروبا تكن ولم
صغار من القليل مع املوايل (٣) ثم النبالء، (٢) ثم امللوك، (١) من: مؤلًفا مجتمًعا تكون

الصغرية. املدن يف التجار
بلدية مجالس لهم أحرار، وهم سكانها يعيش قوة وكانت بزغت، قد املدن وكانت
املوايل بعض وكان واملالحة، والنقل والتجارة الصناعة يف يعملون وكانوا حريتهم، تصون

فيها. حرٍّا ويعيش إليها يفر
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تزيد إحداها تكاد ال و١٠٠٠ ٥٠٠ سنتي بني فيما نموها، يف بطيئة املدن هذه وكانت
اكتشاف تضخمها وزاد تتضخم، املدن هذه صارت رويًدا رويًدا ولكن كبرية، قرية عىل
موانئ أصبحت الصيد يف ينحرص عملها معظم كان التي الصغرية املوانئ ألن أمريكا

وأمريكا. آسيا مع تتجر عاملية
اإلقطاعي؛ للنظام كراهة عىل كان الزراعة، يعيشبغري كان الذي الجديد املجتمع وهذا
العامل؛ يستخدم فكان النبيل أما باألجر، العامل يستخدم كالهما كان والصانع التاجر ألن

فقط. بإطعامه أي باملجان؛ املوىل، أي
الكربى، التجارية األمم السيايسيف الوجود إىل وبرز وقوي الجديد املجتمع هذا وظهر
«امللك» بني إنكلرتا، يف األوىل املصادمة فكانت األملانية، الشمالية واملدن وهولندا إنكلرتا مثل
من الحرة والزراعة الحرة املدن وبني ناحية، من اإلقطاعي والنظام النبالء يمثل الذي

.١٦٤٠ سنة حوايل ذلك وكان «كرومويل»، يمثلها وكان أخرى، ناحية
الكربى الثورة انفجرت حني ،١٧٨٩ إىل تأخرت املصادمة هذه فإن فرنسا يف أما
التي الثورة كلمات املفكرون هؤالء أكسبنا وقد قرن، نحو املفكرون له هيأ اختمار بعد

ذلك. بعد الشعوب استعملتها
بالطبقة نسميه ما هو فرنسا، يف ثم إنكلرتا يف بالثورة قام الذي الجديد املجتمع وهذا
بالصناعة وتعيش بينهما، تقف وإنما العمال، من وال النبالء من تتألف ال التي املتوسطة

باملوايل. فيها األرض تستغل ال التي الحرة الزراعة ولكن بالزراعة، وأحيانًا والتجارة،
عمودها، حول تلتف التي اإلقطاعية، النبالء طبقة كانت ثورة، كل يف الشأن هو وكما
وتتبذخ، تنتج، وال تستهلك انحالًال: نسميه ما يف الطبقة هذه كانت أمرائه، مع امللك وهو
االجتماعية، باملسئوليات أفرادها يحس ال الداعرة، والعادات الفاسق اللهو إىل وتنحرف

مجتمعه! أو شخصيته ارتقاء أحدهم يبايل وال
املتوسطة الطبقة هذه هناك تكن لم لو عليه، تؤاخذ ما السلوك هذا كل يف يكن ولم

العمل. ورشف العالية األخالق عن جديدة بنظريات نشأت التي الجديدة
وصناعها بتجارها املدينة بني صداًما النبالء وبني الطبقة هذه بني الصدام وكان
عمال إليها تجذب املدن وكانت املستعبدين، ومواليه بنبالئه الريف وبني األحرار، وعمالها

ومواليه. الريف
وتنرش الكتب، فيها تؤلف والصحافة، والثقافة الحضارة مكان املدينة وكانت
حني يف التسليم، مكان وبالشك االعتقاد، مكان بالبدعة السكان فيها ويأخذ الصحف،
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للميالد، الثامن أو السابع القرن يف كان لو كما يعيش يزال ال ومواليه بقراه الريف كان
واإليمان! والخضوع الجهل يسوده

مستسلًما، ناعًسا شيخوخته يف الريف وكان متحفزة، يقظة شبابها يف املدن كانت
الظلم حدود حتى يتجاوز إرساف من بد ال إذ الثورة، إىل تدعو ال الحال هذه ولكن

الثقاب! يفعل كما العام، االلتهاب يشعل حادث من بد وال والطغيان،
الوزير طرد يف الحادث وكان عرش»، السادس «لويس امللك سلوك يف اإلرساف وكان

الشعب! واسرتضاء اإلصالح حاول الذي «نيكر»
الثورة: سري يف عاجلة نظرة ولننظر

رضيبتان: عليه تفرض كانت امللح إن حتى الرضائب، عبء من ا عامٍّ السخط كان
لتطييب يستعمل الذي املصانع مللح ثقيلة والثانية للطبخ، البيوت مللح خفيفة إحداهما
لحم يف الطبخ ملح يستعملون ألنهم عليهم القبض يلقى من عدد وكان الخنزير! لحم

عام! كل فرنيس و٣٠٠٠ ٢٠٠٠ بني يرتجح الخنزير
وكان الشعب، أفراد دون الرضائب من الكثري من يعفون والقسيسون النبالء وكان

الزراعية! األرض خمس أو ربع يملكون القسيسون
العمال يستخدمون إقطاعيني كانوا الذين النبالء أيدي يف الباقية األرض معظم وكان
ألًفا. ١٥ نحو يبلغون النبالء هؤالء وكان وإسكانهم، إطعامهم سوى أجر بال «املوايل»

برملان. إيجاد يرفض امللك وكان
بني الفساد وكان النبالء! بني اإلرساف وكان امللك! قرص يف والبذخ الفسق وكان

الحكومة! موظفي
اإللهي بالحق يقولون الجواهر وتجار والقوادين الساسة من أعوانه وكان امللك كان

الحكم! يف اإللهي الفراعنة حق عن يختلف ال الحق وهذا للملوك،
إصالحات فاقرتح الشئون، هذه يف خبريًا وزيًرا امللك ودعا املالية، األحوال وساءت
الذي الثقاب هو الرفض هذا فكان وجوهريوه، وقوادوه ساسته رفضها أي امللك؛ رفضها

… الثورة أشعل
رمًزا السجن هذا وكان وحطموه، الباستيل» «سجن عىل باريس يف العامة وهجم
باعتقال يأمر النبيل وكان للنبالء، توقيعه عليها بيضاء أوراًقا يعطي امللك كان إذ للظلم،

للباستيل. فوًرا فيسلم يشاء من
يؤيدها، الشعب كان الدستورية». الوطنية «الجمعية باسم الشعب من جمعية وألفت

امللك! باطل من أقوى كان الشعب حق ولكن يحاربها، امللك وكان
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موادها: أهم وهنا اإلنسان»، «حقوق الجمعية هذه وأعلنت
فيما إال بينهم مفاضلة أو تمييز ال الحقوق يف متساوين أحراًرا الناس يولد (١)

العامة. املصلحة تقتضيه
الظلم. ومقاومة واألمن، وامللكية، الحرية، هي: الحقوق هذه (٢)

سلطة. كل وأصل سيادة كل مبدأ األمة إن (٣)
وضعه، يف االشرتاك حق جميًعا البالد وألهل العامة، اإلرادة مظهر هو القانون (٦)
باختالف إال بينهم تفاضل ال العامة، والوظائف املراتب وأمام القانون أمام سواء والناس

واملواهب. الكفايات
القانون. يف املبينة األحوال يف إال اعتقاله أو حبسه أو إنسان اتهام يجوز ال (٧)

الحرية هذه استعمال ييسء أال برشط اإلنسان حقوق من والفكر الرأي حرية (١١)
القانون. بيَّنها التي الحدود يف

إدارتها. إليهم يوكل من ملصلحة ال املجموع، ملصلحة منشأة العمومية السلطة (١٢)
الرضائب. يف املساواة (١٣)

ونوابهم. البالد أهل بواسطة يكون أن يجب الرضائب تقرير (١٤)
ومراقبته. عمومي موظف كل محاسبة يف املجتمع حق (١٥)

والقضائية. والتنفيذية، الترشيعية، الثالث: السلطات بني الفصل (١٦)
وافق أي عرش»؛ السادس «لويس امللك عليها وافق التي الشعب حقوق هي هذه

إنكلرتا! يف األول» «تشارلس مثل نذًال كان ألنه ا؛ رسٍّ حاربها ولكنه جهًرا، عليها
استقالل كأن فرنسا، عىل يستعدونها األجنبية األمم إىل بعثوا وساسته ونبالءه فإنه
أحراًرا. يعيشوا أن عىل ين مرصِّ الفرنسيون كان إذا امللك نظر يف شيئًا يساوي ال فرنسا
امللك وحاول يفر، ال حتى امللك عىل الحراسة فأحكم الخيانة، بهذه الشعب وعرف

وردهما. عليهما القبض الشعب فألقى الفرار، وزوجته
… وأعدما باإلعدام عليهما وحكم وزوجته، امللك حوكم ثم

والكنيسة امللك يستعبده كان الذي «املوىل» وأصبح كله، اإلقطاعي النظام وألغي
سيد. أي «موسيو» والنبالء

الجديد املجتمع أثمرها التي النظريات هذه الثورة، «نظريات» نتدبر أن إىل نحتاج واآلن
إىل انترشت ثم القديم، املجتمع عىل الثورة بإعالن ١٧٩٨ يف ذروتها بلغت ثم فرنسا، يف

أوروبا. أنحاء
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وأشاعوا لحركاتها، ومهدوا كلماتها، وعينوا بلغتها، نطقوا كتَّاب للثورة كان لقد
يرون وكانوا الكنيسة، وطغيان النبالء، وخسائس امللوك، مظالم عىل املقدس»، «السخط
يخرتق النور شعاع ويرون ثقة، عن يكتبون متفائلني، السبب لهذا فكانوا املستقبل، رؤيا

عليهم. تخيم التي الظالم أكفان
الحرية، جميعهم احرتفوا وقد وروسو، وداملبري وديدرو فولتري منهم كثريين: كانوا

املنفى. يف أم السجن يف يقيمون أكانوا سواء الكتب، يؤلفون وهم حياتهم وقضوا
وبحرية يعذب، أو يرضب أال يجب الذي اإلنسان بكرامة باإلنسان، يؤمنون كانوا
نفسه يحكم أن يف الشعب وبحق يجحدها، أو العقائد ويعتنق يفكر أن يجب الذي اإلنسان

نبالء! أو ملوك إىل الحاجة دون
وجميع والصناعيني التجاريني طبقة الجديدة، الطبقة عواطف يحسون هؤالء وكان

والكهنة. واملوايل النبالء غري من ويتكسبون يعيشون الذي أولئك
كان إذ الديني، التعصب ملكافحة حياته وقف فقد صوتًا، أعالهم «فولتري» وكان
املحاكم وكانت الربوتستنت، يضطهدون والنبالء»، «امللك يؤيدهم الكاثوليك، من «الكهنة»
املخالفني ملعاقبة األدلة وتتمحل املزورة، الشهادة عن وتغيض القاسية، األحكام تصدر
بالرأي ويهيب أخرى، بعد واحدة القضايا هذه يتتبع «فولتري» وكان الكاثوليكي، للمذهب
اليوم إىل تزال ال الخزي» «اسحقوا وكلمته الضمري، حرية يحمي كي كلها أوروبا يف العام

والتعصب. االضطهاد سوى هذا الخزي وما لألحرار، شعاًرا
والرقي الحضارة بأن يقول وكان الحرية، إىل دعوة كلها «فولتري» مؤلفات وكانت
لم ولكنه سنة، عرشة بإحدى الثورة قبل مات وقد الثقافة، ثمرة جميعها هي واإلنسانية
بقيود العرش تقييد وإىل اإلنكليزي، الدستور مثل دستور إصدار إىل دعا وإنما إليها، يدع

االستبداد. دون تحول
يفسد ما أن الثورة، اعتبار حيث من هنا، واملعنى الطبيعة، إىل دعا فإنه «روسو» أما
االجتماعي النظام وهذا النبالء، واستبداد األمراء، وبذخ وامللوك، الحكومات، هو الناس
الطبيعة إىل والعودة النظام، هذا بإلغاء إال مساواة، وال رشف، وال عدل، فال املتمدين،
وعنده الكنيسة، تعصب أو الحظيات، جواهر أو القصور، بذخ تعرف ال التي الساذجة
الطبيعة عليه تميل بما يقنع ألنه صالح هو وإنما متدين، ألنه صالًحا يعد ال اإلنسان أن
هي والعلوم سيئة، حال كل عىل والحضارة حسنة، حال كل عىل والطبيعة الحاجات، من

… للحضارة السيئة الثمرات إحدى
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الحرية هو املجتمع لفساد العالج بأن يقول الذي «فولتري» بني عظيم وفرق
عن واإلقالع الطبيعة إىل العودة هو العالج بأن يقول الذي «روسو» وبني والتسامح،
يجب وأنه فاسد، املجتمع بأن القول يف يتفقان ولكنهما الفاسدة، الحضارة عادات
مات وقد الثورة، هو وقتئذ القائمة الظروف تلك يف كان اإلصالح ومنطق إصالحه،
نجح ولكن سنة، عرشة بإحدى الثورة قبل أي «فولتري»؛ فيها مات التي السنة يف «روسو»

السخط. تعميم يف كالهما
قبل أي ١٧٨٤؛ يف مات الذي «ديدرو» هو «روسو» من وأكرب «فولتري» من وأكرب

سنوات. بخمس الثورة
يؤلف كان فإنه البازغ، العلم قوة هي يرياها، لم رؤيا رأى ألنه منهما؛ أكرب كان
هو بلوغه يف يرغب كان الذي الهدف وكان مجلًدا، عرش سبعة يف الفرنسية املوسوعة
يبايل يكن ولم البرشية، املجهودات إىل تعزى التي الثقافة أنها باعتقاد املعارف تسجيل
التقدم يبايل كان ما بمثل «راسني» إشعار أو «شكسبري» أدب أو «أرسطوطاليس» فلسفة

«اخرتاع»: كلمة تحت املوسوعة يف قوله هنا ومن واالكتشاف، االخرتاع يف

والرابع عرش الثالث القرنني يف نجدها التي النافعة باملخرتعات ندين ال إننا
إىل وال الذهن، رجال نسميهم من بها يقوم كان التي األبحاث إىل عرش
أي امليكانيكية؛ الغريزة إىل املخرتعات هذه تعزى إنما ال، املفكرين. الفالسفة
املستقلني البعيدين الناس لبعض الطبيعة تمنحها التي اآلالت صنع موهبة إىل

الفلسفة. عن

هي: عديدة، عميقة معاٍن الكلمات هذه ويف

واالخرتاع. باالكتشاف املجتمع خدمة إىل تؤدي التي هي النافعة الثقافة أن (١)
وهو يكتب الذي الفن رجل من خري ويجدد، يخرتع الذي ذلك املصنع، يف الصانع (٢)

مكتبه. يف منفرد
وهذه الوسيلة هذه هو واملصنع وغاية، وسيلًة اجتماعية تكون أن يجب الثقافة أن (٣)

الغاية.

والحدادين والنجارين املاشية ومربي الجبن صانعي إىل يقصد «ديدرو» كان ولذلك
هذا يف ويجد وأهدافهم، وسائلهم ويرشح كلماتهم، وينقل صناعاتهم، ويبحث واملنجدين،
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ويناقشون أوقاتهم يقضون الكهنة كان التي الغيبيات بحث يف يجد مما خريًا الرشح
شئونها. يف بعًضا بعضهم

ورجال الحكماء بدراسة يرتقي اإلنسان وإىل والتسامح، الحرية إىل «فولتري» دعا
التسامح. إىل التعصب من وينقله أوروبا مزاج يغري أن واستطاع والفلسفة، العلم

تكرار يف وأكد والتبذخ، التصنع وكراهة الطبيعة إىل العودة إىلرضورة «روسو» ودعا
والحكومات. املجتمعات مظالم إال يفسدها ال حسنة البرشية الطبيعة أن

املجتمع ارتقاء أن وإىل املجتمع، خدمة يف يكون أن يجب العلم أن إىل «ديدرو» ودعا
البرشية. املعارف غاية هو

ثورة. إىل هذا كل وأدى
الفاحش الثراء عن كثري لغط يصاحبه الفقراء، نحو انحياًزا نجد الثورات جميع ويف
اشرتاكيٍّا يكن لم وإن االشرتاكية الوجهة يتجه تفكريًا أحيانًا نجد بل الفاحش، والفقر
وإىل الرق، إلغاء إىل تهدف كانت البرصة يف الزنج ثورة فإن والغاية، الربنامج حيث من
الشأن وكذلك جديدة، بحقوق لهؤالء باالعرتاف بالعبيد، األسياد أنزله الذي الفقر مكافحة
أيام ثم زغلول، سعد أيام ثم عرابي، أيام ثم مكرم، عمر أيام األربع؛ املرصية الثورات يف

.١٩٥٢ يف العسكرية الثورة
لنا ليجوز حتى الكربى، الفرنسية الثورة ويف اإلنكليزية الثورات يف الشأن هو وهذا
فيه، تنفجر الذي العرص كان أيٍّا ومظاهرها الثورة وقائع من الرغم عىل إنه نقول: أن

وشعاراتها. وكلماتها الثورة عواطف منها تشع اقتصادية بؤرة هناك كانت
الطبقة به تنادي والذي الثورات، جميع به تنادي الذي العدل ألن غريبًا؛ هذا وليس
بالضيق الدوام، عىل يتصل، العدل هذا كله، الشعب أفراد ألجل هو إنما بالثورة القائمة
بطرق باالحتكارات، لبعضالطوائف، الجائرة باالمتيازات بالرضائب، بالفقر، االقتصادي،

وتحرم! وتعطي وتفقر، تغني التي اإلنتاج
االقتصادي العدل رؤيا ونجد الثورات، جميع يف اشرتاكية إيماءات نجد السبب ولهذا

غائمة. الرؤيا كانت لو كما غموض، يف ولكن الثائر، الكاتب يحسها
األوروبية، العواصم عمت التي ١٨٤٨ ثورات تأتي أن إىل ذلك عىل الحال وتستمر

االشرتاكيني. والهدف الربنامج فنجد
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رجال خصومها، ويحطم مبادئها، ويضع لها، يهيئ كان الفرنسية الثورة تهب أن قبل
بالدعوة وذلك روسو»، جاك «جان إىل «داملبري» إىل «ديدرو» إىل «فولتري»، أمثال من الفكر
اإلقطاعي النظام ينكرها كان مساواة وهي الحقوق، يف الشعب أبناء جميع بني املساواة إىل
وحرمانها املدنية، الحياة من الكنيسة إخراج إىل بالدعوة وكذلك امللوكية، واالمتيازات
«ديدرو» يفهمها كان التي العرصية الحياة إىل بالدعوة وكذلك العديدة، امتيازاتها

واملعرفة. العلم عىل االعتماد أنها عىل و«فولتري»
مبادئ فإن روسو»، جاك «جان هو يعلم، ال حيث من الثورة إىل الدعاة أبرز وكان
واملساواة! واإلخاء، الحرية، الثالث: الكلمات هذه هي إليها نعزوها زلنا ما التي الثورة

روسو»! جاك «جان كلمات وهي
كلمة أية نجد ال ألننا ثورة؛ إىل يدعو أنه يدري يكن لم روسو» جاك «جان إن ونقول:
السابق النظام تناقض كانت ومؤلفاته حياته ثورة ولكن ذلك، عن مؤلفاته يف رصيحة
للحياة عامة مبادئ املؤلفات وهذه الحياة هذه أصبحت بحيث والدولة، املجتمع يف للثورة

الجديدة.
والنبالء امللك فيه ينغمس كان الذي الرتف من بدًال العيش، يف البساطة حياة

واألثرياء.
شأن من اإلكبار من بدًال العيش، وسذاجة الريف شأن من واإلكبار الطبيعة وحياة

وتكاليفها. برتفها املرهقة الحضارة وعادات املدن
واإلحساس الكهنة، عند نجده كما وليس الطبيعة يف نجده كما بالدين واإليمان

النبالء. عند الطبقي اإلحساس من بدًال البرش، نحو اإلنساني
الشعب. عىل والتعايل والقسوة الغلظة من بدًال واإلخاء، والحنان الرقة عىل واالعتماد
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بل الشعب، صف يف «روسو» بوقوف تنتهي أنها نجد املبادئ هذه نتأمل وعندما
ومن شعبية، واملجتمع الدولة مؤسسات وجميع واملدرسة الحكومة تكون أن إىل بدعوته

واملساواة. واإلخاء الحرية هنا:
وكان سويرسا، إىل هاجرت قد كانت قديمة فرنسية عائلة يف روسو» جاك «جان نشأ
الذي الوحيد القطر تكون تكاد الوقت ذلك يف سويرسا وكانت ،١٧١٢ يف جنيف يف مولده
يفتخر جاك» «جان كان ولذلك وعروش، ممالك كلها أقطار بني الجمهوري بالنظام يأخذ
عمره أمىض وقد جنيف». من «مواطن بعبارة ويردفه اسمه ويوقع مدينته، إىل بانتمائه
الذهني وطنه باريس فكانت وفنونه، بمشكالته الفرنيس املجتمع يف واشتبك فرنسا يف

الفلسفية. اتجاهاته ومعرتك
تعليم عن فضًال مدريس تعليم عىل يحصل لم إنه يقول: حياته يف املتأمل ويكاد
من نفسه به يعلم ما أحسن يختار جعله ذكاء عىل وكان نفسه، علم ولكنه جامعي،

واآلراء. باألفكار ويرحب عقله يفتح جعلته حياته ظروف أن كما املؤلفات،
أن الكاثوليك واستطاع الكاثوليكي، املذهب عىل الخارجني الربوتستنت من أبواه كان
أن عىل حمله ما النقائص من الدير يف رأى ولكنه مذهبهم، إىل يعيدوه وأن ديًرا، يدخلوه
هي واإلخاء الخري وحب والرشف املروءة أن عىل يستقر أن وعىل الدين، معاني يف يتأمل

الدين. كل
الطيبة أن منها فتعلم وأحبته، وأطعمته آوته بارة سيدة شبابه بداية يف عرف وكذلك
طيبون، الناس أن االجتماعي: ومذهبه حياته مبدأ العقيدة هذه وصارت اإلنسان، طبيعة
الفلسفية مركباته جميع تعود وتكاد واملجتمع، الحكومة ومظالم الحضارة تفسدهم وإنما

املبدأ. هذا إىل
املسيحية. يحب ولكنه الكنيسة، يكره ذلك بعد نجده ونحن

بالزواج. التقيد يكره ولكنه بالحب، يشيد وهو
أبناءه يحمل إنه حتى عميًقا، إحساًسا فيه يعيش الذي املجتمع بسوء يحس وهو
مسئوًال نفسه ويرى يراهم أن يطيق ال ألنه باللقطاء؛ تعنى التي املالجئ إىل ميالدهم عقب
عرشة بإحدى موته بعد الثورة غريته الذي الفاسد املجتمع هذا يف املستقبلة حياتهم عن

سنة.
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التي مؤلفاته ومن واالجتماع. والفلسفة الدرامة يف فألف باريس، يف األدب واحرتف
اتجاهاته: عىل عناوينها تدل

وفسادهم. البرش تعاسة إىل يؤدي والفنون العلوم تقدم أن

أيام فرنسا فيها تعيش كانت التي الظاملة الحضارة والفنون بالعلوم هنا يعني وهو
والفنون. العلوم هذه ثمرة هي الحضارة هذه أن باعتبار عرش» السادس «لويس

تقام أن يجب الحكومات إن فيه: يقول االجتماعي»، «العقد آخر: كتابًا يؤلف هو ثم
أي تعمل أال هو مضمًرا «عقًدا» الشعب وبني الحكومة بني وإن الشعوب، أغراض وفق

الشعب. يؤذي عمل
من نعرفه الذي هو الحق الدين إن فيه: يقول الرتبية عن «أميل» آخر كتابًا ويؤلف

الكنيسة. من وليس الطبيعة
كان الذي الفرنيس املجتمع أن منها نستنتج وأمثالها املؤلفات هذه نتأمل وعندما
للشعب بعقد مرتبطة الحكومة وأن سيئ، مجتمع هو اإلقطاع فيه وينتظم النبالء يسوده
باالمتيازات تحيا التي الكنيسة وأن طردها، وجب تفعل لم فإذا تخدمه، أن يجب بحيث
نصل كي الطبيعة يف التأمل إىل نحتاج إنما إليه، نحتاج ما هي ليست املمتلكات وتمتلك

الدين. حقيقة إىل تأملنا من
عن كتبه ملا ومحاكمته عليه القبض إلقاء بغية تعقبه يف الفرنسية الحكومة ورشعت
األخرى، األقطار إىل يتنقل صار هناك ومن سويرسا إىل ففر والحضارة، واملجتمع الدين

املجتمع. من منبوذ الحكومة من مطارد بأنه مؤلم إحساس عىل وهو
مؤلفاته ألن حزبه؛ ومن صفه يف كان املستقبل أن يدري يكن لم أنه الحقيقة ولكن

مًعا. والكنيسة الحكومة عىل للثورة وتهيئها النفوس يف تعمل خمائر كانت
يسوده آخر مجتمًعا ينشد والكنيسة والحكومة للمجتمع كراهته يف «روسو» وكان
أصبحت التي كلماته هنا ومن املكتظ، الشبعان مع املحروم الجائع فيه يكون فال العدل،

املساواة. اإلخاء، الحرية، الثورة: شعار
أحالًما! كانت مؤلفاته جميع إن نقول: أن ونستطيع

كان هو إذ االبتداعية؛ أي الرومانتية» «الحركة األدب يف يسمى ما هي األحالم وهذه
غري آخر، ودين أخرى، وحكومة أخرى، تربية له آخر مجتمًعا ويتخيل ويخرتع يبتدع

مخرتعاته. من هما الشعبية والحكومة والديمقراطية األشياء، هذه من الواقع
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وربما واألدباء، املفكرين بعرشات تحفل عرش» السادس «لويس أيام فرنسا كانت
للثورة: مهدوا الذين الثالثة هؤالء أبرزهم كان

يف عبًدا أصبح ولكنه حرٍّا، ولد اإلنسان أن يف رسالته تتلخص الذي روسو: جاك جان
من اآلن نفهمه ما هي الحقة املسيحية وأن الفرنسيني، والحكومة املجتمع نظامي

االشرتاكية.
املستغلني النبالء هؤالء بإلغاء املجتمع تغيري رضورة يف رسالته تتلخص الذي وفولتري:
العرش وهذا يخالفها، من كل وتضطهد التعصب إىل تدعو التي الكنيسة وهذه للشعب،

دستوري. برملان قيام يطيق ال الذي
نسلم أال يجب وأننا البرش، يغريان والصناعة العلم بأن يقول كان الذي وديدرو:
تحوي كانت التي للموسوعة تأليفه هنا ومن وحده، العلم عىل نعتمد وإنما بالخرافات،

عرصه. يف البرشية املعارف
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فقد وامللوكية، الكنسية بالحروب ممزقة أوروبا كانت و١٧٥٠ ١٥٥٠ سنتي بني فيما
تعاني كانت كما والكاثوليك، الربوتستنت بني نشبت التي باالنشقاقات منكوبة كانت
إىل األملانية األرض ضم أنه عىل املجد يفهمون كانوا الذين الصعاليك امللوك أطماع أيًضا

العكس! أو إنكلرتا إىل اإلسبانية املمتلكات ضم أو العكس، أو فرنسا
وتؤيد الجديد، الربوتستنتي املذهب محو عىل تحض الكاثوليكية الكنيسة وكانت

ذلك. إىل تهدف التي الحروب
والكنيسة. امللوك بسبب وجوع فقر أوروبا وعم

الحرب دعاة الصعاليك، امللوك تعرف ال التي الجديدة» «الدنيا هي أمريكا وكانت
االحتكارات. من سنة ١٦٠٠ بعد لها تجمعت التي األوروبية الكنيسة قوة تعرف وال والدم،

الديمقراطية. الجمهورية الحكم: يف مذهبها كان
املذهبية. الحرية الدين: يف مذهبها وكان

عام. كل إليها يهاجرون األوروبيني من ألوف كان ولذلك
الثالث» «جورج امللك وكان بريطانيا، ممتلكات من جزءًا املتحدة الواليات وكانت
الربيطانية للحكومة وأن وصولجانه، وعرشه بتاجه يعرتفوا أن يجب األمريكيني أن يعتقد
أحرار، أنهم يعتقدون كانوا األمريكيني ولكن األمريكيني، عىل الرضائب فرض يف الحق

ورضائهم. باستشارتهم إال رضيبة عليهم يفرض أن ألحد يجوز ال وأنه
أن ووجدت حروبها، ينهضبأعباء املال من مقدار إىل الربيطانية الحكومة واحتاجت
ولكن األمريكيني، عىل الرضائب بعض ففرضت كثريًا، تحملوا قد بريطانيا يف الربيطانيني
إلغائها يف ولكنها الرضائب، وألغت الربيطانية الحكومة وخضعت للمعارضة، هبوا هؤالء
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األمريكية املستعمرة عىل الرضائب يفرض أن حقه من أن يقرر أن عىل الربملان حملت
املتحدة». «الدول االسم: صحة أو وحقيقة املتحدة» «الواليات اآلن: نسميها التي

اإلنكليزي للربملان وأن مستعمرة، بالدهم أن عىل اإلرصار هذا داللة األمريكيون وفهم
والقرى، املدن من وغريهما ونيويورك بوسطن عىل الرضائب يفرض أن لندن يف

… واستعدوا
ولكن األمريكية، املوانئ إىل الوارد الشاي عىل خفيفة رضيبة الربملان وفرض
الربيطانية بالقوات اصطدموا ثم الشاي، وأحرقوا الرضيبة، هذه تأدية رفضوا األمريكيني

اإلنكليزية. السفن وأحرقوا الجنود، بعض وقتلوا
الذين لألمريكيني عقابًا بوسطن ميناء إقفال لندن يف اإلنكليزي الربملان أعلن وهنا

عليهم! يفرضها التي الرضائب دفع يأبون
الجيوش ضد الحر األمريكي الشعب يقود العظيم «واشنطون» وكان الحرب، ونشبت

النهاية. يف انهزمت التي اإلنكليزية
،١٧٧٦ سنة يف املتحدة الواليات دستور ووضعوا االستقالل، وأعلنوا الزعماء واجتمع

فيه: ما أهم وهذا

ملنع أو معني، دين الحتضان قانونًا يسن أن «الكونجرس» للربملان يجوز ال (١)
آخر. دين ألي الحرة املمارسة

الصحافة. حرية أو الخطابة حرية تحديد للربملان يجوز ال (٢)
حقه أو السلمية، االجتماعات يف الشعب حق بشأن قانونًا يسن أن للربملان يجوز ال (٣)

ظالمتها. رفع أو أخطائها لتصحيح الحكومة إىل العرائض رفع يف
السالح. حمل من الشعب منع للربملان يجوز ال (٤)

الحرب مدة أما السلم، مدة رىضأصحابها بعد إال املنازل يف الجنود إيواء يجوز ال (٥)
قانون. عليه ينص لنظام وفًقا إال هذا يجوز فال

هذا أكان سواء واملمتلكات، واألرزاق واملنازل األشخاص حرمات انتهاك يجوز ال (٦)
املرشوعني. غري باالعتقال أم بالتفتيش االنتهاك

إال أخرى، شنيعة جريمة أي أو قتل جناية عن يجيب كي أحد اعتقال يجوز ال (٧)
كربى. محلفني هيئة من حكم بعد

أو حياته يحرم أن يجوز ال كما نفسه، عىل شاهًدا يكون أن عىل إجباره يجوز وال
القانون. عليها نص التي الوسائل بغري ممتلكاته أو حريته
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العادل. التعويض دون الخاصة املمتلكات عىل االستيالء للدولة يجوز ال (٨)
محاكمة يف الحق للمتهم يكون الجنائية، باملحاكمات الخاصة اإلجراءات جميع يف (٩)
الجريمة، فيهما وقعت اللذين واملركز الوالية يف نزيهني، محلفني هيئة أمام وعاجلة، علنية
تعيني يف الحق له كما الحضور، عىل مصلحته يف الذين الشهود إجبار يف الحق وللمتهم

عنه. املحامني
التي الحقوق لسائر اإلنكار الدستور يف الحقوق بعض تعديد من يفهم أال يجب (١٠)

شأنها. من التصغري أو الشعب يملكها

املقدسة: الكلمات هذه هذا، االستقالل» «إعالن مقدمة يف وجاء

متساوين، خلقوا قد الناس جميع أن وهي البديهية، الحقائق بهذه نؤمن نحن
عنها، النزول أنفسهم هم يملكون ال حقوًقا جميًعا وهبهم قد خالقهم وأن
تقوم إنما الحكومات وأن السعادة، وابتغاء والحرية، الحياة، الحقوق هذه ومن
سلطانها تستمد إنما الحكومات وأن الحقوق، هذه تصون كي الناس بني
محو شكلها، يكن مهما حكومة، أية انتوت فإذا املحكومني، رضاء من املرشوع
حكومات مكانها ويقيم يمحوها، أن أو يغريها، أن للشعب فإن الحقوق، هذه
سالمته للشعب يكفل نحو عىل سلطاتها وتنظم املبادئ هذه إىل تستند أخرى،

وسعادته.

الثورة. معنى إىل إيماءة الكالم هذا ويف
املتحدة، الواليات رجال أعظم «لنكولن»، نسمع حني ترصيًحا يعود اإليماء هذا ولكن

:١٨٦١ سنة يف يقول

الحكومة بأخطاء الشعب هذا ضاق وكلما يقطنها، الذي للشعب ملك البالد هذه
الثوري حقه أو تعديلها، يف الدستوري حقه يستعمل أن فله مساوئها أو القائمة

هدمها. يف

رئيس ويعلنه الحق بهذا ينطق أن األمريكيني مفاخر ومن للشعوب، حق الثورة
«لنكولن». العظيم حكومتهم

لالستعمار. إنكار هي هذا: من أكثر هي األمريكية الثورة ولكن
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مستعمرة أمريكا من الجزء هذا يعدون كانوا اإلنكليز ألن وشبت هبت أنها ذلك
الحق. هذا عليهم األمريكيون وأنكر عليها، الرضائب فرض يستطيعون لهم خاصة

مرصي كل عىل يجب الذي بني» «توم العظيم كاتبها األمريكية الثورة أنجبت وقد
امللوك. عن يقوله ما يعرف وأن يدرسه أن

الحكومة وأن يفسدون، امللوك أن فيه أثبت اإلنسان» «حقوق بعنوان كتابًا ألف فقد
ولكنها دمه، بإهراق الربيطانية الحكومة عليه وحكمت الديمقراطية، الجمهورية هي املثىل

التنفيذ. تستطع لم
ظلم.» بطبيعتها هي الوراثية الحكومات «جميع بني»: «توماس قال

هولندا إىل ترسل ألنها نفسها؛ من إنكلرتا تضحك حني بعيًدا الوقت يكون «لن وقال:
هنا يعني (وهو ملوًكا! منهم تصنع كي رجال عن تبحث برونزويك أو زيل أو هانوفر أو
يفهمون ال هؤالء أن مع العام، يف جنيه مليون ذلك يف وتتكلف الثالث)، ووليم األول جورج
يف خفراء يكونوا ألن تؤهلهم تكاد ال كفاءتهم أن ومع مصالحها، وال قوانينها وال لغتها

مرص! عىل الكالم هذا أصدق كان وما القرى!»

64



أمريكي ثائر بني: توم

قلوبنا، يف حيٍّا يزال ال هو إذ يمت! لم ولكنه ،١٨٠٩ سنة يف ودفن ،١٧٧٤ سنة يف ولد
خالًدا!1 حيٍّا

دلهي، أو بكني، أو لندن، أو القاهرة، يف محرتمة مكتبة أية إىل نقصد أن ونستطيع
مؤلفات اإلنسان»، و«حقوق العقل» «عرص مثل عظيمة مؤلفات له أن فنجد باريس، أو
بحكم يشء كل قبل وتنادي والعدل، واإلخاء واإلنسانية بالرشف صفحاتها تنادي حية

العقل.
حمل عرصنا، يف الناس من أحد اسمه يعرف ال صعلوك، ملك إنكلرتا يف كان وقد
من «توم» ونجا باإلعدام! بني» «توم عىل يحكم أن عىل اإلنكليزي القضاء أو الحكومة

فرنسا. إىل بالفرار املشنقة
يبعث هو بل قلوبنا، يف حيٍّا بني» «توم اسم وبقي الصعلوك، هذا اسم نسينا وقد

املوتى. من للماليني عرصنا يف الحياة
عامليٍّا. بل أمريكيٍّا ومات إنكليزيٍّا بني» «توم ولد

هناك وليس لنكولن»، «أبراهام سوى بني» «توم من أعظم هو من أمريكا يف وليس
وكالهما للظالم، مكافًحا كان كالهما بني». «توم سوى لنكولن» «أبراهام من أعظم هو من

اإلنسانية. الرؤيا يرى كان

منري ترجمة فاست، هوارد تأليف بني»، توم «املواطن راجع: وآثاره بني» «توم حياة يف للتوسع 1

بريوت. للماليني، العلم دار البعلبكي،
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وعاد البيت من وفر وكرب، فقر يف أبيه مع وعاش صغرية، قرية يف إنكلرتا يف ولد
يمسك ما عليه تدر تكن لم التي الحقرية، اليدوية الصناعات فعرف وترشد، وتصعلك إليه،

… يستقر لم ولكنه للرضائب، جابيًا يعمل أن استطاع وأخريًا الجوع، من بطنه به
الصبي وعرف لندن، يف — الفيلسوف العالم األديب — فرانكلني» «بنيامني وكان
عن سأله وهناك إليه، فقصد آثاره، ذلك قبل يعرف وكان مقامه، بني» «توم الشاب
فقط، العيش يجد لن بأنه «فرانكلني» فأجابه فيها؟ العيش يجد أن يمكنه وهل أمريكا،
عطل، عليها يطرأ ال وأعمال حدود، لها تعرف ال بالد هناك أيًضا، الحرية سيجد إنه بل
القدر يواجهون وخرجوا والكهنة، امللوك طغيان من فيها ملا أوروبا تركوا أحرار وناس

… ونجحوا! الدنيا، ويقتحمون
إىل وصعد موانيها، أحد إىل وقصد إنكلرتا، غبار من حذاءيه الشاب الصبي ونفض
عليه وعرض القبطان إىل فصعد نيويورك، إىل اإلبحار تزمع رشاعها بسطت قد سفينة
فوجد الصفقة ووزن القبطان، وتأمله … األمريكي امليناء إىل نقله لقاء بالسفينة الخدمة

فقبله. منها، كاسب أنه
وتناول القلب، مملوء الجيب، فارغ وهو األمريكية، األرض عىل بني»، «توم وهبط

السابق. جوعه من أغناه ما ووجد عمل، من يده يف وقع ما كل
وراء تركها التي القديمة بالدنيا وقارنها الجديدة، الدنيا هذه الشاب الصبي وتأمل
محافظون، إنكلرتا ويف وعمل، ثراء أمريكا ويف وتعطل فقر إنكلرتا ففي األطلنطي: املحيط

القيود. من تخلو ولذلك التقاليد، من تخلو جديدة بالد … أحرار أمريكا ويف
واالستقالل الحرية عن سكانها يتحدث والية عرشة ثالث وجد فإنه هذا! من وأكثر

الربيطانية. اإلمرباطورية عن واالنفصال
اإلنكليز؟ يحكمهم فلماذا اإلنكليز؟ مثل البرش من هم أليسوا

اإلنكليز؟ حق من هي كما حقهم من الحرية أليست
يدعو وعقله، بقلبه أمريكيٍّا وأصبح الجديدة، املبادئ هذه بني» «توم نفس وترشبت
الذين األحرار الخطباء إىل يستمع وهو يوم، ذات نفسه ورأى اإلنكليز، عىل الثورة إىل
امللك عىل وحمل خشبة، فاعتىل عقله، وثار قلبه، فحمي امليادين، يف الثورة إىل يدعون
فلعنه، أمريكا، استعمار يريد الذي السمني امللك … إنكلرتا عرش يتبوأ الذي األصل األملاني
ويبني! يفصح لسانًا له أن اللحظة هذه يف عنه وعرف للملوك، املزعوم اإللهي الحق وأنكر
قلمه أن يعرف كان ولكنه فيه، فانتظم اإلنكليز، ملقاتلة جيًشا األمريكيون وألف

«التعقل». بعنوان كتابًا وأخرج فجرده سيفه، أمىضمن
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الذي الشعب بروح كتبه فإنه العام، االشتعال بعثت التي الرشارة الكتاب هذا وكان
للنفس، النفس حديث الكتاب فجاء بلغته، ويتكلم آماله، ويؤمل عواطفه، قلبه يف يكنه

للمتشككني. اليقني ورشح للمرتددين، الحرية ودعوة
إلنسان يجوز رشف، وبأي عدل وبأي حق بأي الكتاب: هذا يف بني» «توم ويتساءل
األمر ويل ماليني! كنتم ولو جميًعا رأيكم فوق رأي يل ملٌك، أنا ويقول: الناس يف يتحكم أن

ماليني؟! وأنتم الطاعة وعليكم فرد، وأنا
األول امللك أن ولنفرض الوراثة؟ بقوة الحكم يتوىل أن مللك يجوز كيف ويتساءل:
أيًضا سيكونون األحفاد وأحفاد واألحفاد األبناء من سالئله جميع فهل عاقًال، عادًال كان

عقالء. عادلني
التي واملفاسق الرسقات من وأنواًعا والخسة، الجنون من ألوانًا القارئ عىل ويرسد
الحال، بهذا نرىض لن فإننا تعقلنا وإذا نتعقل، أن يجب ويقول: إنكلرتا، ملوك ارتكبها
بضعة كل أو عام كل يحكموننا من نختار الجمهوري، النظام هو السليم الحكم وإنما

… أساءوا إذا أو أحسنوا إذا نطردهم أو نبقيهم ثم أعوام،
الحرية مذهب الثورة، مذهب جديًدا؛ مذهبًا فيه فيجدون الكتاب هذا الجنود ويقرأ

الجاللة! صاحب هو أخريًا والشعب أوًال والشعب والجمهورية،
التي الكتب يؤلف أن استطاع وكيف بني»؟ «توم تعلم أين ونتساءل: نقف هنا ولكن

القرون؟ بل السنني عىل وتخلد القارات، وترج األمم، تهز
الرجل؟ هذا تعلم أين

ميزته! هذا ويف يتعلم! لم
الشعوب هذه تكون حني الشعوب، حركات ولكن ميزة، الجهل بهذا نعني وال
تحتاج الحركات هذه وتقيد، وتحرم، وتذل، تجوع، الظلم، يف غارقة الظالم، يف منغمسة
كتب إذا حتى عواطفها، عىل وينطوي إحساساتها، ويحس آالمها، يتألم الذي الكاتب إىل
غضبها عن بها تعرب التي اللغة وأكسبها شهامتها، وبعث جراحها، وهاج بمعانيها، نطق

وانتهاضها. وإرصارها
املتعالية العيشة تلك وعاش أوكسفورد» «جامعة دخل قد كان بني» «توم أن لو
منها يشمئز كان أنه األرجح بل الجماهري! يخاطب كيف عرف قد كان ملا املرتفعة،
املجاز لغة و«أديسون»، «ستيل» بلغة يكتب أن عندئذ يستطيع وكان عنها، ويعزف
إذ قلوبها، إىل الوصول عن يعجز كان ولكنه الخالبة، والتورية الرباقة، واالستعارة األنيق،

منها! ليس هو
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الجماهري، هذه عرف وبكى، وتعرى وحفي وجاع الفقر، عرف الذي بني» «توم ولكن
له! فاستجابت جراحها إىل جرحه ومن قلوبها، إىل قلبه من فكتب

والشهامة بالرشف الجماهري له اهتزت الذي هذا كتابه نقرأ سنة، ١٧٠ بعد زلنا، وما
والرصخة الحكيمة، والكلمة املقنعة، والرصاحة البليغة، السذاجة فنجد والشجاعة

اإلنسانية!
تحكمنا؟ حق وبأي وملاذا؟ ملك! أنت

ورشدهم سكانها ونهب إنكلرتا غزا سنة، خمسمائة قبل لص، جد لك كان أألنه
وقتلهم؟

أمريكا؟ أنت تحكم حق وبأي
ألمريكا ليست الثورة هذه إن لهم: ويقول األمريكيني الثائرين يف الرشف يناشد وهو

لإلنسانية! إنها كله. للعالم إنها … فقط
فلسفية نظريات وتختمر قلبه فتدخل ويفهمها، الشارع رجل يقولها ساذجة كلمات

الكالم. صناعات عىل تعلو جديدة
أعذبه! وما أغربه ما األلقاب»، يف «تأمالت بعنوان: املجالت إحدى يف مقاًال يكتب وهو
السمني، الباشا وعن الرفيع، املقام صاحب عن يتحدث عامني، مرصقبل يف معنا كان لكأنه

املستكرش! البك وعن
به! طربًا جوارحنا من جارحة كل تتذبذب قلوبنا، يف رنني له حي، كتاب إنه

ينترصاألمريكيون أن وبعد اإلنكليز، ويحارب القلم، حمل أن بعد السالح، يحمل وهو
وعقله! بدمه يغذوها كي إليها فيقصد فرنسا، يف الكربى الثورة عن يسمع

االستعمار تطرد التي ألمريكا هو الحرية! ينشد شعب دعاه أينما كله للعالم هو
للجمهورية وهو السادسعرش! لويس املتوج الصعلوك تقتل التي لفرنسا وهو اإلنكليزي!

!… الشعب هو الجاللة صاحب إن تقول: التي
أمريكا، استقالل أعلن أن بعد إنكلرتا، عىل يعرج فرنسا إىل يقصد أن قبل ولكنه
الكاهن منهما عليها: حمال قد كانا الكتَّاب من اثنني ألن الفرنسية؛ الثورة عن يدافع كي
هراء؛ هي الفرنسية، الدعوة هذه واملساواة، والحرية اإلخاء دعوة إن قال: الذي «مالثوس»

بعًضا! بعضهم يأكل أن يجب الناس ألن
كله، الفرنيس الشعب عىل بل الثائرين، عىل افرتى الذي «بورك» فهو الثاني أما
الوطن، أعداء عىل قاسية أحكاًما أصدرت قد كانت الثورة محاكم ألن بالتوحش؛ واتهمه

الجمهوري! النظام عىل امللوك حكم آثر أن الدفاع يف إرسافه من وبلغ

68



أمريكي ثائر بني: توم

بعنوان: كتابًا وأصدر «بورك»، مزاعم عىل الرد يف فرنسا عن دفاعه بني» وحرص«توم
اإلنسان». «حقوق

الحاكمني قلوب يوغر ما أمريكا، يف املاضية بني» «توم حياة ويف الكتاب، هذا يف وكان
اإلنكليزي، الوطن أي للوطن؛ خائن بأنه العامة الدعوى عليه رفعت ولذلك إنكلرتا؛ يف

باإلعدام! عليه وحكم
… املشنقة من ونجا ففر فرنسا، إىل بالفرار الحكم صدور قبل له ونصح

صائحني البرش من أمواج غمرته حتى الفرنسية، األرض قدماه وطئت إن هو وما
أمريكا! لتحي الجمهورية! لتحي الجمهورية! بني» «توم هاتفني:

… فرنيس أو إنكليزي أو أمريكي «توم» إن تقل: وال
الفرنسيون اختاره ولذلك يشء! كل قبل إنسان هو إذ والوطنية، القومية فوق إنه

الدستور! وضع كلفت التي التأسيسية الهيئة يف عنهم نائبًا
يف الفرنيس الدستور وضع يف يشرتك «فرنسيٍّا» نائبًا صار أن بعد — أنه بد وال
كانت اإلنسانية من موجة أن بد وال املاضية، حياته ذكر قد — الجديد الجمهوري النظام

… الذكرى هذه يف تغمره
لندن! يف الكورسيهات يصنع كان لقد
البالية! األحذية يرمم إسكاًفا وكان

له! والده رضب من يفر وكان
سفره! بأجر السفن عىل يخدم كان

لذة فعرف السعادة، من األول العام تتم أن قبل وماتت وتزوجها، خادمة أحب ولقد
الفراق! ولوعة الحب

خالًدا! كتابًا وألف الصحافة يف واشتغل
اإلنكليزي! لالستعمار مجاهًدا السيف وحمل

الرجال من األلوف فيلقى الفرنسية، اللغة يجهل وهو فرنسا، يدخل ذا هو وها
الجمهورية! لتحي بني! توم ليحي أي ريببليك!» فيفال بني»! «فيف«توم يهتفون: والنساء

القلوب! ملك ملك، ألنه األعناق عىل ويحملونه
وكان بها، سعد التي باملتع عامرة هي كما فيها، تربى التي بالكوارث عامرة حياة

وسعيًدا. حكيًما
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يقرر الذي املجلس هذا يف اإلنكليزية، يعرفون الذين النواب أحد جنب إىل يقعد وهو
الدستور بقواعد يأخذوا حتى األشخاص يوجه أن ويحاول يسأل وهو لفرنسا، الدستور

األمريكي.
هوجاء الغضب كلمات وتخرج الغبار، يستطري الثورة جو ويف املعارضة، يجد ولكنه

املناقشات! تحتد عندما مجنونة
«خائن»! ألنه عليه؛ القبض يلقى الجنون هذا من نوبة ويف

باريس! يف السجن يف به ويزج
كثريًا. ويبكي كثريًا! بني» «توم يفكر السجن سكينة يف وهناك

وليس الظالم، عقولها يغمر ونيويورك، ولندن باريس يف الجاهلة، الجماهري هذه
بالشعوب، لالستبداد امللوك بها يتذرع كان التي األساطري تلك عىل مقصوًرا الظالم هذا
كان التي الدينية األساطري يعني وهو الجماهري، بهذه تستبد أخرى أساطري هناك فإن

الشعب! أموال بها يبتزون الكهنة
مظاملها يف تقل ال أنها ويعتقد الكنائس، يكره كان ولكنه ملحًدا، بني» «توم يكن ولم
إنكلرتا يف سواء — كانت الكنائس أن االعتقاد هذا عىل يحمله ما أكرب وكان العروش، عن
العرش استبداد تؤيد كما باألمريكيني، االستبداد يف اإلنكليزي العرش تؤيد — فرنسا أو

الفرنيس؟ بالشعب الفرنيس
وليس بالحقائق نعيش أن يجب إننا … غايته عىل اسمه يدل العقل» «عرص وكتابه

بالعقائد.
حرٍّا اإلنسان يكون أن وإىل الشخيص، للضمري الدين يكون أن إىل فيه دعا وقد
الحرية إىل الدعوة وأن تتجزأ، ال الحرية أن وإىل كاهن، هللا وبني بينه ليس عقيدته، يف
سواء — التقاليد دعاة املحافظني وأن الدينية، الحرية إىل دعوة ترافقها أن يجب السياسية
يتطور حتى الدائم التغيري إىل تحتاج الدنيا ألن البرش؛ أعداء هم — الدين أم السياسة يف

ويرتقي. اإلنسان
أمريكا إىل فعاد باريس، يف األمريكي السفري له توسط أن بعد السجن، من وخرج

.١٨٠٩ سنة يف دفن حتى وكتاباته، بنصائحه الجديد الشعب هذا يرعى بقي حيث
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ألنها املألوفة؛ الثورات من أكرب ١٩٢١ يف أتاتورك كمال أشعلها التي الرتكية الثورة كانت
املجتمع. يف التغيري إىل تجاوزته بل الحكم، نظام يف التغيري عىل تقترص لم

الحكم يتوىل عربية أقطاًرا تضم إمرباطورية ١٩١٤ قبل ما إىل الرتكية الدولة كانت
له املسلمني، عىل «خليفة» — اإلمرباطور أي — «السلطان» وكان الرتكي، العنرص فيها

السياسية. املدنية سلطته فوق دينية سلطة
والترسي، املرأة، عىل الحجاب رضب من نفهمها، كما «الرشقية» الحياة تحيا وكانت
الخليفة إرادة إىل يستند الذي االستبدادي والحكم الصناعي، اإلنتاج دون الزراعي واإلنتاج

إلخ. … الصحافة وتقييد االرتقائية، اآلراء ومكافحة الربملان، دون
لم إذ سنة، بمائتي األوان قبل والفناء باملوت تنذر اإلمرباطورية هذه أحوال وكانت
من كلها يمنعها كان اقتسامها عىل الدول تحاسد ولكن يشء، البقاء عنارص من لها يكن
منفذ العثمانية الدولة موت يف يكون أن من الدول خوف ثم االقتسام، هذا يف الرشوع
كان وفرنسا، بريطانيا تحسه كانت الذي الخوف هذا املتوسط، البحر إىل الروس لخروج
تحقيق من روسيا، الضخم، العمالق هذا يمنع حاجًزا إبقائها عىل الدولتني هاتني يبعث
انحاللها يف وهي العثمانية، الدولة بقاء يف تجد كانت االستعمارية األمم إن بل املنفذ، هذا

منها. جزءًا تعد كانت التي العربية األقطار الستغالل فرصة وفسادها،
إذا حتى عمرها، من أكثر تعيش العثمانية اإلمرباطورية جعلت العوامل هذه كل
األمم ضد أملانيا إىل اإلمرباطورية هذه وانضمت ،١٩١٤ يف األوىل الكربى الحرب جاءت
اتفاقات تعقد أن وإىل عليها، العربية األقطار تثري أن إىل األمم هذه احتاجت الغربية،
رأينا ولذلك روسيا، ضد حاجًزا لتظل حياتها عىل اإلبقاء مع ولكن لتحطيمها، سياسية
تحتل اليونان رأينا كما العثمانية، الدولة بجيوشهن يحتللن وفرنسا وبريطانيا إيطاليا
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الدول يمكن التي العنارص بقاء عىل حرًصا السلطنة، بقاء مع ولكن ،١٩٢١ يف أزمري
استغاللها. االستعمارية

قد وكانت قش، من بثقافة تحيا قش، من سلطان عليها يتوىل قش، من دولة كانت
عليها. املنترصون طلبه ما بكل سلمت

عرصية، ليست بالده أن يفهم كما العرصية، الحضارة يفهم كان رجل بقي ولكن
الرجل هذا وكان عرصية، غري ألنها إال يعزى ال القادم فناءها بل القائم، ضعفها وأن

«أتاتورك»!
عرصيٍّا. مجتمًعا تركيا استقالل فوق ينشد «أتاتورك» كان

من تتألف وحدة هي وإنما غربية، أو رشقية ليست أنها عىل الحضارة يفهم وكان
ال الرشقية، األمم يف درجاتها وأسفل الغربية، األمم يف توجد درجاتها أعىل وأن درجات،
يف الحكم تركوا ألنهم ولكن العنرصية، امليزات يف الغربيني عن ينفصلون الرشقيني ألن

واملرض. والجهل بالفقر الشعوب قوى حطموا الذين املستبدين امللوك أيدي
من الرشقي اإلقليم يف يرابط الذي الفيلق قيادة يتوىل أتاتورك» «كمال وكان
زحف ثم يسلم، لن أنه هو أعلن الغربية، الدول بطلبات السلطان سلم فلما األناضول،

اليونانيني. وطرد «إزمري» عىل بفيلقه
وأنه كافر! أنه وأعلنت أتاتورك»! «كمال يغتال ملن مكافآت عن استامبول وأعلنت

عرابي.) ثورة يف حدث (كما عاٍص!
استامبول عىل يتغلب أن استطاع القوة، وبحق الحق بقوة أتاتورك»، «كمال ولكن
يستبدلوا أن عىل العواصم هذه جميع يف الساسة وأجرب وأثينا، ورومة ولندن وباريس

الرشيفة. لوزان معاهدة املهينة فرساي بمعاهدة
الرتكيني. واملجتمع الحكومة يغري كمال ورشع

أنحاء يف أرسته وتفرقت معه، النساء بمئات قرصه من خرج الذي السلطان فخلع
الحرف، يتعلمون منهم العقالء ورشع أباد، حيدر إىل القاهرة إىل باريس من العالم،
وقضاء الشوارع، يف والتبخرت واألخرض، باألحمر التزيي من بدًال الحالل، العيش ويكسبون
ويكسبون للمجتمع، ينتجون صالحني ناًسا وأصبحوا القصور! ملذات يف والليل النهار

والعرق. الكد من الحكمة
بني يفصل الدين ألن وذلك الدولة، من الدين فصل الجمهورية، أعلن أن وبعد
الصواب هو موضوعها ألن العرصية؛ للدولة السياسة موضوع وليسهذا والحرام، الحالل
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عىل فيعلوان والحرام الحالل أما الحر، والرأي املناقشة يف الحق يقرران وهما والخطأ،
الحر. والرأي املناقشة

املقدس الكتاب نقل حني فعل أن «للوثر» سبق كما الرتكية، اللغة إىل القرآن ترجم ثم
األملانية. اللغة إىل الالتينية اللغة من

املجالس ألغى كما املدني، الزواج مع بقاء لها يعد لم التي الرشعية املحاكم وألغى
ملحد؛ أو يهودي أو مسيحي أو مسلم الدولة أمام تركيا يف يعد ولم املسلمني، لغري امللية

فقط. أتراك الجميع ألن
رصامة يف للمرأة الحجاب تقاليد يلتزم السابق الخالفة أو السلطنة نظام وكان
يف تسري واحدة عربة يف جنب إىل جنبًا يقعدا أن للزوجني يجوز يكن لم حتى عجيبة،

ابنته! مع األب أو أخته، مع لألخ هذا يجوز يكن لم كما الشارع،
ومناصبها الصغرى الدولة وظائف يف املرأة واستخدم كله، الحجاب «كمال» فألغى

وزيراته! إحدى أديب» «خالدة وكانت الكربى،
للقضاء األساس وجعلها الرتكية، اللغة إىل والجنائية املدنية سويرسا قوانني وترجم

املحاكم. يف
الدينية. والطرق واألربطة التكايا وألغى

العزيز عبد بذلك يقول كان كما الالتينية، الحروف العربية بالحروف استبدل ثم
الحروف، هذه تعلموا إذا إال السجن من الخروج املسجونني وحرم عندنا، «باشا» فهمي

أيًضا. استعمالها إىل الصحف واضطرت استعمالها، عىل املوظفني أجرب كما
فشنقهم! تكفريه إىل املشايخ بعض وعمد بالطربوش، القبعة استبدل ١٩٢٥ ويف

مفاوضة! بال األجنبية االمتيازات جميع وأبطل
ومتاحف! مدارس إىل السالطني قصور وأحال

الوطنية «الجمعية أصبح الذي النواب بمجلس واكتفى الشيوخ، مجلس وألغى
من بها كان حتى الجمعية، لهذه االنتخابات يف الجنسني بني املساواة وعمم … الكربى»

… امرأة عرشة سبع النساء األعضاء
واملرأة. الرجل بني املواريث يف املساواة وعمم

الرشكات. من الكثري وأمم
واأللقاب. الرتب وأبطل

الفالح! هو وإنما الجمهورية رئيس هو ليس البالد سيد إن :١٩٣٢ يف وقال
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الحكومة نظامي يف التغيري هذا كل استوعبت ثورة كله العالم تاريخ يف وليس
واملجتمع!

أتاتورك»، «كمال بعد الوراء إىل خطوات بضع رجعت قد الرتكية الحكومة أن ومع
وحكومتهم، وأخالقهم، وصناعتهم، وزراعتهم، ومدنهم، بيوتهم، يف أصبحوا األتراك فإن
بالعقل تعيش ولكنها القديمة، وتقاليدها وعقائدها بعاداتها، تسكر ال حرة، عرصية أمة

واملنطق. والرأي
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هم أو يعرفونها، أسالفنا يكن لم جديدة، كلمات وأقالمنا ألسنتنا عىل عرصنا يف تجري
واملعاني الحارضبيننا تداولها أما فحسب، املعاجم كلمات من كانت لو كما يذكرونها كانوا
يعرفه يكن فلم هذا كل أما فيها، تعبئها التي االجتماعية والقوات تحملها، التي الجديدة

أسالفنا.
كلها واملساواة، والحرية واإلخاء والنقابة، والدستور والعمال، الشعب كلمات إن
وباملعاني به، نستعملها الذي بالتداول يستعملونها يكونوا لم أسالفنا ولكن عربية، كلمات

بها. نلصقها التي
واملسئولية، والشخصية، والجمهورية، والديمقراطية، الربملان، كلمات هناك إن ثم
معجًما تجد ولست العرصية، مخرتعاتنا من جميعها وهي والتطور، واألرسة، واملجتمع،

يعرفونها. أسالفنا يكن لم تحملها التي املعاني ألن يذكرها؛ قديًما عربيٍّا
طبقات عىل تدل إنما الجديدة بمعانيها أو الجديدة بألفاظها الكلمات هذه وجميع
أسالفنا يكن لم ما املعاني من تحمل لذلك وهي جديد، إنسان عىل أقول وأكاد جديدة،

يعرفونه.
ويعيش للقدر يستسلم فالًحا هو ليس إذ عرصنا؛ يف جديد إنسان «العامل» فإن
يفتح القديم الخباز أو الحداد أو النجار ذلك هو ليس وكذلك مطلقة، أمية يف بالعقائد
الفعلة بعض فيستخدم يبلغه وقد الثراء، ينشد مستقالٍّ بنفسه ويعمل مخبزه أو دكانه
ويكد، يعمل أن دون يرأس بأن قانًعا متيًرسا أو ثريٍّا ويعود لهم، واإلنتاج الكد ويرتك
بالحديد املنتجة اآلالت يعرف ال يستخدمهم، من مع أم بمفرده سواء ذلك، كل يف وهو

اإلنتاج. يف األيدي عن تغني التي اآلالت أي والنار؛
العرصي! العامل هو ليس ال!
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آخرين، عامل ألفي أو ألف مع املصنع يف يعمل الذي ذلك هو العرصي العامل إنما
من الهائلة املقادير ينتج الكهربائية القوة أو البرتول أو بالفحم يدور الذي املصنع وهذا
كان مما ضعًفا عرشين أو أضعاف عرشة نحو ينتج فيه يعمل الذي والعامل املصنوعات،

الصغري. مصنعه أو دكانه يف مستقالٍّ كان أنه لو ينتجه
والتعاون، النقابة، لكلمات الجديدة واملعاني اللغة أوجد الذي هو الجديد العامل وهذا

الثورة. لكلمة الجديد االجتماعي املعنى أيًضا أوجد بل والتطور، والحرية، واملساواة،
جديد معنى هو إنما عربي، معجم يف قط يعرف لم الثورة لكلمة االجتماعي واملعنى
امللك عوقب حني عرش السابع القرن يف اإلنكليزية الثورة منذ الجديدة الطبقة تطلبته

رأسه! بقطع اإلنكليزي الشعب إلرادة مخالفته عىل األول» «تشارلس الصعلوك
يف الشعب وتمثيل عروشهم عن امللوك إسقاط تعني ١٨٤٨ قبل ما إىل الثورة وكانت
هو قبل، من تعرفه تكن لم جديًدا معنى الثورة كلمة اتخذت فقد ١٨٤٨ بعد أما الربملان،
عامة. حقوق لهم تكفل وأن الربملانات يف العمال يمثل أن يعني الذي االجتماعي املعنى

وتألفت — السيايس ظهورها ونعني — االشرتاكية كلمة الوقت ذلك من وظهرت
الحكومات إن ويقولون: يفكرون املفكرون ورشع العمال، أحزاب ووجدت النقابات،
للعاطل عمل لتدبري وتعمل تفكر أيًضا، اجتماعية بل فقط، سياسية تكون ال أن يجب

الشعب. أفراد لجميع باملجان معالجة أو وتعليم للحامل، وإعانة ، للمسنِّ ومعاش
عرشة أو ألف نحو يستخدم صار الذي الجديد، املصنع ألن ذلك؛ من بد يكن ولم
املصنع صاحب يعرفه كان الذي النحو عىل العامل شخصية يعرف يعد لم عامل، آالف
وهكذا والنار. بالحديد اآليل اإلنتاج قبل عمال ثالثة أو عاملني يستخدم كان الذي الصغري

كأفراد. وليس كجماعة يتكلموا أن إىل العمال احتاج
من أكثر وأعمل أجدُّ أنا العمل: لصاحب يقول الصغري املصنع يف القديم العامل كان
الصغري املصنع صاحب وكان الحارض، أجري عىل زيادة قرشني أو قرًشا أعطني … غريي

يعطيه.
يعد فلم فيه، يعملون الذين العمال بآالف الكبري املصنع ظهر أن بعد ذلك، بعد أما
اآلالف. زمالؤه عليه يحصل مما أكثر قرش زيادة يطلب إنه عامل يقول ألن مجال هناك

الجمع! هذا وسط يف نكرة إنه ال.
هو وهذا اجتماعها، بقوة الزيادة هذه وتطلب تجتمع أن يمكنها اآلالف هذه ولكن

.١٨٤٨ يف الجديدة املعاني من الثورة كلمة تحمله كانت ما
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الثورات: يف التالية األطوار هذه اعترب
والبرصة. رومة يف األحرار ضد للعبيد األوىل: الثورة

األسد». قلب «ريتشارد شقيق «جون» امللك ضد إنكلرتا يف للنبالء الثانية: الثورة
الدين ثورة «للبابا»، املطلقة الدينية السلطة ضد «لوثر» من الضمري ثورة الثالثة: الثورة

العام. الرسمي الدين الشخيصضد
ويف ونبالئه؛ األول» «تشارلس ضد إنكلرتا يف املتوسطة الطبقات ثورة الرابعة: الثورة

ونبالئه. عرش» السادس «لويس امللك ضد فرنسا
أوروبية. عاصمة كل يف ثوراتهم بل العمال ثورة الخامسة: الثورة

نعرفه نكن لم الثقافة يف جديًدا شيئًا — الجديد» «اإلنسان هذا — العامل أكسبنا
للبرش. وظالم نور من يحمله ما بكل العلم وهو اآللية، املصانع قبل

ليس الصالح الرجل بأن ونوقن نعرف أصبحنا ألننا جديدة؛ أخالًقا أيًضا وأكسبنا
تزيد حتى يستهلك، مما أكثر ينتج الذي هو وإنما فحسب، ويصوم يصيل الذي ذلك هو

بيده. أم برأسه عامًال أكان سواء به، واملادية الروحية البرش ثورة
وملا نقول، نحن ولذلك اللغات، جميع يف الكلمات أبر «االشرتاكية» كلمة وأكسبنا
ومكافحة االجتماعي، والوجدان االجتماعية، والحكومة الخريية، الحكومة االشرتاكية: نبلغ

الكلمة. هذه بإيحاء هذا وكل واملرض… والجهل الفقر
الدهاء تعد لم فإنها السياسة، عن جديًدا شيئًا الجديد اإلنسان هذا وعلمنا
فرد كل وتأمني املنازل، وبناء واملستشفيات، املدارس تأسيس هي وإنما واالستعمار،
هذه وإصالح البرش، جميع بني العام واإلخاء والفقر، والجهل واملرض الشيخوخة من

الكربى. قريتنا هي التي الدنيا
وأنه منتجني، عماًال هو مثله نحن نكون أن الرشف كل الرشف أن ذلك فوق وعلمنا

منتًجا. كان إذا إال العيش حق ألحد ليس
أوروبا. يف ١٨٤٨ يف العامة الثورات أشاعته الذي الجديد املذهب هو هذا

الكربى الفرنسية الثورة مبادئ من نقص ما استتمام إىل تهدف ١٨٤٨ يف الثورات كانت
األصغر. الهدف هو هذا وكان أوروبا، أنحاء يف

للعمال. جديدة بحقوق التسليم فهو األكرب الهدف أما
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السنة: تلك يف التالية األحداث هذه اعترب

بإصدار يسلم أن عىل وأجربه عليه الشعب فثار مستبد ملك نابويل يحكم كان (١)
دستور.

الجمهوري. نظامها البندقية اسرتدت (٢)
وغاريبالدي. ماتزيني بزعامة ديمقراطية حكومة رومة أنشأت (٣)

األملانية. املدن جميع الثورات عمت (٤)
للعمال. جديًدا وجدانًا أبرزت ولكنها النهاية، يف تحطمت باريس، يف ثورات فشت (٥)
مجلس يف أعضاءً ينتخبوا كي للعمال التمهيد غايتها لندن يف عامة نهضة فشت (٦)

توقيع. ماليني خمسة تحوي عرائض وقدمت العموم،

وأهدافها. مطالبها يف جديدة كانت إنها حيث من باريس، ثورة الثورات أكرب وكانت
سائر منها تستلهم التي أوروبا عاصمة أربعة أو قرون ثالثة منذ كانت وباريس

اآلن. إىل كذلك تزال وال واألفكار، املبادئ العواصم

ولكنه املبارشة، أهدافه تحقيق يف فشل قد الثورات هذه معظم إن نقول: أن ونستطيع
«لوي ظهر فقد السابقة، الثورات تعرفها تكن لم التي الجديدة األفكار إشاعة يف نجح
أقفلته، حتى الحكومة فحاربته بعضها أسس إنه بل الوطنية، املصانع إىل ودعا بالن»
اآلن إىل يعد الذي الشيوعي» «البيان وأخرج ماركس» «كارل وظهر «برودون» وظهر
أقىص إىل اتجهت قد الثورة دامت ما أنه معقوًال وكان الشيوعيني، عند األنشاد نشيد
فما اليمني، أقىص من تتألف حكومات إىل باملقاومة، يؤدي، أن يجب هدفها فإن اليسار،
لالستبداد يستعد الثالث نابليون اإلمرباطور كان حتى ،١٨٤٨ يف الثائرون تشتت أن هو
«بسمارك» يأتي أن إىل والجهل، والفقر الفساد يعمم عليه ويبقى العرش، إىل ويثب املطل،
وتعود األبدي، املوت الفرنسية اإلمرباطورية وتموت نظامه، ويهدم فرنسا، إىل بجيوشه

الجمهورية. إىل فرنسا
تمنعوا ال الفالحني، تستعبدوا ال العسف، عن «كفوا تقول: ١٨٤٨ قبل الثورات، كانت

«… ذنب بال أحًدا تحبسوا ال الكتابة، أو الخطابة حرية
ثورات أما والساسة، امللوك عند السيايس اإلجرام مكافحة منها يراد سلبية كانت

الشعب. ألفراد الخري توفري منها يراد إيجابية فكانت ١٨٤٨ سنة
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للحكومة يجوز ال حرٍّا، يحيا أن يف الحق إنسان «لكل تقول: القديمة الثورات كانت
الكتابة.» أو الخطابة من منعه أو بدين، اإليمان عىل إكراهه أو اعتقاله،

وأن منه، يعيش عمًال يجد أن يف الحق إنسان «لكل تقول: كانت ١٨٤٨ ثورة ولكن
املجاني.» والتعليم واملسنني والعاطلني املرىض عن مسئولة الحكومات
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ذلك سنة؛ سبعني بها تأخر الزمن أن بيد ،١٨٤٨ سنة ثورات إحدى هي الروسية الثورة
أخرجه الذي الشيوعي» «البيان هو إليه انضوت الذي وعلمها به دانت الذي إنجيلها ألن

.١٨٤٨ يف ماركس كارل
والهوان العذاب قصة هي ١٩١٧ يف الثورة هذه إىل انتهى الرويسالذي الشعب وقصة
ال غيبوبة، يف وأثرياء أوغاد، ونبالء مجانني، ملوك إياها يسومه واملرض، والجهل والفقر

اإلنسانية! أو الرشف معاني يدرون
والنبالء! واألمراء امللوك وتحالف للفقراء، والهوان العذاب تؤيد كنيسة ثم

الثورة منذ كلها، أوروبا من ألغي قد الزراعي» «الرق اإلقطاعي النظام كان فقد
الثاني» إسكندر «القيرص أعلن حني ١٨٦١ إىل روسيا يف بقي ولكنه الكربى، الفرنسية
هذه تمنح لم ولكن لزراعتها، أرًضا ومنحوا فالح ماليني عرشة نحو بذلك وتحرر إلغاءه،
األرض توزيع وكان عامة، للقرية املنح كان وإنما منها، جزءًا فالح كل يمتلك األرضأجزاءً
يف حماسته وتربد نشاطه يضعف وبذلك آخر، إىل مكان من املالك فينتقل عام، كل يجدد
تكرار أن كما تالية، أعواًما أو ثانيًا عاًما فيها البقاء لنفسه يكفل ال هو إذ األرض، خدمة

آخر. عىل شخص وإيثار للمحاباة الفرصة يهيئ التوزيع
وأرص املطلق، الحكم إلغاء رضورة عىل وأرص بالتحرير، الشعب يقنع لم ولذلك

.١٨٨١ سنة يف الثائرون وقتله املطلق، الحكم عىل الثاني» «إسكندر
بها، هللا ميزه قد ميزة كأنه املطلق، بالحكم فاستمسك الثالث»، «إسكندر ابنه وجاء
يحكمهم، أن استطاع وقد الروس! من مليونًا ١٣٠ عقول من خري العظيم عقله وكأن
يف األسلوب هذا وكان باإلعدام! أحيانًا بل سيربيا، إىل والنفي السيايس بالبوليس ولكن

بالربملان. النيابي الحكم أسلوب من عنده خريًا الحكم
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التي األوروبية العواصم إىل منهم كبري عدد وفر الكاظمني، بالثائرين روسيا وحفلت
وحاول الرويس، السيايس البوليس من أمن يف وهم للثورة التدبري فرصة لهم أتاحت
مات أن إىل وبقي منهم، ينجو كان ولكنه الثالث»، «إسكندر اغتيال مرات عدة الثائرون

.١٨٩٤ يف رسيره يف
كان التي الحريات عن سيفرج القيارصة، آخر الثاني» «نقوال ابنه أن املظنون وكان
اعتقال عن ويكف السيايس، البوليس من ويتربأ الدستور، سيعلن وأنه يعتقلها، أبوه
أنه العرش ارتقائه عقب أعلن — نادرة رعونة يف — ولكنه … سيبرييا إىل ونفيهم األحرار

املطلق! بالحكم سيستمسك
تنتقم سوف وأنها ستقع، الثورة أن أوروبا وأيقنت الروس أيقن الوقت ذلك ومن

… القايس االنتقام والنبالء القيرص من
ولكن ،١٩٠٥ يف الشعب وثار روسيا، وانهزمت واليابان، روسيا بني الحرب ووقعت
الشعب أعداء واألمراء النبالء أبناء يقوده كان الذي بجيشها الثورة حطمت الحكومة

للدستور. الكارهون
وفضيحة فضيحته يسرت كي برملان بإنشاء التسليم إىل اضطر القيرص«نقوال» ولكن
شهور ثالثة «الدوما»، الربملان، واجتمع الحرب، يف الهزيمة من حوله الذين السوء أعوان

فحله! ذلك، من أكثر القيرص يطقه ولم فقط،
فإذا مرص، يف وفاروق» «فؤاد يسيغها كان التي الطريقة عىل بالربملان يلعب جعل ثم
الربملان فإن «ال.» قالوا: وإذا يبقى، الربملان فإن الرءوس يحنون خاضعني األعضاء كان
ويف باللعنة، إال يُذكر يكن فلم أوروبا، يف واألقالم األلسنة عىل القيرص اسم وتعفن يغلق.
اإلنكليزية: الوزارة رئيس بانرمان» «كامبل صاح «الدوما» ألغى حني القرن هذا بداية

الدوما. فلتحي الدوما ماتت
ال الجيش أن األوىل الشهور من واتضح ،١٩١٤ يف األوىل الكربى الحرب وجاءت
لهذا الهزيمة، تلو الهزيمة به ينزلون األملان وأن يحتاجها، التي األعتدة أو األسلحة يجد
األثرياء أبناء كانوا ألنهم العليا مراتبهم إىل وصلوا إنما وقواده ضباطه وألن السبب،
عبء والحرب رحمة! بال الرويس الشباب دماء وسالت أكفاء! كانوا ألنهم وليس والنبالء،
وأسلحة جيوًشا ليست وهي وتنظيمها، الشعب يف القوات جميع تعبئة إىل تحتاج كبري
فلسفية، وأفكار املدنيني، بني وتضامن وطنية، وحماسة ومزارع مصانع هي إذ فقط،
النبالء أيدي يف كانت الرويس، الجيش مثل الروسية، الحكومة ولكن سياسية، وأهداف
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املاليني قتل يبالون واألثرياء النبالء هؤالء يكن ولم األكفاء، أيدي يف تكن ولم واألثرياء،
األمة. وانهارت الجيش وانهار الروس. الجنود من

قنابل! لها ليس صدئة، وبمدافع ذخرية، لها ليس ببنادق الرويسيحارب الجيش كان
لها. والنبالء املوظفني ورسقة األطعمة نقل الفوىضيف بسبب قاتل جوع إىل وهذا

من رطل فيه للفرد يقرَّر كان وقت عليه جاء فقد الشعب، حال أيًضا هذا وكان
بقيت بل رطل، ربع إىل ثم رطل، نصف إىل القدر هذا أُنزل ثم اليوم، يف األسود الخبز

خبز! بال كامًال أسبوًعا بطرسربج
الكاهن يستشريان وزوجته «القيرص» فكان الضعفاء، يجن البالء هذا مثل ويف
الكاهن هذا عقل أن مع والقادة، الساسة رأي عىل رأيه ويؤثران «راسبوتني» النصاب

مرص! يف والرمل بالودع الضاربني عقول عىل يرتفع يكن لم الفالح
والشعب. للجيش إصالحية بربامج الضباط بعض وتقدم

االنحالل؛ يف سواءً جميعهم كانوا ولكنهم آخر، بعد وزيًرا يغري «القيرص» وجعل
… الكربى العاملية األحداث مستوى إىل االرتفاع عن يعجزون قدامى موظفني كانوا إذ

الفوىض! وتفاقمت
القيرص مطالبة عىل والعسكريني املدنيني بعض تجرأ ١٩١٧ من مارس يف وأخريًا

… النزول من محيًصا يجد ولم العرش، عن بالنزول
السياسة يفهمون الذين الساسة أولئك من رجًال وكان «كريينسكي»، وزارة وتألفت
يمكن وكان املقالب، فيها تدبر وسهرات حسنة، وبزة حزبية، ومناورات دهاء، أنها عىل
السيوف وصليل والدم الحرب تكون حني أما السلم، يسودها عادية أوقات يف ينجح أن

ينجح. ال فإنه املدافع، ولعلعة
من يتألف كان الذي املنشفيك، حزب مثل وقتئذ: كثرية أحزاب روسيا يف وكانت
االشرتاكيني من يتألف الذي البولشفيك وحزب التدرج، دعاة اإلصالحيني االشرتاكيني

لينني. يقوده وكان الثورة، دعاة اليساريني
يكون يكاد وهو يتقهقر الرويس الجيش كان حني ،١٩١٧ يف الحرب، ظروف ويف
السكان يعم والجوع يديه، عىل بالده تدمري بعينيه رأى أن بعد يتنازل والقيرص أعزل،
سقط مذ هؤالء وسقط التدرج، دعاة دون الثورة دعاة ينجح أن من بد يكن لم …

«كريينسكي»!
«كريينسكي» عىل انتصارهم عىل وساعد للبولشفيني النجاح حقق ما أعظم وكان
منية الصلح وكان فوًرا، الصلح بعقد املطالبة لسياستهم القاعدة جعلوا أنهم واملنشفيني
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بال الحرب الحرب، بمواصلة يقول يزال ال كان «كريينسكي» أن حني يف والشعب، الجيش
طعام. وبال سالح

كانت التي الخطر ملنطقة وجدان عىل تكن لم كريينسكي حكومة أن عىل يدل ومما
مسجونني يزالون ال كانوا ١٩٠٥ ثورة يف الثائرين بعض أن األيام تلك يف روسيا تعربها

«كريينسكي». حكومة عنهم تفرج ولم ١٩١٧ يف
ومن ،١٩١٨ من فرباير يف األملان، والعسكريني الروس، البولشفيني بني الصلح وعقد
ما يفصل صار تغريها إن بل القيارصة، أيام عليه كانت عما روسيا تغريت الوقت ذلك

والثقافة. والسياسة االجتماع يف أوروبا وبني بينها
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حني الحرية نحس — املاضية الثالثة القرون أو القرنني يف — الهند أحوال نتأمل عندما
للهنود. الدينية التقاليد مظالم وبني الربيطاني االستعمار مظالم بني نقارن

ويجعلونهم أبنائهم، من مليونًا خمسني نحو يفرزون الهنود جعلت التقاليد هذه فإن
يجيزون وال يعلمونهم، وال املعابد يف الدخول يف لهم يأذنون وال يخالطونهم، ال منبوذين

الكاسبة! الصناعات احرتاف لهم
منع وقد أزواجهن، وفاة عقب األرامل إحراق أوجدت التي هي نفسها التقاليد وهذه
مشئومات واعتبارهن األرامل رءوس حلق وبقي عرش، التاسع القرن منذ اإلحراق هذا

األعني! عن يختفني أن يجب منحوسات
استعمار لإلنكليز سول الذي هو الهندية األمة طبقات بني االجتماعي التفاوت وهذا

االستعمار. وتقاوم تتحد أن منها ينتظر ال الحد هذا إىل أبناءها تحتقر أمة ألن الهند؛
تجارية رشكة بدأت حني قرون، ثالثة نحو إىل للهند بريطانيا استعمار ويرجع
حكومة الرشكة صارت ثم ذلك، ونحو والقطن والقمح الشاي من الهند منتجات تشرتي
صنعها ثم الهند، يف األثمان بأرخص األولية املواد رشاء من االستعمار، مبادئ عىل تسري
الذي الثمن أضعاف ثمانية أو بسبعة الهنود يشرتيها كي إعادتها ثم بريطانيا، يف سلًعا

مشغولة. غري خامة مادتها باعوا حني تسلموه
العالم: أنحاء جميع يف تاريخه هو وهذا االستعمار، منطق هو هذا

الخامة. املواد إليجاد األجر بأقل يعملون املغلوبة املستعمرة أبناء (١)
سلًعا. ويصنعونها املواد هذه يأخذون الغالبة األمة أبناء (٢)
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املصانع إنشاء من أي الصناعات؛ ممارسة من املغلوبة املستعمرة أبناء يُمنع لذلك (٣)
كبريًا. إنتاًجا تنتج التي اآللية

األثمان. بأغىل فتشرتيها املغلوبة األمة إىل السلع تعاد (٤)
السلعة تشرتي ثم الخامة، املواد تنتج املغلوبة األمة أن هي االستعمار خالصة (٥)

الغالبة. لألمة مزدوجة سوق بذلك فهي املشغولة،

املستعمرات. يف يجري يزال وما جرى ما هو وهذا
الهندية الحياة جعل الذي التعفن هذا الهنود، تعفن يستغلوا أن اإلنكليز واستطاع
وأن مظلوم، بأنه رجًال تقنع أن تستطيع وكيف انتهاضية! ابتكارية غري تقليدية أسلوبية
كان إذ والرشف، االستقالل عىل للحصول ويكافح يجدَّ أن يجب وأنه يسحقه، االستعمار
من مليونًا خمسني وينبذ رءوسهن، ويحلق األرامل، يقتل وصار الرشف، عدم قد مجتمعه

البقرة؟ حرمة لهم يجعل ال أبنائه
هذه فإن األوروبية، الثقافة وهو ترياقه، معه ينقل نفسه االستعمار هذا ولكن
جديًدا، استقالًال الهندية الشخصية وأكسبت الهندية، العقائد وحطمت الهند دخلت الثقافة
مكان والنهضة التقاليد، مكان يحتل واالبتكار التسليم، مكان يأخذ التفكري فأصبح
التي الرشقية باألمم ينهض ولم ينهض ال له، ننتبه أن يجب ما هو وهذا ولذلك، الجمود،
مثل منها، وعبوا األوروبية الثقافة لقنوا الذين أولئك سوى االستعمار أقدام تحت ذلت
ومصدق، أتاتورك، وكمال زغلول، وسعد فريد، ومحمد كامل، ومصطفى ونهرو، غاندي

… وعالل وبورقيبة،
ننىسأن أال ويجب قاعدين، يزالون وما قعدوا، فقد الرشقية، بالثقافة قنعوا الذين أما
واألرسة، والدستور، والربملان، واملساواة، واإلخاء، والحرية، والديمقراطية، الوطنية، كلمات
معاني العرصيني، نحن حملناها، فقد وطنية، أو أجنبية كلمات جميعها هي واملجتمع،

الرشق. من وليس أوروبا، من اكتسبناها جديدة عرصية

الفحش، هذا عرش التاسع القرن ألغى أن وبعد األرملة! بإعدام يقول الهند يف الرشق كان
بنجاسة يقول وكان الرجال! أعمال املرأة بحرمان يقول وكان شعرها! بحلق يقول صار
واألملاس واللؤلؤ الياقوت يشرتي الذي «الراجا» بحكم يقول وكان هندي! مليون خمسني
أو «الراجا» لهذا املطلق بالحكم يقول وكان شعبه! ترقية من بدًال البهارج، وسائر

«املهراجا»!
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وغاندي تاغور أيدي عىل العرشين، القرن يف الغربية الثقافة أي الغرب؛ فجاء
الهندي الشعب وأن الهندية، اآللهة فوق الهندي اإلنسان بأن يقول وأمثالهم، ونهرو
وتجرأ للراجا! واألملاس والياقوت اللؤلؤ من خري للجائع الخبز رغيف وأن املهارجة، فوق

يقول: أن عىل الهند شاعر تاغور

ذلك بعد نعود ثم معابدها جميع تحطم صاعقة الهند تصيب أن ألود إني
جديًدا. دينًا فننشئ

استقاللني: إىل يهدفون ونهرو وتاغور غاندي كان
والراجوات املهارجة وإخضاع اإلنكليز، بإخراج السيايس، القومي االستقالل األول:

الربملاني. والحكم بالدستور القومية السيادة وإعالن الهندي، للشعب واألمراء
استبدت التي اآللهة ألوف من وتحريرها التقاليد عن الهندية النفس استقالل والثاني:

اإلنسانية! الشخصية وألغت والقلوب، العقول وأذلت ومزقته، الهندي بالشعب
النظام عىل تسري عرصية مدرسة يف وتعلم متوسطة، هندوكية عائلة يف «غاندي» نشأ
الهند، إىل وعاد محاميًا، يصري لكي الحقوق درس حيث إنكلرتا إىل رحل ثم اإلنكليزي،
مؤلفة هندية جالية هناك وكانت الجنوبية، أفريقيا إىل رحل ثم ينجح، فلم التكسب وحاول
والفحم األملاس مناجم يف للعمل جلبوهم قد األوروبيون كان الذين العمال من األكثر يف
إحساسه، أثار ما الهنود األوروبيون بها يعامل التي املعاملة هوان من وجد وهناك …
القانون كان فقد الحكومة، تؤيدهم كانت الذين األوروبيني يتحدى أن عىل كرامته وحفز
كما الشارع، طوار عىل مثًال كالسري الساذجة، البدائية البرشية الحقوق من الهندي يمنع
الفنادق يف الدخول أو بالقطار، بعرباتهم السفر يف األوروبيني مع املساواة يحرمه كان
بزمالئهم أسوة الحسنة األجور يف لحقوقهم هدر إىل وهذا يدخلونها! التي املطاعم أو

أحوالهم. ترقية بها يبغون التي منظماتهم مكافحة وإىل األوروبيني،
وكان حمله، عىل يحضَّ ولم سالًحا يحمل فلم السلبية، املقاومة إىل «غاندي» وعمد
يلجأ وتعسًفا تعنتًا يجد عندما الهندي وأصبح األوروبيني، مع الهنود يتعاون بأال يقنع

املرور. فيعطل الشارع عرض عىل ينبطح كأن املقاومة، يف فذة أساليب إىل
رجال عليهم ويسطو بالحبسوالسجن، عليهم باآلالفويحكم يعتقلون الهنود وكان

… يهنوا! لم ولكنهم الرشطة،
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ويكافح رسالته يف يتوسع ألن سانحة الفرصة أن «غاندي» فرأى ١٩١٩ سنة وجاءت
أيًضا. الهند يف ولكن وحدها، الجنوبية أفريقيا يف ال واالستغالل، االستعمار

اإلنكليز، مع الهنود يتعاون بأال السلبية، املقاومة إىل دعا وهناك … الهند إىل وعاد
الرضائب. تأدية عن الكف إىل دعا بل اإلنكليزية، السلع مقاطعة إىل ودعا

كان الهند يف العام الفقر فإن امللح، رضيبة بالشعب الرضائب هذه ألصق وكان
مثل ويف طعاًما، غريهما يجدون ال األرز أو الخبز عىل يقترصوا أن عىل الفقراء يحمل
رحلة إىل الهنود غاندي فدعا يسيغوهما، كي امللح من الكثري إىل يحتاجون الحال هذه
عىل كيلومرتًا ثالثني نحو املتظاهرين مع وسار امللح، يجفف حيث الشواطئ مالحات إىل
تتواىل، واالعتقاالت بالدم، يبلل والطريق بالرضب، عليهم تلح املسلحة والرشطة األقدام،

ثمنًا. عنه يؤدوا أن دون امللح وجمعوا املالحات، إىل وصلوا ولكنهم
عرفوا الهنود ألن الواقعية؛ القيمة من بالطبع أكرب العمل لهذا الرمزية القيمة وكانت

االستعمار. مكافحة يف عليه التعويل يمكن يشء الرضائب أداء عن الكف أن منه
قاطعوا أن بعد الوطني، بالقماش الهنود يزود كي واملنسج، املغزل «غاندي» وعمم
كان ألنه فقط؛ رمًزا الجديدة، الوطنية للديانة رمًزا املغزل من وجعل اإلنكليزية، األقمشة
بها أخذت التي الكبرية املصانع بإنشاء العربة وأن كثريًا، يغني ال باليد الغزل أن يعرف
وطنية: صلوات وهي مقاالته، بعض يف يقول غاندي وكان اإلنكليز، خروج بعد الهند
جسمي أسرت كي إليهم أحتاج أزال ال كنت إذا بالجالء، اإلنكليز أطالب أن ألخجل «إني

يصنعونها!» التي باألقمشة
الهنود وعلم الهند، يف الصناعي الوجدان «غاندي» عمم — الرمز بهذا — وبالغزل

… بالصناعة تأخذ أن يجب إذ بالزراعة، تقنع أن يمكن ال الراقية األمة أن
أعلنها التي الحرب من أكرب بالده تقاليد عىل «غاندي» أعلنها التي الحرب وكانت
التي الصناعات وعلمهم املال، لهم وجمع املنبوذين، لخدمة جريدة أنشأ فإنه اإلنكليز، عىل
األديان يسبَّ ولم الجنسني، بني املساواة إىل ودعا ذلك، قبل ممارستها يحرمون كانوا

بالعمل. عسفها كافح ولكنه تاغور، فعل كما الهندية،
فعمل تنقطع، ال بينهم املصادمات وأن واملسلمني، الهندوكيني يسود التعصب ورأى
كلما وكان الراشدين، والخلفاء اإلسالم مدح يف املقاالت وكتب التسامح، تعميم عىل جاهًدا
عن ويكفوا املتعصبون يخجل حتى يوًما، ثالثني أو عرشين الصوم إىل عمد تصادم وقع
املتعصبني هؤالء من واحد يد عىل قتله وكان الهندوكية! املعابد أو اإلسالمية املساجد هدم

الهندوكيني! غري مع البار تسامحه يطيقوا لم الذين الهندوكيني،
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آالف سبعة أو ستة نحو يكسب — الجنوبية أفريقيا يف محاٍم وهو — «غاندي» كان
بعض أو جسمه بها القماشيسرت من وزرة وارتىضلنفسه كلها عنها نزل العام، يف جنيه
يف قرًشا عرشين من أكثر خدمها التي األمة يكلف يكن ولم لبنها، يرشب وعنزة جسمه،

والطعام! والسكنى اللباس يف نفقاته جملة هي الشهر
يكون كي يسع ولم سيارة، يقتن ولم قرص، يف يسكن ولم عزبة، غاندي يشرت لم

عزة! أو سعادة، أو رفعة، أو دولة، صاحب
ما عندئذ الهند ولكن يتمناه، كان ما كل لنال اقتنى، قد كان ولو سعى، قد كان ولو

استقاللها. عىل لتحصل كانت
كانوا الهند زعماء ألن مرص؛ عليه تحصل لم حني استقاللها، عىل الهند حصلت إنما
زعماؤه. يضحي كما يضحوا بأن أفراده ويرىض يحرتمهم الشعب فكان الهند، يخدمون
تتحقق ولكنها املال، بجمع تتحقق ال واملجد والرشف الكرامة أن الجميع وأحس
زعماءنا ألن مرص؛ يف نحن نفعل لم ما وهذا وطنهم، جميًعا فخدموا الوطن، بخدمة
ورؤساؤه وأمراؤه وجهاؤه أو الشعب أفراد فنزع والسيارة والقرص واللقب املال جمعوا

نزعتهم.
للوطن، نفسه وأرصد والعقار، األرض من تراثه فباع «غاندي»، بعد «نهرو» وجاء
ويحرض املستعمرين يعيص أن عىل يرص كان ألنه سنة عرشة ثالث السجن يف وقىض

االستقالل. إىل ويدعو عليهم
كل أن وجدوا ألنهم الجالء؛ وهي املحتومة، النهاية إىل ١٩٤٧ يف اإلنكليز وانتهى

يساوم! وال يرىش ال «نهرو» أو «غاندي» هو هندي
… اإلنكليز بجالء تنته لم الثورة ولكن

تعود، ال حتى الرشقية، التقاليد عىل الطريق يقطع دستوًرا سنوا الهنود القادة فإن
لالستعمار. ذلك بعد الباب تفتح ثم الهندي املجتمع فتدمر

يف واملرأة الرجل بني وساووا االستبدادي، واألمراء والراجات املهراجات حكم وألغوا
وزيرات! النساء من وجعلوا الحكومية، والوظائف وفرصالعمل، املواريث ويف االنتخابات،
النجاسة، بزعم امرأة أو رجًال يهني من الصارمة بالعقوبات وعاقبوا النجاسة، وألغوا
عىل ووزعوها الكبار، املالكني من الزراعية األرايض ونزعوا وزراء! املنبوذين من وجعلوا

املعدمني.
األرض. من البور وأصلحوا األديان، جميع بني وساووا الدولة، من الدين وفصلوا
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فأسسوا الصناعة، وهو والقوة، لالستقالل األسس وأخطر أعظم إىل تنبهوا ولكنهم
العالم يف املصانع أكرب هو للفوالذ مصنع إنشاء يف نجحوا لقد حتى الكربى، اآللية املصانع
مصانعهم، يف والقاطرة، والدبابة، والطائرة، والراديو، األتومبيل، يصنعون اآلن وهم كله،

… استقاللهم صون لهم يكفل سوف ما هو وهذا
القديس قصة هي رائعة، إنسانية قصة هي الهند يف الوطني الكفاح قصة إن
غزا الذي التبرص قصة الخسة، عىل تغلب الذي الرشف قصة إبليس، عىل انترص الذي

!… املستقبل
مرص! نذكر عندما جميًعا وتحزننا الهند، نذكر عندما جميًعا تفرحنا قصة هي
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الرجعية. يف هوة أعمق إىل املايض القرن منتصف يف الصني وصلت
عىل واإلزراء باإلنسان الرضر فيها كان ولو بالتقاليد االستمساك تعني هنا والرجعية

كرامته!
حق له إنسانًا املرأة تعد فلم األنثوية، إىل اإلنسانية من املرأة املرجعية هذه أحالت فقد
تكون بأن التقاليد عليها قضت فإنما ال، واملصنع! واملزرعة والشارع البيت يف الحرة الحياة
الثرية الطبقات يف النساء، أقدام كانت األنثوية هذه تؤكد وكي للرسير، أي فقط؛ أنثى
تستطيع وال القدمان، تكرب فال الطفولة، منذ الحديد من أحذية يف توضع واملتوسطة،

عليهما! تميش أن العرشين تبلغ عندما الفتاة
تميش؟ ملاذا للرسير؟ أنثى هي أليست

تسعى؟ ملاذا ثرية؟ هي أليست
نظام وكان عقولهم، جمدت التقاليد فإن الشعوب، أذكى من الصينيني أن ومع
احرتام إىل ويدعو التجميد، هذا يؤيد االستبدادية، النظم جميع مثل اإلمرباطوري، الحكم
التقاليد، من اإلمرباطوري، النظام أي نفسه؛ هو إذ جنونيٍّا، يكون يكاد احرتاًما التقاليد
وعىل يتجنبه، أن الشعب عىل كريًها، شيئًا اإلصالح أو االبتداع أو التغيري أصبح ولذلك

إليه. الداعي تعاقب أن الحكومة
يف تكتب كانت كما امليالد، بعد ١٩١٠ يف تكتب التقاليد، من اللغة كانت ولذلك
بحيث سنة، ألفي إىل يرجع «علماء» يسمون ملن التعليم نظام وكان امليالد، قبل ١٩١٠
وعلق فالن «قال الثقافة: وكانت … األربعني يتجاوز عندما إال يتخرج ال «العالم» كان
الشعب عىل وكان زوجها، أطاعت تزوجت فإذا أبويها، تطيع الفتاة وكانت فالن.» عليه

مناقشة. بال باآللهة يؤمن وأن والعلماء، اإلمرباطور يطيع أن
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بناتهم ويبيعون يجوعون فكانوا السكان! من األلف يف ٩٩٩ تعم الفاقة وكانت
يعيشوا! كي الترسي أو للبغاء

الجوع! به يغشوا كي األفيون إىل لذلك يحتاجون وكانوا
نجاستهم تنتقل لئال األجانب، من أحد يدخلها ال موانيها، الصينية الحكومة وأقفلت
عنوة، األوروبيون ودخل وفتحتها، أبوابهم طرقت املدافع ولكن املقدسة، الصني إىل

عليه! وفاز العارش بالقرن العرشون القرن واصطدم
وقصد يستغلونهم، كانوا الذين واألمريكيني باألوروبيني يختلطون الصينيون ورشع
من جديدة أضواءً ورأوا وتعلموا، وبرلني، ونيويورك وباريس لندن إىل شبابهم بعض
أن البرشي العقل يمكن أنه ليعتقدوا يكونوا لم واالخرتاعات، واالقتحامات املعارف

بها! يستيضء
دعوتهم ولكن وسجنوا، بالكفر فاتهموا الغرب، دعوة يدعون بالدهم إىل وعادوا
استبقاء يف البؤرية النقطة تعد كانت التي اإلمرباطورية األرسة فطردوا النهاية، يف فازت
الشعب تمكن القديمة، حروفهم من هجائية حروًفا وألفوا الشعب، لتطور املجمدة التقاليد
قبل «العلماء» تخرج كانت التي التعليم نظم وألغوا قصري، وقت يف بها ويقرأ يتعلمها أن
بدًال اآلخر بالعالم االهتمام إىل تدعوهم كانت التي معابدهم وحطموا سنة، ألفي أو ألف

الحارض! بالعالم يهتموا أن من
العرص دنيا ورأى أمريكا، يف تعلم قد الحركة هذه زعيم سون» يات «سون وكان
عودته، عقب الثورة يتزعم أن حاول قد وكان الوفري، واإلنتاج اآلالت قوة تمثل الحديث
بالشباب يتصل أن استطاع هناك ومن إنكلرتا، إىل ثم اليابان إىل ففر فشلت، حركته ولكن

املؤتمرات. ويعقد الخمائر يهيئ وأن والصني وأمريكا أوروبا يف
جمهورية، الصني وأصبحت اإلمرباطورية، األرسة وطردت ،١٩١١ يف الثورة ونجحت

سكرتريه. شيك» كاي «شيانغ وكان لها، رئيس أول سون» يات «سون وصار
أمة إىل الرشقية واإلقطاع األفيون أمة من الصني تتغري أن املعقول من يكن ولم
اإلماء يشرتون كانوا الذين اإلقطاعيني فإن شهور، أو أيام يف ديمقراطية صناعية عرصية
الدين رجال كذلك بل بالرشوة، يعيشون كانوا الذين الحكام وكذلك الفالحني، ويستغلون
الحت وكلما ويرتبصون، ينتظرون كانوا هؤالء كل باآللهة، الشعب يغشون كانوا الذين

الصني. تمزقت حتى وهناك هنا بالثورة هبوا االنتفاض فرصة لهم

92



الصينية الثورة

كان فإنه التمزق هذا يرى كان أنه ومع ،١٩٢٥ سنة يف سون» يات «سون ومات
شيانج وتوىل مبادئها، عن لينزل يكن ولم بها، آمن الشعب ألن تموت لن الثورة بأن واثًقا

بعده. الجمهورية رئاسة شيك كاي

١٩١١ يف اإلمرباطوري النظام ألغي منذ — الصيني للشعب سون يات سون قيادة كانت
فيما أوروبا سادوا الذين الحريني خطط إىل تنزع ديمقراطية — ١٩٢٥ يف وفاته إىل
االقتصادية املباراة يف تعيش أمة أنها الصني ملستقبل رؤياه وكانت و١٩٢٠، ١٨٨٠ بني
وتؤمن والدين، العائلة يف الرجعيني وتكافح الرأي حرية وتعمم بالدها، وتستصنع الحرة،
من آالًفا فإن السيايس، االختمار سني أيًضا كانت نفسها، السنني هذه ولكن املرأة، بحرية
هاتني يف املألوفة بالديمقراطية يقنعوا لم وأمريكا أوروبا يف عاشوا الذين الصني شباب
وللمذهب االشرتاكي، املذهب ودرسوا البازغة اليسارية األحزاب إىل وانضموا القارتني،
ألن وهولندا؛ وفرنسا بريطانيا استعمرتها التي األمم شباب بني كبري إغراء االشرتاكي
التجمد أو اإلقطاع مثل الوطنية الرجعية القوات عن تقل ال كبرية رجعية قوة االستعمار
الرجعية، األلوان هذه كل يؤيد االستعمار إن بل العائيل، أو االجتماعي االستبداد أو الثقايف
أو املرأة، رقي أو الشخصية، استقالل نحو االنتهاض من الشعب منع يف تحالفه هي إذ

التعليم. زيادة أو املصانع، تعميم أو حق، بأي لهم االعرتاف أو العمال، أجور زيادة
وإفقاره، الشعب ضغط عىل يتحالفان توءمان الوطنية والرجعية األجنبي االستعمار
الشعب من بانفصالهم الدين، وعلماء االستعمار، إىل يدعو ما خري هي الدينية والرجعية
منفصلة بعيدة وجهة الثقافة يوجهون الدنيويات، دون الغيبيات نحو الدرايس واتجاههم
ويستفحل! فيه يزكو أن االستعمار يستطيع الذي الوسط هو وهذا الشعب، تطور عن

تختلف ال كانت ولكنها الدول، إلحدى الرسمي، باملعنى مستعمرة، الصني تكن ولم
تستغل كانت التي األجنبية الرشكات تفيش حيث من مستعمرة، خاضعة أمة أية من
الصينيون اإلقطاعيون كان كما األرباح، أعظم ذلك من وتجمع األجور، بأتفه أبناءها
األفدنة، من األلفني أو األلف يملك أحدهم كان إذ ألبنائها، أيًضا مستعمرين أنفسهم

ومرض! وجهل فقر يف فيها يعيشون كانوا الذين الفالحني فيها يستغل
«سون وكان الصني، شباب بني االشرتاكية اليسارية األفكار تفشت األسباب ولهذه
للتقاليد وتفتيت للشباب، وإيقاظ تنبيه بأنها اعتقاًدا األفكار، هذه يف يتسامح سون» يات

… الرجعية ملكافحة وإعداد الصينية،
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اليسارية األفكار لهذه أن وجد شيك» كاي «شيانج بعده السلطة توىل ملا ولكن
يف اآلن إىل ١٩٢٦ سنة منذ وهو ملكافحتها، فعمد جميعها الصني عىل يطغى يكاد ا مدٍّ
ويرتبص يستعد فورموزا، جزيرة يف واإلقامة الصني ترك إىل به انتهى الذي الكفاح هذا
الكتلتني بني الرصاع من يجد حني الثالثة الكربى الحرب ينتظر أنه الظن وأغلب للعودة،

االشرتاكية. الكتلة ضد الديمقراطية الكتلة من تأييًدا

االشرتاكي: النظام الصني يف عممت التي الثانية الثورة هذه قصة القارئ عىل نقص واآلن
الثورة أما الديمقراطي، النظام عممت قد سون»، يات «سون ثورة األوىل الثورة أن ذلك

االشرتاكي. النظام عممت فقد تونج»، «ماوتيس ثورة الثانية،
املساوئ من تنشأ إنما الثورات ألن رجل؛ إىل ثورًة نعزو أن الفاحش الخطأ ومن
بازغة قوات بني صداًما الثورة تعد وإذن يتطور، أن يرفض معني مجتمع يحدثها التي
ماضيها عىل تعتمد محتقرة بالية قوات وبني الشعب، سخط عىل وتعتمد املستقبل تنشد

وامتيازاتها.
لالستعمار كفاح هي كما الداخيل، اإلقطاعي للنظام كفاح هي الصينية والثورة

األجنبية. الرشكات تمارسه كانت الذي املسترت
فدادين بضعة يملك أبوه كان إذ ريفي، منزل يف ١٨٩٣ يف تونج» «ماوتيس ولد
نقوده يزيد وأن أرضه، يزيد أن سوى الحياة يف األهداف من له يكن ولم أرًزا، يزرعها
بجميع األب يستبد حيث الصيني البيت تقاليد يف «ماو» ونشأ األرز. ثمن من يجمع مما
االستبداد من مشتق العائيل االستبداد وهذا حياتهم، وجهات لهم ويعني العائلة، أعضاء
تسحق العليا الطبقات وحيث السماء»، «ابن بأنه يوصف اإلمرباطور حيث االجتماعي،

السفىل. الطبقات
هذه من أشق وليس عمره، من الثامنة يبلغ وملا األرز زراعة يف ابنه األب واستغل
«ماو» الصبي ولكن الشتاء، يف قدميه يغمر الذي املاء العامل فيها يخوض التي الزراعة
لم التي املتعددة الصينية الحروف يتعلم رشع وهناك قريبة، بمدرسة يلتحق أن أرصعىل
يف كله عمره يقيض السابقة، القرون يف الصني، يف «العالم» وكان سنة، ألفي منذ تتطور
بقدر للموضوع الفهم بشأن تكن لم التالميذ بني املباريات إن حتى الحروف، هذه تعلم

… القراءة يف «الرسعة» بشأن كانت ما
وأنشأ السماء» «ابن بطرد السيايس، االنقالب سون» يات «سون أحدث وملا
الجديدة الحركة هذه إىل «ماو» فانضم الشباب، عقول الثورة هذه استهوت الجمهورية،
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لم الذين واإلقطاعيني األمراء يحارب جندي وهو سنوات وبقي الوطني، بالجيش والتحق
الشعب. رفاهية إىل ويدعو الشعبية باإلصالحات يقول الذي الجديد العرص هذا يسيغوا
الثقافة من يتزيد أن أراد وكأنه املعلمني، بمدرسة والتحق الجيش ترك ولكنه
أولئك ويناقش مبادئها يمتص وجعل االشرتاكية عرف طالبًا، يزال ال وهو وهناك العامة،

الشباب. بني الجدد االشرتاكيني
أنه إليه حببها ما لعل بكني، يف مكتبة يف كالخادم أو خادًما يعمل نجده ١٩١٨ ويف

ويستنري. يقرأ كي هناك الفرصة وجد
يدل تردد وهو فرنسا، إىل السفر يف رغبته يف يتضح الوقت هذا يف تردده ولكن
إىل يسافر وهو عليه، يستقر لم الذي النور وتنشد اآلفاق إىل تتشوق كانت نفسه أن عىل
الصينيني العمال يمكن جديدة صينية أبجدية اخرتع قد صينيٍّا شابٍّا هناك فيجد فرنسا،
السياسية الحركات فرنسا يدرسيف هو ثم أقاربهم، إىل خطاباتهم بها يكتبوا أن فرنسا يف

الناشئ. الشيوعي بالحزب التحق الصني إىل عاد فإذا واالجتماعية،
يرأسه الذي الحزب من ينفصل أنه كما الشيوعي، الكفاح يف ويتنقل يتقلب وهو

الشيوعيني. مطاردة يف رشع هذا ألن شيك» كاي «شيانج
الفريقني. بني قتال عن وتسفر ،١٩٣١ يف ذروتها تبلغ أن إىل املطاردة وتزداد

جيشه ولكن الشيوعية، الحركة يتزعم تونج» «ماوتيس أن نجد السنة هذه ومنذ
أنهم الشيوعيون أيقن ١٩٣٤ يف وأخريًا بالفرار، إال منها ينجو ال متوالية انهزامات ينهزم
العظيم الزحف هذا يف وقطعوا التيبت، من بالقرب الصني أقايص إىل ففروا مهزومون،

سبيله. يف وهم األلوف عرشات ومات ميل، آالف ستة
«شيانج بني الصلح أعاد منشوريا عىل اليابان هجوم ولكن مرتبصني، هناك وبقوا
جيوش وبقيت اليابانيني، مقاتلة عىل االثنان تحالف إذ تونج» «ماتويس وبني شيك» كاي
الغازية اليابانية االحتالل قوات جنب إىل جنبًا تحارب والشيوعية، الديمقراطية الصني،

منشوريا. يف
الصني، إىل هذه وعودة منشوريا من اليابان بطرد الثانية الكربى الحرب وانتهت
«ماوتيس وبني شيك» كاي «شيانج بني الخالف عاد رويًدا، رويًدا باألحرى، أو وعندئذ،
غري وعواطف وخطًطا أفكاًرا يمثل كان منهما كالٍّ ألن ذلك؛ غري ينتظر يكن ولم تونج»،

الصدام. فكان اآلخر، يمثله ما
الشيوعيني. بانتصار الصدام وانتهى
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ثورات: جملة األوىل املرصية الثورة كانت
وأخضعته. الرتكي» «الوايل ضد وقعت

وأخرجته. «نابوليون» ضد ثم
… تنجح ولم عيل» «محمد ضد ثم

بها. القائم هو الشعب وكان مكرم»، «عمر وقائدها بطلها وكان
دينيٍّا، املظلمة، العصور يف الشأن هو كما كان، إذ وطنيٍّا، وقتئذ الوجدان يكن ولم

«عرابي». ثورة يف إال مرص يف الوطني الوجدان يبدأ ولم
نابليون ملكافحة الشعب هبَّ عندما أيًضا ولذلك وطنية، راية ملرص تكن لم ولذلك

غريه. يعرف يكن لم إذ النبوي العلم حمل
وال األتراك والة يتقبل املرصي الشعب يجعل كان الذي هو الديني اإلحساس وهذا

مسلًما؟ الوايل يكن ألم يعارض!
نحس ونكاد املرصي، الوجدان بذور نجد الثالث، الثورات هذه نتعمق عندما ولكن
عيل «محمد ومن الرشكس»، «املماليك ومن «الرتكي» الوايل من بالتذمر املرصيني همسات

األلباني».
«محمد استيالء كانت الكربى الطامة ولكن باملئات، تعد كوارث بمرص مرت وقد
عبيًدا، املرصيون فيه يعمل إقطاًعا كلها جعلها إذ له؛ خاصة عزبة إىل وإحالتها عليها عيل»
وكان العربية، لغتنا من كلمة يعرف ال وهو األلباني، هذا ومات وعاش الريع، هو ويجمع
األتراك من ألفها التي العصابات مقاومة عن أعزل، وهو يعجز، كان ولكنه يبغضه الشعب
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«إبراهيم» ابنه عن عارصه، الذي «الجربتي» يقوله ما إىل انظر جيًشا. وسماها واأللبان
الصعيد: إىل أبوه أرسله الذي

فإنه الشديد، العذاب من ألهله عليه بقي ما يتمم الصعيد إىل راجًعا سافر ثم
السوء أسوأ وأساء أهله، أعزة وأذل باألقطار، جالوا عندما التتار فعل بهم فعل
ويحاسبهم وأغنامهم، أبقارهم ويأخذ وأموالهم، نعمهم فيسلب فعله، يف معهم
ثم يقرتفوه، لم بذنب عليهم يحتج أو واستهلكوه، ترصفهم يف كان ما عىل
إليها أيديهم ليست التي األموال من واملقادير الهائلة، املغارم عليهم يفرض
فعند اإلتمام، عن أيديهم فتعجز وتعجيلها، وغالتها، بتحصيلها ويلزمهم طائلة،
والتحريق، بالنار، والكي والتعليق، الرضب من اآلالم، أنواع عليهم يجري ذلك
طويلة، خشبة عىل ممدوًدا الرجل ربط أنه الناقل، عىل والعهدة بلغني فإنه
الكباب، مثل املضطرمة النار عىل يقلبونه وجعلوا الرجال، بطرفيها وأمسك
بلد من وحرض عاًما، العرشين دون سنه جاهل شاب عىل ببعيد ذلك وليس
وال مأمورات وال رشيعة، يعرف ولم مؤدب، يؤدبه لم فيه، هو ما غري ير ولم
الذي هو «ومن قال: أعطاك.» من «وحق له: قال قائًال أن وسمعت منهيات!
أبي، أعطاني والذي شيئًا، يعطني لم «إنه له: قال «ربك.» له: قال أعطاني؟»
قبع رأيس وعىل جئت وقد ببلدي! وأنا يعطيني كان فإنه قلت الذي كان فلو
دربه التي باألخالق إال يتخلق ولم دعوة، تبلغه لم فلهذا املقالة.» مثل مزفت

كان. وجه بأي املال تحصيل وهي والده عليها

الفالحني تسخري عن نتكلم ونحن «إبراهيم» وابنه عيل» «محمد حكم من مثال هو هذا
أيًضا الفالحني يسخر كان عيل» «محمد أن ننىس أال يجب ولكن السويس، قناة حفر يف
من فروا فإنهم فلسطني، إىل الرشقية مديرية فالحي لهجرة السبب هو وهذا الزراعة، يف

الطاغية! هذا مظالم من ينجوا كي وطنهم
أن يعتقدون من ومنعطفاته، التاريخ دورات يفهمون ال الذين السذج، من وهناك
أكثر بمرص رجعت قد املذبحة هذه أن مع «املماليك» قتل حني عظيًما كان عيل» «محمد

لتقدمها! تعمل أن من بدًال قرن من
تعرف ال األمة وكانت النبالء، طبقة مرص يف يمثلون كانوا «املماليك» هؤالء أن ذلك
«ملحمد املعارضة هيئة منها لكان بقيت «املماليك» طبقة أن فلو املتوسطة، الطبقة بعد
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منه تستخلص أن تستطيع وكانت إنكلرتا، يف «جون» امللك أيام يف الحال كانت كما عيل»،
.١٢١٥ يف الحقوق هذه إنكلرتا نبالء استخلص كما حقوًقا،

األمة وأحال فطغى معارضة، أية يجد عيل» «محمد يعد لم املماليك ذبح بعد ولكن
ويصف مرصيون، بأنهم «املماليك» يصف الجربتي أن نذكر أن ويجب عبيد، إىل كلها

وألبان. أتراك بأنهم ورجاله عيل» «محمد
ضد الثانية الثورة هبت حني ،١٨٨٢ إىل ١٨٠٠ منذ البالد والجمود الظالم وساد
يف الغربية الحضارة وأدخل تجرأ الذي «إسماعيل» فرتة من الرغم عىل «توفيق»، الخائن

لوطننا. اإلنكليز باحتالل انتهت باهظة ديونًا كان إذ غاليًا الثمن أدى ولكنه مرص،

… تنقطع ال ثورات يف و١٨٠٥ ١٧٩٠ بني فيما كنا
مكرم»! «عمر هو ونار نور من رجل الثالث الثورات هذه يقود وكان

مكتبته من جزء يزال وال باألزهر، وتعلم ،١٧٥٠ حوايل أسيوط يف مكرم» «عمر ُولد
اآلن. إىل الكتب دار يف

«محمد الطاغية ذلك بعد منه نزعها التي األرشاف نقابة إليه أسندت ١٧٩٣ ويف
استبداده. عن يرض لم — مكرم» «عمر أي — ألنه عيل»؛

عىل عوا وقَّ الذين أحد كان مكرم» «عمر أن الجربتي» «تاريخ يف نقرأ ١٧٩٥ ويف
والحق. بالعدل وإبراهيم» «مراد املماليك أمريا فيها تعهد وثيقة

بعد عيل» «محمد اختار الذي هو املرصي الشعب أن الجربتي» «تاريخ من ونفهم
«عمر العظيم هذا بقيادة مرص رجال أن أيًضا ونفهم والحق، بالعدل يحكم بأن تعهد أن
عزله، وطلبوا القلعة، يف وحارصوه الرتكي، الوايل «خورشيد» إىل قصدوا الذين هم مكرم»

عليه. عيل» «ملحمد إيثاًرا
مرص أعيان ولكن جدة، عىل واليًا عيل» «محمد عينت قد العثمانية الدولة وكانت
محمد تعيني إن أي «خورشيد»؛ عزل بعد واليًا وعني فبقي، به، تمسكوا األزهر وعلماء

ذلك. يف املرصي الشعب رغبة عىل بناءً كان مرص عىل واليًا عيل
من الجربتي» «تاريخ يف نجد عيل» «محمد بتولية انتهت التي األحداث هذه كل ويف
والغدر! بالخيانة عيل» «محمد ويدنس جدودنا، يرشف ما الديمقراطية واملعاني الكلمات
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قوات كانت الذي الرتكي الوايل «خورشيد» إىل قصد مكرم» «عمر بقيادة الشعب فإن
املرصيني إىل رسوًال خورشيد فريسل تحارصقرصه، األتراك، من ال املرصيني، من الشعب،

يسألهم:

هللاَ ﴿أَِطيُعوا تعاىل: هللا قال وقد عليكم السلطان واله من عىل تثورون كيف
ِمنُكْم﴾. اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا

قائًال: مكرم عمر عليه ويرد

وهذا العادل، والسلطان الرشيعة وحملة العلماء هم األمر أويل أن فاعلم أال
ورشيعتها، البالد قانون عىل خارج ظالم رجل إال هو ما أرسلكم الذي الحاكم
الناس يرض ولم أساء إذا الوايل يعزلوا أن يف الحق دائًما مرص ألهل كان فقد
بل القديمة، األزمنة منذ البالد عادة عليه جرت ما بذكر أكتفي ال أنني عىل عنه،
والظلم الجور سرية الناس يف سار إذا نفسه الخليفة أو السلطان أن لك أذكر

وخلعه. عزله لهم كان

الرسول: ويقول

الكفرة؟ الخوارج معاملة ومعاملتنا حصارنا لكم يجوز وكيف

مكرم»: «عمر فقال

القانون. عىل وثرتم الحق عىل خرجتم قد عصاة ألنكم نقاتلكم إننا

أيام يف والسيارات والقصور الضياع أصحاب الوزراء يف نفتقدها نور من كلمات
نجدها! فال وفاروق فؤاد

ونقترص ليسموضوعنا، هذا ألن نابليون؛ الطاغية للمستعمر املرصي الشعب كفاح ونرتك
عيل». «ملحمد الشعب كفاح عىل

الخبث من وسائل إىل عمد الشعب، برغبة الوالية له استقرت حني األلباني هذا فإن
لخورشيد السابق بكفاحه اليشء، بعض استيقظ، قد كان الذي الشعب قوة عىل للقضاء

لنابليون. ثم
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األعيان من كثري عمد الشعب، عىل الرضائب عيل» فرض«محمد عندما أنه نجد ولذلك
مشافهة منه وطلبوا املختار، الزعيم هو ألنه به؛ وهتفوا مكرم» «عمر بيت إىل والعامة
العهد له وأوضح عيل» «محمد إىل مكرم» «عمر وقصد الرضائب، إلغاء يف عيل» «محمد
ألنه يبال؛ لم عيل» «محمد ولكن والحق، بالعدل وإبراهيم» «مراد فيه تعهد الذي السابق

وحق! عدل رجل يكن لم
بحساب طولب فلما العثمانية، الدولة سلطان يخىش يزال ال عيل» «محمد وكان
الذي الحساب عىل يوقع كي فدعاه مكرم»، «بعمر يستشهد أن إىل احتاج امليزانية، الدولة،

التوقيع. رفض مكرم» «عمر ولكن اآلستانة، إىل سريسل
لالستشارة، األزهر وعلماء الشعب أعيان من «نابليون» ألفه قد «ديوان» هناك وكان

ألغاه. عيل» «محمد ولكن
لآلخر. عدو كليهما أن عيل» «محمد عرف كما مكرم» «عمر وعرف

إىل بنفيه أمر ثم األرشاف، نقابة من مكرم» «عمر بحرمان عيل» «محمد أمر وعندئذ
نفي حتى قليًال يلبث لم ولكنه القاهرة، إىل بعدها عاد سنوات، تسع بقي حيث دمياط،

… شهور بعد مات حيث طنطا إىل
وليس يقاومونه، مماليك أمامه وليس جيش، ومعه عيل» «ملحمد الجو خال وهكذا

… وطغى! فاستبد … زعيم أمامه
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عرابي». «أحمد شخصية مرصهي يف عرفناها شخصية أقدس
األجنبي االستعمار وألن كثريًا، تألم ألنه ولكنه فقط، ثائًرا كان ألنه ذلك وليس
ينترصعىل االستبداد عدوه رأى حتى عاش وألنه باالفرتاءات، لوثاه قد الرتكي واالستبداد

احتضنها! التي املهزومة الحرية
األرض جميع ذلك ويف جنيه، ألفي من أكثر يملك ال وهو ومات عرابي» «أحمد عاش
عهد يف الوزراء أحد زوجة تملكها سيارة ثمن من أقل أي يملكها؛ كان التي والعقارات
البالد! عىل األمري بمثابة الثورة أيام كان أنه ومع وزيًرا كان أنه مع وهذا وفاروق»! «فؤاد
يسودون كانوا الذين والرشكس األتراك يكافح وكان املرصيني، يمثل مرصيٍّا كان

واملرصيني. مرص ويدوسون
التمييز هذا ففتح الرتقي، من يُمنَعون املرصيني أن وجد ثم جنديٍّا، الجيش دخل
واألجانب املحرومني، الفالحني وحال فيها يعيش التي الدنيا يتأمل وجعل بصريته،
اإلسكندرية يف مرصوالقصور يف الضياع يملكون الذين واألناضول القوقاز وأبناء املرتفني،

!… املرابني ديون يف البالد أوقع الذي والخديو والقاهرة،
لبالده الحب ثمرة كان ألنه خصبًا؛ تفكريه وكان التفكري، إىل التأمل من وانتهى

الشعب. بآالم واإلحساس
كانت إذ الجيش؛ يف يرقون ال املرصيني أن وجد أنه السخط ألهمه ما أول وكان
للجهادية الرشكيسوزيًرا رفقي» «عثمان وكان والرشكس، الرتك أبناء تقترصعىل الرتقيات
إخوانه ويحابي الخسيسة، العنرصية الكراهية تلك املرصيني يكره وكان الحرب»، «وزارة

والرشكس! الرتك من
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«عثمان بحضور فيها تذاكروا اجتماعات عقدوا والرشكس الرتك من الضباط إن بل
الدولة هذه اسرتداد يحاولون وكانوا عيل»، «محمد سبقت التي املماليك دولة هذا رفقي»
عمًال الصميم املرصي يتوىل ال وبحيث البالد، سيادة يف املماليك مكان هم يأخذون بحيث

عقولهم! بها تعفنت أسطورة سياق يف التفكري بهذا وكانوا بتاتًا، رياسيٍّا
… الرتكي باشا رياض «الوزراء» النظار رئيس وكان

عرابي من فطلبوا والرشكس، األتراك ويبيته يفعله بما الجيش يف املرصيون وعرف
عرابي: يقول وهنا برياسته، مرصيٍّا حزبًا وتكتلوا أملهم، ويخيب لهم يصمد أن

مقتضاها: باشا» «رياض النظار رئيس دولة إىل عريضة كتبت الحال ويف
الوطنيني، واإلجحافبحقوق لجنسه رفقي» «عثمان تعصب من الشكوى أوًال:
لألمر تنفيذًا املرصية األمة نبهاء من نواب مجلس تشكيل فيها والتمست

توليته. إبان الصادر الخديوي
السلطاني. الفرمان ملنطوق تطبيًقا ألًفا عرش ثمانية إىل الجيش إبالغ ثانيًا:
جميع بني للمساواة كافلة تكون بحيث العسكرية القوانني تعديل ثالثًا:

واملذاهب. واألديان األجناس عن النظر برصف املوظفني أصناف
حسب عىل — املرصيني من — البالد أبناء من الجهادية ناظر تعيني رابًعا:

بأيدينا. التي العسكرية القوانني
فأمضيتها عليها، كلهم فوافقوا الجميع، مسامع عىل العريضة هذه تلوت ثم

بختمي. وختمتها بإمضائي،

الطلب هذا «إن جوابه: فكان باشا» «رياض الرتكي إىل بالعريضة «عرابي» وقصد
مهلك!»

عىل خطر، من الحق طلب يف وليس وعدًال، ا حقٍّ إال نطلب لم «إننا «عرابي»: فقال
التهديد؟» هذا وما التعريض؟ هذا فما للمرصيني، أبًا نعتربك أننا

النواب.» ملجلس أهل هو من البالد يف «ليس الرتكي»: «رياض فقال
العلماء فيها بل ال، أعقمت؟ ثم ولدتكم مرص أن أتظن … «عجبًا «عرابي»: فقال
يمكن أفال ظننت، كما يليق من فيها ليس أنه فرض وعىل والبلغاء، والفضالء والنبهاء
منها يتخرج أعوام خمسة وبعد ابتدائية، كمدرسة ويكون معارفكم، يستمد مجلس إنشاء

الوطن؟» يخدمون رجال
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الرتك من عنرصه أبناء وأيدي يده من السلطة تخرج أن يطيق يكن لم «رياًضا» ولكن
«توفيق» برياسة مجلًسا جمع قد كان حتى أيام تمض لم ولذلك املرصيني؛ إىل والرشكس
وكلهم واملتقاعدين، املستخدمني الباشوات من املجلس هذا أعضاء وكان عابدين، قرص يف
عوا وقَّ الذين الضباط توقيف فيه وقرروا األوروبيني، من قليًال إال والرشكس الرتك من

عسكري. مجلس يف محاكمتهم ثم العريضة
القبض عاقبة خشيت باشا» «رياض يرأسها كان التي والرتك الرشكس وزارة ولكن
شقيقة فيه ستزف عرًسا هناك أن فزعمت والتزوير، الغش إىل فعمدت الضباط، عىل
قال العرس! يف اجتمعوا إذا بهم الفتك بنية إليه املرصيني الضباط جميع ودعت الخديو،
بجمع ا غاصٍّ فوجدناه الجهادية، ديوان إىل ذهبنا املعني، الوقت حلول «وحني «عرابي»:
الطبنجات بأيديهم شبابهم وجميع الثاني، املالزم رتبة إىل الفريق رتبة من الرشكسة
فلما زفاف، وال هناك فرح وال ومرح فرح يف وكلهم بالخراطيش، مملوءة طلقات ٦ ذوات
اآلنف الخديوي األمر وتيل طائعني، فأجبنا الهالك، مجلس أمام للحضور دعينا حرضنا

السجن!» من يعقبه وما التسليم هذا عىل فأطعنا سيوفنا بتسليم أُمرنا ثم ذكره،
وريض «توفيق» الخديو وريض «عرابي»! رأسهم وعىل املرصيون الضباط وسجن
الحادث هذا وكان الدنيئة، الخدعة بهذه املرصيني عىل يقبض أن الرتكي «رياض» وزيره

يشعلها. ثقاب ثورة ولكل الثورة، أشعل الذي الثقاب
وسلم التفكري، إىل ورياض» توفيق «الخديو عاد عليهم القبض إلقاء بعد ولكن
سامي «محمود منه بدًال وعني رفقي» «عثمان ففصل «عرابي»، طلبات من بيشء كالهما

الوطنيني! صف يف كان فإنه الرشكس من كان أنه ومع البارودي»،
العادلة قراراته من وكان املجلس، وعقد مجلسنيابي، بإنشاء «توفيق» الخديو وسلم
عىل أبى — الوزارة رئيس — الرتكي «رشيًفا» ولكن امليزانية، نظر يف الحق له يكون أن
إنفاقها وطرق الرضائب وفرض والتوجيه الرقابة حق لهم يكون أن املرصيني النواب
أما للخطابة، ناٍد هو النواب مجلس أن يعتقد كان باشا رشيف وكأن امليزانية، يف بالنظر
وينفقون يشاءون، كما بها يترصفون امليزانية فلهم والرشكس األتراك من وإخوانه هو
وهي الخطة، هذه يف والفرنسيني اإلنكليز مع يسري باشا رشيف وكان هواهم، عىل منها

… املرصية باألموال الترصف يف حق أي للمرصيني يكون أال
سامي «محمود برياسة جديدة وزارة وعينت باشا»، «رشيف وزارة واستقالت
وسلمت تركيٍّا! كان أنه مع معهم كان ألنه عنه؛ يرضون الثائرون وكان البارودي»،

امليزانية. يف النظر وهو النواب مجلس بطلب الجديدة الوزارة هذه
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ولكن املتسلطني، وبني الثائرين بني بالوفاق الثورة نختتم أن يمكن كان هنا وإىل
الوفاق! هذا يرىضعن يكن ولم الحوادث، هذه يرقب كان الفرنيس الربيطاني االستعمار
تأدية يرفض ربما الذي املرصي الشعب نهضة تخشيان وبريطانيا فرنسا كانت فقد
كان الفاحش الربا ألن وخاصة وغريها، روتشيلد أرسة من املرابون فيه أوقعه الذي ين الدَّ

صارًخا! بل واضًحا
لزراعة ضيعة إىل تحيلها كي مرص احتالل تنوي بريطانيا كانت أخرى ناحية ومن

املتحدة. الواليات قطن عن به تستعيض الذي القطن
وتقدم ،١٨٨٢ سنة مايو يف اإلسكندرية إىل والفرنيس اإلنكليزي األسطوالن وجاء
بها التسليم ويعدُّ مرص استقالل تحطم املرصية الحكومة إىل إجرامية بطلبات قائداهما

… الوزراء مجلس فرفضها ملرص، الدولتني هاتني بسيادة اعرتاًفا
شجار حدث اإلسكندرية، مياه يف واألسطوالن السنة، هذه من يونية من ١١ ويف
من املدبر الشجار هذا وأدى مكاري، مرصي ورجل اإلنكليز رعايا من مالطي رجل بني
حاجة يف اإلنكليز وكان واملرصيني، األجانب بعض فيها قتل فتنة إىل والفرنسيني اإلنكليز

االحتالل! لتربير الفتنة هذه إىل
اإلسكندرية محافظ ولكن الفتنة، هذه لقمع الجبابرة بمجهود ورجاله عرابي وقام
أشعلوها، الذين األشخاص إىل الوصول يريد وال التحقيق، يفسد كان الفقار» «ذو الرتكي

توفيق». «الخديو من بإيعاز فيها مشرتًكا كان هو أنه عىل يدل وهذا
األسطول قائد تقدم يولية، ١١ يف أي واملالطي؛ املكاري فتنة من تماًما شهر وبعد
إن فيها: يقول بمذكرة اإلسكندرية محافظ إىل رشف، وبال عدل وبال حق بال اإلنكليزي،
واالستحكامات، القالع هذه هدم يطلب وإنه واالستحكامات، القالع يرمم املرصي الجيش

اإلسكندرية. رضب وإال وتدمريها
اإلجرامي! الطلب لهذا الخضوع املرصية الوزارة رفضت وبالطبع

… واألطفال والنساء الرجال من املرصيني آالف وقتل اإلسكندرية، رضبت ثم
فارتدوا هزمهم، عرابيٍّا ولكن البحرية، مديرية يف جنودهم إنزال اإلنكليز وحاول
فلم القناة، هذه بحياد يصدق سذاجته، يف عرابي، وكان السويس، قناة إىل وعمدوا …
املعاهدات! يبالون ال اإلنكليز ولكن مرصمنها، عىل اإلنكليز هجوم يخش لم ألنه يتحصن؛
من خونة أو «رجال» الطريق عىل دلهم أن بعد الرشقية مديرية إىل «اإلنكليز» ودخل
نصبها التي املصابيح هدى عىل فساروا الرشقية، يف الطحاوية قبيلة تدعى عربية قبيلة
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وهزموا اآلمنة، املرصية القوة فكبسوا الكبري، التل إىل وصلوا حتى الخونة هؤالء لهم
«عرابيٍّا».

هذه طوال التاريخ من مرص اسم ومسح الظالم، يف سنة أربعني ذلك بعد عشنا ثم
السنوات.
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عليه، اإلبقاء رأيت فإني التكرار بعض ييل فيما سيجد القارئ أن من الرغم عىل
— بلنت» سكاوين «ولفرد كان حياته عن عرابي كبتها التي الرتجمة وهذه
يذيل كي منه طلبها قد — ملرص» الربيطاني لالحتالل الرسي «التاريخ مؤلف
إليه. املشار الكتاب مع العربية اللغة إىل نقلها عن املسئول وأنا الكتاب، هذا بها
املؤلف

أبي وكان الرشقية، يف الزقازيق من قريبًا «هرية» بلدة يف ١٨٤٠ سنة يف مولدي كان
ما إليه وأضفت عنه، ورثتها وقد فدان، ونصف فدادين ثمانية يملك وكان القرية، شيخ
أمالكي فبلغت الشهر، يف جنيًها ٢٥٥ أحيانًا بلغ الذي مرتبي من أدخره كنت مما اشرتيته
األرض هذه وكانت محاكمتي، وقت الحكومة استصفته الذي املقدار هو وهذا فدانًا، ٥٧٠
مبلًغا يساوي أنه حني يف جنيهات، بضعة عىل الفدان ثمن يزيد ال رخيصة اشرتيتها وقت
يشء فيها يكن لم ولكن جيدة، فهي اآلن أما رديئة، الوقت ذلك يف كانت ألنها اآلن؛ كبريًا
ونصًفا فدادين ثمانية ورثته ما جميع وكان آخر، شخص أي أو باشا سعيد إياه منحني
أثاث إال منقوالت أو أخرى أمالك يل يكن ولم أرًضا، به أشرتي أدخره ما كل وكان فقط،

جنيه. ألف ثمنها يتجاوز يكن لم وكلها والخيول، البيت
سنة؛ ١٤ وعمري جندت ولكني سنتني، فيه ودرست األزهر دخلت صبيٍّا كنت وملا
ضباًطا يصريوا لكي املشايخ أوالد تجنيد يحب سعيد وكان القامة، مديد كنت ألني
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«بلوك بدرجة كاتبًا فعينت األزهر، يف تعلمته قد كنت ما االمتحان يف فأفادني فامتحنت،
ولكني الشهر، يف قرًشا ستون مقداره مرتبًا وأعطيت الجنود، صف يف أنتظم ولم أمني»،
مدير منصب يماثل عال منصب إىل أطمح وكنت أرقى، أال خشيت ألني املركز؛ هذا أحب لم
إبراهيم فأخربني الصف، إىل يردني لكي بك إبراهيم رئييس إىل عريضة فقدمت مديريتنا،
ألححت ولكني قرًشا، خمسني إىل عندئذ ينزل مرتبي ألن العمل؛ هذا يف أخرس بأني بك
فجعلوني فيه، األول وكنت ففزت، أخرى مرة امتحنت حتى قليل يمض لم ثم فقبل، عليه
وكان سنة، ١٧ وقتئذ عمري وكان مالزًما، فعينت ثالثة مرة امتحنت ثم «جاويًشا»،
قائمقاًما، فرصت يرقيني لكي باشا سعيد عىل فألح يحبني، الفرنساوي باشا سليمان
وفاته قبل املدينة زار عندما كياوره معه باشا سعيد أخذني ثم سنة، عرشين سني وكانت

(١٨٦٢م). هجرية ١٢٧٩ سنة يف هذا وكان بعام،
أما البالد، أبناء يحب كان ألنه بي؛ نزلت التي الكوارث من باشا سعيد وفاة وكانت
وصار والرشكس، األتراك أيدي إىل يشء كل أعيد زمنه ففي كذلك، يكن فلم إسماعيل
لم عاًما ١٢ مدى قائمقاًما فبقيت الرتقية، ومن الحماية من مجرًدا الجيش يف املرصي
الروسية؛ الحرب إىل أرسلت قد أكن ولم الحبشة، حرب جاءت حتى يشء، فيها يحدث
الحج، طريق من الحاميات وسحبت الجنود، جميع طلب الحبشة حرب نشبت ملا ولكن
جندي معي يكن فلم وحدي وذهبت الحاميات، هذه بسحب للقيام بالذهاب أنا وكلفت
بقدر الجمال عىل الجنود هؤالء مكان إىل أصل أن عيلَّ وكان واحد، بقرش أزود ولم واحد،
العرب مكانها وأضع الحاميات أجمع ورصت والوجه، والعقبة النخل إىل فذهبت املستطاع،
ولم القاهرة، إىل هناك ومن قنا، إىل وذهبنا القصري، إىل البحر عربنا ثم للحصون، خفراء
وكانت سفري، بنفقات بنفيس أنا قمت بل املهمة، بهذه قيامي عىل واحد قرش يل يدفع
أخلص أن رجاء بالسياسة، أهتم بدأت الوقت ذلك ومن الظلم، من مروعة حالة يف البالد
«راتب بقيادة كانت التي الحملة يف واشرتكت مصوع، إىل ذهبت ثم الخراب، من البالد
ألني قرى؛ معركة أشهد ولم الحرب، أركان رئيس األمريكي باشا لورنج وكان باشا»،
النكبات من املعركة وكانت والجيش، مصوع بني النقل بمسألة الوقت ذلك يف قائًما كنت
باشا»، «لورنج إىل يعزى الخطأ وكان كتائب، سبع جنود فيها قتل إذ بالجيش نزلت التي
الجيش، يقود يكن ولم الجندية، يتعلم صغريًا فتى وكان هناك، حسن الخديو ابن وكان

األحباش. عند أسريًا يؤخذ ولم
الدين»، «جمال الشيخ رأيت أني وأتذكر السياسية، الشئون يف أفكر أخذت ذلك وبعد
من وكان الطلبة، من عدد بمعرفة باألزهر القديمة عالقتي أفادتني وقد أكلمه، لم ولكني
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منه أدركت كتاب أول وكان الطويل، حسن والشيخ عبده محمد الشيخ عرفتهم من أفضل
تأليف بونابرت» «حياة عن العربية إىل مرتجًما كتابًا السياسية املسائل عن اآلراء بعض
ذكر ما وكان للمدينة، زيارته يف معه الكتاب هذا أخذ قد باشا سعيد وكان لويس، املالزم
فرمى باشا، سعيد غضب هاج قد بالدنا، فتحوا قد فرنيس جندي ألف ثالثني أن من فيه،
طول وقرأته الكتاب فأخذت مواطنوك؟» قهر كيف «انظر يل: وقال األرض إىل بالكتاب
وأن الكتاب، قرأت قد أني وأخربته باشا سعيد إىل ذهبت ثم الصباح، حتى أنم ولم الليل
أن نستطيع وأننا منظًما، كان جيشهم أن هو ينترصون الفرنسيني جعل الذي السبب

… أردنا لو بمرص ذلك نفعل
فيه؟ يد يل وهل نوبار ضد «إسماعيل» وقت يف حصل الذي الشغب عن تسألني واآلن
يف ولكن اآلالي، مع رشيد يف الشغب ذلك وقت يف كنت ألني فيه؛ يد يل يكن لم إنه فأقول:
نادي» بك «محمد اآلخر والقائمقام أنا الحربية إىل أرسلت الشغب يوم سبق الذي اليوم
مرتباتهم، متأخر لهم يدفع ولم الجيش من فصلوا الذين الجنود أمر يف ننظر لكي تلغراًفا
كان ماذا أعرف لم ولكني العباسية، يف وقتئذ وكانوا به، يقتاتون ما لديهم يكن لم بل
أحد بواسطة الشغب هذا دبر الذي هو باشا» «إسماعيل أن والحقيقة نوبار، ضد يدبر
وقد — الحربية املدرسة ناظر — سليم» أفندي «لطيف وصهره باشا» «شاهني خدمه
أبواب عىل نوبار وجدوا وقد كثريين، يكونوا ولم املعزولني، الجنود بعض إليهم انضم
إىل الخرب وذهب شاربيه، وشدوا ولكموه فهاجموه مركبته، يركب أن وشك عىل الوزارة
املالزم بك، فهمي وعيل باشا القادر عبد ومعه فذهب الشغب، يهدئ لكي باشا» «إسماعيل
يف النار بإطالق أمر بك فهمي عيل ولكن الطلبة، عىل النار يطلق بأن فأمره حرسه، يف
إلسماعيل، أمينًا كان فقد الوقت، ذلك يف معنا فهمي عيل يكن ولم أحد، يجرح فلم الهواء

الشباب! هؤالء دماء تهرق أن يحب لم ولكنه الرساي، سيدات إحدى تزوج قد وكان
بك وعيل بك ونادي أنا اتهمني الشغب، هذا إيجاد يف اشرتاكه إسماعيل يخفي ولكي
باشا وحسن باشا «ستون من املؤلف للمجلس وقدمنا املشاغبني، زعماء نحن بأننا الروبي
ذلك يف فقرر وآخرين، الحربية، وزارة وكيل ذلك بعد صار الذي رفقي» وعثمان أفالطون
للقاهرة نصل ولم رشيد يف كنا إذ الشغب؛ هذا يف يد لنا تكون أن املحال من أن املجلس
املنصورة، إىل «نادي» فأرسل آاليه، عن منا كل وفصل وبخنا قد ذلك ومع الليل! يف إال
الذين الصعيد ملشايخ كوكيل اإلسكندرية إىل أنا وأرسلت الفيوم، إىل «الروبي» وأرسل
اإلسكندرية، إىل الغالت من وغريه كالفول عينًا الرضائب من عليهم املتأخر يرسلون كانوا
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«إسماعيل» منهم يقرتضه ما جزاء ويرتهنونها اإلسكندرية يف يهود بعض يتسلمها فكان
األموال. من

إسماعيل، لخلع عصبة نكون أن عليهم فاقرتحت اجتمعنا، نفرتق أن قبل ولكن
بأية منه التخلص يف يرغبون كانوا القناصل ألن وقتها؛ من املسألة لحللنا ذلك فعلنا ولو
جنيه مليون ١٥ أيًضا وفرنا وكنا التالية، املشاكل جميع أنفسنا عىل وفرنا قد وكنا طريقة،
فوافق الحركة، هذه يقود من بعد ظهر قد يكن لم ولكن خلعه، وقت إسماعيل أخذها
ثقيل، عبء عنا فزال إسماعيل خلع ثم تنفيذه، عىل نقدر لم ولكنا رأيي، عىل املوجودون
بأجمعها، عيل محمد عائلة من تخلصنا لكنا بأنفسنا ذلك فعلنا قد نحن كنا لو ولكنا
اقرتح وقد جمهورية، أعلنا قد عندئذ وكنا سعيد، سوى بالحكم جديًرا أحد فيها يكن ولم
فوافق جرسقرصالنيل، عىل إسماعيل يقتل أن عبده محمد الشيخ عىل الدين جمال الشيخ
بستة خلعه قبل املديريات أموال جمع قد إسماعيل وكان االقرتاح. عىل عبده محمد الشيخ
السجن، هذا لطيف أودع وقد األعمال، هذه يف باشرتاكه ذلك بعد لطيف اعرتف وقد أشهر،

سبيله. فأخىل األفراج نوبار من طلبوا املاسون جماعة ولكن
واآلن دستوًرا، البالد منح ينوي أنه أعماله أول يف أعلن إسماعيل توفيق خلف وملا
إىل ضعيًفا كان ولكنه مخلًصا، يكن لم إنه فأقول: النية؟ هذه يف مخلًصا كان هل تسألني:
رشيف وزيره به عليه يشري بما يتأثر وكان «ال.» يقول: أن عىل يقدر ولم تصدق، ال درجة
يجمع والده عهد يف توفيق وكان الحكومات، يف الدستورية النظم يحب كان الذي باشا
بالعرائضألبيه، املتقدمني جميع من الهدايا يأخذ فكان به، يهتم ما أهم هذا وكان األموال،
إسماعيل، والده عند أغراضهم تحقيق يستطيعون توفيق برشوة أنهم يعتقدون وكانوا
عرض عندما «ال.» يقول: أن عليه شق ولكنه دستور، وجود يف يرغب توفيق يكن فلم
القناصل نفوذ تحت وقع حتى شهران يمض لم ولكن به، فوعده الرأي هذا رشيف عليه
استقال إذا أنه وقرروا وزراءه رشيف عندئذ فجمع الدستور، قرار إصدار من منعوه الذين
بعضهم انضم القسم من الرغم عىل ولكن برشفهم، له وأقسموا يستقيلون، أيًضا فهم
يف رياض يرغبهم ولكي رشيف، مكان للوزارة رئيًسا صار الذي باشا رياض وزارة إىل
إدارة يف يتدخل لن توفيًقا وأن وزارته، يف مستقالٍّ سيكون وزير كل بأن لهم تعهد وزارته
باشا وعثمان املعارف، وزير مبارك وعيل األوقاف، وزير سامي محمود فصار أعمالهم،

حربية. وزير صار — الفالحني يكره كان تركي، وهو — رفقي
بشأن عريضة موىسالعقاد حسن كتب فقد جائرة، حكومة الجديدة الحكومة وكانت
األبيض، البحر إىل النفي العريضة هذه لتقديمه جزاؤه فكان الرضائب) (يف املقابلة نظام
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الرضا، بعني إليهم تنظر لم الوزارة ألن آخرون وعزل أخرى، لعريضة فهمي أحمد وعزل
رفقي. عثمان جميعهم الوزراء هؤالء أسوأ وكان

مرصيون، ألننا الظلم نقايسصنوف وكنا آاليه! مع منا كل — الضباط نحن — وكنا
النية وكانت رشكيس، رجل مكانه ويوضع علة ألي عليه يقبض املرصي الضابط وكان
تؤخذ أن رفضت ألني عليهم؛ املغضوب من أنا وكنت املرصيني، الضباط جميع يعزل أن
أجر، دون األعمال هذه مثل يف يسخروا أن العادة وكانت التوفيقية، قناة لحفر جنودي
يل جنودي حب ولكن فأقتل، الشوارع بعض يف مشاجرة يف أشتبك لكي التدابري ودبرت
رشاكسة يكونوا لم الذين الضباط جميع وبات املشاكل، هذه من الدوام عىل ينجيني كان
متصًال كان الذي فهمي عيل أن يف السبب هو هذا وكان يربحانهم، ال وفزع خطر يف
يعزل أن يخىش كان اآلخر هو ألنه إلينا؛ انضم جواريه إحدى لزواجه الخديوي، بالبالط
مركزه وكان الحرس، من األول اآلالي يف ضابًطا وكان األتراك، أو الرشكس مكانه ويوضع
وكان طرة، يف حلمي العال عبد وكان الثالث، اآلالي مع العباسية يف أنا وكنت عابدين،

الخيالة. يقود روبي عيل
وذلك باشا، الدين نجم دار إىل ذهبت كنت فقد ،١٨٨١ سنة يناير يف أزمة حدثت ثم
عثمان ينوي التي التغيريات عن يتسامرون فأخذوا بعضالباشوات، هناك وكان املساء، يف
قيادتنا من العال وعبد أنا أعزل أن تقرر قد أنه كالمهم من فعلمت بها، يقوم أن رفقي
عيل إن تقول: برقعة رسول جاءني نفسه الوقت ويف رشكس، ضباط مراكزنا يف ويعني
هذا منهما وسمعت ووجدتهما البيت إىل فذهبت ينتظرانني، بيتي يف العال وعبد فهمي
أن العال عبد علينا فاقرتح نفعله، أن يجب فيما نتشاور وجلسنا نفسه، السيئ الخرب
«كال. له: قلت ولكني نقتله، أو ونقبضعليه رفقي عثمان منزل إىل ونذهب قوة نصطحب
للخديو.» أخرى عريضة نقدم يقبل لم فإذا الوزراء، لرئيس أوًال عريضة نقدم أن يجب
عثمان عزل وطلبت الحالة وأوضحت العريضة فكتبت العريضة، أكتب بأن فكلفاني

املوعود. الدستور وإعالن جندي ١٨٠٠٠ إىل الجيش وزيادة رفقي
األخريين الطلبني هذين بني خلط إذ هنا أخطأ قد عرابيٍّا أن أظن بلنت: من «ملحوظة
يف طلبات الثالثة هذه أثبت قد بأنه ألح ولكنه سبتمرب، ٩ يف قدم الذي األول الطلب وبني

فرباير».
خطر! يف صارت قد حياتنا بأن علمنا مع العريضة هذه الثالثة نحن وقعنا ثم
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فأجلسونا رياض، مقابلة وطلبنا الداخلية، وزير إىل بعريضتنا ذهبنا التايل اليوم ويف
إلينا خرج ثم داخلية، غرفة يف ليقرأها لرياض العريضة أخذت بينما خارجية، غرفة يف

لنا: وقال رياض

ومن مكانها؟ يأخذ ومن الوزارة؟ تغيري تطلبون؟ ماذا مهلكة. عريضة هذه
الحكومة؟ بأعمال يقوم لكي تقرتحونه

ال عاقًرا صارت ثم رجال ثمانية مرص ولدت هل الباشا، سعادة «يا وقلت: فأجبته
تلد؟»

يف سينظر إنه أخريًا: قال ولكنه مني، فغضب بذلك، السبعة ووزراءه أقصده كنت
ستون وأيًضا بالطه رجال وجميع الخديو مجلسحرضه التأم الحال ويف وتركناه، طلبنا

نحاكم. وأن علينا يقبض أن الخديو واقرتح وبلتز،
هذا وعىل أيًضا، باشا عثمان يحاكم أن فيجب هؤالء حاكمنا إذا قالوا: اآلخرين ولكن

الباقي. تعرف وأنت يرى كما ليعالجها لعثمان املسألة تركت
العريضة، كتابة عىل عزمنا الوقت ذلك يف الخديو يعرف كان هل سؤالك: عن أما

إلينا. انضم قد فهمي عيل أن أيًضا يعرف ولم ذلك يعرف يكن لم إنه فأقول:
أكن ولم أعرفه، أكن لم إني فأقول: دورنج؟ البارون أعرف كنت هل سؤالك: عن أما
الفرنيس، القنصل هو نفوذًا القناصل أكرب أن سمعت ولكني القناصل، من أحًدا أعرف
خطر أقل هناك ليس بأنه القناصل سائر يخرب أن ورجوته موقفنا، عن أخربه إليه فكتبت

رعاياهم. عىل
روبي، عيل لصديقي صديًقا كان ولكنه بعد، عرفته قد أكن فلم سامي، محمود أما
مرص يف عاشت عائلته ولكن رشكيس، أصل من وكان بالحرية، املتعلقني من أنه وسمعت

سنة. ستماية نحو
يف كان الخديو أن نعرف كنا فقد سبتمرب، ٩ يف حدثت التي الثانية املظاهرة يف أما
وتكلمت رأيته وقد ألوامره، يكرتث ال كان الذي رياض من يتخلص أن أراد فإنه صفنا،
لسان عىل لنا رسالته وكانت السياسة، عن نتكلم لم ولكنا الصيف، ذلك يف مرتني معه

ييل: كما وكانت فهمي، عيل

رابعكم! وأنا جنود ثالثة أنتم
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يتخلصمن أن أراد وإنما مخلًصا، قط يكن لم إنه فأقول: إخالصه عن تسألني واآلن
سيفرح أنه نعلم ونحن الوزراء، سائر مع رياض عزل طلبنا املظاهرة هذه ففي رياض،
قرص إىل سنذهب إننا نقول: الخديو إىل كلمة أرسلنا سبتمرب ٩ صباح ففي الطلب، لهذا
مع أنا حديثي وكان كوكسون معه وكان فجاء السابقة، وعوده بأداء نطالبه لكي عابدين
برجل نرىض ال بأننا فأجبته باشا، بحيدر ترىض هل كوكسون فسألني … هذا كوكسون
جددنا وإنما مكتوبة، طلبات الثانية املرة هذه يف لنا يكن ولم بقرابة، الخديو إىل يمت
١٨٠٠٠ إىل الجيش وزيادة األعيان مجلس وهي: فرباير أول يف قدمناها التي طلباتنا
بذلك، الخديو وفرح ذلك، كل عىل فوافقونا رياض، وعزل الفرمانات، ذلك عىل تنص كما
هناك رأيت وإنما ما؟ بيشء للخديو نصح وهل هناك؟ كولفن كان هل أعرف ولست
النار ألطلقت قتيل الخديو حاول ولو كوكسون، أخاطب أنا وكنت وجولدشمث، كوكسن

املظاهرة! لهذه والحبور الجذل أشد يف كان أنه والحقيقة عليه،
ألفت عندما ألنه مغتاًظا كان إنه فأقول: باشا» «سلطان سلطان أبي عن اآلن تسألني
النواب مجلس رئيس منصب أن الظن وكان الوزارات، إحدى يف يعني لم رشيف وزارة
ما أول وهذا الوزارة، يف عضًوا ليس أنه فساءه الرأي، هذا ير لم هو ولكنه وأهم، أرشف

علينا. ينقلب جعله
السجن وأودعوا عليهم قبض الذين الرشكسة معاملة أسيئت هل سؤالك عن أما
فيه كانوا الذي السجن أدخل لم إني فأقول: للحربية، وزيًرا كنت عندما وعذبوا للمؤامرة،

مطلًقا. السجن من أقرتب لم بل يعذبون، أرهم ولم
هو الهياج هذا دبر الذي أن يف شك هناك فليس اإلسكندرية هياج مسألة عن أما
بعدة وقوعه قبل الهياج هذا دبر وقد كوكسون، ومسرت املحافظ لطفي باشا وعمر الخديو
الخديو فإن النظام، بحفظ تعهدت قد كنت ألني يفَّ الثقة إزالة منه الغرض وكان أيام،
قنديل السيد مع لطفي عمر واتفق تعرف، كما لطفي عمر إىل باألرقام تلغراًفا أرسل
يف ونحن عنا املسألة هذه قنديل السيد وأخفى الهياج، إيجاد عىل املستحفظني رئيس
عىل تحتوي التي الصناديق من عدًدا أن فينحرصيف كوكسون مسرت اشرتاك أما القاهرة،
كوكسون، مسرت حيث القنصلية دار إىل وأرسلت اإلسكندرية إىل أنزلت النارية األسلحة
سمعت وعندما الناس، بعض تسليح للمدينة األسلحة هذه بإنزال يقصد كان أنه وبديهي
وافيًا، بحثًا يبحث بأن وأمرته اإلسكندرية، إىل سامي يعقوب الحال يف أرسلت بالحادث
غري كثرية أشياء قيلت وقد ذكرتها، التي الحقائق هذه جميع بإثبات البحث من فانتهى
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وابتدأ إسالمي، لباس يف النصارى القتىل من أجسام وجدت أنه صحيًحا فليس صحيحة،
وكان غري، ليس عذًرا كانت املشاجرة هذه ولكن وحمار، مالطي بني بمشاجرة الهياج
الخطر الرجل هذا مثل ترك ملاذا وتسألني: إسماعيل، شيعة من تقول كما لطفي عمر
يكن لم أنه أقوله ما وكل األرضار؟ أكرب إحداث عىل يساعده كان الذي املنصب هذا يف
أن حظنا سوء من وكان الداخلية، وزارة من أوامره يتسلم كان بل الحربية، لوزارة تابًعا
الشأن، هذا يف اإلسكندرية إىل العقاد موىس حسن وال نديم يذهب ولم مركزه، يف تركناه

مالية. مسألة يف العقاد موىس حسن ذهب وإنما
… أمواًال إسماعيل علينا عرض فقد صحيح، باشا إسماعيل بصدد عنه تسألني وما

هذه. هي املسألة وظروف
الثمن، ندفع لم ما لنا يسلموها أن رفضوا ولكنهم أملانيا، من املدافع بعض طلبنا كنا
إننا نقول: أن رشط عىل جنيه ٣٠٠٠٠ إسماعيل علينا فعرض مال، عندنا يكن ولم
الفيسون) (ماكس منجس مسيو هو املبلغ هذا عرض الذي وكان مصلحته، يف نشتغل
لم األموال ولكن املسألة، هذه يف يد العقاد موىس لحسن وكان الرويس، إسماعيل وكيل
فإننا أيديهم يف بقي فقد اإلسكندرية إىل ا حقٍّ املبلغ أرسل قد إسماعيل كان وإذا تظهر،

نلمسه. لم
سنويٍّا معاًشا عيلَّ عرض قد روتشيلد أن من تذكره عما شيئًا سمعت أني أتذكر ال
زارني فرنسا قنصل أن أتذكر وإنما مرص، خارج أعيش أن برشط جنيه آالف أربعة قدره
يل يدفع إنه يل: وقال املرصية، الوزارة عزل طلب يف مذكرتهم القناصل أرسل أن بعد
هناك وأعيش باريس إىل أذهب كنت إذا الشهر يف جنيه ٥٠٠ أي وقتئذ مرتبي ضعفي
أدافع بأن عيلَّ يقيض واجبي إن له: وقلت فرفضت القادر، عبد األمري يعيش كان كما
هذه بخصوص روتشيلد عن أسمع ولم أهجرها، أن ال عنها الدفاع يف وأموت بالدي عن

املسألة.
دبرنا يتقدمون اإلنكليز كان ملا فإنه الكبري، التل معركة خرسنا كيف سأخربك واآلن
إىل سامي محمود يتقدم أن يقتيض التدبري هذا وكان القصاصني، يف به نقوم هجوًما
من قوة دارت قد تكون نفسه الوقت ويف األمام، إىل نحن ونتقدم الصالحية، من ميمنتهم
فشلنا ولكننا بتنفيذها، وبدأنا الحملة وجربنا املؤخرة، من ترضبهم لكي الوادي جنوبي
«الكروكي» الرسم ولسيل لورد إىل وأرسل التدبري، هذا وأفىش خاننا خنفس بك عيل ألن
الخديو عن بالنيابة باشا» «سلطان سلطان أبو وكان إليه، وأرسلته أنا رسمته كنت الذي
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القاهرة يف السجن يف كنت وملا بالرشوة، الجيش يف آخرين وضباًطا يوسف عيل أفسد قد
يدك؟ رسم من هذا هل وسألني: الكروكي، رسمي ومعه ولسون، تشارلس سري جاءني
هزمتمونا كنتم وربما محكم، تدبري «إنه وقال: يده يف وقع كيف فأخربني «نعم.» فقلت:

عليه.» نقع لم لو
أيًضا، السبب هي الخيانة وكانت فوجئنا، الكبري التل ويف نكباتنا، أوىل هذه فكانت
آماًال وأملهم باشا» «سلطان سلطان أبو أغراهم قد كان الخيالة قواد فإن املفاجأة، هذه يف
اإلنكليز، تقدم عن ينذرونا أن عليهم وكان الجيش، مقدمة يف الخيالة مكان فكان كبرية،
الخنادق يف خنفس يوسف بك عيل الخائن وكان ينذرونا، ولم الجانب إىل تنحوا ولكنهم
ملرور عريًضا ممرٍّا فرتك برجاله انسحب ثم اإلنكليز بها يهتدي لكي مصابيح فوضع

اإلنكليز.
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ذهول البالد عم «توفيق»، الخائن من بدعوة بالدنا واحتلوا عرابي، عىل اإلنكليز انترص ملا
عليه يكافحون كانوا ما كل والرشكس األتراك فيها اسرتد سنوات عرش ومضت وكمد،
إىل حاجة يف أنهم يحسون يعودوا لم استقروا أن بعد اإلنكليز ولكن مناصب، من عرابيٍّا
وذلك القليلة، الكربى املناصب وبعض للوزارات التعيني يف إال والرشكس، األتراك تأييد
نحن وأصبحنا األخرى، العديدة واملناصب الجيش يف والرشكس األتراك مكان أخذوا ألنهم

والرشكس! واألتراك، اإلنكليز، من مثلث استعمار لقاء
والرشكس األتراك فيها أحس سنوات، عرش من أكثر تدم لم الحال هذه ولكن
فأصبحوا عرابي، مع يغبنوا أن يمكن كان مما أكثر اإلنكليز مع مغبونون أنهم وأبناؤهم
تنفصل ولن العثمانية، الدولة من جزء مرص بأن تقول كانت وطنيتهم ولكن وطنيني!
إن بل املرصيني، من كثري الرأي هذا يف وتابعهم عنها، بنفسها تستقل ولن منها، أبًدا

به! يقول كان كامل» «مصطفى
لم اإلنكليز دخول قبل مرص فإن وقتئذ: املوقف ونتأمل هنا نقف أن يجب ولكن
أن كما العثمانية، للدولة سنوية جزية تؤدي كانت إذ القانون، حيث من مستقلة تكن
مصطفى مقدور يف يكن ولم األتراك، سلطان من بفرمان الحكم يتوىل كان الخديوي
ولو العثمانية، الدولة عىل اعتماد بال التام مرص باستقالل ،١٨٩٨ حوايل يقول، أن كامل
وكذلك واألثرياء، والباشوات واألمراء الخديوي من ا عامٍّ نفوًرا لوجد ذلك قال قد كان أنه

بعده. فريد» «محمد شأن كان
الشعب تعليم يف ١٩٠٧ حوايل الذيرشع السيد» لطفي «أحمد ننتظر أن إىل واحتجنا

… لإلنكليز وال لألتراك وليست فقط، للمرصيني مرص أن
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من ينفرون كانوا الذين األقباط بني كبري أثر املرصية الوطنية يف االتجاه لهذا وكان
العثمانية. الدولة من مرصجزء بأن تقول كانت التي السابقة الدعوة

الفالحني بعض وجلدوا أعدموا حني ،١٩٠٦ يف «دنشواي» فظيعة اإلنكليز وارتكب
وقد الصامتني! وأنطق الغافلني، ونبه كله، الشعب أثار مما وزوجاتهم؛ أبنائهم أمام
وال االغتياالت، يدبرون الذين الفدائيني من عظماء وظهر الحادث، لهذا البالد ارتجت
لتأخرت الفظيعة هذه يرتكبوا لم اإلنكليز أن ولو االستقالل! سبيل يف يعدموا أن يبالون
وعن الفالحني، إعدام عن يقرأ وهو الشعب، غمر الذي الحزن فإن االستقالل! حركة
وأبنائهم آبائهم أعناق عىل تشد الحبال يشاهدون وهم والزوجات، واآلباء األبناء عذاب
االستقالل! دعوة عىل وإرصاًرا اإلنكليز، عىل وحقًدا غيًظا انقلب الحزن هذا وأزواجهم،

باإلنكليز. والرتبص التنبه حال يف ذلك، قبل راكًدا كان الذي األمة، شباب وأصبح
دنشواي، حادث من أسوأ كان فيما اإلنكليز فوقع األوىل الكربى الحرب جاءت ثم
بالحبال، ويربطونهم حقولهم، أو مساكنهم من الفالحني يخطفون صاروا فإنهم
وكانوا لألتراك! قتالهم يف ملساعدتهم «متطوعون» أنهم بدعوى فلسطني، إىل ويرسلونهم
ولم ضئيلة! بتعويضات املحاصيل، وسائر والتبن والحمري الجمال عىل يستولون أيًضا
اإلنكليز، عىل أسخطتهم اإلجراءات هذه ولكن وطني، وجدان عىل ذلك قبل الفالحون يكن

الوجدان. هذا فيهم وبعثت
أسس عىل الصلح إىل دعا الذي يفشخصالرئيس«ويلسون» جديد عاملي بطل وظهر
وبريطانيا فرنسا من كالٍّ أن ومع الخاضعة! لألمم املصري» «تقرير أحدها كان عديدة،
للمطالبة فرصة هنا أن مرص يف جميًعا أحسسنا فإننا «ويلسون» دعوة تزييف حاولتا
بعثها التي الحماسة تخمد أن قبل املطالبة إىل نسارع أن يجب إننا بل باستقاللنا،

«ويلسون».
السامي املندوب «دار إىل وعيلشعراوي» فهمي العزيز «عبد مع زغلول» «سعد وقصد
االستقالل، يطلبوا ولم ملرص، الذاتي الحكم اإلنكليزية الحكومة من وطلبوا الربيطاني»

الثاني. الطلب من يلبوه أن اإلنكليز عىل أيرس األول الطلب بأن اعتقاًدا
االستقالل طلب يف واحدة قومة قام الثالثة، هؤالء به قام بما عرف الذي الشعب ولكن
قوة وأحسوا الشعب، مجاراة إىل رفيقيه مع «سعد» واضطر الذاتي، بالحكم قانع غري
الجلد عن يرتفعوا ولم والزعماء، الشعب اإلنكليز ورضب الشعب: عىل باعتمادهم جديدة
عقب عليه استولت التي الغضب فورة يف الشعب أن وصحيح حساب، بال والنفي والشنق
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مثل ولكن القاهرة، عن النائني العزل اإلنكليز املوظفني قتل قد كان الزعماء؛ عىل القبض
… الثورات! يف مألوف العمل هذا

اشرتكوا الفالحني أن هذه «١٩١٩ «ثورة بها اتسمت التي السمات أعظم من وكان
والفالحنيوسكان والصغار الكبار واملوظفني الباشوات بني تجمع عامة ثورة فكانت فيها،

… املدن
جبهة واتحادهم فيها، واملسلمني األقباط اشرتاك أيًضا السمات هذه أعظم من وكان
األقباط وخطباء الكنائس يف يخطبون املسلمني خطباء وكان بالجالء، للمطالبة واحدة

املشرتك. األسمى الهدف ذلك إىل يدعون املساجد، يف يخطبون
ومن الشارع، إىل البيت من املرصية املرأة خروج أيًضا السمات هذه أعظم من وكان

الظاهرة! بهذه غريبة وجهة واتجه املرصي، املجتمع وتغري السفور، إىل الحجاب
… نهضة أيًضا كانت إذ فقط، ثورة اإلنكليز عىل الثورة تكن لم وإذن

وبرملان. دستور لنا فصار الذاتي الحكم يقارب بيشء ١٩٢٢ يف اإلنكليز وسلم
كانوا اإلنكليز فإن بنا، يرتبص كالهما كان فؤاد»، وامللك الربيطاني «العميد ولكن
إنما استقالل من عليه حصلنا ما بأن ظن عىل فؤاد وكان به، سلموا ما باسرتداد أمل عىل

يكرسها! ثم مدة بها يلعب سوف لعبة الربملان وأن للمرصيني، وليس له هو
فإن ملرص، ذاتي حكم أو استقالل من اإلنكليز به سلم بما الشعب ينخدع ولم
وقتل اإلنكليز! لقتل املؤامرات تدبري عن ينقطعوا لم ملرص حياتهم وهبوا الذين الفدائيني
للوزارة، رئيًسا الرتكي «زيور» ب وفؤاد اإلنكليز وجاء الربملان، وحل ،١٩٢٥ يف الرسدار
اليوم يف حله ذلك يجد لم فلما يؤيده، سوف أنه يعتقد «زيور» كان جديد برملان وانتخب

فيه. عقد الذي
الشعب إرادة امتهان يف الحادث هذا يقارب حادث كله العالم أحداث يف وليس
يستحقانه، كانا الذي الشنعاء الجريمة هذه جزاء الرتكيان وزيور» «فؤاد يلق ولم املرصي!
لهما وكانوا أيًضا، باملرصاد لنا كانوا اإلنكليز ولكن عابدين! ميدان يف علنًا إعدامهما وهو

منارصين! حماة
«سعد حول تألف الذي الحزب وهو «الوفد»، إعدام نية عىل وفؤاد اإلنكليز وكان
العظيم األسف ومع وتفتيته! ملناوأته عديدة أحزابًا فألفوا الحركة، بداية منذ زغلول»

األحزاب! هذه يؤيدون وصحفيون، ساسة مرصيون، وجد إنه نقول:
الباشوات ولكن عامة، نهضة إىل تستحيل وأن ،١٩١٩ ثورة تنجح أن يمكن وكان
كما إقطاعيني! أنفسهم هم كانوا إذ العرص، بروح وجدان عىل يكونوا لم تزعموها الذين
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يف الطيبني الناس جعلت ناحية، من اإلنكليز ومناوأة ناحية، من لهم «فؤاد» مناوأة أن
اإلصالح! عن العجز كل عاجزين «الوفد»

اجرتأ عندما ١٩٣٠ يف إنه حتى أخرى، بعد سنة الوفد عن يتباعد الشعب كان وكذلك
كان التي الثورة عليه الشعب يثر لم صدقي» «إسماعيل بمعاونة الدستور إلغاء عىل فؤاد

فرتت! قد كانت للدستور حماسته أن ذلك بها! يقوم أن يجب
الطغيان عن «فاروق» ثم «فؤاد» كف يف نجح «الوفد» بأن نعرتف أن يجب ذلك ومع
املوعز وكان مخالفته، من أوىل فاروق مطاوعة أن إىل انتهى ١٩٥٠ يف ولكنه بعيد، حد إىل

السبب. لهذا الوفد من الشعب ونفر الدين»، رساج «فؤاد الخطة هذه عىل
حاجة يف كنا ملا وفاروق» «فؤاد الستبداد املكافحة عىل ثبت قد كان «الوفد» أن ولو

… ١٩٥٢ يف الجيش ثورة إىل
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وكانت الفناء، أو البقاء قتال يقاتلون األوىل، الكربى الحرب مدة املستعمرون، اإلنكليز كان
كانت التي األملانية القوة عىل القضاء والوحيد األول هدفها محضة، استعمارية الحرب هذه

واستعماًرا! وسياسة تجارة الربيطانية، اإلمرباطورية تلغي أن توشك
وأن مرص، يف االستعمار يزيدوا أن طريقها، منتصف يف والحرب اإلنكليز، ورأى
فإن توقعوا، مما أكرب كانت العاملية القوات ولكن اإلمرباطورية، من جزء إىل يحيلوها
وكانت الربيطاني، لالستعمار كراهة عىل كانوا الحرب هذه دخلوا الذين األمريكيني
اإلمرباطورية بالقيود مكان كل يف وتلتقي جديدة أسواًقا تغزو رشعت قد اقتصادياتهم

… الربيطانية
الربيطانية! لإلمرباطورية ثانيًا «روزفلت» ثم أوًال، «ويلسون» عداء كان هنا ومن

التاريخ أن اإلنكليز وجد حتى نهايتها، األوىل الكربى الحرب قاربت أن هو ما ولذلك
أعظم وكان حسبانهم، يف تكن لم جديدة قوات عليهم ويحرك بنوا، ما وينقض يصدمهم،
رصيح إلغاء املبادئ هذه فإن املصري، تقرير عن ويلسون» «مبادئ يف يتمثل القوات هذه

لالستعمار.
زغلول»، «سعد بزعامة القادة بعض يف تبلورت التي املبادئ هذه نحن وتلقفنا

الذاتي». «الحكم من بيشء لنا اإلنكليز تسليم إىل غزيرة ودماء مر كفاح بعد وانتهت
ثورتنا: توجيه يف األثر أسوأ لهما كان شيئني يف نجحوا اإلنكليز ولكن

ففعل! الثورة، عن الكف إىل الشعب يدعو أن عىل «فؤاًدا» امللك حملوا أنهم األول:
ضد «عديل» وضعوا بأن الشعبية الحركة شقوا هذا، «فؤاد» مع بالتعاون أنهم، والثاني:

«سعد».
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بقيادة اإلنكليز، ضد الشعبية املكافحة قوامها موحدة لنا حركة كانت أن بعد وبذلك،
القائمة «عديل» حركة والثانية هذه، «سعد» حركة إحداهما حركتان: لنا أصبح «سعد»
ألننا كفاحنا؛ يف األوىل هزيمتنا هذه عديل حركة وكانت املكافحة. عىل وليس املفاوضة عىل
بدم، دًما ويدمروننا، اإلنكليز ندمر كنا أن بعد القهوة، ونرشب نتفاوضونتحدث أصبحنا

وخمدت! الحركة وباخت بنار، وناًرا
يف الرصاع بؤرة ينسوا لم و«فؤاًدا» اإلنكليز أن الدوام عىل أذهاننا يف يبقى أن ويجب
املغتصبني. والرشكس» «األتراك ضد الفالحني الصميمني املرصيني رصاع وهو ،١٨٨٢

«زيور» ثم «عديل» يضع «فؤاد» كان لكفاحنا، التصور هذا عىل وبناءً ولذلك،
«سعد» ضد ،١٨٨٢ يف والرشكس األتراك يمثلون وجميعهم صدقي» «إسماعيل ثم
«فؤاد» وراء أحيانًا ويسري ينخدع كان األخري هذا أن ومع محمود»! و«محمد و«النحاس»

رشكسيٍّا! أو تركيٍّا يكن لم ألنه يؤتمن يكن لم ذلك مع فإنه بالدستور العبث يف
عىل يقرسه وأن «فؤاد» وجه يف يقف أن للدستور، األوىل األيام يف «سعد» واستطاع
«الحياة وإلغاء «الدستور» لتحطيم فرصة كل يتحني وهو «فؤاد» وعاش الدستور، احرتام

الربملانية»!
الذي االستقالل وأن مرصعزبته، أن الدخاخني، عيل» «محمد جده مثل يعتقد، وكان

املرصي! الشعب استقالل وليس استقالله، هو اإلنكليز من سينزع
«فؤاد» فجاء ،١٩٢٥ سنة الرسدار مقتل حادثة يف للتحطيم، األوىل الفرصة له وحانت
درجتني، عىل االنتخاب واختلق إلغاءه، يقارب بما الدستور عدل الذي الرشكيس، «زيور» ب

صدقي». «إسماعيل هو آخر رشكسيٍّا األيمن ساعده وكان
بهذين مكروا أن بعد االنتخابات يف املرصيون، الفالحون الوطنيون، ونجح
مساء يف الربملان حال حتى االنتخابات، بنتيجة هذان عرف أن هو ما ولكن الرشكسيني!

فيه. اجتمع الذي اليوم
«فؤاد عىل يثورون مرصيون العرابي: الكفاح إىل نعود أن هنا علينا يجب وكان

صدقي». وإسماعيل وزيور
يجرؤ فلم بعيدة، مرحلة بلغ قد كان «عديل» رشعه قد كان الذي الشقاق ولكن
القوة تحطيم يف فؤاد ينجح لم ذلك مع ولكن الشعبي، الكفاح إىل الدعوة عىل «سعد»
كان كما «لسعد»، الفرص «فؤاد» وتحني الحكم، إىل «الوفد» وعاد الشعب، يف الروحية

«لعرابي». الفرص «توفيق» يتحني
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لم باتهامات بل سبب، أدنى بال … سبب بال الوزارة فطردت ١٩٢٩ سنة وجاءت
كانوا ووزراءه الشعب نواب ولكن فيها! املتهمون برئ نظرتها وعندما محكمة! تنظرها

… ويعتقلون يرضبون الشارع يف
فألغى التحطيم، هذا يف «فؤاد» عليها اعتمد التي اآللة املرصي، محمود، محمد وكان
وابن فؤاد فيها يحكم سنة ثالثني إىل تصل وقد التجديد» «تقبل سنوات ثالث الربملان
«النظام» هذا عن يدافعون أقالمهم كتاب ووقف استبداديٍّا! حكًما املرصي الشعب فؤاد،
«بسعد فتن قد الشعب أن يف يتلخص املوقف وكان السياسة! جريدة يف الحكم يف الجديد
الربك ردم عن واملقاالت الخطب نقرأ وأصبحنا ويؤدب! يعاقب أن يجب وأنه وبالوفد»،
والحرية! االستقالل ومن اإلنكليز، إخراج من شأنًا وأبعد أخطر هذا كأن واملستنقعات!

الحكم! حق لها التي «البيوتات» عن نسمع وأصبحنا
الذي «فؤاد» سلوك يف خطأه وجد أصح، بقول أو خطأه. محمود» «محمد وعرف

محمود». «ملحمد وليس «لفؤاد» أي له الحكم أن أفهمه
ضد ثانية «عرابية» حركة يف كانت لو كما األمة فحارب صدقي» «إسماعيل جاء ثم

… الدستور! وألغى العرش،
ألذكر وإني … واالستقرار التوطد مرحلة وهي لالستبداد؛ األوىل املرحلة هي وهذه
ما فيه: تتساءل إنكليزية مجلة يف مقاًال و١٩٣٣، ١٩٣٠ بني السنني، تلك يف قرأت أني
امللك يدوسها والتي حمايته، تستطع لم التي مرص، مثل ألمة الدستور منح قيمة هي
والحركة «غاندي عن كتابي أؤلف رشعت السنوات هذه يف أني أيًضا وأذكر بقدميه؟ فؤاد
الذي أسلوبنا غري للعيش جديد أسلوب إىل فيه وأدعو «البالغ»، يف مقاالت وأنرشه الهندية»

… والتعثر الحرية دليل مني هذا وكان فشله، ثبت
من لنا سلموا بما أو باالستقالل، الوحيد املنتفع هو «فؤاًدا» أن اإلنكليز ورأى
يؤيد الذي أن إىل يفطن املرصيرشع الشعب ألن وخاصة ذلك، عىل فحسدوه «االستقالل»

… االستعمار هو مرص يف االستبداد
جنيًها، خمسني عىل الشهري مرتبه يزيد ال صغريًا موظًفا اإلنكليز إلينا وأرسل

.«١٩٢٣ «دستور بعودة التسليم عىل وأجربه «فؤاد»، وجه يف فبصق
الكربى الحرب هدير ألن الحكم؛ لنظام الشعب تأييد إىل حاجة يف اإلنكليز وكان
واحتاج !١٩٣٤ يف تسمع لم وإن تحس ذبذبة له كانت ١٩٣٩ يف بدأت التي الثانية
من يكن ولم الحرب، وقعت إذا واملعونة األمان لهم تكفل بمعاهدة يربطونا أن إىل اإلنكليز
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دون الرشكسيان، أو الرتكيان وفؤاد» صدقي «إسماعيل املعاهدة هذه يوقع أن املعقول
الشعب! نواب

!١٩٣٦ معاهدة ووقعت للحكم، بالوفد وجيء
التقيح! مرحلة إىل التوطد مرحلة من االستبداد انتقل وهنا «فاروق»، العرش وتوىل
وإنما عرشة، الثامنة يتجاوز يكن لم الذي «فاروق» من التقيح هذا يف املبادأة تكن ولم
فوق بالوثب الحكم إىل فتطلعوا الشعب قلوب يف مكانتهم تخلفت مرصيني ساسة من كان
الفساد بعض عىل الواثبون هؤالء واعتمد بطريقه، بلوغه عن عجزوا أن بعد الدستور،

عنهم! الشعب من قسًما وصد الوفديني شمل قد كان الذي
يتعلم صبي وهو املدرسة من «فاروق» إخراج االستبداد تقيح إىل الطريق أول وكان
عنارص تواطأت وقد الجاللة!» صاحب «يا له: ويقال «عرًشا» يتبوأ كي واملطالعة، الهجاء
يتبخرت وصار الحقوق، يف دكتوًرا املرصية» «الجامعة فجعلته به، التغرير عىل مختلفة

!… تحسه لم وقتئذ «الجامعة» ولكن املنظر، هذا من الخزي وأحسسنا بالروب،
فأقال سبب، بال الوزارة إقالة يف ا حقٍّ له أن ذكرنا الذين الساسة هؤالء وأفهمه
املسئولون هم االجرتاء هذا عىل حملوه الذين أن وعندي ،١٩٣٨ آخر يف الوفدية الوزارة

… ١٩٥٢ سنة من يولية إىل ذلك بعد بالدنا عم الذي الفساد عن وآخًرا أوًال
خادمه! وليس الشعب سيد أنه الوقت هذا من «فاروق» وفهم

«تعرف يل: قاله مما وكان ،١٩٣٩ سنة بداية يف القرص يف كبريًا لقيت أني وأذكر
الربملان؟» فائدة ما يل: تقول

الحكم أساليب يف أخرى فلسفة لنا صارت وقد العالم، عن انفصلنا قد كأننا
برملان! بال نحكم … الديمواقرطية

… عبيًدا جميًعا كنا لو كما «الوزراء»، يعامل بل يعاملنا، «فاروق» وأصبح
«النحاس»، ضد ماهر» «أحمد املرصيني: الساسة بني بالشقاق «فاروق» وانتفع
مرص يف الساسة معظم وصار الجميع، ضد رمضان» و«حافظ االثنني، ضد ماهر» و«عيل
كي الشعب، حساب عىل والسلطة املال من به يرشونه ما مقدار عىل «فاروًقا» يساومون
خنرصه يرفع األخرية الحرب أواخر يف «فاروق» صار حتى الوزارة، مقاعد إىل يصلوا

!… هذا خنرصي عىل — «الوزراء» أي — كلهم مخنثة: ضحكة يضحك وهو ويقول
األعتاب.» «أقبل فيقول: إليه يكتب الوزراء أحد وكان

ملك وهي سنة سبعني نحو عليها مىض التي «األوقاف» له يسلم بعضهم وكان
يشاء! كما فيها يترصف كي وقفها إليه فيعود للتعليم، املعارف وزارة تستغلها للشعب،
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والرشوة! والرسقة، واملكر، الغش، والقادة، الساسة جبن بفضل «فاروق» وتعلم
ماذا بل … القضاة بعض صار بل رأسه! ويحني السمينة، يده يقبل بعضهم وصار

… أقول
املنافق املتملق الجو هذا مثل يف يفسد أن إال إنسانًا يمكن وال … الشعراء قصائد ثم
يف الجمعة يصيل وكان صالح، ابن صالح كأنه لحيته يرسل فكان «فاروق»، فسد وقد …

املساء. يف للفسق يستعد ثم الصباح،
كانت التي والدته طريق عن النبوية العرتة إىل ينسبه أن عن بعضنا يتورع ولم

… أظن ما عىل هوليوود يف وقتئذ
أن عىل والنذالة الخسة حملته الرومانية للدولة إمرباطوًرا أن جيبون، املؤرخ، ويذكر
يحيط كان ولكنه هذا، مثل «فاروق» يفعل ولم الدولة، يف عاليًا قوميسريًا جواده يعني
يجب بل … بل للوزراء. يسمع مما أكثر لهم يسمع وكان واملال، النساء بسمارسة نفسه

لتاريخنا! وتنزيًها الحقائق عن خزيًا نصمت أن
معارضتها تكن وإن «فاروق» استبداد تعارض تزال ال الوفدية الوزارات وكانت
العمدة منطق هو جديد، بمنطق جاء الذي الدين» رساج «فؤاد عرف «الوفد» ولكن هزيلة،

وخالصته: الريف، يف
أو أربع الحكم يف تبقى وهي يطلب، ما بكل «لفاروق» تسلم األخرى الوزارات إن
ال فلماذا سنتني، أو سنة إال الحكم يف تبقى فال الوفدية الوزارات أما سنوات، خمس
خمس ثم سنوات خمس الحكم يف نبقى حتى طلباته، بكل له ونسلم «فاروق» إىل نتودد

سنوات؟!
مثل: ومرشوعات قوانني الدين» رساج «فؤاد من ورأينا

السيايس؟ االشتباه قانون (١)
الجمعيات! قانون (٢)

الوزراء! مجلس من بقرارات الصحف وإلغاء تعطيل قانون مرشوع (٣)

الدستور! يف هامة أحكاًما تلغي قوانني وجميعها
لعرشين مريوط أرض بيع ثم الرتقيات، يف باملحاباة اإلدارة يف عام فساد إىل وهذا

… ثم القطن. بورصة يف املضاربني من «فاروق» رشوة ثم وزوجته، للنحاس قريبًا
استقراريٍّا، حزبًا بعده فصار ثوريٍّا، حزبًا الدين» رساج «فؤاد قبل «الوفد» كان

راكعون»! «ثائرون أنهم: للوفديني املالئم الوصف وأصبح
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ولم بصديده، فاض قد االستبداد تقيح كان «فاروق» حكم من األخرية الشهور ويف
أن أيقن الذي «الجيش» مثل وجرائمه «فاروق» بأرسار دراية عىل هيئة األمة يف تكن
اشرتك ثم لها، استعداد غري عىل ونحن «فلسطني» يف الحرب إىل دفعنا الذي هو «فاروًقا»
بل الغش، هذا بقاء يف يمانع لم أو واألعتدة، األسلحة يف الجيش غشوا الذين املجرمني مع

التحقيقات! يف بتدخله العقوبة من حماهم قد إنه
وخرج عريان، وهو جواده ركب ملك قصة للعربة، تذكر التي القصصالطريفة ومن
قبل وكان امللوكية بسرتته ويعجبون يتأملون وقوف والناس يجوبها املدينة شوارع إىل

ولؤلؤ! وحرير وماس ذهب كلها جديدة سرتة يف سيخرج أنه بينهم أذاع قد ذلك
أجمل ما قبل: من أفهموا كما ويقولون عيونهم، ويكذبون إليه ينظرون الناس وصار

أملعها! ما السرتة، هذه
ولم الجماعي، النفاق يتعلم ولم العام، العرف يالبسه لم «طفل» بينهم كان ولكن

عريان»! «امللك ولكن فصاح: الحق قولة يخش
عريان! «امللك» عريان! «امللك» وصاحوا: الناس هاج وعندئذ

… النفاق عن وبعدهم قلوبهم سذاجة يف األطفال إىل أحوجنا كان ما أال

نهايتها، تبلغ وملا قائمة تزال ال هي إذ الرابعة»، املرصية «الثورة تاريخ يكتب أن يمكن ال
التاريخية بالحوافز وارتباطها ألسبابها التحليل هو عنها يكتب أن يستطاع ما كل وإذن

السابقة.
سالم، وصالح النارص، عبد جمال بقيادة ١٩٥٢ يف الجيش لثورة األسباب أعظم إن
ثورة إليه انتهت الذي الفشل هو الفدائيني من وغريهم السادات، وأنور سالم، وجمال
من االستقالل استخالص منها عديدة: أهداف عىل تنطوي الثورة هذه كانت فقد ١٩١٩؛
ولم دستور، بإعالن «فؤاد» امللك استبداد من الحد ومنها هذا، يف تنجح ولم اإلنكليز،
ومنها هذا، يف تنجح ولم والقضاء، لإلدارة عادل حكومي جهاز ومنها هذا، يف تنجح
ولم الشعب، طبقات بني االجتماعية العدالة إيجاد ومنها هذا، يف تنجح ولم التعليم تعميم

هذا! يف تنجح
لم ما ١٩٣٦ بمعاهدة أعطيناهم وقد وطننا، يحتلون يزالون ال اإلنكليز كان فقد
أن املبكي املضحك من وكان نحن، حقوقنا من انتقصت حقوق من يستحقونه يكونوا
أن كما مرص، فوق بطائراتها الطريان يف الحق لربيطانيا أن عىل املعاهدة هذه يف ينص
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لبالدنا، مشئوم رمز وحدها املادة هذه ويف لطائراتها! إنكلرتا جو استعمال يف الحق ملرص
النحاس» «مصطفى يقبل أن املبكي املضحك من وكان والغشألنفسنا، بالحمق رضانا هو

املعاهدة! هذه عىل له مكافأة اإلنكليز من «سري» لقب الوزارة رئيس
وكان النيابي! للحكم االكرتاث أقل يكرتث يكن لم «فؤاًدا» فإن االستبداد، عن وأما
ويرضون صاغرين، صبيانًا إليه فيجيئون ومعايل» ورفعة «دولة بألقاب الزعماء يرشو
كل ووصم الصحف، وتعطيل األحرار، واعتقال الشعب، ورضب النيابية الحياة بتحطيم

العقاب! يستحق مجرم بأنه رشف أو حرية إىل يدعو من
ميت كان إذ إنسان، جثة كان وإنما إنسانًا، يكن فلم «فاروق» «فؤاد» بعد جاء ثم
يحمل وكان اإلنسانية، عن غريبًا كان بل مرصفقط، عن غريبًا ليس العقل، مظلم القلب،
لقد حتى الدنيا. هذه يف رشيف هو ما لكل العداوة جنب إىل للدستور العداوة صدره يف
الرسقات يرسق كان كما الصغرية، الرسقات يرسق وكان والجواسيس، القوادين استخدم
رجل كل ويطاردون الحيوانية، شهواته يف يؤيدونه حوله الرجال بغايا وكان الكبرية،
لتحطيم قوانني ووزراؤه وبرملاناته «فاروق» وسن «رجل»، بأنه فيه يشتبه أن يمكن

أهدافها! بتحقيق يطالبون من ومعاقبة أمانيها، وإلغاء املرصية، الثورة أحالم
«فؤاد أن مثًال ذلك من الكبري! الرمز تحمل صغرية بحادثة التاريخ يزودنا ما وكثريًا
٢٦ يوم فيه تحرتق كانت الذي الوقت يف القاهرة يف قرص رشاء حجة وقع الدين» رساج
أسابيع، أو بأيام ذلك قبل الرشاء رتب قد كان إنه يقال: بأن عربة وال ،١٩٥٢ من يناير
يف الشهوة لهذه أسود رمًزا تحمل كانت التي املشئومة املصادفة هذه هنا عربتنا وإنما

املرصيني! الوزراء عند القصور رشاء

الرساي من تخرج األحكام أن الجمهور بني شاع حتى القضاء، يف يتدخل «فاروق» وكان
كان الجمهور بني شيوعه ولكن كاذبًا، القول هذا يكون وقد فقط! القايض بها وينطق
يف مرسفة قاسية القضاة أحكام وكانت بالقضاء، الشعب بني الثقة فقدان عىل برهانًا

«فاروق». الوغد: هذا شخصية يمس ما كل يف القسوة
يعد مرتددة هزيلة بكلمات منها القليل أو االجتماعية العدالة ينشد من كل وأصبح

العيش! لقمة يجد ال حتى ويطارد شيوعيٍّا
فإن الخيال، تتجاوز حكومية فضيحة اليوم» «أخبار نرشت ١٩٥١ سبتمرب ٢٩ ويف
عىل أفدنة ١٠ إىل ١٥ إىل ٢٠ من مساحاتها تتفاوت قطًعا أرضمريوط وزعت الوفد وزارة
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«املصادفات» من وكان يملكونها! ثم يستأجرونها وأصهاره، النحاس» «مصطفى أقارب
متجاورتني! قطعتني عىل حصال شقيقني أن

وتبخرت، وشمخ البالد يف الفساد وسعى مهمًال، ا كمٍّ الوزراء نظر يف الشعب وأصبح
خربين: ١٩٥١ من يناير ٣١ يوم واحد عدد يف األهرام نرشت لقد حتى

جائعون! نحن املتظاهرون: فيها يرصخ القاهرة يف مظاهرة عن أحدهما:
األرز! من طن ألف عرشين تصدير عن الثاني: والخرب

كي نصدره ورصنا عنه، استغنينا حتى األرز من شبعوا قد الجائعني هؤالء كأن
!… األخرى األمم يف الجائعون يأكله وكي ثمنه، من نربح

لها، قيمة ال والوزارات النيابية والحياة الدستور أن تحس األمة جعلت الحال هذه
… يهملها الشعب معظم كان بل الربملانية، لالنتخابات تتحمس تكن لم ولذلك

أنه «فاروق» يف الجنون أو الجرأة وبلغت «فلسطني»، يف الحرب كارثة جاءت ثم
عىل يحتج لم بل واحد، وزير يستقل ولم الوزراء، مجلس يستشري أن دون فيها أقحمنا

الخيانة؟ هذه
انترصنا! إننا لنا: وقيل هزيمتنا، كانت ثم

ورقصت سارت التي الدبابات عىل الكهربائية املصابيح بوضع بانتصارنا واحتفلنا
… مولد أو عيد يف كنا لو كما عابدين، ميدان يف

عظيمة تكون أن يمكن وكان السويس، يف لإلنكليز الشعبية املكافحة حركة وجاءت
املئات اإلنكليز فقتل ذلك، تفعل لم ولكنها وسلحته، بالشعب وثقت الوفد حكومة أن لو

شبابنا! من
١٩٤٧ إىل ١٩٢٤ مرصمنذ يف الربملاني الحكم عن الخالصة هذه للقارئ أنقل وإني

اليوم: أخبار جريدة عن

عقد يوًما ١٤٣ ومكث ،١٩٢٤ سنة مارس ١٥ يف األول املرصي الربملان ابتدأ
جلسة. ٧٥ خاللها

بعد اليوم نفس يف وانتهى ،١٩٢٥ مارسسنة ٢٣ يف ابتدأ الثاني والربملان
!… واألخرية األوىل الجلسة

يوًما ٥٦١ ومكث ،١٩٢٦ سنة يونية ١٠ يف ابتدأ فقد الثالث الربملان أما
جلسة. ٢١٤ خاللها عقد
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يوًما ١٦٣ وظل ،١٩٣١ سنة يناير ١١ يف انعقاده وأعيد الربملان حل ثم
جلسة. ٥٠ أثنائها يف عقد

،١٩٣٤ سنة يونية ٢٠ يف ابتدأت دورات ثالث عقد الخامس والربملان
جلسات. ٢٠٤ جلساته عدد وبلغ يوًما، ٥٩٢ واستمرت

عقد يوًما ٣٨٦ ومكث ،١٩٣٨ سنة مايو ٢٣ يف ابتدأ السادس والربملان
جلسات. ١٠٦ خاللها

٣٢٣ جلساته مجموع وبلغ يوًما، ١٠١٦ فاستمر السابع الربملان أما
جلسة.

عقد يوم ٣٠٠ واستغرق ،١٩٤٢ سنة مارس ٣٠ يف الثامن الربملان وانعقد
جلسة. ٨٧ خاللها

عقد أيام ٧٠٨ واستغرق ،١٩٤٥ سنة يناير ١٨ يف التاسع الربملان وانعقد
جلسة. ٢١١ فيها

يوًما ٨٦٩٥ من يوًما ٤٢٦٠ مدة نيابيٍّا حكًما حكمت مرص أن يتضح هذا ومن
النظام إنشاء منذ يوًما ٤٤٣٥ مرصظلت أن أيًضا ويتضح النيابي، الحكم ظل يف قضتها

برملان! دون تحكم وهي — سنة ١٣ نحو أي — النيابي
سنة مرص١٣ حكما وفاروًقا» «فؤاًدا أن كيف القارئ يرى ومنه … نقلته ما انتهى
عىل نفسه اليوم يف قتل ١٩٢٥ سنة من مارس ٢٣ يف عقد الذي الربملان إن بل برملان! بال
ارتكبه مما أقل ارتكب ألنه باإلعدام األول» «تشارلس امللك اإلنكليز عاقب وقد زيور، يد

!… هنا فؤاد

حرب يف املرصي الجيش أقحم إذ أبوه؛ ارتكبه مما أسوأ هو ما فاروق ارتكب وأخريًا
املرحوم الوزارة، رئيس إن حتى الوزراء، مجلس يستشري أن دون ،١٩٤٨ يف فلسطني
كما لفلسطني املرصي الجيش دخول خرب قرأ إنه قال: (باشا) النقرايش فهمي محمود
عليه للحكم بل «فاروق» لخلع يكفي وحده العمل هذا وكان الشعب! أفراد سائر قرأه

باإلعدام!
توليه من األخرية الست أو الخمس السنوات يف البالد يف الرعب «فاروق» عمم وقد
هو كان إذ املوظفني، وكبار الوزراء من الكثري بني والجشع الرسقة عمم كما العرش،
قًرصا! يقتني أو عزبة يشرتي أن له ويعمل الوزير يتمناه أقىصما فكان لهم، سيئة أسوة
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باالعتقاد االستهانة إىل وهذا الشيوعية! من رضبًا الفقراء بؤس عن الكالم أصبح وحتى
القضاء! يف والتدخل

يزورني كان خالد محمد خالد األستاذ أن قليلة بأسابيع فاروق خلع قبل ألذكر وإني
نحن وهل «فاروق» عن وخوف جد يف نتكلم فرشعنا مكتبتي، يف نتحدث وكنا بيتي، يف

اغتيالهم؟ ينوي من أسماء تحوي التي السوداء القائمة ضمن
تلك يف مأمون هو وهل الليل، يف السري تذاكرنا إننا حتى وخوف، جد يف نتكلم كنا

الغروب؟ قبل بيوتنا نلزم أن يجب أم األيام،
عبارة فيه وردت يل مقال عن تسألني كي سعيد بور من أحرضتني قد النيابة وكانت
بشأن أيًضا معي حققت أن لها سبق قد وكانت … األوبرج؟» ما أدراك وما «األوبرج،
بثالثة يعيش ومن اليوم، يف جنيه بألف يعيش من مرص «يف العبارة: فيه وردت يل كتاب

التافه.» املبلغ هذا حتى يجد ال وأحيانًا قروش
عن كالمي يف سواء أقصدها، التي الشخصية عىل الحالني يف ينصبُّ التحقيق وكان

اليوم. يف الجنيه األلف أو األوبرج
… املخاوف داخلتهم قد غريي مئات أن بد وال

«املوند» جريدة مراسل يكتبه ما قراءة أوايل كنت باريس يف ١٩٥٢ فرباير يف كنت وملا
وثيقة، أو رسمية مصادر من أحيانًا أخبارها تستقي محافظة جريدة وهي القاهرة، يف
العريف الحكم عىل منه وحصل «بالنحاس» لعب قد «فاروًقا» أن املراسل هذا رأي وكان
وأن تاريخها، انتهى قد مرص يف النيابية» «الحياة وأن نهائيٍّا، إلغاءً «الربملان» يلغي كي

مرص. عرش عىل ملًكا دام ما الدائم «الديكتاتور» يكون سوف «فاروًقا»
الحدس! هذا أو الخرب هذا يف صادًقا كان أنه واعتقادي

… الطاغية هذا خلع يف األمة، أيدته الذي الجيش، فضُل هنا ومن
ضد هائًجا القاهرة يف الشعب ثار فقد البداية، لنهاية ميعاًدا يناير ٢٦ يوم وكان

عجزت. ولكنها مظاهراته، وتنظم «الحكومة» تؤيده أن يجب وكان اإلنكليز،
الهائجني! ويهدئ يتدخل أن من الجيش ومنع الدمار لتعميم عمل فإنه «فاروق» أما
«مصطفى الوزارة رئيس من وحصل تحرتق، والقاهرة يضحك نريونيٍّا: هنا موقفه وكان
بعد وجعل الوفدية، الوزارة طرد التايل اليوم ويف العريف»! «الحكم إعالن عىل النحاس»
وهو عمره يقيضسائر أن نيته وكانت العريف»، «الحكم عىل معتمًدا بالوزارات يلعب ذلك

برملان! بال عرفيٍّا حكًما البالد يحكم
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حطمهم قد وأنه «الوزراء»، من وأمهر أذكى أنه واعتقد ذلك، بعد «فاروق» واستهرت
االعتقاد! هذا يف صادًقا وكان جميًعا،

إغالق عىل ذلك بعد اجرتأ حتى االستبداد هذا يف يؤيدونه والجواسيس القوادون وكان
انتخابه! يف هو يرغب كان الذي الشخص انتخاب رفضوا هؤالء ألن الضباط؛ نادي

سنة يولية ٢٣» يوم «الجيش» يف الثورة أشعل الذي الثقاب هو النادي إغالق وكان
عرشه! عن مخلوًعا مرص من فاروق طرد يولية» ٢٦» يوم ويف ،«١٩٥٢

،«١٩١٩ «سنة لثورة إتمام هي مما أكثر «عرابي» لثورة إتمام هي الجيش» «ثورة إن
والسودان. مرص الستقالل تحقيق هي إذ

والشهور» «األيام تؤديه كانت ما «الساعة» فيها تؤدي مركزي تاريخ هي و«الثورة»
التغيري! يف الحاسمة الرسعة فيها نجد لذلك العادية؛ األحوال يف

التاريخ، مستوى إىل الصغرية الشخصية اهتماماتهم من شبابنا «الثورة» رفعت وقد
أرضنا وزيادة السودان، واستقالل مرص، واستقالل الوطن بإصالح يهتمون فصاروا
املرأة واستقالل والعمال، الفالحني ورفاهية الجيش، وتقوية املصانع وإنشاء املزروعة،

!… والدستورية البرشية حقوقها وزيادة
لم وألنهم جديًدا، رشًفا ألهمتهم قد الثورة ألن ويجدون؛ يعملون شبابنا وأصبح
أو قواديه أو «فاروق» أمثال من الرجال من الخسيسة الطرز تلك يجدون يعودوا

!… جواسيسه
ا تامٍّ جالءً بالدنا عن اإلنكليز إجالء هو «الثورة» إليه تهدف ما أول أن شك وليس
الكلمات هذه أكتب وأنا ،١٩٥٤ باتفاقية ذلك يف نجحنا وقد بميعاد! أو برشط يرتبط ال

قربس. إىل السويس من يرحلون واإلنكليز
يف عنها تخلفنا التي املسافة نقطع كي اإليجابية، اإلصالحات ذلك بعد تبغي ثم
مقلًقا محالٍّ املرصي املصنع وجعلوا الصناعة، اإلنكليز حرمنا فقد الحضارة، ميدان
قيمة وأن الحضارة، هي الصناعة أن يعرفون ألنهم خطًرا؛ أو بالصحة ا مرضٍّ أو للراحة
الخامة املواد بإنتاج تشتغل كي الصناعة، الخاضعة األمة حرمان يف تنحرص االستعمار
لها يوفر الذي العظيم الكسب منها وتكسب الصناعة، الغاصبة األمة تحتكر ثم فقط،

والرفاهية! القوة
لم ،١٩١٩ يف بثورتنا قمنا عندما إننا حتى النجاح، كل ذلك يف اإلنكليز نجح وقد
الربيطاني الحكم أيام وكنا عمالها، وأيدي بالدنا موارد يستغل واحد مرصمصنع يف يكن
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يستطيع كان مما املوظفني، ومكاتب والصبورات التالميذ مقاعد إنكلرتا من نستورد
!… الثمن من عرشة من وبجزء مرانة، وأقل مجهود بأقل صنعه البدائيون النجارون

أو الكراسات، لصنع مصنع إنشاء يف التفكري عىل يجرؤ الذي املرصي الشاب وكان
مجرًما! كان لو كما يطارد األحذية أو الجبن، أو الحلوى،

مخالفة! ألقل املصنع بإغالق يحكمون جهلهم يف قضاتنا وكان
طبيب إلرشاد وخضعت «مبولة» بها وأقمت مطبعة، وهو مصنًعا، أنا أسست إني بل
أعيد الصحة وزارة إىل الرسم أرسل فلما الباب، اتجاه حيث من األزبكية قسم يف الصحة
جهة من يفتح ملاذا يتعجب! الصحة طبيب ووقف أخرى، جهة من الباب بفتح طلب مع

…؟ أخرى
والذي املصنع، هذا بقضية يسري الذي عن سألت قد كنت ألني أتعجب؛ لم أنا ولكني
«البوليس جواسيس أي املخصوص»؛ «القلم أنه فوجدت إغالقه، يطلب للمحكمة قدمه
الباب، لتغيري الصحة وزارة وطلب لإلغالق، املحكمة طلب الطلبني، بني وفيما السيايس»،
وهنا !١٩٥٠ سنة الوفد وزارة يف املطلوب هو هذا وكان املحكمة! بحكم املصنع أقفل
الغاية عىل تدل املنافذ كثرة ولكن املنافذ، كثري لقانون سيايس استغالل كان بالطبع

العلل! ألوهى املصانع إقفال وهي االستعمارية
إىل الزراعي اإلنتاج من مستقبلنا تغيري الحارضة ثورتنا يف هدفنا يكون أن يجب
أن الشعب أذهان يف يرسخ أن ويجب االثنني، بني الجمع األقل عىل أو الصناعي، اإلنتاج
بما متمدينة تكون أن يمكن ال فقط بالزراعة تعيش أمة وأن الحضارة، هي الصناعة

والرفاهية. القوة معاني من التمدين كلمة تحمل
املرأة فإن القرون! عبء وهو «الثورة»، منه تنقذنا أن يجب آخر عبئًا هناك ولكن
واالتجاهات واالحرتاف التعليم يف بالرجل التامة املساواة عىل تحصل أن يجب املرصية
كما الرشق، رجعية يكافح أن يجب وطنيته يف الصادق واملرصي والسياسية، االجتماعية

اآلخر! من رش املرضني وكال الغرب، استعمار يكافح
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كما تنكبني، لم أنها عىل األقدار أحمد إني صادًقا ألقسم وإني ملوك، أربعة مرص يف رأيت
البرش، عىل والتعايل اإلنتاج، دون واالستهالك الفاحش، والثراء الدائم، بالعطل نكبتهم،
والدم. والدمع العرق يف حقي من حرمتهم، كما تحرمني لم وكذلك التعلم، عىل والكربياء
ونظموا أذهانهم ورتبوا نضجوا قد ماليني بل ألوًفا هذا عرصنا يف هناك أن واعتقادي
للبهارج تعد فلم الدنيا، هذه يف مراسيهم وعرفوا عواطفهم، وربوا قيمهم، وعينوا ثقافتهم

العروش. هي عرصنا يف البهارج هذه وأعظم وتذلهم. تغريهم ألألة أية االجتماعية
«فاروق». ثم «فؤاد»، امللك ثم «حسني»، السلطان ثم الثاني، «عباس» الخديو رأيت
به هو يفوز كي لالستقالل يسعى كان ولكنه لإلنكليز، عداء عىل «عباس» كان
فقد يكاد، أو وقته كل يشغل باإلثراء اهتمامه وكان لإلثراء، بالشعب ويستبد ويستغله
بشارع التي وهي الخديو، بعمارات املعروفة األربع، العمارات بناء عىل بنفسه أرشف
وكان الهوس، يقارب األرض برشاء غرامه كان ثم الليل، يف إليها يقصد وكان الدين، عماد
مدى يعيش ألن منها واحدة سنة تكفي كانت الدولة يف مخصصاته أن مع الرتب يبيع

عليه. يطغى كان واالقتناء الجمع هوس ولكن هناءة، يف وهو عمره
ففي الحميد»، «عبد للسلطان جاسوًسا يكون أن عن يرتفع ال الهوس هذا إىل وكان
عىل يرشف وكان فهمي»، «ليون يدعى تركي رجل القاهرة يف يقيم كان القرن هذا أوائل
الجماعة هذه يخىش السلطان وكان فيها، يشرتك أو الفتاة تركيا لجماعة املنظمات بعض

عرشه. بتحطيم انتهت هي إذ الحق؛ له وكان الثورية،
هذه يف املشرتكني األتراك من مئات أسماء تحمل أوراًقا يقتني فهمي» «ليون وكان
«عبد للسلطان لتسليمها استعداًدا وأخفاها، «عباس» الخديو عليها فحصل الجماعة،

الحميد».
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النتائج أفهمه أن بعد «كرومر» باللورد استغاث أن إال فهمي» «ليون من يكن فلم
«استنبول». لحكومة األسماء هذه إفشاء عىل ترتتب سوف التي الوبيلة

وأجربه الفرصة هذه فانتهز «عباس»، إلذالل الفرص يتحني «كرومر» اللورد وكان
شهوًرا. الصحف عنها تحدثت فضيحة وكانت األوراق، رد عىل

يصادق أن من بدًال فإنه ملرص، ارتقائية فكرة أية عىل ينطوي «عباس» يكن ولم
يمالئ كان العظيم املرصي اإلمام هذا بأن الزعم هنا ومن عاداه، عبده» محمد «اإلمام
كلها، عيل» «محمد وعائلة «عباًسا» يكره كان أنه الحقيقة ألن خطأ؛ زعم وهو اإلنكليز،

املنار. مطبعة له نرشتها حكيمة عجيبة كتابات ذلك يف وله
وفاق وأي «الوفاق»، سياسة يسمى كان عما يرتفع لم لإلنكليز «عباس» عداوة ومع
الخديو املرصيني عميد مع «جورست» الدون الرس اإلنكليز عميد يتفق أن كان هذا؟ كان
تعليم. أو ديمقراطية أو برملان أو دستور يكون ال ثم مشاركة، البالد حكم عىل «عباس»
تستبدل أن إىل الربيطانية الحكومة اضطرت حتى األيام تلك يف «عباس» وطغى
عىل اعتماًدا «عباس» الخديو ملعاكسة مرص يف حياته أرصد الذي «كتشنر» «بجورست»

يكرهه. الشعب أن
أن شاء الخديو أن ذلك مثال املعاكسة. هذه يف الصغائر يرتكب «كتشنر» وكان
القطار فيها يقف التي املحطات، نظار يويص «كتشنر» فكان بالقطار، البالد يجوب
يحمل من اقرتاب ينتظر السواق وكان له، القهوة تقدم بأال الخديو، الشعب يستقبل لكي

… به ويعدو يصفر القطار فيجعل عربته يف الخديو إىل القهوة
كالهما وكان اإلعجاب، مع «كتشنر» عن كتابه يف جورج» «لويد رواها القصة وهذه

صغريًا.
مرصي. عليه يحزن لم ١٩١٥ يف الخديو ُخلع وملا

أن دون حتى أو نستشار أن دون لنا اإلنكليز عينه الذي «حسني» السلطان بعده وجاء
رفضه وعلل فرفض، طوسن»، «عمر فاوضوا قد اإلنكليز وكان الوزراء، مجلس رأي يؤخذ
عيلَّ قص وقد ذلك، استنبول» «خليفة قبل إذا إال أمريًا أو سلطانًا يكون أن يمكنه ال بأنه

نمر». «فارس املرحوم القصة هذه
مرص! عرش ويولوه خان بآغا يأتوا أن اإلنكليز وكاد

مجلس يف وقف «كريزون» اللورد أن وأذكر «حسني»، السلطان بتعيني وانتهوا
تنصيبه قبل «حسني» السلطان موكب عن نرشت التي الصور رأى إنه يقول: اللوردات
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وكان املنظر، لهذا كثريًا تأثر وأنه له، ويهلل يهتف والشعب عابدين، نحو سائر وهو
هذا. كل يف كاذبًا

وكانت الحقوق، «مدرسة» زيارة يف فكر للعرش «حسني» السلطان اعتالء وعقب
فتغيبوا، النية هذه الطلبة وعرف الوطنية، الحماسة أشعة فيها تتجمع التي البؤرة وقتئذ
أو وطالب األستاذ غري فصل كل يف يجد فال الفصول كل يجوب «حسني» السلطان ودخل
العرش هذا أن وزعم وثار، وسب انفجر عابدين إىل عاد فلما غيظه، وكظم فقط، طالبني

… عليه فضل أي للمرصيني ليس وأنه عيل»، «محمد جده من تراثه هو
اإلنكليز، مع تناسق يف يسري يعد ولم العقلية، قواه تزعزعت بشهور وفاته وقبيل
سويف بني إىل وصل فلما النيل، يف جولة له يرتبوا أن إىل يفضحوه كي هؤالء، وعمد
ولم بروتستنتي، قسيس قدمهم فيمن وكان البلدة، أعيان له يقدم وجعل املدير استقبله
ما خالف عىل املدنية، املالبس يلبسون الربوتستنت قسييس أن يعرف حسني السلطان يكن
وسبه عليه هاج قسيس أنه وعرف رآه فلما والكاثوليك، األورثوذكس قسييس بني يجري

… السوداء الكنسية املالبس متممات وسائر القلنسوة باتخاذ وأمره وطرده،
شورى مجلس مقام تقوم ترشيعية» «جمعية لنا كانت و١٩٢٣ ١٩١٤ بني وفيما
أعضاؤها كان ذلك ومع واحدة، جلسة التسع السنوات هذه يف تعقد ولم السابق، القوانني
لوطنهم، خدمة أية يؤدوا أن دون املبالغ هذه يستحلون هانئني مرتباتهم يتناولون

… سكتوا وقد يسكتوا، كي املرتبات بهذه يرشونهم كانوا اإلنكليز أن والحقيقة
وآثر رفض، ولكنه ابنه، العرش يرتقي أن املنتظر كان «حسني» السلطان مات وملا

… والقبة عابدين بهارج عىل الحرة الحياة
مطاوًعا «فؤاد» وبقي املرصي، الشعب استشارة دون ملًكا «فؤاًدا» اإلنكليز وعني
إخماد إىل أي الهدوء؛ إىل الشعب دعا «الثورة»، انفجرت ملا ثم الحرب، طيلة لهم خاضًعا

الثورة!
من يستطيع أقىصما عىل يحصل كي يسعى جعل الدستور» «لجنة عقدت عندما ثم
لتزييف ينقطع ال مثابر كفاح عىل وهو وفاته يوم إىل املرصي الربملان قيام ومنذ حقوق،
ملكافحة وزيور» «عديل اختار وقد التزييف، هذا يف نجح ما وكثريًا النيابية»، «الحياة
يؤلفها وصار األحزاب، يف عربد ثم الوفد، ملكافحة صدقي» «إسماعيل اختار ثم «سعد»،
الحريات! يرسقون أو االنتخابات يف يغشون أو الربملانات، يعطلون الذين أعوانه ويختار
حني و١٩٣٣ ١٩٢٤ بني ففيما النيابية، للحياة املعاكسات بهذه األمة «فؤاد» دوخ وقد
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لشهوته ذلك وكل أخرى، يف نقع حتى برملانية أو وزارية أزمة من نخرج ال كنا مات
االستبداد. يف الجامحة

هو عليه والحكم ملحاكمته تكفي خيانة كل وكانت مرات، جملة الدستور خان وقد
١٩٢٥ ففي املحاكمة، هذه سيمنعون املستعمرين بأن يثق كان أنه لوال باإلعدام، وأعوانه
ستكون أنها وزيور فؤاد ظنها انتخابات بعد الربملان واجتمع «زيور»، الوزارة رئيس كان

الصباح! يف التأم الذي الربملان املساء يف حل ذلك غري اتضح فلما صفهما، يف
باإلعدام! هذا من ألقل أوروبا ملوك عوقب وقد

ثم محمود»، «محمد وزارة يد عىل سنوات ثالث «الدستور» «فؤاد» عطل ١٩٢٨ ويف
صدقي». «إسماعيل يد عىل آخر به واستبدل الدستور ألغى ذلك بعد

الذين الكتَّاب يستحق بل اإلعدام! عقوبة أقلها عىل يستحق متوالية خطرية جرائم
أيًضا! الصارمة العقوبات وإلغائه الدستور تعطيل عن ودافعوا أيدوه

فصاروا والثراء، الحظوة وجدوا اإلعدام، املجرمون هؤالء يجد أن من بدًال األسف، ومع
… التقاليد إىل الدعوة يف ويؤلفون العرصي، التفكري يقاطعون

إصالح بأي يقوموا أن السنني هذه يف املخلصون وزراؤه أو الشعب نواب يستطع ولم
لدراسة الوقت يجدوا ال حتى بمعاكساته الدوام عىل يشغلهم كان «فؤاًدا» ألن أسايس؛
يف األمم جميع عن تخلفنا هنا ومن األمة، به تنتفع اقتصادي أو اجتماعي موضوع أي

لها! أثر ال سلطته وأصبحت أهليته، الدستور فقد إذ اإلصالح،
تزيد التي املاليني عن ومات خالصة، جنيه ألف يملك يكاد ال وهو العرش فؤاد وتوىل

هذا؟ لك أين من أحد: له يقل ولم مخصصاته أضعاف عرشة عىل

الجمعة صالة عىل وواظب لحيته أرخى الذي الصالح» «امللك … «فاروق» جاءنا ثم
الفسق يف كله الليل يسهر الدينية، املظاهرات هذه مع كان؛ فقد … للشعب استغفاًال
أحد له يقل لم لسان: كل عىل تجري التي العبارة هذه يف حياته وتتلخص … والدعارة

«ال»! كلمة
عملوا الذين الساسة جميع أيًضا بالطبع تدمغ «فاروًقا» تدمغ كما العبارة وهذه

معه.
لفاروق يقولون األحيان بعض يف كانوا الوفديني الوزراء بأن هنا نعرتف أن ويجب
يؤكدونها بل «نعم.» يقولون: صاروا الدين، رساج فؤاد عرفوا أن بعد ولكنهم «ال» كلمة

الرءوس! حني مع
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١٩٥١ سنة يف الحريات تقييد بها يراد قانون لسن العديدة املرشوعات هذه هنا ومن
االستبداد عىل الوفد طاوعه وقد والدستور، الحرية يخىش كان الذي «لفاروق» إرضاءً

إجراًما. فصار االستبداد هذا تقيح حتى
يكون أن بعيًدا ليس إذ السيكلوجية، الناحية من فاروق، شخصية لبحث مجال وهنا
الناس! بني املألوف يتجاوز جسمه تضخم فإن غددي! اختالل إىل لبعضشذوذاته املرجع
العجيبة الترصفات هذه لتعليل وحده ليكفي يكن املفروضلم «االختالل» هذا ولكن
«فاروق»، فيه عاش الذي الوسط هذا هو املرجح التعليل ألن «فاروق»؛ فيها انساق التي
وشهواته، أهوائه لجميع واإلذعان والخنوع الخضوع يجد بل له، ينصح من يجد ال وهو

منه. املعوج يقوِّم ما فيه لكان حسنًا كان الوسط هذا أن ولو
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