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هـــذا الـكــتــاب
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ً
ًّ
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ً
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�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
الهجريينْ ِ  /التا�سع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّيينْ » ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
خالل القرنني
الهجريينْ
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية من�ضبطة،
جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف بال�سياق
التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛ مبا كان
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف واجتهاداته
فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة ،ف�إن التقدميات التي
كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وذلك بعد
مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي،
�شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع
الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا
يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.

19

مقدمة ال�سل�سلة

19

أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود
�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
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والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
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أي�ضا رجل �سيا�سة
الدين ب�أنه مل يكن من مفكري النه�ضة فح�سب ،بل كان � ً
ونفوذ ،ىَّ
تول منا�صب خطرية� ،أهمها :من�صب الوزير الأكرب بتون�س ،وال�صدر
ف�سخر حياته ووظَّ ف منا�صبه
الأعظم بعا�صمة اخلالفة العثمانية يف �إ�ستانبولّ ،
خلدمة الأهداف التي �سطرها يف كتابه املذكور .وقد ذاع �صيته �شرقًا وغربًا ،و�ساح
يف البلدان ،والتقى بعظماء ع�صره ،وتقلب يف املنا�صب ،ومع ذلك ف� ّإن الأمور
قد �سارت بعك�س ما مت َّناه مرتنيّ :مرة �أوىل باململكة التون�سية التي تراجعت فيها
الإ�صالحات؛ فغادرها خري الدين بدون رجعة ،ومرة ثانية يف الآ�ستانة حيث عجز
�صدرا �أعظم  -عن �إيقاف تدهور الإمرباطورية نحو الهاوية.
خري الدين ً -
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بحق يف كتابه «زعماء الإ�صالح يف الع�صر احلديث»:
قال عنه �أحمد �أمني ّ
و�سيا�سيا من جن�س مدحت با�شا ،غري � ّأن الفرق بينهما
اجتماعيا
م�صلحا
«كان ً
ًّ
ًّ
كالفرق بني ال�سيد جمال الدين (الأفغاين) وال�شيخ حممد عبده ،فمدحت
ودبر االنقالب .وخري الدين ُي�صلح ،ف�إن
با�شا ُي�صلح ،ف�إن عجز عن الإ�صالح ثار ّ
عجز عن الإ�صالح رفع يديه �إىل ال�سماء ،وقال :اللهم �إين قد بلغت» .لقد كان
خري الدين �شاهد ع�صره� ،أي القرن التا�سع ع�شر الذي �شهد انهيار املجتمعات
العربية والإ�سالمية ،كما �شهد ميالد النه�ضة العربية احلديثة .ورغم �أنه مل يح ّقق
مراده يف الإ�صالح ف�إنه قد �أذكى �شرارته �أينما ّمر ،وترك كتابه وثيقة من الوثائق
الإ�صالحية الأ�سا�سية.
ال�سياق التاريخي

التحوالت العظمى،
ي�صف امل�ؤرخ رينيه رميوند القرن التا�سع ع�شر ب�أنه قرن ّ
فقد �أينع فيه وعظم غر�سان يعودان �إىل نهاية القرن الثامن ع�شر ،وهما :الثورة
املحلي،
ال�صناعية ب�إجنلرتا .لقد جتاوز هذان احلدثان الإطار
الفرن�سية ،والثورة
ّ
ّ
ّ
و�أ�صبحا حدثني كونيني ،ومل يعيدا ر�سم الواقع الأوروبي فح�سب ،بل �أعادا ر�سم
خارطة العامل برمتها( .)1ولأ ّول ّمرة يف التاريخ  -كما يقول رميوند � -أ�صبحت
�أوروبا يف موقع املركز بني احل�ضارات الإن�سانية ،ووجدت ال�شعوب الأخرى نف�سها
( )1رينيه رميوند ,القرن التا�سع ع�شر (بالفرن�سية).

René Rémond : Le XIX siècle. Paris, Ed. Seuil, 1974.
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أي�ضا منذ ظهور
م�ضطرة �إىل �إعادة ترتيب �أو�ضاعها ح�سب هذا املعطى .و أل ّول ّمرة � ً
ّ
قارة ت�ستقبل موجات الهجرة �إىل
احل�ضارة على وجه الب�سيطة ّ
حتولت �أوروبا من ّ
ت�صدر الب�شر وال ِّت ْق ّنية والأفكار؛ فقد ت�ضاعف عدد �سكانها يف ذلك القرن
قارة ّ
ّ
ويقدر �أن حوايل  60مليون
من  187مليون ن�سمة يف بدايته �إىل  460مليون ن�سمة يف نهايتهّ .
�أوروبي قد هاجروا خالل هذا القرن �إىل مناطق �أخرى يف العامل ،حاملني معهم
أوروبية.
الأفكار والتقنيات والعادات والأطماع ال ّ
ال ي ّت�سع املجال هنا لر�سم كلّ �أحداث وخ�صائ�ص ذلك القرن الطويل
ال�سيما � ّأن الكتابات يف هذا
املع ّقد الذي م َّثل ُم ْن َع َر ًجا يف التاريخ الب�شريّ ،
املو�ضوع عديدة ومتوفّرة .لكننا نقف عند تاريخني مف�صليينْ يختزالن القرن كلَّه،
وهما1230( :هـ1815 /م) عقد م�ؤمتر فيينا( ،)1و(1295هـ1878 /م) عقد م�ؤمتر
برلني(.)2
أوروبية
ففي �سنة (1230هـ1815 /م) ُعقد م�ؤمتر فيينا ليعيد �ضبط الأو�ضاع ال ّ
بعد فرتة اال�ضطراب الكربى التي افتتحتها الثورة الفرن�سية �سنة (1203هـ1789 /م)،
( )1هو م�ؤمتر ل�سفراء الدول الأوروبية ،تر�أ�سه النم�ساوي كليمن�س فينتزل .عقد امل�ؤمتر يف فيينا يف الفرتة من
�سبتمرب 1814م �إىل يونية 1815م .كان هدفه ت�سوية العديد من الق�ضايا النا�شئة عن حروب الثورة الفرن�سية
واحلروب النابليونية ،وتفكك الإمرباطورية الرومانية� .أ�سفر هذا امل�ؤمتر عن �إعادة ر�سم اخلريطة ال�سيا�سية للقارة
الأوربية.
( )2عقد يف الفرتة من ( 13يونية �إىل  13يوليو 1878م) ،كان ملتقى للقوى الأوروبية الكربى والإمرباطورية
العثمانية يف برلني بعد �صحوة احلرب الرو�سية العثمانية (1878 - 1877م) ،كان الهدف الرئي�سي للم�ؤمتر هو
�إعالن ا�ستقالل دول البلقان.
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ثم وا�صلتها احلروب البونابرتية من م�صر �إىل �أوروبا .ومع هزمية بونابرت يف واقعة
واترلو(� )1سنة (1230هـ1815 /م) ،بادرت الأ�سر امللكية �إىل املطالبة با�سرتجاع
�سلطاتها ،وعقد م�ؤمتر فيينا لهذا الغر�ض� ،إ ّال � ّأن امل�ؤمتر مل ي�سفر عن العودة �إىل
النظام الأوروبي القدمي ،بل مت اختيار طريق و�سط بني هذا النظام والأفكار
الد�ستورية املقيدة بدل احلكم
الفرن�سية ،فاح ُتفظ مببد�أ امللكية
الراديكالية للثورة
ّ
ّ
النخبوية بدل
امللكي املطلق ،وحكم املجال�س ال�شعبية ،واحتفظ مببد�أ الليربالية
ّ
النظام الإقطاعي القدمي ،وفكرة امل�ساواة بني كلّ الطبقات ،واحتفظ مببد أ� التق�سيم
قائما على امل�سيحية قدميًاّ ،ثم
القومي للدول ،بدل املثل الإمرباطوري الذي كان ً
الكونية للثورة ،وحقوق الإن�سان مع بونابرت.
على املبادئ ّ
جذرية ،و�أعادت ر�سم حدودها ،وت�أ�سي�س
هكذا ّ
جتددت �أوروبا ب�صفة ّ
تطورها
�أنظمتها ،دون �أن تدخل يف د ّوامة من احلروب ّ
الثورية تنهكها وتعطّ ل ّ
التطور أ� ّو ًال ،وبف�ضل
التقني والعلمي ،و�أ�صبحت حملّ انبهار العامل بف�ضل هذا ّ
ثانيا،
ال�سيا�سية
الأفكار اجلديدة التي طرحتها يف ميدان الإدارة
واالجتماعية ً
ّ
ّ
احلرية ،واحلكم الد�ستوري ،وحقوق الإن�سان ،وتعميم املعارف ،وت�شجيع
مثلّ :
الفردية.
املبادرة ّ
(�	)1آخر معارك نابليون بونابرت ،وقعت يف  18يونية 1815م ،قرب بروك�سل ،كانت بني فرن�سا من جهة واحللفاء
(بريطانيا وبرو�سيا [�أملانيا[ وهولندا )..من جهة �أخرىُ .مني فيها اجلي�ش الفرن�سي بقيادة نابليون بهزمية قا�سية،
و�أُجه�ض ُحلمه يف حكم �أوربا كاملة ،واعتربت هذه املعركة بداية ع�صر جديد يف �أوربا.
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ولعلنا ن�ضيف �إىل ذلك معطًى ثال ًثا هو ا�ستقرار ما ميكن ت�سميته بح�ضارة
والريف� ،إال �أن هذا
املدينة؛ ففي التاريخ الإن�ساين القدمي كان التقابل بني املدينة ّ
ال�صناعية ُبع ًدا جدي ًدا� ،إذ �إن ال�صناعة قد اقت�ضت ت�ضخيم
التقابل اتخذ مع الثورة
ّ
طلبا لفر�ص
املدن ب�شكل غري م�سبوقّ ،
الريف؛ ً
وحتول املاليني �إليها نازحني من ّ
العمل ،وظهرت �أنظمة جديدة يف ال�سكن والعمل والتنقل والرتفُّه ت�ستجيب
االجتماعية بني الطبقات العاملة
ال�صناعية ،مع ا ّت�ساع الفوارق
حلاجات الأقطاب
ّ
ّ
من جهة وطبقة الر�أ�سماليني وال�صناعيني وال ِّتقنيني من جهة �أخرى.
الربجوازية ال�صغرية
وحتولت ح�ضارة املدينة وظهور الطبقة الو�سطى �أو
ّ
ّ
التحوالت التي رافقت الثورة
من معطى �أوروبي �إىل معطى كوين� ،ش�أن �أغلب ّ
أوروبية التي مل ت�ستجب �إىل
ال�صناعية .و�سقطت بعد م�ؤمتر فيينا كلّ النظم ال ّ
هذا النموذج احل�ضاري اجلديد ،بينما �أغرى هذا النموذج العديد من ال�شعوب
قوي هو املعروف
غري الأوروبية مبحاولة الن�سج على منواله؛ ون� أش� ّتيار فكري ّ
نظرية
بالليربالية( ،)1وينبغي الت�أكيد على � ّأن
الليربالية مل تكن متثل �آنذاك ّ
ّ
ّ
نظرية يف ال�سيا�سة واملعرفة والدين ،ومنها نهل
اقت�صادية فح�سب ،لقد كانت � ً
أي�ضا ّ
ّ
إ�سالمية وعلى ر�أ�سهم خري الدين التون�سي(.)2
ر ّواد ال
إ�صالحية ال ّ
ّ
( )1مذهب يقوم على االعتقاد يف �أهمية الفرد ورفاهيته ،و�إمكانية التقدم االجتماعي من خالل تغيري التنظيم
االجتماعي وجتديده ،كما يهدف لتحرير الإن�سان كفرد وكجماعة من القيود ال�سلطوية الثالثة (ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية).
( )2يراجع كتابنا :ديانة ال�ضمري الفردي ،بريوت ،دار املدار الإ�سالمي2007 ،م� ،ص  63ـ .121
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الليربالية مبهرة ببنائها الفكري فح�سب ،لقد كانت مبهرة
مل تكن
ّ
البخاري
� ً
أي�ضا لتزامنها مع ظهور �أبرز الفتوحات التقنية احلديثة ،مثل :املركب ُ
�سنة (1222هـ1807 /م) ،واملطبعة ال�سريعة �سنة (1227هـ1812 /م) ،والقاطرة
�سنة (1229هـ1814 /م) ،وال�سكك احلديدية �سنة (1245هـ1830 /م)،
والكهرباء �سنة (1246هـ1831 /م) ،والتلغراف �سنة (1253هـ1837 /م)،
و�آلة الت�صوير �سنة (1255هـ1839 /م) ،والهاتف �سنة (1277هـ1861 /م)،
أهمية هذه املخرتعات يف
وال�سينما �سنة (1312هـ1895 /م)� ...إلخ .وتتمثل � ّ
يكيف
�أنها ّ
حولت العلم من ن�شاط جتريدي ّ
يهتم به املخت�صون �إىل واقع يومي ّ
حياة املاليني من الب�شر .ولقد فر�ض القرن التا�سع ع�شر الواقع الذي ندعوه اليوم
تطور و�سائل النقل واالت�صال جعل املخرتعات واملكت�شفات تنتقل
بالعوملة؛ ل ّأن ّ
الب�شرية� ،أو تنتقل بينهم ب�سرعة �آثارها على الأقل.
ب�سرعة بني املجموعات
ّ
مل تكن
الليربالية الفل�سفة الوحيدة التي ظهرت يف القرن التا�سع ع�شر،
ّ
واال�شرتاكية،
الدميقراطية،
فكرية �أخرى ،وهي:
لقد تزامنت مع ثالثة تيارات ّ
ّ
ّ
والقومية ،لكن هذه التيارات الثالثة قويت يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع
ّ
الليربالية الأ�سبق .والواقع � ّأن هذه التيارات كلها قد ن�ش�أت يف
ع�شر ،بينما كانت
ّ
الفرن�سية ،وكان بينها عالقة تكامل وت�ضاد يف �آن واحد ،وال نبالغ �إذا
رحم الثورة
ّ
قلنا � ّإن التاريخ الفكري للقرن التا�سع ع�شر كان �صرا ًعا بني هذه التيارات الأربعة.
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الليربالية هي ال�سابقة ،كما ذكرنا ،ف�إن حركات الإ�صالح يف
وملّا كانت
ّ
أ�سا�سا ،قبل �أن تتفتح الح ًقا على التيارات
العامل العربي والإ�سالمي اهتمت بها � ً
الثالثة الأخرى .و�سرنى مث ًال � ّأن خري الدين مل ي�ستعمل كلمة «�شعب» �أو
يهتم بالفكر اال�شرتاكي رغم � ّأن كتابه «�أقوم امل�سالك» �صدر يف
«دميقراطية» ،ومل ّ
نف�س ال�سنة التي ظهر فيها اجلزء الأ ّول من كتاب «ر�أ�س املال» لكارل مارك�س(،)1
التميز القومي لل�شعوب الإ�سالمية رغم وعيه ب�أزمة اخلالفة
ومل ي�ساند فكرة ّ
قويا باحللول الليربالية القائمة على احلكم الد�ستوري
العثمانية .لكنه �آمن �إميانًا ًّ
واحلرية االقت�صادية ،ومل يلتفت �إىل اجلوانب الأخرى التي بدت له بعيدة عن
�أغرا�ضه الإ�صالحية.
واملفارقة �أن خري الدين بد أ� ين�شر الأفكار الليربالية يف العامل الإ�سالمي
ن�سبيا �أمام مناف�ساتها الثالث
يف الفرتة التي بد�أت فيها هذه الفل�سفة ترتاجع ًّ
(الدميقراطية ,واال�شرتاكية ,والقومية)� ،أو لنقل �إن ال�شكل الليربايل الذي اقتب�سه
القومية ،ومن هنا ت�أتي �أهمية التاريخ
خري الدين قد بد�أ يتغيرّ مع �صعود الفكرة ّ
الثاين الذي احتفظنا بهّ � ،أي �سنة (1295هـ1878 /م) ،فقد �شهد انعقاد «م�ؤمتر
العثمانية ،وبد�أ معه
إمرباطورية
القوميات عن ال
ّ
ّ
برلني» الذي � ّأقر مبد�أ انف�صال ّ
( )1كارل مارك�س ( 5مايو  14 - 1818مار�س 1883م) .فيل�سوف �أملاين ،و�سيا�سي ،و�صحفي ،ومنظّ ر اجتماعي،
�ألف العديد من الكتب� ،إال �أن نظريته املتعلقة بالر�أ�سمالية وتعار�ضها مع مبد�أ �أجور العمال هي ما �أك�سبه
�شهرة عاملية؛ لذلك يعترب م�ؤ�س�س الفل�سفة املارك�سية ،ويعترب مع �صديقه فريدريك �إجنلز املنظرين الر�سميني
الأ�سا�سيني للفكر ال�شيوعي.
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االنف�صالية ،وبذلك بد�أت نهاية «الرجل
تناف�س الأوروبيني مل�ساندة هذه احلركات
ّ
املري�ض» ،باعتبار الإمرباطورية العثمانية �آخر الإمرباطوريات «العابرة للقوميات»
يف العامل املتو�سطي.
ولقد ا�صطدمت الإمرباطورية العثمانية منذ ثالثينيات القرن التا�سع ع�شر
بامل�شكلة القومية ،ممثلة باحلركة االنف�صالية اليونانية ،و�ساندت هذه احلركة كلّ
القوى الأوروبية ،وانتهت الأزمة بهزمية ع�سكرية وح�ضارية للدول الإ�سالمية
يف معركة نافارين ال�شهرية �سنة (1242هـ1827 /م) ،حيث ُد ّمرت الأ�ساطيل
الإ�سالمية املتحالفة �أمام الأ�ساطيل الأوروبية املتحالفة (فرن�سا و�إجنلرتا ورو�سيا).
لكن االنهيار الأكرب بد�أ بعد م�ؤمتر برلني؛ �إذ تقا�سمت القوى الأوروبية مقاطعات
ّ
الإمرباطورية العثمانية �شي ًئا ف�شي ًئا .وقد بدا الأمر من املنظور الإ�سالمي غز ًوا
يعدون
لكن العديد من الليرباليني الأوروبيني كانوا ّ
ح�ضاريا من الغرب لل�شرقّ ،
ًّ
ذلك م�ساعدة من �أوروبا للقوميات (ومنها القومية العربية)؛ للتخل�ص من �شكل
ال�سيا�سية والتنظيم االجتماعي كانت متثله الدولة العثمانية ،وقد
قدمي يف الإدارة
ّ
ذكرنا �ساب ًقا � ّأن �أوروبا كانت قد تخل�صت يف ع�صرها الليربايل� ،أي القرن التا�سع
ع�شر ،من كلّ الإمرباطوريات القدمية� ،سواء امللكيات املطلقة� ،أم الإمرباطورية
املقد�سة الرومانية التي كانت قد ن�ش�أت على �أ�سا�س �إعادة جمد الإمرباطورية
تقرر
الرومانية امل�سيحيةّ ،ثم ما فتئت ت�ضمر ويتال�شى نفوذها وجاذبيتها �إىل �أن ّ
حلُّها �سنة (1221هـ1806 /م).
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� ّإن التذكري ال�سريع بهذه املعطيات �ضروري لفهم فكر خري الدين وحماوالته
الإ�صالحية ،فهذا الفكر وهذه الإ�صالحات قد �صدرت عن ر�ؤية حاولت التوفيق
خا�صية الع�صر والتقاليد الإ�سالمية كما ر�سخت
بني الفل�سفة الليربالية التي كانت ّ
تعبريا
يف الع�صر العثماين ،وجاء كتاب «�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك» ً
أهم معاملها بعد احلديث عن حياة خري الدين،
عمي ًقا عن هذه الر�ؤية .و�سنعر�ض � ّ
إ�صالحية على
ليطبق ر�ؤيته ال
والوظائف التي تقلدها ،واملحاوالت التي قام بها ّ
ّ
�أر�ض الواقع.
خري الدين :حياة من �أجل الإ�صالح

رجح �أنه ُولد �سنة
ال ُيعلم الكثري عن مولد خري الدين و�صباه ،و ُي َّ
(1237هـ1822 /م)� ،أو (1238هـ1823 /م) ،وقد َ�س ّجل يف مذكراته �أنه
�شرك�سي الأ�صل ،مل يحتفظ بذكرى عن موطنه الأ�صلي و�أهله؛ �إذ اخ ُتطف
املتعددة بعد ذلك يف العثور على عائلته .وق�ضى
�صغريا ،ومل تنجح حماوالته ّ
ً
�صباه يف عا�صمة اخلالفة يف خدمة �أحد الأعيانّ .ثم �أهداه �صاحبه �إىل باي
(حاكم) تون�س ،فانتقل �إليها �سنة (1255هـ1839 /م) ،و�أ�صبح منذ ذلك
واللغوية ،لكن
احلني يف رعاية الق�صر وخدمته ،ودر�س بع�ض العلوم الإ�سالمية
ّ
تكوينه الأ�سا�سي كان يف احلربية ،وا�ستفاد من وجود مدربني فرن�سيني ليتقن
أي�ضا ا�ستعمال اللغة الفرن�سية التي �أ�صبح يتحدث
ّفن احلروب احلديثة ،ويتقن � ً
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الر َتب الع�سكرية �إىل �أن بلغ �أعالها .وال ّ
�شك
بها بطالقة .ثم ّ
تدرج يف ُ�سلم ُّ
�ّأن معرفته باللغة الفرن�سية وح�سن �صيته ونزاهته هي التي جعلت �أحمد باي
(1271 - 1253هـ1855 - 1837 /م) يختاره لأوىل مهماته ال�سيا�سية.
ففي �سنة (1262هـ1846 /م)� ،أقدم �أحمد باي على عمل غري م�سبوق
ر�سمية �إىل فرن�سا ،وكان املعمول به عادة � ّأن ال�سيا�سات
متثل يف القيام بزيارة ّ
العثمانية ُترتك لل�سلطان العثماين؛ لذلك �ضغطت الآ�ستانة
اخلارجية للمقاطعات
ّ
ّ
باجتاه منع الباي من زيارة فرن�سا و�إجنلرتا ،وجنحت يف منعه من الزيارة الثانية ،بينما
رف�ضت فرن�سا هذه ال�ضغوط ،وا�ستقبلت �أحمد باي كحاكم م�ستقل ،وذلك يف
�إطار �سيا�ستها الهادفة �إىل ف�صل تون�س عن الإمرباطورية العثمانية لل�سيطرة عليها،
دائما ترف�ض االعرتاف بتبعية تون�س للخالفة العثمانية،
مع العلم � ّأن فرن�سا كانت ً
�أو تعتربها تبعية دينية رمزية ال �سيا�سية دبلوما�سية.
ومهما يكن من اخللفيات ال�سيا�سية لهذه الرحلة ،ف�إنها مثلت ،من الناحية
مهما؛ �إذ ّ
مكنت الباي وكبار م�ست�شاريه من االطالع املبا�شر على
احل�ضاريةً ،
حدثا ًّ
الغرب ،واالقتناع ب�ضخامة ال ُه ّوة التي �أ�صبحت قائمة بني التقدم الغربي والت�أخر
ال�شرقي ،ناهيك �ّأن �أحمد باي الذي كان مت�ًأثرا ب�شخ�صية نابليون بونابرت كان
جي�شا حدي ًثا مثل اجلي�ش الفرن�سي ،فلما اطلع على
يطمح يف �أن ي� ِّؤ�س�س يف تون�س ً
امل�ؤ�س�سات الع�سكرية الفرن�سية �أدرك ا�ستحالة هذا الطموح.
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وقد ا�صطحب الباي يف هذه الزيارة امل�ؤرخ �أحمد بن �أبي ال�ضياف
(1291 - 1217هـ1874 - 1802 /م) �صاحب الكتاب امل�شهور «�إحتاف �أهل
املهمة،
الزمان ب�أخبار ملوك تون�س وعهد الأمان» ،وقد ّ
�سجل فيه وقائع هذه الرحلة ّ
املهمة الأوىل التي
وا�صطحب � ً
أي�ضا خري الدين الذي كان يتقن اللغة الفرن�سية� .أما ّ
انفرد بها خري الدين ومكنته من تعميق م�شاهداته وفهمه لفرن�سا فقد ح�صلت بني
�سنتي (1269هـ1853 /م) و(1272هـ1856 /م)؛ حيث كان �شخ�ص يدعى
م�صطفى بن عياد قد ّفر من تون�س بتواط�ؤ مع الوزير الأكرب م�صطفى خزندار،
كبريا من خزينة الدولةّ ،ثم ح�صل على اجلن�سية الفرن�سية،
وحمل معه ً
جزءا ً
و�أ�صبح يف حماية فرن�سا ،ومل ِ
يكتف بذلك بل �أ�صبح يطالب تون�س مببالغ �ضخمة
ونظرا �إىل خطورة الق�ضية كلف الباي
مبقت�ضى تعهدات ّ
مزيفة كان قد حملها معهً .
ق�ضائيا ،والدفاع عن احلقوق التون�سية �أمام املحاكم الفرن�سية.
خري الدين مبتابعته ًّ
وقد متكن خري الدين من الإقامة طوي ًال بفرن�سا وفهم ح�ضارتها و�أنظمتها ال�سيا�سية
و�ضمن ذلك كتابه «�أقوم امل�سالك» كما
واالجتماعية واالقت�صادية والثقافيةّ ،
�سرنى.
جزئيا ،وجازاه الباي �أف�ضل جزاء،
املهمة ً
وجنح خري الدين يف هذه ّ
جناحا ًّ
أي�ضا
عن�صرا فاع ًال يف �إدارة ال�ش�ؤون التون�سية .وبد�أت � ً
ومنذ ذلك احلني �أ�صبح ً
م�صادماته بالوزير الأكرب م�صطفى خزندار الذي جنح يف تربئة ذمته يف هذه الق�ضية
رغم قناعة خري الدين ب�أنه كان طرفًا فيها منذ البداية .ويف �سنة (1273هـ1857 /م)
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وزيرا للبحرية ،وهي نف�س ال�سنة التي �سمح فيها حممد باي (توىل
عينّ خري الدين ً
احلكم 1276 - 1271هـ1859 - 1855 /م) ب�إ�صدار وثيقة «عهد الأمان» ،وهي
كثريا خطّ همايون( )1ال�صادر برتكيا قبل �سنة (1272هـ1856 /م)،
وثيقة ت�شبه ً
لكن الباي رف�ض تطبيق الوثيقة العثمانية كي ال يظهر مبظهر الوايل للخليفة،
و�أ�صدر وثيقة با�سمه كي ي�ؤكد �أنه احلاكم ب�أمره يف تون�س� ،إال �أنه ا�ستعاد �أهم
املهمة التي كان
مبادئها وحمتوياتها ،وكان خري الدين من املنا�صرين لهذه ا ُخلطوة ّ
بجد يف ال ِّلجان التي
ُيرجى منها �إقامة نظام د�ستوري بتون�س ،وعمل خري الدين ّ
كلفت بتطبيق هذه املبادئ يف الت�شريعات اجلاري بها العمل والإعداد لد�ستور
مهمات �شاقة؛ ل ّأن الأ�سطول
وزيرا
ّ
للبحرية ،فلم تكن �أمامه ّ
تون�سي� .أما ب�صفته ً
التون�سي املتوا�ضع كان قد �شارك يف معركة نافارين ،وناله ما نال الأ�سطول الرتكي،
تقريبا.
�إذ ُحطم بالكامل ً
وقد �ساند خري الدين بقية الإ�صالحات التي قامت يف عهد هذا الباي،
وكان له الدور الأول يف الدفع باجتاه �إقرارها .وقد نقل ابن �أبي ال�ضياف وقائع هذه
و�صور ال�صراع الدائر بني الإ�صالحيني بزعامة
الفرتة احلا�سمة من تاريخ تون�سّ ،
مقربي الباي وبع�ض كبار علماء الدين .ونقل ابن �أبي
خري الدين واملحافظني من ّ
ال�ضياف على �سبيل املثال هذه احلادثة املعبرّ ة« :ملّا �أمتمنا �شرح القاعدة الأوىل
(من وثيقة عهد الأمان) وهي قاعدة كلّ القواعد ،وقر�أناها على الباي يف ذلك
( )1هو املن�شور الذي �صدر يف  18فرباير  1856م على �إثر انتهاء حرب القرم ،وهو مر�سوم �إ�صالحي� ،أو «من�شورات
الإ�صالحات اخلريية».
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املجل�س ،بدرت من بع�ضهم بادرة يغفر اهلل له فيها ،وهي �أن قالّ � :أي �شيء بقي
ل�سيدنا؟ ووافقه على ذلك بع�ض املتزلفني ،والباي �ساكت ( .)...فوجمنا لهذه
البادرة الباردة ،فتكلم الوزير خري الدين ،وكان �أثبت القوم َجنانًا ،و�إن �شئت قلت
و�أقواهم �إميانًا ،وقال له :يبقى ل�سيدنا ما بقي لل�سلطان عبد املجيد وما بقي ل�سلطان
فرن�سا و�سلطانة بريطانيا وغريهم من ال�سالطني بالقانون»(.)1
وبعدوفاةحممدباي ،ىَّ
تولاحلكمال�صادقباي(1299- 1276هـ1882- 1859/م)،
لكن الأمر انتهى بني الرجلني �إىل
ويف عهده �أ�صبح خلري الدين مكانة كربىّ ،
جيدة؛ �إذ
املنافرة ومغادرة خري الدين تون�س ًّ
نهائيا .لقد بد�أت العالقات بينهما ّ
مهمة ال�سفر �إىل الآ�ستانة لطلب فرمان التولية ،وحر�ص على �أن
توىل خري الدين ّ
تقر باال�ستقالل الذاتي للباي يف القرارات الداخلية،
ي�أتي بهذا الفرمان ب�صيغة ّ
وتقر بتوريث احلكم يف عائلته .وباعتبار امل�ساعي احلثيثة التي قام بها خري الدين يف
ّ
هذا االتجّ اه ،دون �أن يحالفه النجاح ب�صفة قاطعة ،فقد ارتفعت حظوته لدى الباي؛
ف�سمي «كاهية» (م�ساعد الرئي�س) باملجل�س الأكرب �سنة (1276هـ1860 /م)
رئي�سا �سنة (1277هـ1861 /م) ،وهذا املجل�س هو مبثابة برملان معينّ مهمته
ّثم ً
تقدمي اال�ست�شارة �إىل البايّ .
ومتكن يف هذا املوقع املتميز من �إعداد ُع�صبة من
الأن�صار عملت معه من �أجل الإعالن عن الد�ستور �سنة (1277هـ1861 /م)،
وكان هذا الد�ستور �أ ّول د�ستور عربي �إ�سالمي يظهر �إىل الوجودّ .ثم �أن�ش�أ الباي

( )1ابن �أبي ال�ضياف� ،إحتاف �أهل الزمان ب�أخبار ملوك تون�س وعهد الأمان ،تون�س ،الدار العربية للكتاب2001 ،م،
ج � ،4ص .249
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خا�صا ،فكان خري الدين من �أع�ضائه.
�سنة (1279هـ1863 /م) جمل�سا
ا�ست�شاريا ًّ
ًّ
لكن خري الدين �ضاق ذر ًعا يف النهاية من كرثة املعار�ضني للإ�صالح ،وا�ستاء من
ّ
موقف علماء الدين الذين وقفوا باحلياد يف م�س�ألة عهد الأمان والد�ستور ،واعتربوها
م�س�ألة �سيا�سية ال �شرعية ،واختلف مع الباي يف ق�ضية ح�سا�سة تتعلق باالقرتا�ض
من امل�صارف الأوروبية ،ف�آثر اال�ستقالة من منا�صبه �سنة (1278هـ1862 /م) ،لك ّنه
متفاديا الإقدام على ما قد يثري حفيظته �أو يوغر �صدره ،فظلّ
مواليا للباي ً
بقي ً
الباي ي�ست�شريه وير�سله يف املهمات وال�سفارات ،وا�ستغلّ خري الدين هذه الفرتة
لل�سياحة يف البلدان الأوروبية ،وحترير كتابه «�أقوم امل�سالك».
رغم �أن الإ�صالحات ال�سيا�سية كانت ت�سري يف تلك الفرتة باالجتاه
ال�صحيح؛ ف� ّإن الو�ضع االقت�صادي كان على العك�س من ذلك ،يتدهور با�ستمرار؛
�إذ ال نن�سى �أنه ي�صعب على اقت�صاد مت� ّأخر �أن يزاحم الزحف الر�أ�سمايل امل�ستفيد
املقررة .كما ي�صعب �أن يتحقق االنفتاح على ال�سوق
من الإجراءات الليربالية ّ
أهم ما ي� ّؤ�شر �إىل هذا التدهور ا�ضطرار اخلزينة التون�سية
العاملية دون �أزمات كربى .و� ّ
�سنة (1279هـ1863 /م) �إىل االقـرتا�ض من امل�صارف الأوروبيةّ ،ثم م�ضاعفة
�ضريبة «املجبى» التي �أحدثت �سنة (1272هـ1856 /م) ،مع �أنها كانت تبدو
لل�سكان �ضريبة غري �شرعية ،وكانت م�ضاعفة مقدارها �سنة (1280هـ1864/م)
مبثابة التعجيز للمزارعني ال�صغار؛ فقامت ثورة كربى عرفت با�سم قائدها ،وهو
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()1
�سوءا �أن �أحد املت�صرفني ويدعى ن�سيم �شمامة
علي بن غذاهم  ،وزاد الأمر ً
ا�ستغل اال�ضطراب احلا�صل ليهرب بجزء من خزينة الدولة؛ فانهار الو�ضع
ال�سيا�سي واالقت�صادي لتون�س ،و�أُعلن �إيقاف العمل بالد�ستور وبنظام املجال�س،
�سببا يف الو�ضعية
بل اعترب البع�ض � ّأن الإ�صالحات ال�سيا�سية هي التي كانت ً
التي تر ّدت فيها البالد ،وانت�شى معار�ضو الإ�صالح من املحافظني بعد �سنوات
من الرتاجع.

مهم �أثناء ثورة ابن غذاهم ،ال �سيما �أنه ا�ستقال
مل يقم خري الدين بدور ّ
من الوزارة ومن رئا�سة املجل�س الأكرب منذ �سنة (1278هـ1862 /م) ،و�أر�سل
على مدى �سنوات يف مهمات دبلوما�سية �إىل بلدان عديدة ،فزار فرن�سا و�إجنلرتا
وال�سويد واملقاطعات الأملانية وهولندا و�إيطاليا وبلجيكا والدامنرك وتركيا ،وا�ستفاد
من تلك الرحالت يف ت�أليف كتابه «�أقوم امل�سالك»ّ .ثم �أخمدت ثورة ابن غذاهم
غدرا على قائدها ،و ّمتت معاملته ومعاملة
�سنة (1283هـ1866 /م) ،و�ألقي القب�ض ً
�أتباعه  -وهم �أغلب �شيوخ القبائل بالبالد التون�سية  -بق�سوة بالغة.
ق�ضى خري الدين �سنوات بعي ًدا عن العمل ال�سيا�سي املبا�شر ،وا�ستفاد من
تلك الفرتة للتنقل يف �أوروبا والتفكري العميق حول و�ضع العامل الإ�سالمي �أمام
أمي؛ ابن
( )1علي بن حممد بن غذاهم ،كان يلقب بباي ال�شعب ،ثوري تون�سي من قبيلة ماجر بوالية الق�صرينّ � ،
طبيب؛ قاد ثورة �ضد احلكومة التون�سية �سنة 1864م ب�سبب م�ضاعفة الدولة ل�ضريبة الإعانة ب�سبب امل�شاكل
االقت�صادية واالجتماعية التي كانت تعانيها تون�س� .شملت الثورة عدة مناطق يف ال�شمال الغربي ،ال�ساحل
واجلنوب� ،إال �أن قوات الباي متكنت يف نهاية املطاف من �إخمادها .ومت اعتقال بن غذاهم يف فرباير 1866م،
ومات بال�سجن يف �أكتوبر 1867م.
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القوة اجلديدة التي �أ�صبحت عليها البلدان الأوروبية .وقادته م�شاهداته وت�أمالته
�إىل ت�أليف كتابه ال�شهري «�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك» ،وقد �صدر
�سنة (1284هـ1867 /م) .و�سنعود للحديث عن هذا الكتاب بعد �أن نوا�صل
متابعة حياة خري الدين و�أعماله.
عاد خري الدين �إىل العمل ال�سيا�سي �سنة (1286هـ1869 /م)؛ �إذ ُعينّ
رئي�سا للجنة املالية املكلفة بت�صفية الديون ،وتنظيم مداخيل الدولة وم�صاريفها.
ً
جرت الدولة �إىل حافة الإفال�س ،ومل
ذلك � ّأن الأزمة ال�سيا�سية واالقت�صادية قد ّ
يجد الباي من خمرج �سوى ت�أ�سي�س هذه اللجنة لت�ضم ممثلني عن امل�صارف
الأجنبية ف�ض ًال عن امل�س�ؤولني التون�سينيُ .وعهد �إىل خري الدين برئا�ستها
لدرايته يف الأمور املالية ،وملواهبه الدبلوما�سية ال�ضرورية؛ لإقناع القنا�صل
وتدعيما لدوره ومكانتهُ ،عينّ خري الدين يف ال�سنة
الأجانب بتخفيف �ضغوطهم.
ً
نائبا للوزير الأكرب .ويف هذه ال�سنة نف�سها ح�صل
املوالية (1287هـ1870 /م) ً
يف �أوروبا حدث �أبهر التون�سيني� ،إذ انهزمت فرن�سا �أمام اجليو�ش الأملانية انهزا ًما
�ساح ًقا ،مع � ّأن فرن�سا كانت تبدو للعرب �آنذاك �أكرب القوى الأوروبية .وكان يف
تبعات هذا احلدث خ�شية باي تون�س من �أن ت�ستغل تركيا هذا الو�ضع لتفر�ض
عليه اخل�ضوع املبا�شر لها؛ �إذ �إن فرن�سا كانت مت ّثل العائق الأ�سا�سي �أمام
الإمرباطورية العثمانية لتحقيق هذا الغر�ض؛ ف�أر�سل خري الدين ّمرة �أخرى �إىل
الآ�ستانة للح�صول على فرمان ي�ضمن للباي نفوذه ،ويبدو � ّأن الباي قد ّقدر جناح
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يعده لأعلى
كبريا؛ فوهبه �إقطا ًعا �شا�س ًعا ،وبد�أ ّ
خري الدين يف هذه ّ
تقديرا ً
املهمة ً
من�صب يف البلد وهو من�صب الوزير الأكرب.
توىل خري الدين هذا املن�صب ب�صفة فعلية �سنة (1290هـ1873 /م)
واحتفظ به �إىل �سنة (1294هـ1877 /م) ّثم ُعزل عن كلّ منا�صبه ،وغادر تون�س

ومل يعد �إليها .و�أثناء هذه الفرتة الق�صرية جنح خري الدين يف �إقرار جملة من
الإ�صالحات الها ّمة ،وحاول تطبيق مبادرته الإ�صالحية التي �ضمنها مقدمة
«�أقوم امل�سالك» ،با�ستثناء �إعادة العمل بالد�ستور .وقاوم املناوئني له وكانوا كُ ثرُ ًا،
و�أ ّولهم الباي ال�صادق نف�سه الذي �أ�صبح ي�ضيق ذر ًعا بخري الدين .وقد قامت
تنظيما حدي ًثا ،يعتمد الكفاءة ومنح
الإ�صالحات على تنظيم م�ؤ�س�سات الدولة ً
امل�س�ؤوليات �إىل الأتباع من الذين نا�ضلوا لتحقيق الإ�صالح منذ ع�شرات ال�سنني،
و�س ّنت قوانني كثرية لتنظيم الن�شاط االقت�صادي ،و�أ�صبحت الأداءات م�ضبوطة،
وطرق ا�ستغاللها معلومة ،و�أعيد تنظيم الق�ضاء.
الفقهية �إىل �شكل قانوين
وكان خري الدين يطمح �إىل حتويل الأحكام ّ
واهتم خري الدين بالوقف
حديث ليتوحد فقه الق�ضاء ،لكنه مل ينجح يف ذلكّ .
والتعليم ،ف�أ�س�س جمعية لإدارة الأوقاف ،وجعل رواتب ال�شيوخ والأ�ساتذة
عدة
و�سن ّ
واهتم خري الدين ب�إ�صالح التعليم الزيتوينّ ،
منتظمة من مواردهّ .
أهم ما �أقدم عليه يف هذا املجال فهو ت�أ�سي�س
ن�صو�ص
تنظيمية يف هذا الغر�ض� .أما � ّ
ّ
املدر�سة ال�صادقية (ن�سبة �إىل ال�صادق باي) �سنة (1292هـ1875 /م) ،وهي
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تدر�س العلوم الع�صرية مثل الريا�ضيات والفيزياء
�أ ّول مدر�سة حديثة يف تون�سّ ،
والكيمياء ،وتعلم اللغات الأجنبية مثل الفرن�سية والإيطالية .وقد بد�أت هذه
املدر�سة بقبول  150تلميذًا كانت الدولة تتوىل كلّ نفقاتهم .و�سيت�ضح �أهمية
التون�سية اجلديدة
هذه املدر�سة بعد عقود من ت�أ�سي�سها؛ فقد تخرجت فيها النخبة
ّ
التي قادت احلركة الوطنية �أثناء اال�ستعمار الفرن�سي.
لقد حتدث خري الدين عن تون�س يف مذكراته باعتبارها وطنه بالتب ّني ،و�أكد
دائما يف تعزيز ارتباطها بالإمرباطورية العثمانية ،وال نن�سى � ّأن خري
�أن موقفه متثل ً
الدين قد ق�ضى طفولته ثم ال�سنوات الأخرية من حياته يف تركيا ،وبها عا�ش
�أبنا�ؤه الذين ولدوا بتون�س .وكان يحلم بنظام فدرايل �أو كنفدرايل ،كما يت�أكّ د من
اهتمامه بهذا النوع من النظم عند حديثه عن البلدان الأوروبية التي زارها ،وكما
ت�ؤكّ ده بع�ض العبارات يف مقدمة «�أقوم امل�سالك» .وقد �سعى خري الدين �إىل تنظيم
العالقة بني تون�س وعا�صمة اخلالفة على هذا الأ�سا�س ،وجنح يف ا�ست�صدار فرمان
يقن هذه العالقة ،وواجه حتفظات ال�سالطني العثمانيني الذين كانوا يخ�شون
نّ
اجتاه تون�س �إىل اال�ستقالل بنف�سها عن الإمرباطورية ،كما واجه حتفظات بايات
حمدد ونهائي بخ�صو�ص
تون�س الذين كانوا ي�سعون �إىل عدم �إلزام �أنف�سهم ب�شيء ّ
عالقتهم باخلالفة ،مع � ّأن �شرعية حكمهم كانت رهنية �إم�ضاء ال�سالطني على
قرارات تعيينهم.
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وعمو ًما ،كان خري الدين مقتن ًعا بالر�أي ال�سائد �آنذاك ،وهو �ضرورة اللعب
على تناق�ضات الدول الكربى ،تركيا وفرن�سا و�إجنلرتا و�إيطاليا ،للمحافظة على
نوع من اال�ستقاللية للقرار التون�سي ،مع ما يعنيه ذلك من �ضرورة �إر�ضاء كلّ
أي�ضا ب� ّأن الرابطة الإ�سالمية
الأطراف يف نف�س الوقت .لكن خري الدين كان ي�ؤمن � ً
نفعية فقط،
رابطة مقد�سة ،و� ّأن العالقة بني تون�س وعا�صمة اخلالفة لي�ست رابطة ّ
بل هي رابطة �إ�سرتاتيجية وتاريخية ودينية.
حمل خري الدين م�س�ؤولية انهيار البالد التون�سية �إىل الوزير م�صطفى
وقد ّ
خزندار ،الذي توىل الوزارة من (1290 - 1253هـ1873 - 1837 /م) .فاعترب
كبريا من
�أنه كان مت� ًآمرا مع حممود بن عياد الذي ّفر �إىل فرن�سا حام ًال معه ً
جزءا ً
وكف
ق�ضائيا ال�سرتجاع امل�سروقّ ،
خزينة البالد ،وقد كلف خري الدين مبواجهته ًّ
�أذاه عن تون�س .واعترب خزندار امل�س�ؤول عن �سيا�سة االقرتا�ض التي �سلكتها
الإدارة التون�سية ابتداء من �ستينيات القرن التا�سع ع�شر ،و�أدت �إىل �إفال�س
اخلزينة وفر�ض احلماية ،وقد عمل خري الدين على تفادي االقرتا�ض من امل�صارف
الأوروبيةّ ،ثم عمل على �ضبط احل�سابات؛ كي ت�سدد الديون يف �أوقاتها.
ويرى امل�ؤرخون �أنه على الرغم من �أن م�س�ؤولية م�صطفى خزندار كانت
مت�أكدة وج�سيمة ف�إنها ال تكفي وحدها لتف�سري امل�صري الذي ا�ستهدف تون�س،
كما ا�ستهدف م�صر وبلدانا �أخرى كثرية ،مل تكن قادرة على اجلمع بني التحديث
والت�صدي للنزعة الإمربيالية والر�أ�سمالية التي �سيطرت على العامل �آنـذاك.
ّ
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متزوجا من ابنة م�صطفى خزندار رغم هذه العالقة
والطريف � ّأن خري الدين كان ً
مهمة يف فرتات م�شرتكة.
ال�سيئة ًّ
جدا التي ّفرقت بينهما ،كما توليا معا منا�صب ّ
حمل خري الدين م�س�ؤولية �إبعاده من الوزارة الكربى  -رغم النجاح
كما ّ
الذي ّمتيزت به �سيا�سته وقراراته � -إىل الباي من جهة والقنا�صل الأوروبيني من
جهة �أخرى ،فقد كتب ما يـلي« :و�إن تظاهر الباي بالر�ضا يف ت�سيريي للأمور ،فقد
يخول له وحلا�شيته
كان يف قرارة نف�سه
متح�سرا على العهد ال�سالف الذي كان ّ
ً
واخلا�صة ،ويف تبذير املاليني .وذهب
الت�صرف دون خوف يف الأموال العمومية
ّ
ّ
�سرا  -وهو �شاب مغمور �ساذج
به الأمر �إىل ت�شجيع ندميه م�صطفى بن �إ�سماعيل ًّ
وطماع ٍ
يتوان قن�صالن
�ضدي .ومن جهة �أخرى ،مل َ
مرت�ش  -للت�آمر ّ
جاهل ّ
�أوروبيان مقيمان بتون�س ،وهما من الأن�صار املتحم�سني ل�سلفي م�صطفى خزندار،
من العمل على �إرجاعه �إىل ال�سلطة» (.)1
لكن ال ّبد �أن نذكر � ّأن خري الدين كان يف�ضل يف الغالب ال�سالمة ،وال يواجه
�سيما �أنه كان �صاحب ثروة �ضخمة و�أمالك �شا�سعة ا�ستفادها من
خ�صومه ّ
بقوة ،ال ّ
خدمة البايات .ومن امل�آخذ على خري الدين قبل ذلك �أنه �آثر ال�سالمة يف فرتة
اندالع ثورة ابن غذاهم ،وترك ال�شعب الثائر يعاين الويالت من العنف ال�شديد

( )1مذكرات خري الدين با�شا ،تعريب حممد العربي ال�سنو�سي ،تون�س2008 ،م� ،ص .46
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الذي ُ�سلط عليه لإخماد هذه الثورة ،و�أنه كان من �أن�صار الد�ستور ،لكنه مل يعمل
املقربني �إليه لهذا ال�سبب(.)1
على �إقراره عندما ُعينّ ً
وزيرا �أكرب ،وقد انتقده �أقرب ّ
من تون�س �إىل الآ�ستانة

�شعر خري الدين بعد عزله �سنة (1294هـ1877 /م) �أنه �أ�صبح مو�ضوع
د�سائ�س وم�ؤامرات كثرية؛ فانتقل للإقامة بعا�صمة اخلالفة ،وكان ال�سلطان �آنذاك
�صدرا �أعظم
عبد احلميد الثاين ،فعينه يف بع�ض املنا�صب اال�ست�شاريةّ ،ثم عينه ً
�سنة (1295هـ1878 /م) ،لكنه مل يلبث يف هذا املن�صب �إال ب�ضعة �أ�شهر .وقد
خا�صة بالق�ضية امل�صرية ،وم�س�ألة تنحية اخلديوي �إ�سماعيل ل�صالح ابنه
ارتطم ّ
متهما بالت�آمر مع
توفيق .ومل يعد ممك ًنا خلري الدين �أن يعود �إىل تون�س؛ �إذ �أ�صبح ً
الآ�ستانة لإعادة تون�س حتت ال�سيطرة املبا�شرة للإمرباطورية العثمانية؛ فباع �أمالكه
فيها للفرن�سيني ب�سبب ت�ضييق الباي على التون�سيني �سبل �شرائها ،وناله من ذلك
اللوم والتقريع؛ لأنه َّفرط يف �أرا�ض تون�سية �شا�سعة �إىل القوة التي �ست�ستعمر تون�س
ق�ضى خري الدين بقية عمره يف عا�صمة اخلالفة،
بعد �سنوات قليلة من ذلك .وقد ّ
�إىل �أن وافاه الأجل املحتوم يوم ( 9جمادى الآخرة 1307هـ 30 /يناير 1890م).
وقد انتقد خري الدين الإ�صالح على الطريقة التي عرفت برتكيا يف ع�صر
«مبدئيا ،ي�ستحيل غر�س م�ؤ�س�سات بلد يف بلد �آخر،
التنظيمات ،وكتب ما يليًّ :
( )1راجع مث ًال ما يرد يف :حممد ال�سنو�سي ،الرحلة احلجازية ،حتقيق علي ال�شنويف ،تون�س1981 ،م ،ج.128 - 119 ،3
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حيث تختلف طباع النا�س وعاداتهم وثقافاتهم وكذلك ظروفهم املناخية (.)...
املرات احلكومات التي توالت على الدولة
منذ �أربعني �سنة ،حاولت العديد من ّ
إدارية والق�ضائية للبلد ،غري
العثمانية �إعادة تنظيم امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية وال ّ
� ّأن جهودها مل ُت ِ
ف�ض �إىل نتيجة؛ لأننا مل ن�س َع ب�صراحة وحزم �إىل �إ�صالحات
جذرية منا�سبة للحاجيات احلقيقية للبالد ولتقاليد �أهلها .فعو�ض املحافظة على
ّ
ال�ضرورية كلما دعت احلاجة ،مثلما يطبق
الطريق امل�سطرة لتحقيق التغيريات
ّ
يف حكومات الأمم املثقفة واملتح�ضرة ،اخرتنا ن�صف احللول دون الأ�س�س ،وقلدنا
�أوروبا يف بع�ض امل�ؤ�س�سات املعزولة عن �إطارها؛ لأننا الحظنا النتائج الطيبة التي
وفرتها يف البلدان التي ظهرت فيها ،متنا�سني � ّأن كلّ �إجراء خا�ص ي�ستمد فوائده
من القانون العام للبلد املعني(.»)1
تختزل هذه الفقرة الربنامج الذي كان خري الدين قد اقرتحه على
عبد احلميد الثاين ،لكنه ُرف�ض ،واعتزل بعده ال�سيا�سة .ومافتئ خري الدين يحذر
جدا ،ويلمح �إىل �أن م�صريها �سيكون االنهيار
من � ّأن و�ضع الدولة العثمانية �سيئ ًّ
أهم هذه الإ�صالحات يتم ّثل يف:
�إذا مل ُيبادر ب�إ�صالحات ّ
جذرية .ور�أى � ّأن � ّ
•�إن�شاء جمل�س وطني.
•جعل احلكومة م�س�ؤولة �أمامه (املجل�س الوطني).
•�إعادة تنظيم كل الواليات.
( )1مذكرات خري الدين ،تعريب حممد العربي ال�سنو�سي ,مرجع �سابق� ,ص ( 148مع بع�ض التعديل للرتجمة).
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وقد اقرتح تنظيم مقاطعات الدولة العثمانية على �أ�سا�س التفوي�ض حلكام
الأقطار ،مع بقاء ه�ؤالء حتت �سيادة الإمرباطورية.
وكان من الطبيعي �أن يرف�ض عبد احلميد الثاين هذا الربنامج؛ لأنه يعني
�ضمنيا جتريده من ال�سلطة التنفيذية ،ونقلها �إىل حكومة م�س�ؤولة �أمام جمل�س
ًّ
وطني .لكن وجود هذا الربنامج ينبغي �أن ي�صحح الفكرة ال�شائعة التي تقول �إن
مهمة ال�صدر الأعظم؛ لأنه مل يكن عاملًا ب�أحوال اخلالفة،
خري الدين مل ينجح يف ّ
مناق�ضا ملا كان ي�ضمره
فال�سبب احلقيقي يف عدم جناحه �أنه كان يحمل م�شرو ًعا ً
عبد احلميد الثاين.
ن�صحح فكرة �أخرى ،هي �أن خري الدين عندما
ويجدر يف هذا الإطار �أن ّ
توىل من�صب ال�صدر الأعظم كان مقتن ًعا حقيقة ب�ضرورة عزل �إ�سماعيل با�شا،
وكان يريد �أن يعيد م�صر �إىل ال�سيادة العثمانية م�ستغ ًّال تلك الأحداث؛ لأنه كان
يرى �أن �أي بلد ي�ستقل بنف�سه �سيقع عاج ًال �أم �آج ًال حتت نفوذ البلدان الأوروبية،
ف�ض ًال عن ر�أيه ال�سيئ يف �إ�سماعيل الذي اعتربه امل�س�ؤول عن �إفال�س اخلزينة
امل�صرية ب�سبب الديون الأجنبية و�سيا�سة البذخ.
وكان خري الدين يرى �أن الق�ضية امل�صرية والق�ضية التون�سية ذات طبيعة
واحدة؛ لذلك كان احلل الذي يقرتحه للقطرين واح ًدا :متتني العالقة بالدولة
قوي ونزيه .ورمبا كان هذا املوقف هو الذي
حملي ّ
العثمانية مقابل التفوي�ض حلاكم ّ
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دفع البع�ض �إىل التخمني ب� ّأن خري الدين �سعى �إىل �إن�شاء والية عربية عثمانية متتد
من م�صر �إىل اجلزائر ،على �أن يتوىل هو حكمها با�سم اخلليفة العثماين ،وقد نفى
بقوة هذا االتهام عن نف�سه .ونح�سب � ّأن خري الدين كان رجل �سيا�سة ً
حمنكا
ال ميكن �أن يحلم مبثل هذه امل�شاريع اخليالية .لكن ميكن باملقابل �أن يكون قد
طمح لتويل حكم تون�س وتخلي�صها من ال�صادق باي والعائلة احل�سينية .مع �أن
أي�ضا بقوة هذا االتهام ،واعترب �أنه كان من عمل
ابنه الطاهر خري الدين قد نفى � ً
خ�صومه لإيغار �صدر ال�سلطان والإيقاع ب�أبيه.
عاديا يف تلك
وب�صرف النظر عن الطموحات ال�شخ�صية التي كانت � ًأمرا ًّ
الفرتة ،ف�إن ر�ؤية خري الدين كانت وا�ضحة ومتما�سكة ،فقد اعترب التهديد الأوروبي
اخلطر الأكرب ،واعترب احلكم الفردي عائ ًقا دون الت�صدي لهذا التهديد ،ودعا �إىل
متتني �أوا�صر اخلالفة الإ�سالمية والدولة العثمانية ،لي�س باجتاه منح مزيد من النفوذ
�إىل اخلليفة �أو �إحكام �سيطرة الدولة على الواليات؛ بل باجتاه �إقامة �سلطة تنفيذية
م�س�ؤولة �أمام جمل�س وطني تعمل حتت �إ�شراف ال�سلطان ،ومنح الت�سيري الذاتي
للمقاطعات والأقطار ،مقابل ت�أكيد ال�سيادة العثمانية عليها ،وهذا عك�س ما قامت
عليه �سيا�سة عبد احلميد الثاين الذي ا�ستبقى مع ذلك خري الدين يف الآ�ستانة
وكرمه.
ّ
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كتاب «�أقوم امل�سالك» وبرنامج الإ�صالح

ا�شتهر خري الدين بكتابه «�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك» .وقد
�صدر هذا امل�ؤلف يف حياته �سنة (1284هـ1867 /م) ،وعر�ض املخطوط على
الباي الذي �أذن بطبعه باملطبعة الر�سمية التون�سية ،ووردت الإ�شارة �إىل ذلك
يف �صفحة الغالف .وعدد �صفحات هذه الطبعة الأوىل � 462صفحة .وقد كتب
يف الفرتة التي ابتعد فيها خري الدين عن العمل ال�سيا�سي املبا�شر وا�ستقال
أي�ضا لل�سياحة يف �أوروبا واالطالع على
من منا�صبه ،وهي الفرتة التي ا�ستغلها � ً
�أحوالها ،ومبادلة الر�أي مع رجال الفكر وال�سيا�سة فيها ،وقد جاء الكتاب �صدى
لذلك كله .و�إذا كان خري الدين هو �صاحب الأفكار الواردة فيه ،ف� ّإن امل�شهور �أنه
ا�ستعان يف ال�صياغة والتحرير بال�شيخ �سامل بوحاجب الذي كان من منا�صريه
ومقربيه.
حري�صا على التعريف بربناجمه الإ�صالحي لدى كل
وكان خري الدين ً
الأطراف املعنية ،فكتب م�ؤلفه باللغة العربية ليطلع عليه التون�سيون والعرب
والعلماء من كلّ العامل الإ�سالمي ،وكان ينوي ترجمته �إىل اللغات الرتكية
والفرن�سية والإجنليزية .وملّا كان يتقن الفرن�سية فقد �أ�شرف بنف�سه على الرتجمة
الفرن�سية التي توالها �أحد م�ساعديه ،و�صدرت املقدمة بالفرن�سية يف باري�س
�سنة (1285هـ1868 /م) حتت عنوان «الإ�صالحات ال�ضرورية للأقطار الإ�سالمية»
(� .)Réformes nécessaires aux Etats musulmansأما الرتجمة الرتكية فقد ت�أخرت �إىل
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يت�سن له
�صدرا �أعظم بالآ�ستانة .ومل َّ
�سنة (1295هـ1878 /م) ،وهي �سنة تعيينه ً
مرتجما �إىل الإجنليزية؛ �إذ مل حت�صل هذه الرتجمة �إال بعد قرن
�أن يرى الكتاب
ً
من �صدور الكتاب (1387هـ1967 /م).
ّعرف خري الدين «�أقوم امل�سالك» ب�أنه بحث يف «�أ�سباب التقدم والت�أخر للأ ّمة
الإ�سالمية»( ،)1وا�ستوحى م�ضمونه من م�صادر ثالثة :جتربته ال�سيا�سية ،ومطالعاته
يف التاريخ ال�سيا�سي واالقت�صادي وجغرافية العامل ،وم�شاهداته �أثناء الرحالت
التي قام بها �إىل �أوروبا .وينق�سم «�أقوم امل�سالك» �إىل :مقدمة وكتابني ،تت�ضمن
املقدمة ثالثة �أبواب� :أولها حول التنظيمات ،والثاين تلخي�ص لتاريخ التمدن
ويف�صل الكتاب
الأوروبي ،والثالث تلخي�ص للمكت�شفات واملخرتعات احلديثةّ .
الأ ّول امل�شاهدات واملعلومات التي جمعها خري الدين حول جمموعة من البلدان
ويت�ضمن ع�شرين بابًا يف التعريف بع�شرين دولة ،واحدة منها �إ�سالمية
قام بزيارتهاّ ،
وهي تركيا العثمانية ،والبقية بلدان �أوروبية؛ فجاء الباب الأ ّول يف الكالم عن
الدولة العلية العثمانية ،وخ�ص�ص الباب الثاين لفرن�سا ،والثالث لإجنلرتا ،والرابع
للنم�سا ،واخلام�س لرو�سيا ،وال�ساد�س للمملكة الربو�سية (�أملانيا) ،وال�سابع حتدث
فيه عن الع�صبة اجلرمانية (�سن�شري الح ًقا �إىل داللة هذا التخ�صي�ص) ،والثامن
لإيطاليا ،والتا�سع لإ�سبانيا ،والعا�شر لل�سويد والرنويج ،واحلادي ع�شر لهولندة،
والثاين ع�شر للدامنرك ،والثالث ع�شر ململكة باوارما (اختفت منذ ذلك التاريخ)،
( )1خري الدين التون�سي� ،أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك ،الطبعة احلالية� ،ص.75
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والرابع ع�شر لبلجيكا ،واخلام�س للربتغال ،وال�ساد�س ع�شر ل�سوي�سرا ،وال�سابع
ع�شر للفاتيكان ،والثامن ع�شر ململكة الفرتنربغ (اختفت منذ ذلك التاريخ)،
والتا�سع ع�شر لإمارة بادن الكربى ،والع�شرين لليونان .ويت�ضمن الكتاب الثاين
معلومات جغرافية عامة ،فيعر�ض تق�سيم العامل وقاراته اخلم�س وخ�صائ�صها.
أهم ما يف م�ؤلف خري الدين مقدمته التي اختزل فيها اخلال�صات الرئي�سية
و� ّ
موجه �إىل ال ُقطر التون�سي
مل�شاهداته وت�أمالته ،فجاءت يف قالب برنامج �إ�صالحي ّ
خا�صة ،والدولة العثمانية عا ّمة بكل ما ت�شمله من �أقطار �إ�سالمية .وكادت �شهرة
أي�ضا
عدة مرات .وتت�ضمن املقدمة � ً
هذه املقدمة حتجب بقية الأثر ،وطبعت مفردة ّ
تلخي�صا لتاريخ �أوروبا� ،أو ما دعاه الكاتب بـ «التمدن الأوروباوي» ،يتلوه عر�ض
ً
أهم النظم التي قام عليها التمدن الأوروبي
للمكت�شفات واملخرتعات احلديثة ،و� ّ
واحلرية.
احلديث مثل التعليم ّ
و ّمما ال ّ
�شك فيه � ّأن خري الدين قد انتقى الأحداث والأو�صاف يف بقية
«�أقوم امل�سالك» بحيث تخدم غر�ضه الإ�صالحي؛ �إذ �سعى �إىل �أن يثبت � ّأن �أوروبا
أي�ضا بع�صر انحطاط يف القرن الو�سيط وا�ستطاعت �أن تغيرّ �أو�ضاعها عندما
ّمرت � ً
� ّأقرت العزم على ذلك وقبلت بتغيري نظمها ،وبينّ يف كلّ منا�سبة الطرق التي
اعتمدتها املمالك الأوروبية لتحقيق نه�ضتها و�ضمان قوتها.
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وكان خري الدين قد اغتنم رحالته و�سفراته �إىل الدول التي ذكرها ليجمع
واحلق �أن املعلومات
حولها املعلومات ،كما اعتمد م�صادر جغرافية �أوروبية حديثةّ .
متاحا ل ّأي �أوروبي يف ذلك العهد
الواردة يف الكتابني الأ ّول والثاين هي مما كان ً
�أن يح�صل عليه مبراجعة الكتب اجلغرافية ،لكن �ضعف امل�ؤلفات اجلغرافية يف
العامل الإ�سالمي – والعربي خا�صة – هو الذي دفع خري الدين �إىل تلخي�ص
م�ؤلفات �أوروبية .ومن جهة �أخرى ،يجدر الت�أكيد على �أن خري الدين كان ينتقي
امل�شاهدات واملعلومات بعني �إ�صالحية ،فيعمل على دفع قارئه لالقتناع ب�ضرورة
اقتبا�س بع�ض النظم الأوروبية ملا وفرته من منافع يف البلدان التي طبقت فيها.
ويختتم خري الدين الكتاب على الطريقة امل�ألوفة يف ع�صره ،فيذكر جملة
من التقاريظ التي كتبها قراء مرموقون اطلعوا على الكتاب قبل الطبع �أو بعده،
�شعرا.
وترد هذه التقاريظ ن ًرثا �أو ً
أهم ما يف هذا الكتاب مقدمته التي �أرادها خري الدين على
لقد ذكرنا �أن � ّ
وتقدم ع�صارة الأفكار بعد الت�أمل
طراز مقدمة ابن خلدون ،ت�ؤلف بني املتفرق ّ
وامل�شاهدة .ويت�ضح هذا الت�أثر بابن خلدون منذ اجلملة الأوىل�« :سبحان من جعل
من نتائج العدل العمران  ،»...وقد ا�ست�شهد بعدة مقاطع و�آراء البن خلدون
وردت يف مقدمته امل�شهورة.
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وانطلق خري الدين من ت�سجيل حدث �أ�سا�سي هو ما ندعوه اليوم بالعوملة
(لكن هذه اللفظة مل تكن معروفة يف ع�صره) ،فكتب�« :إذا اعتربنا ما حدث
يف هذه الأزمان ،من الو�سائط التي قربت توا�صل الأبدان والأذهان ،مل نتوقف
نت�صور الدنيا ب�صورة بلدة متحدة ،ت�سكنها �أمم متعددة ،حاجة بع�ضهم لبع�ض
�أن ّ
مت�أكدة .وكلّ منهم و�إن كان يف م�ساعيه اخل�صو�صية غرمي نف�سه ،فهو بالنظر �إىل ما
ينجر بها من الفوائد العمومية مطلوب ل�سائر بني جن�سه»( .)1وقد عينّ خري الدين
مو�ضوع كتابه باعتبار هذا الواقع الذي ّميز ع�صره ،فهو البحث حول :هل ميكن
مدع ًّوا
ب�شرية �أن تعي�ش منعزلة عن جمموع العامل� ،أم � ّأن اجلميع �أ�صبح ُ
ملجموعة ّ
�إىل التفاعل مع الآخرين واالقتبا�س منهم مبا يح ّقق غاياتهم؟ وتر ّتب على هذا
ال�س�ؤال الأ�سا�سي �س�ؤال فرعي :هل يف الديانة الإ�سالمية ما مينع �أهلها من حتقيق
هذا االنفتاح على الغري واالقتبا�س منه ،ولو كان على دين �آخـر؟.
وا�ستعمل خري الدين كلمة «اقتبا�س» للحديث عن موقف االنفتاح
التقدم والت� ّأخر ،فالنه�ضة
والتفاعل الإيجابي ،وجعل االقتبا�س قانونًا مطر ًدا يف ّ
إ�سالمية
أوروبية حت ّققت باالقتبا�س من العرب ،وكذلك تتح ّقق النه�ضة ال ّ
ال ّ
وح َّدد
احلديثة باالقتبا�س من الغرب الذي كان يعني يف ع�صره �أوروبا حتدي ًداَ .
خري الدين بو�ضوح الأطراف التي ر�أى �أنها تعوق هذا االقتبا�س ،وهي� :أ ّولاً بع�ض
الداخلية ،و�أذهانهم عن معرفة
علماء الدين «املعر�ضني عن ا�ستك�شاف احلوادث
ّ
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.4
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وثانيا :بع�ض رجال ال�سيا�سة ممن يتم�سكون باحلكم
خلية» كما قالً ،
اخلارجية ّ
املطلق ،وثال ًثا :العامة من امل�سلمني الذين يبادرون ب�إدانة كلّ جديد ولو كان ناف ًعا.
حتدث من موقع
والوا�ضح � ّأن خري الدين مل يكن ي�سعى �إىل �إطالق نظريات ،لكنه ّ
التجربة عن الأطراف التي ارتطم بها عند حماوالته الإ�صالحية بتون�س ،فرجال
ال�سيا�سة كانوا مييلون �إىل املحافظة؛ ل ّأن الإ�صالحات تفقدهم تفردهم باحلكم
مقت�صرا على �إعالن احلالل
والقرار ،والكثري من علماء الدين كانوا يرون دورهم
ً
واحلرام �إذا ما ُطلب منهم ،دون امل�ساهمة يف احلياة العامة واملبادرة بتغيري ال�سائد.
وكان ال ّبد خلري الدين من اعتماد و�سائل متنوعة لإقناع ه�ؤالء جمي ًعا
بتغيري مواقفهم :ف�أ ّول هذه الو�سائل هو العيان «ولي�س بعده بيان» كما قالّ � .إن
اجلامع بني ه�ؤالء �أنه مل ُي َتح لهم يف الغالب معاينة ما يحدث خارج �أقطارهم ،فكان
أوروبية .وثاين هذه الو�سائل
ال ّبد من �إطالعهم على مظاهر التمدن يف البلدان ال ّ
االعتبار بالتاريخ ،كما كان قد دعا �إىل ذلك ابن خلدون يف مقدمته امل�شهورة.
وثالث هذه الو�سائل الأدلة النقلية� ،إذ عمد خري الدين �إىل �إيراد احلجج الدينية
املختلفة لإثبات �أن الإ�سالم و�أعالمه وفقهاءه القدامى ال يعار�ضون االقتبا�س وال
ونبه خري الدين �إىل � ّأن هذا االقتبا�س الذي كان يدعو �إليه منح�صر
ّ
كفراّ .
يعدونه ً
�صادرا من غرينا وكان �صوابًا مواف ًقا للأدلة،
يف الأمور الدنيوية« ،ف� ّإن الأمر �إذا كان ً
�سيما �إذا ك ّنا عليه و�أخذ من �أيدينا ،فال وجه لإنكاره و�إهماله ،بل الواجب
ال ّ
احلر�ص على ا�سرتجاعه وا�ستعماله .وكلّ متم�سك ِبديان ٍة و�إن كان يرى غريه
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�ضا ًّال يف ديانته؛ فذلك ال مينعه من االقتداء به فيما ي�ستح�سن يف نف�سه من �أعماله
املتعلقة بامل�صالح الدنيوية ،كما تفعله الأ ّمة الإفرجنية ،ف�إ ّنهم مازالوا يقتدون بغريهم
يف كلّ ما يرونه ح�س ًنا من �أعماله ،حتى بلغوا يف ا�ستقامة نظام دنياهم �إىل ما هو
م�شاهد»(.)1
وحذر خري الدين من � ّأن املمالك التي ال ت�أخذ بالتنظيمات احلديثة �سوف
جتد نف�سها �ضعيفة ،و�ست�سقط غنيمة �سهلة للأقوياء ،وهذا ما يهدد امل�سلمني .ف�إذا
مل يكن يف دينهم ما مينعهم من االقتبا�س فما الذي يجعلهم ير�ضون هذا امل�صري
الكمالية مثل
لأنف�سهم؟ والأغرب من ذلك �أنهم ال يتورعون عن اقتبا�س املنافع
ّ
احلرية والعلم.
املالب�س و�أثاث ال�سكنّ ،ثم يرف�ضون اقتبا�س ال�ضروري مثل ّ
ونفى خري الدين �أن يكون �سبب التفوق الأوروبي اعتدال الإقليم �أو الديانة
ع�صرا طوي ًال من االنحطاط يف ال�سابق ،وقد
ّ
الن�صرانية ،بدليل � ّأن �أوروبا �شهدت ً
رمى بذلك �إىل ربط النه�ضة بعنا�صر ميكن التحكم فيها؛ ل ّأن املوقع �أو ديانة
الأجداد لي�سا يف جمال املتغرياتّ � .إن ال�سبب احلقيقي للنه�ضة الأوروبية كما
حدده الكاتب �إمنا هو حتقيق العدل ال�سيا�سي ،وبف�ضله تتقدم العلوم وال�صناعات،
ّ
وذلك جمي ًعا قد ّخل�صه ابن خلدون �ساب ًقا يف عبارة« :العدل �أ�سا�س العمران».
والعدل ال�سيا�سي ٍ
والت�صرف املطلق كما هما �سائدان يف العامل
مناف لال�ستبداد
ّ
الإ�سالمي .ور�أى خري الدين � ّأن مبد�أ «الأمر باملعروف والنهي عن املنكر» يتج�سد
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.12
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يف الع�صر احلديث ب�إقامة املجال�س النيابية ،وم�ساهمة ال�صحافة يف توجيه الر�أي
احلرية.
العام ،وال يح�صل ذلك �إال بعد توفر ّ
وو�ضع خري الدين ثالثة افرتا�ضات لو�ضع احلاكم :ف�إ ّما �أن يكون ح�سن
الت�صرف ال يحتاج �إىل م�شورة من �أحد� ،أو يكون كامل املعرفة لكن �شهواته
ّ
ت�صده عن مراعاة امل�صالح العا ّمة� ،أو يكون �ضعيف املعرفة وم ّتب ًعا ل�شهواته.
ّ
ي�ضره �أن ي�ست�شري العارفني والأمناء ،ويف احلالة الثانية
ففي احلالة الأوىل لن ّ
حتميا ،ويف احلالة الثالثة ت�ضيع م�صالح الأ ّمة كلها
ت�صبح ا�ست�شارة ه�ؤالء � ًأمرا ًّ
ا�ست�شارية قائمة .وا�ست�شهد بامللك الإجنليزي جورج الثالث
�إذا مل توجد هيئات
ّ
(1235 - 1151هـ1820 - 1738 /م)( )1الذي كان جمنونًا ،لكن جنونه مل ي�ؤثر
يف �ش�ؤون اململكة القائمة على امل�ؤ�س�سات .وانتقد خري الدين النظام ال�سائد يف
قوي (ال�صدر الأعظم يف تركيا �أو الوزير
ع�صره ،وهو تفوي�ض �ش�ؤون الدولة �إىل وزير ّ
الأكرب يف تون�س) ور�أى �أنه غري ٍ
جمد .ف�إذا افرت�ضنا املعرفة واال�ستقامة من هذا
الوزير ف�إنه يظل حتت رحمة ال�سلطان �أو امللك ،يتخل�ص منه متى عار�ض رغباته.
وال ّ
�شك �أن خري الدين كان يعترب مب�آل العديد من الوزراء يف تون�س �أو تركيا �أو
بقية العامل الإ�سالمي.
( )1ملك بريطانيا و�أيرلندا خالل الفرتة من 1820 - 1760م ،قاوم ا�ستقالل �أمريكا عن بريطانيا ،و�صمد يف وجه
و�صيا عليه
حمالت نابليون� ،أ�صيب �سنة 1788م باختالل عقلي وتطور �إىل اجلنون؛ َف ُن ِّ�صب ابنه جورج الرابع ًّ
�سنة 1811م.
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جذريا يف طرق ممار�سة احلكم ،كي يحلّ نظام
تغيريا ًّ
يتطلب الأمر حينئذ ً
ي�صور النظام ال�سيا�سي
املجال�س بدل نظام التفوي�ض .وقد حاول خري الدين �أن ّ
احلديث يف لغة معهودة لدى قرائه ،فتحدث عن ال�شورى والأمر باملعروف والنهي
عن املنكر و�أهل احللّ والعقد .وعاد �إىل «الأحكام ال�سلطانية» للماوردي الذي
�أجاز وزارة التفوي�ض؛ ليقر�أه قراءة معا�صرة ،فالتفوي�ض يف ر�أي خري الدين ينبغي
يتحول من �شخ�ص الوزير �إىل هيئة كانت تدعى قدميًا «�أهل احلل والعقد»
�أن ّ
وتدعى حدي ًثا «املجل�س النيابي» ،وال يعني ذلك �سلب امللك �سلطته؛ بل يعني
ممار�سة ال�سلطة على �أح�سن وجه ومبقت�ضى حتقيق امل�صلحة العا ّمة .ومن الأدلة
النقلية التي اعتمدها خري الدين احلديث الذي رواه م�سلم يف �صحيحه عن
المْ ُ ْ�س َت ْو ِرد ا ْل ُق َر ِ�ش ّي الذي قال ِع ْن َد َع ْمرِو ْبنِ ا ْل َع ِ
ا�ص�َ ،س ِم ْع ُت َر ُ�سولَ ا ِهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم َي ُق ُ
الرو ُم �أَ ْكثرَ ُ ال َّن ِ
ا�سَ .ف َقالَ َل ُه َع ْم ٌرو� :أَ ْب ِ�ص ْر
ولَ « :ت ُقو ُم َّ
ال�سا َع ُة َو ُّ
ولَ ،قالَ � :أَق ُ
َما َت ُق ُ
ُولَ :ما َ�س ِم ْع ُت ِم ْن َر ُ�س ِول اهلل َ قالَ َ :ل ِئ ْنُ ،قل َْتَ :ذ ِل َك �إ َِّن
ِف ِيه ْم لخَ ِ َ�صا ًال �أَ ْر َب ًعا� :إِ َّن ُه ْم َ ألَ ْحل َُم ال َّن ِ
ا�س ِع ْن َد ِف ْت َن ٍةَ ،و�أَ ْ�س َر ُع ُه ْم إِ�فَا َق ًة َب ْع َد ُم ِ�ص َيب ٍة،
َو�أَ ْو َ�ش ُك ُه ْم ك ََّر ًة َب ْع َد ف ََّر ٍةَ ،و َخيرْ ُ ُه ْم لمِ ِ ْ�س ِكنيٍ َو َي ِت ٍيم َو َ�ض ِع ٍ
يفَ ،و َخا ِم َ�س ٌة َح َ�س َن ٌة َج ِمي َل ٌة،
َو�أَ ْم َن ُع ُه ْم ِم ْن ُظل ِْم المْ ُ ُل ِ
وك».
وكما ا�ستدعى خري الدين الرتاث لت�أكيد ر�أيه ،ف� ّإن الطريف �أنه ا�ستدعى
أي�ضا التاريخ الأوروبي ،ونقل فقرات طويلة لكاتب فرن�سي – تيار�س – Thiers
� ً
عر�ض تاريخ نابليون بونابرت ،وبينّ كيف �أ ّنه كان منقذ فرن�سا يف البدايةّ ،ثم دفعه
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جنون العظمة �إىل �إقحامها يف حروب وا�سعة ،والإ�ضرار بنفو�س �سكانها وثرواتهم،
ونقل خري الدين الن�صيحة التي ختم بها الكاتب الفرن�سي كتابه ووجهها �إىل بني
وطنه ،وهي �أال ي�سلّموا �أمرهم �أبدا �إىل �شخ�ص واحد ولو كان يف عظمة بونابرت.
�شدة ولع العرب يف القرن التا�سع ع�شر بهذا البطل
جدا ملا نعلمه من ّ
مهم ًّ
وهذا النقل ّ
الفرن�سي ،حتى � ّإن �أحمد باي والوفد املرافق له يف رحلة �سنة (1262هـ1846/م)
�إىل فرن�سا – وكان خري الدين �ضمن الوفد – قد بادر بزيارة قربه فور الو�صول �إىل
خا�صة وحكام امل�سلمني عمو ًما:
�ضمنيا حلاكم تون�س ّ
فرن�سا .فك� ّأن خري الدين يقول ًّ
ي�صح
�إذا كانت فرن�سا قد �أخط�أت ب�إطالق النفوذ لبطلها نابليون وهو من هو ،فهل ّ
ل�شعوبكم �أن تطلق النفوذ لكم؟ � ّإن بلدانكم تكون �أكرث خط�أ �إذا جعلت نفوذكم
عليها مطل ًقا.
يف�ضل النموذج الإجنليزي على النموذج الفرن�سي.
وك� ّأن خري الدين كان ّ
وقد اختزل الأ ّول يف احلادثة التي قر�أها لدى الفيل�سوف �ستيوارت ميل ،وهي �أن
ّقمة االزدهار الإجنليزي ح�صلت يف عهد امللك جورج الثالث الذي كان جمنونًا؛
فهذه احلادثة ت�شهد على � ّأن ّقوة الأمم والدول مب�ؤ�س�ساتها ال ب�أ�شخا�ص حاكميها.
الن�سبية؛ �إذ ينبغي �أن نتذكر – وقد
لكن علينا �أن نطرح هذه املفا�ضلة بنوع من
ّ
�أغفل عن هذا بع�ض الباحثني – � ّأن خري الدين عرف فرن�سا يف عهد ا�ستعادة
مقيد،
امللكية� ،أو بالأحرى العودة �إىل النظام امللكي ،ولكن يف �شكل د�ستوري ّ
التاريخية ،وهذا الكاتب كان قد تولىّ وزارة
وكان «تيار�س» من �أهم م�صادره
ّ
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الداخلية والوزارة الأوىل يف عهد لوي�س فيليب (1264 - 1245هـ1848 - 1830 /م).
فقد تقارب النموذجان ال�سيا�سيان الإجنليزي والفرن�سي يف هذه الفرتة ،وقاما على
مقيد بالد�ستور
املبادئ الأ�سا�سية التي احتفظ بها خري الدين :نظام ملكي ّ
للحرية ي�ؤكد على ُبعدها ال�سيا�سي واالقت�صادي والعام
وباملجال�س ،ومفهوم ليربايل ّ
(�صحافة – مطبوعات) ،وليربالية اقت�صادية حتت مراقبة الدولة ،ونزاهة الإدارة
وكفاءتها.
وقد ا�ستبطن خري الدين ر�ؤية للتاريخ العربي والإ�سالمي ّقدت على مقا�س
م�سعاه الإ�صالحي ،وت�أ ّثرت ببع�ض ما كان الأوروبيون قد ن�شروه يف عهده .وجممل
هذه الر�ؤية � ّأن العروبة والإ�سالم �شيء واحد ،و� ّأن املجد العربي قد بد�أ بالإ�سالم
حتولت �إىل فتوحات
احلربية ّ
وبلغ �أق�صاه بعد حوايل مائة �سنة ،و� ّأن الفتوحات ّ
يدب يف ج�سم هذه الأ ّمة؛ فانق�سمت �إىل :دولة
وثقافية ،ثم بد�أ الوهن ّ
علمية ّ
العبا�سيني بال�شرق ،ودولة الفاطميني ب�شمال �إفريقيا ،ودولة الأمويني بالأندل�س،
ّثم ازدادت انق�سا ًما مبلوك الطوائف و�أمرائهم� ،إىل �أن تالفى العثمانيون الأمر؛
ف�أعادوا جمع ال�شمل على �أ�سا�س العدل ،وو�ضع ال�سلطان �سليمان قوانني لت�سيري
الدولة والإدارة ،وعادت للم�سلمني ع ّزتهم كما ت�شهد على ذلك فتوحاتهم،
لكنهم �أف�سدوا نظامهم ّمرة �أخرى بالرتاجع عن القوانني والأ�س�س التي قامت
عليها الدولة العثمانية؛ لذلك كان املطلوب ا�ستلهام املا�ضي العربي واملا�ضي
العثماين يف �آن واحد ،و�إعادة تفعيل القواعد التي �سمحت باملجد �ساب ًقا ،وهي
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الوحدة والعدل والت�سابق �إىل ال�صالح العام ،ومعا�ضدة علماء الدين للعادلني من
ال�سالطني.
ور�أى خري الدين � ّأن النه�ضة احلديثة املطلوبة قد ا�ستفتحتها الإ�صالحات
اخلريية ،و�أ�شاد بال�سالطني الثالثة :حممود الثاين
العثمانية املعروفة بالتنظيمات ّ
(1255- 1223هـ1839- 1808/م) ،وعبد املجيد (1277- 1255هـ1861- 1839/م)
وعبد العزيز (1293 - 1277هـ1876 - 1861 /م)؛ لأ ّنهم اتخذوا القرارات املنا�سبة
و�سن القوانني .ومل
بالإ�صالح ،مثل التخل�ص من الإنك�شارية ،وتنظيم الوالياتّ ،
يذكر خري الدين �شي ًئا عن جتربة حممد علي يف م�صر ،بل مل يذكر �شي ًئا عن
�إ�صالحات حمود با�شا ،و�أحمد باي يف تون�س!
ورغم �أن خري الدين ا�ستعمل ّمرات كثرية كلمة «عرب» ف�إن ذلك ال يعني
�أنه كان يف�صل م�صري العرب عن م�صري الإمرباطورية العثمانية ،فالت�أمل الدقيق
يف موارد هذه الكلمة يف ّن�صه يبينّ �أنها ا�ستعملت يف الغالب� :إ ّما للحديث عن
القرون الأوىل من الإ�سالم ال�سابقة لظهور العثمانيني� ،أو ا�ستعملت �صدى ملا
ذكره ك ّتاب فرن�سيون ،وكان ال�سائد يف فرن�سا تخ�صي�ص العرب واالهتمام بهم؛
أ�سا�سا (ال�شام،
عربيا � ً
ل ّأن جمال االهتمام والنفوذ الفرن�سيني منذ بونابرت كان ًّ
وم�صر ،و�شمال �إفريقيا).
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لقد �أ�شاد خري الدين بالتنظيمات العثمانية ،واعتربها بداية النه�ضة ال�شرقية
واحتج
احلديثة ودافع عنها يف كتابه ،فنفى �أن تكون �شر ًعا منافية للإ�سالم،
ّ
مب�ساندة بع�ض علماء الدين لها ،ومنهم �شيخ الإ�سالم احلنفي بالآ�ستانة ،عارف
حكمت بك (1275 - 1200هـ1859 - 1786 /م) ،وال�شيخ �إبراهيم الرياحي
(1266 - 1179هـ1850 - 1766 /م) كبري مفتي املالكية ور�أ�س علماء ع�صره
بتون�س .لكن املالحظ � ّأن اقت�صار خري الدين على ا�سمني فقط من كبار العلماء
يدلّ على � ّأن الأمر مل يكن بال�صورة التي �أراد �إبرازها ،ف�أكرث علماء الدين كانوا
مت�ضايقني من هذه التنظيمات ،واعتربوا � ّأن بع�ض جوانبها يخالف ال�شرع �أو
يحث علماء الدين على رفع �أ�صواتهم مل�ساندة
يناف�سه؛ لذلك ما فتئ خري الدين ّ
التنظيمات ،ويرى ذلك الو�سيلة املثلى لفر�ضها على ّ
احلكام واملحكومني.
متحم�سا للتنظيمات التي اعتمدتها الدولة العثمانية
�أجل ،كان خري الدين
ً
أي�ضا ،ومنها �إناطة الإ�صالح
منافحا عليها ،لك ّنه مل يرت ّدد يف �إبراز بع�ض حتفظاته � ً
ً
ب�شخ�ص احلاكم دون م�ؤ�س�سة الدولة ،والإعرا�ض عن فكرة الد�ستور واملجال�س
والتقية ،فذكر مث ًال � ّأن من
النيابية .وقد عبرّ عن ر�أيه ب�أ�سلوب يجمع بني املجاهرة ّ
بني منتقدي التنظيمات فري ًقا يدعو �إىل �إطالق احلرية و�إقامة الد�ستور واملجال�س
ذكية تفهم ق�صده دون �أن تورطه مبا�شرة يف
املنتخبة ،وعلّق على ذلك بطريقة ّ
م�ساندة معار�ضي ال�سلطان ،فقال« :ونحن و�إن مل نطلع على �أحوال �إدارة اململكة
كيفية �إجراء تلك التنظيمات ،اطال ًعا ميكننا معه
العثمانية يف احلال ،ال �سيما يف ّ
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�صحة الأ�سباب التي يتظلم منها الفريق املذكور �أو عدم �صحتها ،ف�إنا ن�سلّم
معرفة ّ
وقوة
�أن هذا املطلب الذي طلبوه هو من �أعظم الو�سائل يف حفظ نظام الدول ّ
أي�ضا
ورفاهية رعاياها»( .)1ومن االنتقادات التي وجهها � ً
�شوكتها ّ
ومنو عمران ممالكها ّ
من طرف خفي قوله عن ال�سلطان عبد العزيزُ « :ن َ�ؤ ّمل �أن نرى منه ،ال �سيما بعد
اطالعه على �أحوال �أوروبا بالعيان وتطبيقها على ما كان معلو ًما لديه بالبيان،
احلرية على الوجه الأكمل»( .)2فهذه العبارة
يتي�سر به �إطالق ّ
مزيد العناية بكلّ ما ّ
كتبت بعد �ست �سنوات من توليّ عبد العزيز ال�سلطة ،وهي تعني �أنه مل ينفذ بعد
تقررت يف عهد �سابقه
ما كان تع ّهد به يف �أ ّول حكمه ،وهو تطبيق التنظيمات التي ّ
ال�سلطان عبد املجيد.
فخري الدين كان يريد الذهاب �إىل �أبعد مما قامت عليه التنظيمات
العثمانية ،كان يريد �إقامة الد�ستور واملجال�س املنتخبة واحلكومات امل�س�ؤولة �أمام
واقعيا ،يعلم � ّأن حتقيق الغر�ض يرتبط
تلك املجال�س .لكنه كان � ً
أي�ضا رجل �سيا�سة ًّ
بالأحوال ،ولقد ر�أى بنف�سه يف تون�س كيف �سقط الد�ستور بعد فرتة ق�صرية من
�إعالنه؛ لذلك مل ي�س َع عندما تولىّ الوزارة الكربى �إىل �إعادة العمل به ،ومل
يتحرج من خدمة عبد احلميد الثاين ،وكان يدرك �أن املعادلة �صعبة بني التوقي
من اخلطر الأجنبي و�إ�صالح الأو�ضاع الداخلية ،وال ّ
أي�ضا
�شك �أنه كان يعي�ش � ً
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.54
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.56
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�شخ�صية تتمثل يف التوفيق بني نقده للأو�ضاع ،واملحافظة على
م�أزق معادلة
ّ
مكانته بني كبار املوظفني والأعيان يف الدولة العثمانية.
اال�ستقاللية ،ور�أى �أن تقييد
القوة عار�ض خري الدين احلركات
وبنف�س ّ
ّ
احلريات ي�صبح مقبو ًال �إذا كانت الغاية منه حتا�شي نزعات االنف�صال ،واحتج ب�أن
أي�ضا �إذا ما �شعرت باخلطر .وب�صفة
تقد ًما تلتجئ �إىل ذلك � ً
أوروبية ّ
�أكرث البلدان ال ّ
التدرج يف الإ�صالح ،على �شرط �أال يكون
عا ّمة ،فقد كان خري الدين من دعاة ّ
التدرج فر�صة للتن�صل من واجب الإ�صالح.
ّ
وقد �أرجع خري الدين تعرث الإ�صالحات العثمانية �إىل �أطراف كثـرية:
•احلكام؛ لأ ّنهم يتم�سكون باحلكم املطلق.
•احلا�شية وامل�ست�شارون؛ لأنهم ال يلتزمون بالنزاهة واال�ستقامة ،وال تتوفّر
فيهم الكفاءة يف الغالب.
قوية.
•علماء الدين؛ لأ ّنهم ال ي�ساندون الإ�صالحات م�ساندة ّ
•العامة؛ لأنهم يعتربون الإ�صالحات منافية للدين والتقاليد.
وهذه الأطراف كلها تقع يف داخل املجتمعات الإ�سالمية .لكن ّثمة
جمموعة �أخرى من الأطراف تنتمي �إىل اخلارج ،وقد �أ�صبحت بفعل العوملة
جزءا من الداخل ،وهي اجلاليات الأجنبية وقنا�صل
التي �أ�شار �إليها خري الدين ً
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الدول .وقد ر�أى خري الدين � ّأن االمتيازات املوروثة عن قرون �سابقة �أ�صبحت
متثل عائ ًقا من العوائق الكربى للتنظيمات ،مثال ذلك �إ�صرار فرن�سا على موا�صلة
تطبيق معاهدة عقدت �سنة (941هـ1535 /م) بني ال�سلطان �سليمان القانوين
وامللك فرن�سوا الأ ّول( .)1وكانت الدولة العثمانية �آنذاك يف �أوج قوتها ،وقد منح
�سعيا �إىل تق�سيم ال�صف الأوروبي،
�سليمان للملك الفرن�سي امتيازات كثرية؛ ً
وك�سب حتالف فرن�سا �ضد �إجنلرتا .فتطبيق بنود هذه اال ّتفاقية  -يف ع�صر قد
يحمل ال�سلطنة عب ًئا ثقيالً.
انقلبت فيه موازين القوى وتغريت فيه املعطيات ّ -
خا�صة بالأجانب
كذلك ر�أى خري الدين � ّأن فر�ض معامالت جتارية وق�ضائية ّ
املقيمني يف الأرا�ضي الإ�سالمية ينايف فكرة التنظيم القائمة على وحدة القوانني.
تتحجج باختالف �أنظمتها القانونية عن الأنظمة
والواقع � ّأن الدول الأوروبية كانت ّ
( )1متيل �آخر التحقيقات التاريخية �إىل نفي حقيقة هذه املعاهدة من الأ�صل ،رغم �أنها ظلت مذكورة يف �أغلب
الدرا�سات وا�ستعملتها فرن�سا للمطالبة باالمتيازات حتى القرن التا�سع ع�شر ،فالباحث الفرن�سي جيل
فين�شتاين ،املخت�ص يف تاريخ العالقات الفرن�سية العثمانية ،يرى �أنّ ق�صة هذه االمتيازات املمنوحة �إىل فرن�سا
يف عهد �سليم الأول هي جمرد �أ�سطورة ،و�أنه مل يعقد اتفاق بني الطرفني قبل �سنة 1569م ،بني �سليم الثاين
و�شارل الرابع ،وبذلك ال تكون فرن�سا قد ا�ست�أثرت بو�ضع خا�ص ،مبا �أنّ هذه املعاهدات قد عقدت مع بلدان
عديدة .راجع ف�صل «غمو�ض التحالف الفرن�سي العثماين» �ضمن كتاب «تاريخ الإ�سالم وامل�سلمني يف فرن�سا»
(بالفرن�سية).
Gilles Veinstein : Les ambiguïtés de l’alliance franco - ottomane. Paru dans
Histoire de l’Islam et des musulmans en France. Paris, 2006.

وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إنّ فرن�سا قد تعمدت ن�شر هذه الق�صة يف القرن التا�سع ع�شر البتزاز الدولة العثمانية ،ومل يكن
خري الدين يعلم ذلك ،ومل يكن العثمانيون �أنف�سهم على علم بالأمر.
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الإ�سالمية �آنذاك ملنح رعاياها امتيازات �ضخمة ،كما �أن وجود ق�ضاء �إ�سالمي قائم
تعددية املذاهب م ّثل نقطة �ضعف �أخرى ا�ستغلتها الدول الأوروبية ل�صاحلها.
على ّ
وكان مقرتح خري الدين �إقامة قانون مدين م�ستوحى من �أحكام املذاهب لك ّنه
ومف�صل ح�سب قواعد التقنيني احلديث .وكان يدعو الأوروبيني �إىل منح
موحد ّ
ّ
التذرع
الفر�صة لل�سلطات الإ�سالمية كي تن�شئ هذا القانون وتعتمده ،بدل ّ
بغيابه �أو �ضعفه لإعفاء جالياتها من اخل�ضوع �إىل القوانني املحلية .ومعلوم � ّأن
الإمرباطورية العثمانية كانت قد �س ّنت «جملة الأحكام العدلية» ،وقد لقيت هذه
املجلة �صعوبات يف التطبيق داخل تركيا ،ورف�ضت يف بلدان مثل م�صر وتون�س
أهمها �أ ّو ًال �أن تطبيقها كان يعني الإقرار بال�سلطة الفعلية لل�سلطان
لأ�سباب عديدة � ّ
دينيا ال
على هذه البلدان ،بينما كانت هذه البلدان تعترب نفوذ ال�سلطان ًّ
معنويا ًّ
أ�سا�سا على الفقه احلنفي ،بينما كانت
وثانيا � ّأن هذه املجلة كانت قائمة � ً
غريً ،
أغلبية يف هذه البلدان تعتمد مذاهب �أخرى ،ففي تون�س مث ًال كان املذهب
ال ّ
املالكي هو املنت�شر بني النا�س.
وعمو ًما ،فقد دعا خري الدين �إىل منح الفر�صة لتطبيق التنظيمات رغم
اال�ضطرابات وامل�صاعب التي ح�صلت يف �أ ّول العهد بها ،وكتب يقول« :جميع
الأمور يف ابتدائها ،قبل التمرن عليها واالعتياد بها (كذا) يقع فيها نوع ا�ضطراب
وارتباك حتى يح�صل اال�ستئنا�س بها وت�أخذ م�أخذها .وهذا �أمر طبيعي ال يقدح
به يف التنظيمات .ف�إنا نرى دول �أوروبا مل تكن من �أ ّول الأمر حا�صلة على هذا
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النجاح يف تنظيماتها امل�شاهد لها اليوم ،و�إمنا ح�صلت على ذلك بوا�سطة �إعانة
ال�سكان لها على �إجرائها بعدم املخالفة وال�شقاق؛ �إذ بدون ذلك ال يطمع يف
احل�صول على �شيء من نتائجها»(.)1
وم�ضى خري الدين �إىل �أبعد من ذلك ،فاتهم الأوربيني ب�أن موقفهم ال
ونية �إف�شالها،
ي�صدر فقط عن �سوء فهم �أو تقدير؛ بل عن ق�صد �إعاقة التنظيمات ّ
فقال« :ن�ضطر �أن نعتقد � ّأن ال داعي لذلك �إ ّال ق�صد دوام التحيري يف املمالك
الإ�سالمية لتعطيل جناحها»( .)2و�أدان موقف النفاق الذي ت�سلكه القوى الأوروبية
يف ق�ضية الإ�صالحات والتنظيمات�« :سيا�سة الدول الأوروبية يف ممالكنا متناق�ضة،
ف�إن منهم من ين�صح بع�ض املمالك بالإعانة على الرتاتيب املنا�سبة ،ومنهم
من يعطّ ل ذلك بتلك اململكة ،ويبذل الن�صيحة املذكورة بغريها على ح�سب
اختالف �أغرا�ضهم»( .)3والعبارة الأخرية (على ح�سب اختالف �أغرا�ضهم)
معينة ،وفرن�سا حتدي ًدا كما
تف ّند �أن يكون خري الدين قد راهن على دولة �أوروبية ّ
جي ًدا
اتهمه خ�صومه ،ور ّدد عنهم التهمة بع�ض الدار�سني املعا�صرين .فقد خرب ّ
ال�سيا�سات الأوروبية ليعلم �أنها قائمة على امل�صالح ،فكان ي�سعى �إىل �إقناع كلّ
أوروبية ب� ّأن من م�صلحتها م�ساندة التنظيمات والإ�صالحات يف العامل
القوى ال ّ
جي ًدا �أن لي�س بالإمكان املراهنة على طرف واحد؛ بل
الإ�سالمي ،وكان يدرك ّ
( )1خري الدين التون�سي� ،أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك ،مرجع �سابق� ،ص57
( )2املرجع ال�سابق� ،ص59
( )3املرجع ال�سابق� ،ص60
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من ال�ضروري اال�ستفادة من تعار�ض امل�صالح بينها لتوفري الظروف املنا�سبة لتطبيق
تلك التنظيمات والإ�صالحات.
لقد ح�صل خري الدين مبمار�سة احلكم على خربة عميقة جعلته يدرك �أن
ق�ضية الإ�صالح ق�ضية وعرة ،و�أ ّنها ترتطم مب�صالح قوى كثرية داخلية وخارجية.
ت�ضم املوظفني الأكفاء النزهاء من
وكان طموحه �أن تن�ش�أ جبهة �إ�صالحية ّ
وفيا للمثل الأعلى
جهة ،وعلماء ال�شرع امل�ستنريين من جهة �أخرى .وظلّ ًّ
العثماين القائم على تعا�ضد رجال ال�سيا�سة مع رجال ال�شرع لتحقيق الت�سيري
وحدد تق�سيم الأدوار بني الفريقني كما يلي« :رجال ال�سيا�سة
الأف�ضل للدولةّ ،
يدركون امل�صالح ومنا�شئ ال�ضرر ،والعلماء يطبقون العمل مبقت�ضاها على �أ�صول
ال�شريعة»( .)1فبمقت�ضى ذلك ،كان على علماء الدين واجب مراعاة امل�صالح،
ومتابعة ال�ش�أن العام ،وعدم االقت�صار على ظواهر الن�صو�ص« :خمالطة العلماء
أهم الواجبات �شر ًعا؛
لرجال ال�سيا�سة بق�صد التعا�ضد على املق�صد املذكور من � ّ
و�شدة مدخلية اخللطة املذكورة يف اطالع العلماء على احلوادث
لعموم امل�صلحة ّ
التي تتوقف �إدارة ال�شريعة على معرفتها»( .)2فعلى رجال ال�شرع �أن يتخذوا طري ًقا
و�سطًا ،فال يعتزلون ب�أنف�سهم عن �أ�صحاب ال�سيا�سة؛ فت�ضيع عن �أنظارهم امل�صالح،
وال ينخرطون يف خدمة �أهواء ال�سيا�سة و�أغرا�ضها.
( )1املرجع ال�سابق� ،ص62
( )2املرجع ال�سابق� ،ص62
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والواقع � ّأن خري الدين ينخرط بر�أيه هذا يف تقليد �إ�سالمي وعثماين عريق،
مهمة كتبها �شيخ الإ�سالم احلنفي
ولي�س من ال�صدفة �أن يجد ع�ض ًدا له ر�سالة ّ
بتون�س حممد بريم الأ ّول (1215 - 1130هـ1800 - 1718 /م) ،عنوانها «ر�سالة
يف ال�سيا�سة ال�شرعية» ،وم�ضمونها ت�أ�سي�س هذا التوافق الذي �أ�شرنا �إليه بني رجال
ال�شرع ورجال ال�سيا�سة ،ويف هذه الر�سالة قر�أ خري الدين العبارة امل�شهورة البن
عقيل الذي �أجاب من قال« :ال �سيا�سة �إ ّال ما وافق ال�شرع» بقوله�« :إن �أردت
بقولك�( :إ ّال ما وافق ال�شرع) �أي يخالف ما نطق به ال�شرع ،ف�صحيح ،و�إن �أردت
أي�ضا قر�أ عبارة ابن قيم
ال �سيا�سة �إ ّال ما نطق به ال�شرع فغلط» .ويف هذه الر�سالة � ً
اجلوزية (751 - 691هـ1349 - 1292 /م) «� ّإن �أمارات العدل �إذا ظهرت ب� ّأي
طريق كان فهناك �شرع اهلل ودينه».
ومل يكن خري الدين يحتاج �إىل �أكرث من ذلك ليجد للتنظيمات �شرعية
�إ�سالمية ،ويجعل علماء ال�شرع طرفًا �ضاغطًا باجتاه تطبيقها .ولقد كانت النخبة يف
أ�سا�سا من املوظفني وعلماء الدين .ف�أ ّما املوظفون فكانوا حتت رحمة
متكونة � ً
عهده ّ
احلكام يعينونهم ويعزلونهم متى �شا�ؤوا ،و�أ ّما علماء ال�شرع فكان لهم هام�ش �أكرب
كثريا ما جند خري
لإبداء الر�أي بحكم ما يحظون به من مكانة لدى النا�س؛ لذلك ً
الدين ي�ستجدي م�ساهمتهم يف عملية الإ�صالح ،ويعاتبهم على �ضعف حم�ساهم
أي�ضا � ّأن جوانب من التنظيمات العثمانية قد � ّأقرت
لذلك .بيد �أ ّنهم كانوا يدركون � ً
حتت �ضغط القوى الأجنبية؛ فلذلك كانوا حمرت�سني من منا�صرتها.
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مل يكتف خري الدين باال�ستفادة من الرتاث الإ�سالمي لت�أكيد �صحة ر�أيه،
أي�ضا العديد من املراجع الغربية .و�سبق �أن �أ�شرنا �إىل �أهمية الأديب
فقد اعتمد � ً
ورجل ال�سيا�سة الفرن�سي تيار�س 1294 - 1211( Thiersهـ1877 - 1797 /م)
الذي تولىّ الوزارة يف عهد امللك لوي�س فيليب (1264 - 1245هـ1848 - 1830 /م)،
وهو �صاحب كتاب عنوانه «تاريخ ع�صر القن�صلية والإمرباطورية» (Histoire du
 ،)Consulat et de l’Empireويت�ضمن تاريخ فرن�سا بعد الثورة .وقد نقل خري الدين
أهمية هذا الكتاب يف �أ ّنه جعل خري الدين يرتاجع عن
منه فقرات طويلة .وتتم ّثل � ّ
منت�شرا بني العرب وامل�سلمني؛ �إذ بينّ هذا الكتاب
الوهم البونابرتي الذي كان ً
كيف قام بونابرت ب�أعمال جليلة يف فرن�سا ،لكن احلكم املطلق وجنون العظمة قد
أي�ضا يقوم ب�أعمال بالغة ال�ضرر ببلده ومبواطنيه وبجريانه الأوروبيني.
جعاله � ً
املهمة التي ا�ستعملها خري الدين كتاب للم�ؤرخ فكتور ديروي
ومن املراجع ّ
1311 - 1226( Victor Duruyهـ1894 - 1811 /م) ،وكان هذا امل�ؤرخ قد �شارك
يف �إقامة تعليم ع�صري يف بلده فرن�سا ،وعنوان كتابه «تاريخ القرون الو�سطى منذ
�سقوط الإمرباطورية الغربية �إىل و�سط القرن اخلام�س ع�شر» (Histoire du moyen
 .)âge depuis la chute de l’Empire d’Occident jusqu’au milieu du XV siècleوقد نقل
معربة ،وا�ستفاد منه يف ثالثة جوانب� :أ ّولها :ت�أكيد
منه خري الدين ّ
عدة فقرات ّ
� ّأن القوة الأوروبية حادثة ،و� ّأن �أوروبا قد ّمرت بدورها بفرتة طويلة من االنحطاط،
القوة الأوروبية ميكن اقتبا�سها؛ لأ ّنها ال تتعلّق باملوقع �أو بالديانة .ثانيها:
ف�أ�سباب ّ
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الت�أكيد على �أن االنحطاط العربي �أمر طارئ ،فقد كان للعرب ح�ضارة مزدهرة -
حمتما ال
قدرا ً
وكان هذا مو�ضوع �أحد ف�صول كتاب ديروي  -فلي�س انحطاطهم ً
يرتفع .ثالثها :الت�أكيد على � ّأن ح�ضارة العرب ال�سابقة ح�صلت بف�ضل اقتبا�سهم
وخا�صة اليونان ،ولوال ذلك االقتبا�س ملا بلغوا ما بلغوه من جمد
علوم �سابقيهمّ ،
وقوة وازدهار.
ّ
مراجع خري الدين � ًأي�ضا الكاتب �سدليو 1304 - 1223( Sedillotهـ/
1887 - 1808م) وكتابه «تاريخ العرب» ( )Histoire des Arabesال�صادر بباري�س
عدة مفكرين من جيل خري الدين؛ �إذ
�سنة (1270هـ1854 /م) .وقد �أثر هذا الكتاب يف ّ
كان من �أ ّول الكتب التي اهتمت بتاريخ العرب وح�ضارتهم ،و� ّأقرت مبا يف ذلك التاريخ وتلك
احل�ضارة من خ�صال ،واعرتفت باملديونية الأوروبية للعرب ،وب� ّأن الغرب بد�أ نه�ضته باالقتبا�س
خا�صة يف الأندل�س .وكان �سدليو قد �أ�شار يف مقدمة كتابه �إىل �أنه ينوي
من العرب وامل�سلمنيّ ،
تدارك هذه املظلمة التي حاقت بالتاريخ العربي؛ لذلك لقي كتابه قبو ًال ح�س ًنا لدى العرب
وامل�سلمني .وا�ستفاد خري الدين من هذا الكتاب للت�أكيد على � ّأن للعرب ح�ضارة ما�ضية عريقة،
فيمكنهم ا�ستعادة دورهم احل�ضاري لو �أ ّنهم اقتدوا ب�سلفهم ،وقبلوا االقتبا�س من الغري ،و�أ�شاعوا
واحلرية بينهم .وقد نقل منه خري الدين فقرات طويلة.وقد ختم خري الدين مقدمته
العدل ّ
الإ�صالحية مب�صارحة معا�صريه ب� ّأن ق�ضية الإ�صالح مل تعد ق�ضية اختيارية ،ونقل
عن بع�ض �أعيان �أوروبا قولهّ �« :إن التمدن الأوروباوي تدفّق �سيله يف الأر�ض فال
يعار�ضه �شيء �إ ّال ا�ست�أ�صلته ّقوة تياره املتتابع ،فيخ�شى على املمالك املجاورة
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لأوروبا من ذلك التيار� ،إ ّال �إذا حذوه وجروا جمراه يف التنظيمات الدنيوية؛
فيمكن جناتهم من الغرق»( .)1وعلّق خري الدين على هذا القول كما يلي« :هذا
ملحب الوطن مما ي�صدقه العيان والتجربة»( .)2وهذا التعليق كاف
التمثيل املحزن ّ
منبهرا ب�أوروبا ،ومل ي�س َع �إىل نقل �أحوالها للم�سلمني
لت�أكيد � ّأن خري الدين مل يكن ً
التحوالت التاريخية ال�ضخمة التي ح�صلت
�إ ّال من موقع يقينه ب� ّأن التغافل عن ّ
يف القرن التا�سع ع�شر �سيوقع البلدان الإ�سالمية يف �أ�سوء م�صري ،وهو االنهيار �أمام
القوة اجلارفة.
هذه ّ
رحـالت خري الدين وم�شاهداته

ّمما ال ّ
أهمية مقدمته.
�شك فيه � ّأن �أهمية كتاب خري الدين تتم ّثل � ً
أ�سا�سا يف � ّ
�أ ّما الأجزاء التي ا�ستعر�ض فيها تاريخ التمدن الأوروبي ،واملعطيات اجلغرافية
وال�سيا�سية واالقت�صادية للبلدان الأوروبية ،واملعلومات اجلغرافية عن القارات
اخلم�س ،فهي حتتوي معلومات عا ّمة ،و�إنمّ ا ذكرها خري الدين؛ لأ ّنها على عموميتها
مل تكن معروفة لدى �أغلب معا�صريه ،ف�ض ًال عن كونه قد ا�ستغل فر�صة العر�ض
لي�ضمن العديد من الإ�شارات التي تعا�ضد غر�ضه الإ�صالحي املن�شود يف املقدمة.
ّ

( )1املرجع ال�سابق� ،ص74
( )2املرجع ال�سابق� ،ص75
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ففي الق�سم املتعلق بتاريخ التمدن الأوروبي عمل خري الدين على �إبراز
� ّأن �أوروبا قد عا�شت فرتة انحطاط ،و�أنها جنحت بعد ذلك يف حتقيق النه�ضة .وقد
حدد فرتة االنحطاط الأوروبية ب�ستمائة �سنة بد�أت مع وفاة �شرملان .واعترب � ّأن
ّ
النه�ضة الأوروبية قد ح�صلت مبخالطة الأوروبيني للأمم الإ�سالمية التي كانت
تتقدمهم ح�ضارة ومتدنًا .وهكذا جعل خري الدين النه�ضة الأوروبية �صورة عاك�سة
ملا كان ي�أمله من النه�ضة الإ�سالمية ،والعك�س بالعك�س.
أ�سا�سا ،وهذا �أمر
�أما املعلومات التي ذكرها فهي تت�صل بامليدان الفكري � ً
جدير بالتنويه ،فقد تغافل خري الدين عن الأحداث ال�سيا�سية ،وك�أنه يريد �أن
ي�ؤكد �أهمية التجديد الفكري يف �إجناح النه�ضة .فذكر كلّ كبار مثقفي �أوروبا يف
الع�صر احلديث ،من دانتي وبرتارك ومكيافيل و�شك�سبري وكوبرنيك وغاليليه �إىل
فرن�سي�س باكون ورابليه ومونتانيه وليونارد دي فان�شي وديكارت ونيوتن ومونت�سكيو
أي�ضا �أهم املخرتعات ،من املطبعة وامل�سبار �إىل الآلة البخارية
وفولتري وغوته .وذكر � ً
والتلغراف واملنطاد.
وال ّ
�شك � ّأن خري الدين كان يعترب العالقة وطيدة بني النه�ضة التقنية التي
�شهدتها �أوروبا وحركة تغيري الأفكار الفل�سفية وال�سيا�سية التي رافقتها؛ فلذلك
ويحدث قومه عن
منوذجاّ ،
جنده يعر�ض التنظيم احلديث للتعليم ،متخذًا فرن�سا ً
العمومية .وال يفوته �أن يالحظ � ّأن
مراحله و�أنواعه وعن الأكادمييات واملكتبات
ّ
أي�ضا مطالبني باالنخراط يف التعليم ،و� ّأن �أولياء
�أبناء امللوك والأعيان �أ�صبحوا � ً
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العهد يخ�ضعون لتكوين دقيق؛ كي يكونوا والة �أمر �صاحلني يف امل�ستقبل .وال
يخفى ما يف هذه املعلومة من �إ�شارة �إىل واقع البلدان الإ�سالمية التي كان التعليم
حد �سواء ،يقول خري الدين:
فيها �ضعي ًفا لدى عا ّمة النا�س ،ولدى الأعيان على ّ
«� ّإن �سعادة املمالك و�شقاوتها يف �أمورها الدنيوية �إمنا تكون بقدر ما تي�سر مللوكها
ال�سيا�سية امل�ؤ�س�سة على العدل ومعرفتها
من ذلك ،وبقدر ما لها من التنظيمات
ّ
واحرتامها من رجالها املبا�شرين لها»( .)1ومل تكن هذه املالحظة هي الوحيدة
إ�سالمية.
التي ت�ضمنت نق ًدا غري مبا�شر للأو�ضاع ال ّ
املهم �أن نالحظ � ّأن خري الدين كان من �أوائل الذين �شرحوا املفهوم
ومن ّ
للحرية كما ن�ش�أ يف �أوروبا ،ومن الأوائل الذين ا�ستعملوا عبارة «احلرية
اجلديد ّ
ت�صرف الإن�سان يف ذاته وك�سبه مع �أمنه
ال�شخ�صية» ،وقد ّعرفها ب�أ ّنها «�إطالق ّ
()2
احلرية
على نف�سه وعر�ضه وماله ،وم�ساواته لأبناء جن�سه لدى احلكم»  .وقابل ّ
امللكية.
ال�شخ�صية باحلرية ال�سيا�سية التي تعني م�شاركة الرعية يف ال�سيا�سات ّ
كثريا بالنظام
ويالحظ � ّأن خري الدين مل ي�ستعمل كلمة «�شعب» ،ومل ّ
يهتم ً
يعدون
اجلمهوري ،مع �أ ّنه ذكر مبنا�سبة احلديث عن مونت�سكيو �أن الأوروبيني ّ
اجلمهورية من النظم ال�سيا�سية ال�صاحلة� .إ ّال � ّأن النظام الأمثل لدى خري الدين
ّ
املقيدة بالد�ستور واملجال�س ،كما كانت متار�س �آنـذاك يف كلّ البلدان
امللكية ّ
ظلّ ّ
( )1املرجع ال�سابق� ،ص115
( )2املرجع ال�سابق� ،ص116
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امللكية يف �شكل
أوروبية ،ومنها فرن�سا التي �شهدت بعد حكم نابليون عودة ّ
ال ّ
مقيد.
ّ
حرية التعبري ،وم ّثل له
احلرية معنى ثال ًثا هو ّ
وقد �أ�ضاف خري الدين �إىل ّ
احلرية يف
بحرية املطبعة؛ ل ّأن ال�صحف واملطابع هي التي ن�شرت هذا النوع من ّ
ّ
أهمية ذلك يف �صناعة الر�أي العام وتوجيه ال�سا�سة
�أوروبا .وتفطن خري الدين �إىل � ّ
ومراقبتهم؛ كي ال يحيدوا عن امل�صلحة العا ّمة .واعترب � ّأن كلّ االزدهار املا ّدي
احلرية عندهم ب�أمناطه الثالثة .ولذلك حتدث عن
الأوروبي هو نتيجة ا�ستقرار مبد�أ ّ
االقت�صاد وامل�صارف واملعار�ض التجارية بعد احلديث عن احلرية؛ لأ ّنها «نتيجتها
وجني دوحتها» كما قال .وقد ذكرنا �ساب ًقا � ّأن خري الدين كان يتمتع بثقافة
ويعد من القالئل الذين اهتموا بهذا املو�ضوع ،ناهيك � ّأن
مهمةّ .
اقت�صادية ومالية ّ
تت�ضمن الكثري من الأرقام والإح�صائيات .ومع ذلك ف� ّإن ر�ؤية خري الدين
كتاباته ّ
مل تخلُ من �شيء من املثالية؛ �إذ اعترب � ّأن الفكر احلديث هو املن�شئ لالقت�صاد
احلديث ،واعترب � ّأن اقتبا�س مبادئ الفكر ال�سيا�سي يفتح املجال ملجاراة التمدن
الأوروبي وبلوغ م�ستواه .لقد كتب خري الدين كتابه يف فرتة مل يزل التفا�ؤل فيها
بالهوة الفا�صلة بني ال�شرق والغرب؛ فقد اعتقد � ّأن بالإمكان
ممك ًنا ،ومع وعيه ّ
ردمها يف وقت ق�صري� ،إذا تعا�ضدت اجلهود على حتقيق الإ�صالحات ال�سيا�سية
ال�ضرورية.
واالقت�صادية
ّ
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ويندرج الق�سم الأكرب من الكتاب  -ويت�ضمن املعلومات وامل�شاهدات
التي جمعها خري الدين حول ع�شرين دولة  -يف تقليد «كتابة الرحالت»،
وهو تقليد بد�أه العثمانيون منذ القرن الثامن ع�شر ،وبد�أ لدى الكتاب العرب
يف القرن التا�سع ع�شر ،وكان �أ ّولهم امل�صري رفاعة الطهطاوي �صاحب «تخلي�ص
الإبريز يف تلخي�ص باريز» (1250هـ1834 /م)ّ ،ثم اللبناين فار�س ال�شدياق
�صاحب «ك�شف املخبا عن فنون �أوروبا» و»الو�ساطة يف �أحوال مالطة» (1282هـ/
1866م)ّ ،ثم توالت الكتابات يف هذا املو�ضوع بعد ذلك .وال ّبد من التذكري
أي�ضا تقاليده الرا�سخة يف كتابة الرحالت� .أ ّما
ب� ّأن املغرب الأق�صى كانت له � ً
أهمها كتاب خري الدين
الكتابات التون�سية فكانت � ّ
أ�شد ت�أ ّث ًرا بالنمط العثماين ،و� ّ
«�أقوم امل�سالك» (1284هـ1867 /م)ّ ،ثم كتاب بريم اخلام�س «�صفوة االعتبار
مهمة
مب�ستودع الأقطار والأم�صار» (1301هـ1884 /م) ،ت�ضاف �إليهما رحالت ّ
احلجازية» (1300هـ1883 /م) ملحمد
ذات نفحات �إ�صالحية ،مثل «الرحلة
ّ
ال�سنو�سي.
تقريبا لعر�ض البلدان الع�شرين ،فكان يبد أ�
واعتمد خري الدين نف�س اخلطة ً
التاريخيةّ ،ثم يورد معلومات عن النظام ال�سيا�سيّ ،ثم عن
بعر�ض بع�ض املعطيات
ّ
بقية م�ؤ�س�سات الدولةّ ،ثم عن االقت�صادّ ،ثم الق�ضاءّ ،ثم اجلوانب االجتماعية
العا ّمة .وهذا املخطّ ط هو الذي كان معتم ًدا يف القرن التا�سع ع�شر يف املو�سوعات
أوروبية؛ ما يرجح � ّأن خري الدين كان يلخ�ص ما وجده يف بع�ض هذه
اجلغرافية ال ّ
ّ
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اخلا�صة التي جمعها بف�ضل رحالته و�سفاراته
املو�سوعات ،مع �إ�ضافة م�شاهداته ّ
�إىل هذه البلدان .والغريب � ّأن خري الدين اعتمد م�صادر غربية حتى عند حديثه
تطور بع�ض ال�شيء يف تركيا
عن تركيا العثمانية ،مع � ّأن الأدب اجلغرايف كان قد ّ
يف ع�صره!
يخ�صه بالو�صف ،وهو و�صف �إيجابي
وقد كانت تركيا العثمانية �أ ّول بلد ّ
عمو ًما ي�ؤكّ د تعلّق خري الدين باخلالفة يف تلك الفرتة؛ لأ ّنه مل يكن يعرف بعد
أهم ما يالحظ هنا �إيراد خري الدين لرتجمة عربية
حقيقة �أو�ضاعها
الداخلية .و� ّ
ّ
أهم ن�صو�ص التنظيمات :خطّ �شريف كلخانة ( ،)1839وخطّ همايون (.)1856
ل ّ
أي�ضا �أنه ي�صف ال�صدر الأعظم ب�أ ّنه وزير �صاحب تفوي�ض مطلق.
ويالحظ � ً
و�سيلفت اهتمام القارئ املعا�صر التفا�صيل التي ذكرها خري الدين حول
ت�ضم � 37إىل  40مليون
التوزيع ال�سكاين للدولة العثمانية؛ �إذ ذكر �أنها كانت ّ
�ساكن ،منهم  16مليونًا يف ق�سمها الأوروبي و 21مليونًا يف ق�سمها الآ�سيوي،
وينق�سم املجموع ح�سب خري الدين �إىل  21مليون م�سلم و 16مليونًا من غري
امل�سلمني .فرنى � ّأن الطابع «الأوروبي» لل�سلطنة العثمانية يف عهد خري الدين كان
جدا؛ لذلك علّق خري الدين على هذا التوزيع
قويا ،و� ّأن ن�سبة غري امل�سلمني ها ّمة ًّ
ًّ
ال�سكاين ب� ّأن اململكة �إذا مل ت�سلك �سبيل الإ�صالح ،وت�ساوي بني رعاياها ف� ّإن غري
امل�سلمني �سيطالبون باالنف�صال �أو االلتحاق بدول جماورة؛ فتخ�سر الدولة اجلزء
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الأكرب من مناطقها ،وهذا ما ح�صل فع ًال عندما ف�شلت ال�سيا�سات الإ�صالحية.
لكن ن�شري ّمرة �أخرى �إىل � ّأن الو�صف الذي قدمه خري الدين يف كتابه كان و�ص ًفا
إيجابيا ،يعك�س طبيعة تقييمه املتفائل مل�ستقبل الدولة العثمانية يف الفرتة التي
� ًّ
حرر فيها كتابه.
ّ
حتدث خري الدين عن فرن�سا ،التي كانت مملكة يف ع�صره
وبنف�س الإيجابية ّ
بقية
(بعد ا�سرتجاع امللكية �سنة 1245هـ1830 /م) ،ويظهر من تقدميها على ّ
أهم بينها ،ناهيك �أنه مل
الدول الأوروبية � ّأن خري الدين كان يعتربها الأقوى وال ّ
القراء و�صفه ويتهمه باملبالغة ،فبادر باجلواب قائالً« :وجممل
ي�ستبعد �أن ينكر بع�ض ّ
إ�سالمية،
جوابنا للمنكر هو ما �أجاب مبثله ابن خلدون ملا بينّ مداخيل الدول ال ّ
تنكرن ما لي�س مبعهود عندك ،وال
وخ�شي ا�ستكثار النا�س لذلك ،فقال :وال ّ
يف ع�صرك� ،شي ًئا من �أمثاله؛ فت�ضيق حو�صلتك عن ملتقط املمكنات»( .)1و ّمما
ي�سجل يف هذا املجال � ّأن خري الدين كان من �أوائل الكتاب العرب
ينبغي �أن ّ
إيجابيا ،وا�ستعمل كلمة «ثورة» ال «فتنة»
الذين حتدثوا عن الثورة
الفرن�سية حدي ًثا � ًّ
ّ
كثريا بالتفريق بني العهد
للحديث عن �أحداث (1203هـ1789 /م) .ومل ّ
يهتم ً
يهمه هو � ّأن فرن�سا
املقيد والعهد الإمرباطوري ،فما كان ّ
اجلمهوري والعهد امللكي ّ
التزمت باحلكم الد�ستوري ،و� ّأن هذا االلتزام هو �سبب قوتها ورفعة �ش�أنها .ورغم
موقفه الإيجابي من الثورة الفرن�سية والنظام الفرن�سي ف� ّإن خري الدين ال ي�ستعمل
( )1املرجع ال�سابق� ،ص269
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كلمة �شعب ،بل يوا�صل ا�ستعمال كلمة «العامة» .وقد و�صف بدقّة النظام
ي�شجع البلدان الإ�سالمية على اقتبا�سه.
ال�سيا�سي والإداري الفرن�سي ك�أ ّنه ّ
ثانيا يجدر االقتبا�س منه.
م ّثلت �إجنلرتا يف نظر خري الدين ً
إيجابيا ً
منوذجا � ًّ
أي�ضا .وذكر ب�إيجابية
ومل يخل و�صفه لهذا البلد الأوروبي من الإعجاب والتقدير � ً
«ال�شرط الكبري» ل�سنة  )Magna Carta( 1215الذي يعترب لدى امل�ؤرخني �أ ّول بيان
احلرية لدى الإجنليز ،فق�سمها �إىل :احلرية
حلقوق الإن�سان يف التاريخ ،وحتدث عن ّ
واحلرية ال�شخ�صية .ويبدو
ال�سيا�سية ،وحرية االجتماع ،وحرية ال�صحافة والطباعةّ ،
إجنليزية �أ ّنه اهتم اهتما ًما
من الو�صف الذي قدمه للنظم ال�سيا�سية والإدارية ال ّ
دقي ًقا ب�سرب �أغواره وتفا�صيله.
أوروبية ح�سب نف�س
ّثم توا�صل كالم خري الدين على بقية البلدان ال ّ
املخطّ ط ،ولكن ب�إيجاز �أكرب ،فذكر :النم�سا ،ورو�سيا ،وبرو�سيا ،و»الع�صبة اجلرمانية»،
و�إيطاليا ،و�إ�سبانيا ،وال�سويد ،والرنويج ،وهولندة ،والدامنرك ،ومملكة باواريا (�أحلقت
بالإمرباطورية الأملانية) ،وبلجيكا ،والربتغال ،و�سوي�سرا ،والفاتيكان ،والفورمتربغ
(�أحلقت بالإمرباطورية الأملانية) ،و�إمارة بادن (�أحلقت بالإمرباطورية الأملانية)،
واليونان .ونتوقف هنا عند دولتني هما �أملانيا والفاتيكان ملا يف و�صف خري الدين
لهما من دالالت ٍ
إ�صالحية.
ومعان تت�صل بر�ؤيته ال
ّ
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� ّإن حديث خري الدين عن «الع�صبة اجلرمانية» ي�ؤكّ د �أنه كان ي�ستوحي
التوحد الالمركزي� ،أي ال�شكل الفدرايل �أو
من املثال الأملاين يف ع�صره فكرة ّ
الكنفدرايل ،ولعلّ خري الدين قد ر�آه ح ًّال ملع�ضلة الدولة العثمانية كي حتافظ
على وحدتها مع متتيع والياتها ومقاطعاتها بالت�سيري الذاتي؛ فت�سلم بذلك من
أوروبية ،دون �أن تتم�سك
خمطط التق�سيم والإ�ضعاف الذي ن�صبته لها القوى ال ّ
مالئما وال ممك ًنا االحتفاظ به .فعند حديثه عن االحتاد الأملاين
بنظام �سيا�سي مل يعد ً
ذكر � ّأن «املق�صود عن هذا االحتاد �أمران :الأ ّول :حماية هذه الدول بع�ضها من بع�ض،
تتعدى واحدة منها على الأخرى ولو كانت �أ�ضعف منها ،والثاين :حمايتها
بحيث ال ّ
القوة؛ ملا تراه من ال�شوكة ملجموعها»(.)1
من الدول املجاورة لها ،ولو كانت يف غاية ّ
ومن الوا�ضح � ّأن خري الدين ي�ستلهم هنا من التجربة الأملانية مفهو ًما للوحدة ،يراه
مفي ًدا للدول الإ�سالمية يف عالقاتها ببع�ضها البع�ض ،وعالقاتها مبحيطها اجلغرايف.
�سلبيا؛ �إذ و�صفها بـقوله:
وباملقابل ،جاء حديث خري الدين عن الدولة البابوية حدي ًثا ًّ
«و�أما الإدارة احلكمية ف�إن الدولة م�ستبدة»( ،)2وك�أ ّنه ر�أى البابا على هيئة اخلليفة
يتقيد بد�ستور �أو جمل�س �سيا�سي.
يت�صرف ب�أمره ،وال ّ
ّ
جغرافية
وبعد �أن حتدث خري الدين عن هذه الدول الع�شرين �أورد معلومات
ّ
عن القارات اخلم�س ،ولي�س فيها ما يثري االنتباه �سوى �أن نالحظ �أمرين:
( )1املرجع ال�سابق� ،ص459
( )2املرجع ال�سابق� ،ص651
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�أ ّو ًالّ � :أن خري الدين الذي عا�ش يف �شمال �إفريقيا � ّأقر بجهله التام ب�ش�ؤون القارة
الإفريقية ،فهي القارة املجهولة عنده ،وهذا ما ي�ساير توجهات تون�س (�إفريقية)
أ�شد
منذ ع�صرها «العثماين» ،بل منذ �أقدم ع�صورها (الع�صر الفينيقي)� ،إذ كانت � ّ
اهتما ًما بانتمائها املتو�سطي من انتمائها الإفريقي.
ثانياّ � :أن الغرب يف نظر خري الدين كان يعني �أوروبا وحدها ،فالكالم عن الواليات
ً
املتحدة ورد عا ًّما و�سري ًعا ،مع � ّأن تون�س كانت قد تبادلت العالقات الدبلوما�سية
معها منذ عهد حمودة با�شا ،وبالتحديد �سنة (1211هـ1797 /م) .واليابان غري
باملرة ،وهي طب ًعا مل تكن تعترب �آنذاك �أ ّمة غربية� ،إ ّال � ّأن و�ضعها كان
مذكورة ّ
الت�صدي لزحف املدنية احلديثة باقتبا�س
ي�شبهه و�ضع العرب والرتك يف حماولة ّ
مبادئها بالطريقة التي تالئم م�صاحلها ،لكن من الوا�ضح � ّأن خري الدين مل يكن
حد تاريخ حترير كتـابه.
مطل ًعا على �أو�ضاعها �إىل ّ
كتاباته

الأثر الأ�سا�سي خلري الدين هو هذا الذي ن�ضعه بني يدي القارئ .وقد �صدر
«�أقوم امل�سلك يف معرفة �أحوال املمالك» �أ ّول مرة ،كما ذكرنا� ،سنة (1284هـ1867 /م) ،ثم
عدة ّمرات بعد ذلك ،وطبعت املقدمة مفردة �أحيانًا .وتولىّ الدكتور املن�صف
ُطبع ّ
ال�شنويف حتقيق املقدمة ثم حتقيق الكتاب ون�شرهما بتون�س .ومتيزت حتقيقاته
بالدقة وثراء املعلومات الواردة يف الهوام�ش .وا�شتهرت الطبعة التي ن�شرها

79

تقدمي

79

يف بريوت الدكتور معن زيادة .وتوجد كمية �ضخمة من الوثائق املتعلقة بخري
الدين؛ فقد �أملى خري الدين جمموعة من املعلومات حول حياته و�أعماله،
�سجلها كاتبه اخلا�ص الفرن�سي الل�سان ،وهذه املدونات ،مع وثائق متنوعة ،هي
التي ن�شرت بعنوان «مذكرات خري الدين» ،وقد ن�شرت �أ ّو ًال باللغة التي كتبت
لقراء �أوروبيني ّثم وقع تعريبها.
بها� ،أي الفرن�سية ،وكانت موجهة على ما يبدو ّ
و ُي�ضاف �إىل هذه الأوراق التي ُدعيت باملذكرات جمموعات من الوثائق املتنوعة.
منها «مرا�سالت ووثائق الوزير الأكرب خري الدين» حققها الدكتور عبد اجلليل
التميمي ،ون�شرتها م�ؤ�س�سة التميمي للبحث العلمي واملعلومات بتون�س .ومنها
جمموع «خري الدين با�شا التون�سي من خالل وثائق تون�سية وتركية نادرة» جمع
ودرا�سة �أتيال جتني ،ترجمة م�صطفى ال�ستيتي ،ن�شرتها وزارة الثقافة التون�سية
�سنة (1427هـ2006 /م) .ومنها «ر�سائل اجلرنال ح�سني �إىل خري الدين»،
جمعها وحققها الدكتور �أحمد عبد ال�سالم ون�شرت بتون�س� ...إلخ.
ومل يخلُ كتاب من الكتب الأ�سا�سية حول الإ�صالح والنه�ضة يف العامل
العربي والإ�سالمي من حديث م�ستفي�ض عن خري الدين؛ فخ�ص�ص له �أحمد
�أمني ف�ص ًال يف «زعماء الإ�صالح يف الع�صر احلديث» ،و�ألربت حوراين ف�ص ًال يف
«الفكر العربي يف ع�صر النه�ضة»� ...،إلخ� .أما �أهم كتاب مفرد حول خري الدين
فهو يف تقديرنا كتاب فان كريكن «خري الدين والبالد التون�سية» املن�شور يف دار
الن�شر «بريل» ،وقد ُع ّرب و ُن�شر بتون�س �سنة (1408هـ1988 /م).
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خامتــة

لقد �أم�ضى خري الدين املرحلة الأخرية من حياته (1307 - 1296هـ/
1889 - 1879م) بعي ًدا عن ال�سيا�سة ،مع �أ ّنه وا�صل حياة الق�صور والرتف ،وظل
يتعر�ض كل حياته ملا القاه كثري من امل�صلحني من
مو�ضع تكرمي وتقدير؛ فهو مل ّ
م�شاكل مادية؛ �إذ كان �صاحب �أمالك �ضخمة يف تون�س ثم يف الآ�ستانة .لك ّنه
�أم�ضى بقية حياته حزي ًنا مهمو ًما؛ لف�شل حركة الإ�صالح يف ال�سلطنة العثمانية
ونادرا ما جتا�سر على �إبداء حقيقة ر�أيه وهو يعي�ش حماطًا بجوا�سي�س
والأقطار الإ�سالميةً ،
ال�سلطان عبد احلميد الثاين.
�سجلها حممد ال�سنو�سي التون�سي عند رحلته �إىل
ولدينا �شهادة ثمينة ّ
أظهرت له يف �إحدى الليايل
تركيا ولقائه خري الدين ،فقد كتب ما يلي« :وقد � ُ
تعجبي من قَبوله خلطة ال�صدارة بعد واليته رئا�سة جمل�س ال�شورى ،حيث �إن
تلك الرئا�سة من الوظائف اال�ستمرارية و�صعوبة ال�صدارة يف البالد العثمانية
ا�ستمرارا .كما �أظهرت له تعجبي من �إقامته وغريه من التون�سيني
ال تقت�ضي
ً
ف�صدق تعجبي من كال
هنالك حتت �ضغط االحرتا�س من تر�صد اجلوا�سي�سّ .
فاحلق فيه ما تقول ،ولكنني قبلتها حيث
الأمرين ،وقال يل� :أما قبول ال�صدارة ّ
�إن ال�صادق باي يعتقد � ّأن من يخرج من بالده ميوت جو ًعا ،ف�أردت �أن �أريه � ّأن
�صدرا �أعظم يف مقام ال�سلطنة العثمانية .و�أنا على يقني
من يخرج من بالده ي�صري ً
علي
من عدم ا�ستمراري على تلك اخلطة؛ ولذلك بعد خروجي منها ُعر�ضت ّ
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مرارا ،ومل تزل احل�ضرة ال�سلطانية تطلب �إعادتي لها ،و�أنا على ر�أيي الأول يف عدم
ً
العودة .و�أما الإقامة يف الآ�ستانة على احلالة املوجودة ف�إين قبل دخويل الآ�ستانة
ما كنت �أح�سب �شي ًئا مما هو موجود ،ولو � ّأن �إمامي الأعظم �أبا حنيفة �أخربين
ب�شيء مما وجدت عليه بالد الرتك؛ كنت �أقول � ّإن الإمام  عارف ب�أمر الدين،
مقر ال�سلطنة
ورمبا �شذت عليه �أمور الدنيا .وما كنت �أت�صور وجود هاته احلالة يف ّ
الإ�سالمية .ولكن بعد وجودي يف هاته البالد ،وجب البقاء على هاته احلال ،و�أنا
ال �أدري كيف امل�آل»(.)1
لقد ان�سحب خري الدين من العمل ال�سيا�سي مرتني يف حياته :الأوىل
عندما ا�ستقال من منا�صبه بتون�س �سنة (1278هـ1862 /م) ،والثانية عندما ُعزل
عن خطة ال�صدر الأعظم �سنة (1296هـ1879 /م) .ولقد كانت العزلة الأوىل
مفيدة؛ لأنها مكنته من التفرغ لتحرير كتاب «�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال
املمالك» ،فلم يفقد الأمل �آنذاك يف جناح الإ�صالحات يف تون�س ويف ال�سلطنة
العثمانية عمو ًما� .أما العزلة الثانية فكانت بال�صورة التي ذكرها ال�سنو�سي يف
هذه ال�شهادة .وقد بقي كتاب «�أقوم امل�سالك» الذي كُ تب يف العزلة الأوىل � ًأثرا
خال ًدا ،تتداوله الأجيال ،وت�ستفيد من ر�ؤاه ومقرتحاته .فك�أن خري الدين قد ُخلق
لي�شحذ عزائم الإ�صالح يف حياته وبعد مماته.
( )1ال�سنو�سي ،الرحلة احلجازية ،ج  ،2مرجع �سابق� ,ص .127 - 126

�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الم�ؤلف

معرفة أحوال املمالك
ت�أليف
خري الدين التون�سي

فرغ من ت�أليفه عام (1284هـ1867 /م) ُ
وطبع لأول مرة عام (1285هـ1868 /م)

خطبة الكتاب

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�سبحان من جعل من نتائج العدل العمران ،وف�ضل بالعقل نوع الإن�سان،
و�أ َّهله به حل�سن التدبري ومراتب العرفان ،و�أمره بالتعاون على الرب والتقوى دون
الإثم والعدوان.
�أحمده وهو املحمود يف كل �آن بكل ل�سان ،و�أ�صلي على عبده �سيدنا حممد املر�سل
بالكتاب وامليزان ،املنزل عليه :ﮋﭻﭼﭽﭾﭿﮊ[النحل .]90 /وعلى
�آله و�أ�صحابه ح َّفاظ �شريعته الالئقة بكل زمان ،الدائرة �أحكامها على مركزي
الإميان والأمان.
�أما بعد فيقول جامع هذه الورقات � -أر�شده اهلل �إىل �أقوم الطرقات� :إين
بعد �أن ت�أملت ت�أم ًال طويالً ،يف �أ�سباب تقدم الأمم وت�أخرها جي ًال فجيالً ،م�ستن ًدا
يف ذلك ملا �أمكن ت�صفحه من التواريخ الإ�سالمية والإفرجنية .مع ما حرره امل�ؤلفون
من الفريقني فيما كانت عليه و�آلت �إليه الأمة الإ�سالمية ،وما �سي�ؤول �إليه �أمرها

4

�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك

4

يف امل�ستقبل مبقت�ضى ال�شواهد التي ق�ضت التجربة ب�أن تقبل ،التج�أت �إىل اجلزم
مبا ال �أظن عاق ًال من رجال الإ�سالم يناق�ضه� ،أو ينه�ض له دليل يعار�ضه ،من �أ َّنا
�إذا اعتربنا ت�سابق الأمم يف ميادين التمدن ،وحتزب عزائمهم على فعل ما هو �أعود
نف ًعا و�أعون ،ال يتهي�أ لنا �أن منيز ما يليق بنا ،على قاعدة حمكمة ال ِب َنا� ،إال مبعرفة
حف بنا وحلَّ ب ُقربنا.
�أحوال من َّ
ثم �إذا اعتربنا ما حدث يف هذه الأزمان ،من الو�سائط التي قربت توا�صل
الأبدان والأذهان ،مل نتوقف �أن نت�صور الدنيا ب�صورة بلدة متحدة ،ت�سكنها �أمم
متعددة ،حاجة بع�ضهم لبع�ض مت�أكدة ،وكل منهم و�إن كان يف م�ساعيه اخل�صو�صية
غرمي نف�سه .فهو بالنظر �إىل ما ينجر بها من الفوائد العمومية مطلوب ل�سائر بني
ج�سنه.
فمن الحظ هذين االعتبارين ،اللذين ال تبقي امل�شاهدة يف �صحتهما �أدنى
رين((( ،وكان مبقت�ضى ديانته من الدارين� ،أن ال�شريعة الإ�سالمية كافلة مب�صالح
الدارين� ،ضرورة �أن التنظيم �أ�سا�س متني ال�ستقامة نظام الدين ،ي�سو�ؤه �أن يرى
بع�ض علماء الإ�سالم ،املوكول لأمانتهم مراعاة �أحوال الوقت يف تنزيل الأحكام،
خلية.
معر�ضني عن ا�ستك�شاف احلوادث الداخلية ،و�أذهانهم عن معرفة اخلارجية ّ
وال يخفى �أن ذلك من �أعظم العوائق ،عن معرفة ما يجب اعتباره على الوجه
الالئق.
(�	)1أدنى رين� :أدنى دن�س �أو �شك( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي
للكتاب ,و�سوف ي�ستعمل الرمز (م) الح ًقا للإ�شارة �إىل ذلك).
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�أفيح�سن من �أُ َ�سا ِة الأمة((( اجلهل ب�أمرا�ضها� ،أو �صرف الهمة �إىل اقتناء
جمردة عن �أعرا�ضها؟
جواهر العلوم َّ
كما �أنه ي�سو�ؤنا اجلهل بذلك من بع�ض رجال ال�سيا�سية ،والتجاهل من
بع�ضهم رغبة يف �إطالق الرئا�سة(((.
فلذلك هج�س ببايل ،ما ا�ستذكيت لأجله ذُبايل((( ،من �أين لو جمعت
بع�ض ما ا�ستنتجته منذ �سنني ب�إعمال الفكر والروية ،مع ما �شاهدته �أثناء �أ�سفاري
للبلدان الأوروباوية ،التي �أر�سلني �إىل بع�ض دولها الفخام الطود الرفيع الأ�سمى،
وزكي الأخالق وال�شيم ،مل تزل
والكهف املنيع الأحمى ،جناب و ّيل النعمّ ،
عزائمه كا�سمه �صادقة ،و�أل�سنة الأيام بالثناء عليه ناطقة ،مل يخل �سعيي من
خ�صو�صا �إذا َ�صا َدقَ �أفئدة على حماية بي�ضة الإ�سالم متعا�ضدة.
فائدة،
ً
و�أهم تلك الفوائد عندي ،التي هي يف هذا الت�أليف مناط ق�صدي ،تذكري
العلماء الأعالم ،مبا يعينهم على معرفة ما يجب اعتباره من حوادث الأيام ،و�إيقاظ
الغافلني من رجال ال�سيا�سة و�سائر اخلوا�ص والعوام ،ببيان ما ينبغي �أن تكون عليه
الت�صرفات الداخلية واخلارجية ،وذكر ما تت�أكد معرفته من �أحوال الأمم الإفرجنية،
خ�صو�صا من لهم بنا مزيد اختالط ،و�شديد علقة وارتباط ،مع ما �أولعوا به من
ً
(�	)1أُ َ�ساة الأمة :مداووها ومعاجلوها ,وهم امل�صلحون( .م)
(�	)2إطالق الرئا�سة :احلكم املطلق( .م)
( 	)3ا�ستذكيت ذُبايل� :أوقدت فتيلتي( .م).
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بطي م�سافات
�صرف الهمم� ،إىل ا�ستيعاب �أحوال �سائر الأمم ،وا�ست�سهالهم ذلك ّ
الكرة الذي �أحلق �شا�سعها بالأَلمَ ّ (((.
فجمعت ما تي�سر بعون اهلل من م�ستحدثاتهم املتعلقة ب�سيا�ستي االقت�صاد
والتنظيم ،مع الإ�شارة �إىل ما كانوا عليه يف العهد القدمي ،وبيان الو�سائل التي طرقوا
بها يف �سيا�سة العباد� ،إىل الغاية الق�صوى من عمران البالد ،كما �أ�شرت �إىل ما
كانت عليه �أمة الإ�سالم امل�شهود لها حتى من م�ؤرخي �أوروبا الأعيان ،ب�سابقية
التقدم يف م�ضماري العرفان والعمران ،وقت نفوذ ال�شريعة يف �أحوالها ،ون�سخ
�سائر الت�صرفات مبنوالها.
والغر�ض من ذكر الو�سائل التي �أو�صلت املمالك الأوروباوية� ،إىل ما هي
عليه من املنعة وال�سلطة الدنيوية� ،أن نتخيرّ منها ما يكون بحالنا الئ ًقا ،ولن�صو�ص
�شريعتنا م�ساع ًدا ومواف ًقا ،ع�سى �أن ن�سرتجع منه ما �أخذ من �أيدينا ،ونخرج
با�ستعماله من ورطات التفريط املوجود فينا� ،إىل غري ذلك مما تت�شوف �إليه نف�س
الناظر يف هذا املو�ضوع ،املحتوي من املالحظات النقلية والعقلية على ما ن�شره
بطي ف�صوله َي ُ�ضوع (((.
ّ
مرتبا له على مقدمة
و�سميته� :أقوم امل�سالك ،يف معرفة �أحوال املمالك ً
وكتابني ،ي�شتمل كل منهما على �أبواب.
( 	)1الأَلمَ ّ :الذي َيكْ رث جمعه والو�صول �إليه( .م).
(َ 	)2ي ُ�ضوع :ينت�شر( .م).
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وبهداية اهلل ن�ستو�ضح مناهج الر�شد وال�صواب .واجلري يف هذا املجال و�إن
كان فوق طاقتي ،لكن �إغ�ضاء الف�ضالء م�أمول يف جنب فاقتي ،و�صدق النية
أمنية.
كافل � -إن �شاء اهلل تعاىل -ببلوغ ال ّ

الباب الأول
التنظيمات

التنظيمات

متقد ًما عليه طب ًعا ،نا�سب �أن نقدمه
ملا كان ال�سبب احلامل على ال�شيء ّ
و�ض ًعا ،ومل نكتف بالإمياء يف اخلطبة �إىل ما دعانا جلمع هذا الت�أليف ،بل ر�أينا من
املهم �أن نعود �إىل �إي�ضاحه هنا ،ونبني عليه ما �أردنا �إيراده يف املقدمة ،فنقول:
�إن الباعث الأ�صلي على ذلك �أمران �آيالن �إىل مق�صد واحد:
�أحدهما� :إغراء ذوي الغرية واحلزم من رجال ال�سيا�سة والعلم بالتما�س ما
ميكنهم من الو�سائل املو�صلة �إىل ح�سن حال الأمة الإ�سالمية ،وتنمية �أ�سباب
متدنها مبثل تو�سيع دوائر العلوم والعرفان ،ومتهيد طرق الرثوة من الزراعة والتجارة،
وترويج �سائر ال�صناعات ،ونفي �أ�سباب البطالة .و�أ�سا�س جميع ذلك ح�سن الإمارة
املتولد منه الأمن ،املتولد منه الأمل ،املتولد منه �إتقان العمل ،امل�شاهد يف املمالك
الأوروباوية بالعيان ،ولي�س بعده بيان.
ثانيهما :حتذير ذوي الغفالت من عوا ّم امل�سلمني عن متاديهم يف الإعرا�ض عما
يحمد من �سرية الغري ،املوافقة ل�شرعنا ،مبجرد ما انتق�ش يف عقولهم من �أن جميع
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ال�س رَي والرتاتيب ينبغي �أن يهجر ،وت�آليفهم يف ذلك يجب �أن
ما عليه غري امل�سلم من ِّ
ُتنبذ وال ُتذكر ،حتى �إنهم ي�شددون الإنكار على من ي�ستح�سن �شي ًئا منها .وهذا على
�إطالقه خط�أ حم�ض.
�صادرا من غرينا وكان �صوابًا مواف ًقا للأدلة ،ال �سيما �إذا كنا
ف�إن الأمر �إذا كان ً
عليه و�أُخذ من �أيدينا ،فال وجه لإنكاره و�إهماله ،بل الواجب احلر�ص على ا�سرتجاعه
وا�ستعماله .وكل متم�سك بديانة و�إن كان يرى غريه �ضا ًّال يف ديانته ،فذلك ال مينعه
من االقتداء به فيما ي�ستح�سن يف نف�سه من �أعماله املتعلقة بامل�صالح الدنيوية كما
تفعله الأمة الإفرجنية ،ف�إنهم ما زالوا يقتدون بغريهم يف كل ما يرونه ح�س ًنا من �أعماله،
حتى بلغوا يف ا�ستقامة نظام دنياهم �إىل ما هو م�شاهد .و�ش�أن الناقد الب�صري متييز
احلق مب�سبار النظر يف ال�شيء املعرو�ض عليه ،قو ًال كان �أو فعالً ،ف�إن وجده �صوابًا قبله
واتبعه� ،سواء كان �صاحبه من �أهل احلق �أو من غريهم؛ فلي�س بالرجال يعرف احلق
بل باحلق ُتعرف الرجال .واحلكمة �ضالة امل�ؤمن ي�أخذها حيث وجدها.
وملا �أ�شار �سلمان الفار�سي  على ر�سول اهلل  ب�أن عادة الفر�س �أن يطوقوا
مدنهم بخندق حني يحا�صرهم العدو اتقاء من هجومه عليهم� ،أخذ ر�سول اهلل 
ترغيبا للم�سلمني.
بر�أيه وحفر خندقًا للمدينة يف غزوة الأحزاب ،عمل فيه بنف�سه ً
علي  -كرم اهلل وجهه« :ال تنظر �إىل من قال وانظر �إىل ما قال».
قال �سيدنا ّ
و�إذا �ساغ لل�سلف ال�صالح �أخذ مثل املنطق من غري �أهل ملتهم ،وترجمته من
لغة اليونان؛ ملا ر�أوه من الآالت النافعة ،حتى قال الغزايل« :من ال معرفة له باملنطق
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ال يوثق بعلمه» ،ف�أي مانع لنا اليوم من �أخذ بع�ض املعارف التي نرى �أنف�سنا حمتاجني
�إليها غاية االحتياج يف دفع املكائد وجلب الفوائد؟
املواق املالكي ما ن�صه�« :إن ما نهينا عنه من
ويف �سنن املهتدين للعالمة ال�شيخ ّ
�أعمال غرينا هو ما كان على خالف مقت�ضى �شرعنا� ،أما ما فعلوه على وفق الندب �أو
الإيجاب �أو الإباحة ف�إ َّنا ال نرتكه لأجل تعاطيهم � ّإياه؛ لأن ال�شرع مل ينه عن الت�شبه
مبن يفعل ما �أَ ِذ َن اهلل فيه».
الدر املختار للعالمة ال�شيخ حممد بن عابدين احلنفي ما ن�صه�« :إن
ويف حا�شية ّ
�صورة امل�شابهة فيما تعلق به �صالح العباد ال ت�ضر».
على �أ َّنا �إذا ت�أملنا يف حالة ه�ؤالء املنكرين ملا ُي ْ�س َت ْح َ�س ُن من �أعمال الإفرجن،
جندهم ميتنعون من جماراتهم فيما ينفع من التنظيمات( )1ونتائجها ،وال ميتنعون منها
فيما ي�ضرهم.
وذلك �أ َّنا نراهم يتناف�سون يف املالب�س و�أثاث امل�ساكن ونحوها من ال�ضروريات،
وكذا الأ�سلحة و�سائر اللوازم احلربية ،واحلال �أن جميع ذلك من �أعمال الإفرجن .وال
ال�شني واخللل يف العمران ويف ال�سيا�سة.
يخفى ما يلحق الأمة بذلك من َّ

( )1يق�صد بالتنظيمات يف هذا ال�سياق امل�ؤ�س�سات الع�صرية الأوربية ,وي�ستعملها يف ال�سياقات التالية من هذا الكتاب
يف الإ�صالحات التي اعتمدتها ال�سلطة العثمانية وبع�ض والياتها خالل الفرتة من 1876 - 1839م( .م).
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الدالّ على ت� ُّأخر الأمة
�أما َّ
ال�شني فباالحتياج للغري يف غالب ال�ضروريات َّ
يف املعارف.
و�أما خلل العمران فبعدم انتفاع �ص َّناع البالد با�صطناع نتائجها الذي هو
�أ�صل مهم من �أ�صول املكا�سب ،وم�صداق ذلك ما ن�شاهده من �أن �صاحب الغنم
منا وم�ستولد احلرير وزارع القطن مث ًال يقتحم تعب ذلك �سنة كاملة ويبيع ما
ينتجه عمله لإفرجني بثمن ي�سري ،ثم ي�شرتيه منه بعد ا�صطناعه يف مدة ي�سرية
ب�أ�ضعاف ما باعه به .وباجلملة فلي�س لنا الآن من نتائج �أر�ضنا �إال قيمة موادها
املجردة دون التطويرات العملية التي هي من�ش�أ توفّر الرغبات منا ومن غرينا .ثم
�إذا نظرنا �إىل جمموع ما يخرج من اململكة ،وقاي�سناه مبا يدخلها ،ف�إن وجدناهما
خف ال�ضرر ،و�أما �إذا زادت قيمة الداخل على قيمة اخلارج فحينئذ
متقاربني َّ
ُي َتوقَّع اخلراب ال حمالة.
و�أما اخللل ال�سيا�سي ف�إن احتياج اململكة لغريها مانع ال�ستقاللها ،وموهن
لقوتها ،ال �سيما �إذا كان متعلق االحتياج ال�ضروريات احلربية التي لو يتي�سر
�شرا�ؤها زمن ال�صلح ال يتي�سر ذلك وقت احلرب ،ولو ب�أ�ضعاف القيمة.
وال �سبب ملا ذكرناه �إال تقدم الإفرجن يف املعارف الناجتة عن التنظيمات
امل� َّؤ�س�سة على العدل واحلرية .فكيف ي�سوغ للعاقل حرمان نف�سه مما هو م�ستح�سن
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يف ذاته ،وي�ست�سهل االمتناع عما به ِقوَا ُم نفعه مبجرد �أوهام خيالية واحتياط يف
غري حمله؟
ومما يح�سن َ�سوقُه هنا قول بع�ض امل�ؤلفني من الأوروباويني يف ال�سيا�سات
احلربية�« :إن املمالك التي ال تن�سج على منوال جماوريها فيما ي�ستحدثونه من
الآالت احلربية والرتاتيب الع�سكرية يو�شك �أن تكون غنيمة لهم ولو بعد حني».
وخ�ص الرتاتيب احلربية لأنها مو�ضوع كتابه ،فالواجب جماراة اجلار يف كل
ما هو مظنة لتقدمه� ،سواء كان من الأمور الع�سكرية �أو من غريه.
فلي َقا ِت ْل
ومما ي�ؤيد ما قررناه قوله  لعا�صم بن ثابت من حديث« :من قاتل ُ
كما ُي َقا َتل».
ال�ص ِّديق خلالد بن الوليد  -ر�ضي اهلل عنهما -
ويو�ضح معناه ما ت�ضمنته و�صية ِّ
حني بعثه لقتال املرتدين ،فقال« :يا خالد عليك بتقوى اهلل والرفق مبن معك»
�إىل �أن قال« :واخلوف عند �أهل اليمامة ف�إذا دخلت بالدهم فاحلذر احلذر ،ثم �إذا
القيت القوم فقاتلهم بال�سالح الذي يقاتلونك به ،ال�سهم لل�سهم ،والرمح للرمح،
وال�سيف لل�سيف».
قلت :ولو �أدرك هذا الزمان لأبدل ذلك مبدفع ال�ش�شخان ومكحلة الإبرة
وال�سفينة املدرعة ،ونحوها من املخرتعات التي تتوقف عليها املقاومة ،وال يح�صل
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بدونها اال�ستعداد الواجب �شر ًعا الذي ي�ستلزم معرفة قوة امل�ستعد له وال�سعي يف
املح�صلة له.
تهيئة مثلها� ،أو خري منها ،ومعرفة الأ�سباب ِّ
وبناء على ذلك يقال هنا :هل ميكننا اليوم احل�صول على اال�ستعداد امل�شار
�إليه بدون تقدم يف املعارف و�أ�سباب العمران امل�شاهدة عند غرينا؟
وهل يتي�سر ذلك التقدم بدون �إجراء تنظيمات �سيا�سية تنا�سب التنظيمات
التي ن�شاهدها عند غرينا يف الت�أ�س�س على دعامتي العدل واحلرية ،اللذين هما
�أ�صالن يف �شريعتنا ،وال يخفى �أنهما ِم ُ
الك القوة واال�ستقامة يف جميع املمالك؟
وملا كان الغر�ض من هذا الكتاب ال يتم �إال ببيان �أحوال البلدان الأوروباوية،
لزم �أن نثني العنان �إليه مدرجني يف �أثنائه ما ينا�سب الأمة الإ�سالمية.
فنقول� :إن احلالة الراهنة يف ممالك �أوروبا مل تكن ثابتة لها من قدمي الزمان؛
لأنها كانت بعد هجوم الربابرة ال�شماليني و�سقوط الدولة الرومانية(� )1سنة �أربعمائة
و�ست و�سبعني ( )476م�سيحية على �أفظع حال من التوح�ش واالعتداء واجلور،
�آخذة يف حركة ال�سقوط التي هي �أ�سرع من ال�صعود طب ًعا .ومل تزل يف ِربقة الرق
مللوكها وكرباء الأمم اجلائرة امل�سمني بالنوبلي�س �إىل زمن والية الإمرباطور �شرملان
ملك فرن�سا ومعظم ممالك �أوروبا� ،سنة �سبعمائة وثمان و�ستني (768م) ،فبذل
(	)1الدولة الرومانية :الإمرباطورية الرومانية( .م).
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غاية جهده يف �إ�صالح حال النا�س ب�سعيه يف تنمية املعارف وغريها .ثم بعد وفاته
رجعت �إىل غياهب جهالتها وظلم والتها ،كما ي�أتي تف�صيله.
وال يتوهم �أن �أهلها و�صلوا �إىل ما و�صلوا �إليه مبزيد خ�صب �أو اعتدال يف
�أقاليمهم؛ �إذ قد يوجد يف �أق�سام الكرة ما هو مثلها �أو �أح�سن ،وال � َّأن ذلك من �آثار
دياناتهم؛ �إذ الديانة الن�صرانية ولو كانت حتث على �إجراء العدل وامل�ساواة لدى
احلكم ،لكنها ال تتداخل يف الت�صرفات ال�سيا�سية؛ لأنها ت�أ�س�ست على التب ُّتل
والزهد يف الدنيا ،حتى �إن عي�سى  كان ينهى �أ�صحابه عن التعر�ض مللوك
الدنيا فيما يتعلق ب�سيا�سة �أحوالها ،قائال�« :إنه لي�س له ملك يف هذه الدنيا»؛ لأن
�سلطان �شريعته على الأرواح دون الأ�شباح.
واخللل الواقع يف ممالك البابا كبري الديانة الن�صرانية ،المتناعه من االقتداء
بالرتاتيب ال�سيا�سية املعتربة يف بقية املمالك الأوروباوية ،دليل وا�ضح على ما
ذكرناه.
و�إمنا بلغوا تلك الغايات والتقدم يف العلوم وال�صناعات بالتنظيمات
امل�ؤ�س�سة على العدل ال�سيا�سي ،وت�سهيل طرق الرثوة ،وا�ستخراج كنوز الأر�ض
بعلم الزراعة والتجارة .ومالك ذلك كله الأمن والعدل اللذان �صارا طبيعة يف
بلدانهم.
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وقد جرت عادة اهلل يف بالده �أن العدل وح�سن التدبري والرتاتيب املحفوظة
من �أ�سباب منو الأموال والأنف�س والثمرات ،وب�ضدها يقع النق�ص يف جميع ما
ذكر ،كما هو معلوم من �شريعتنا ،والتواريخ الإ�سالمية ،وغريها.
فقد قال « :العدل عز الدين وبه �صالح ال�سلطان ،وقوة اخلا�ص والعام،
وبه �أمن الرعية وغريهم»(.)1
ومن �أمثال الفر�س« :امللك �أ�سا�س والعدل حار�س ،فما مل يكن له �أ�سا�س
فمهدوم وما مل يكن له حار�س ف�ضائع».
ويف ن�صائح امللوك(�« :)2إن و ّيل الأمر يحتاج �إىل �ألف خطة وكلها جمموعة
من خ�صلتني� ،إذا عمل بهما كان عاد ًال ،وهما :عمران البالد ،و�أمن العباد».
ومن ت�صفح الف�صل الثالث من الكتاب الأول من مقدمة ابن خلدون ر�أى
�أدلة ناه�ضة على �أن الظلم م�ؤذن بخراب العمران كيفما كان.
ومبا جبلت عليه النفو�س الب�شرية كان �إطالق �أيدي امللوك جملبة للظلم
على اختالف �أنواعه ،كما هو واقع اليوم يف بع�ض ممالك الإ�سالم ،ووقع مبمالك
�أوروبا يف تلك القرون عند ا�ستبداد ملوكها بالت�صرف املطلق يف عبيد اهلل ،من
ال�سنة( .م).
( )1مل نعرث عليه يف كتب ُّ
( )2يف كتاب «الترب امل�سبوك يف ن�صائح امللوك» للغزايل( .م).
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غري تقيد بقانون عقلي؛ ملنافاته ل�شهواتهم ،وال �شرعي؛ لعدم وجوده يف الديانة
امل�سيحية املبنية على التبتل والزهد يف الدنيا ،كما تقدم.
وما �أ�شرف بع�ض ممالكهم على اال�ضمحالل و�سلب اال�ستقالل �إال ب�سوء
ت�صرفهم النا�شئ عن �إطالق �أيديهم ،مع ح�سن �سرية جماوريهم �إذ ذاك من الأمة
الإ�سالمية ،الناجت عن تقيد والتهم بقوانني ال�شريعة ،املتعلقة بالأمور الدينية
والدنيوية ،التي من �أ�صولها املحفوظة �إخراج العبد عن داعية هواه ،وحماية
حقوق العباد� ،سواء كانوا من �أهل الإ�سالم �أو من غريهم ،واعتبار امل�صالح
املنا�سبة للوقت واحلال ،وتقدمي درء املفا�سد على جلب امل�صالح ،وارتكاب �أخف
ال�ضررين الالزم �أحدهما� ،إىل غري ذلك.
ومن �أهم �أ�صولها وجوب امل�شورة التي �أمر اهلل بها ر�سوله املع�صوم  مع
ا�ستغنائه عنها بالوحي الإلهي ،ومبا �أودع اهلل فيه من الكماالت ،فما ذاك �إال
حلكمة �أن ت�صري �سنة واجبة على َّ
احلكام بعده.
قال ابن العربي« :امل�شاورة �أ�صل يف الدين ،و�سنة اهلل يف العاملني ،وهي حق
على عامة اخلليقة ،من الر�سول �إىل �أقل اخللق».
علي « : ال �صواب مع ترك امل�شاورة» .ومن الأ�صول املجمع
ومن كالم ّ
عليها وجوب تغيري املنكر على كل م�سلم بالغ ،عامل باملنكرات.
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وقال حجة الإ�سالم الغزايل« :اخللفاء وملوك الإ�سالم يحبون الرد عليهم
ولو كانوا على املنابر» .فقد قال عمر بن اخلطاب  وهو يخطب�« :أيها النا�س
فليقومه» .فقام له رجل وقال« :واهلل لو ر�أينا فيك
من ر�أى منكم َّيف
ً
اعوجاجا ِّ
اعوجاجا لقومناه ب�سيوفنا» .فقال« :احلمد هلل الذي جعل يف هذه الأمة من يقوم
ً
اعوجاج عمر ب�سيفه» .وال �شك �أن مثل هذا الإمام العادل ال�شديد يف حماية
الدين وحقوق اخلالفة لو مل ير م�ساغًا من ال�شريعة لذلك الكالم مع ما فيه من
ال�شدة ما حمد اهلل عليه ،بل كان الواجب رده وزجر قائله.
أي�ضا  -يف كتاب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر من
وروى الغزايل � ً
الإحياء � -أن معاوية حب�س عطاء النا�س ،فقام �إليه �أبو م�سلم اخلوالين ،فقال:
«�إنه لي�س من كدك وال من كد �أبيك وال من كد �أمك» ،فقال معاوية بعد �إ�سكان
غ�ضبه بالو�ضوء� :صدق �أبو م�سلم! �إنه لي�س من كدي وال من كد �أبي ،فهلموا
�إىل عطائكم».
للب�شَ ِر ُملْك؛ لأن الوازع �ضروري
قلت :لوال التغيري امل�شار �إليه ما ا�ستقام َ
لبقاء النوع الإن�ساين ،ولو ترك ذلك الوازع يفعل ما ي�شاء ويحكم ما يريد ،مل
تظهر ثمرة وجوب ن�صبه على الأمة؛ لبقاء الإهمال بحاله .فالبد للوازع املذكور
من وازع له يقف عنده� ،إما �شرع �سماوي �أو �سيا�سة معقولة .وكل منهما ال يدافع
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عن حقوقه �إن انتهكت؛ فلذلك وجب على علماء الأمة و�أعيان رجالها تغيري
املنكرات.
ون�صب الأوروباويون املجال�س ،وحرروا املطابع ،فاملغريون للمنكر يف الأمة
الإ�سالمية تتقيهم امللوك كما تتقي ملوك �أوروبا املجال�س و�آراء العامة النا�شئة عنها
وعن حرية املطابع .ومق�صود الفريقني واحد ،وهو االحت�ساب على الدولة لتكون
�سريتها م�ستقيمة و�إن اختلفت الطرق املو�صلة �إىل ذلك.
وما ذكرناه �أ�شار �إليه ابن خلدون يف ف�صل الإمامة من مقدمته حيث قال:
«�إن امللك ،ملا كان عبارة عن املجتمع ال�ضروري للب�شر ،ومقت�ضاه التغلب والقهر
اللذان هما من �آثار القوة الغ�ضبية املركبة يف الإن�سان ،كانت �أحكام �صاحبه يف
الغالب حائدة عن احلق ،جمحفة مبن حتته من اخللق؛ حلمله �إياهم يف الغالب على
ما لي�س يف طَو ِقهم من �شهواته ،فتع�سر طاعته لذلك ،وجتيء الع�صبية املُ ْف�ضية �إىل
الهرج والقتل ،فوجب �أن يرجع �إىل �أحكامها .كما كان �سيا�سة مفرو�ضة ي�سلمها
الكافة وينقادون �إىل �أحكامها .كما كان ذلك للفر�س وغريهم من الأمم ،و�إذا
خلت الدولة عن مثل هذه ال�سيا�سة مل ي�ستقم �أمرها ،وال يتم ا�ستيال�ؤها .ف�إذا
كانت هذه القوانني مفرو�ضة من العقالء و�أكابر الدولة وب�صرائها ،كانت �سيا�سة
عقلية .و�إذا كان فر�ضها من اهلل تعاىل ب�شارع يقررها كانت �سيا�سة دينية نافعة يف
الدنيا والآخرة» .انتهى.

22

�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك

22

قلت :والنفع املذكور �إمنا يكون تا ًّما ببقائها حمرتمة ،ب�صونها والذب عن
حوزتها مبثل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر كما �أ�شرنا �إليه.
هذا و�إ َّنا ال ننكر �إمكان �أن يوجد يف امللوك من يح�سن ت�صرفه يف اململكة
بدون م�شورة �أهل احلل والعقد( ،)1ويحمله حب الإن�صاف على اال�ستعانة بالوزير
العارف الن�صوح فيما ي�شكل عليه من امل�صالح ،لكن لكون ذلك من النادر الذي
ال يعترب؛ ال�ستناده �إىل �أو�صاف قلما جتتمع يف �إن�سان ،وعلى فر�ض اجتماعها
ودوامها له ،تزول بزواله ،وجب علينا �أن جنزم ب�أن م�شاركة �أهل احلل والعقد
للملوك يف كليات ال�سيا�سة ،مع جعل امل�سئولية يف �إدارة اململكة على الوزراء
املبا�شرين لها ،مبقت�ضى قوانني م�ضبوطة ،مراعى فيها حال اململكة� ،أجلب خلريها
و�أحفظ له.
وبيان ذلك �أن حالة امللوك مبقت�ضى الطبيعة الب�شرية ،ال تخرج عن �صور
قادرا
ثالث :لأن الواحد منهم �إما �أن يكون كامل املعرفة واملحبة خلري الوطنً ،
على �إجراء امل�صالح مبراعاة الأ�صلح� ،أو يكون كامل املعرفة ولكن له �أغرا�ض
و�شهوات خ�صو�صية ت�صده عن مراعاة امل�صالح العمومية� ،أو يكون ناق�ص املعرفة
�ضعيف املبا�شرة.
ومثل هذه ال�صور الثالث يعترب يف الوزير املبا�شر.
(� )1أهل احلل والعقد :الوالة وعلية القوم الذين بيدهم ت�صريف الأمور( .م).
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وال يخفى �أن لزوم امل�شورة وم�سئوولية الوزراء يف ال�صورة الأوىل ال يعطل
كامل املعرفة عن مق�صده احل�سن ،بل يعينه؛ حيث �إن �آراء اجلميع متعا�ضدة
()1
على امل�صلحة ،كما �أنه ي�سهل دوام امللك يف عائلته ولو كانوا من ما�صدقات
ال�صورتني الأخريتني الوا�ضح فيهما ت�أكد امل�شورة وامل�سئولية ،ولوجوب املعار�ضة
يف الثانية والإعانة يف الثالثة .فبذلك ي�ستقيم حال اململكة ولو كان الوايل �أ�سري
ال�شهوات �أو �ضعيف الر�أي ،كما قال املرتجم لتاريخ �ستوارد مل الأنكليزي�« :إن
رفعة �ش�أن الأمة الأنكليزية بلغت الغاية يف مدة امللك جورج الثالث الذي كان
جمنونًا» .وما ذاك �إال مب�شاركة �أهل احلل والعقد وم�سئولية الوزراء لهم.
وقد ي�سبق �إىل بع�ض الأذهان ال�ضعيفة �أن تكليف من حت�سن �سريته من
الوزراء ينجرب به خلل ال�صورتني الأخريتني ،بحيث ال يحتاج لأهل احلل والعقد،
وهو ظاهر ال�سقوط؛ لأن تقدمي الوزير للمبا�شرة وت�أخريه عنها بيد امللك ،وال يظن
يقدم من يعلم �أنه يخالفه خمالفة معتربة .وعلى فر�ض تقدميه و�سريه
�أن امللك ّ
�سرية م�ستح�سنة ف�إ َّنا نرى �أن حال الوزير دائر بني �أمرين:
مرجحا
لأنه� ،إ َّما �أن يوافق امللك وحا�شيته على �أغرا�ضهم و�شهواتهمً ،
بذلك حظ نف�سه ،و�ضرر اململكة يف هاته احلالة ال يكاد يخفى.

( )1ما �صدقات :ما ينطبق عليه كذا ,..وهو من تعبريات الفقهاء واملناطقة( .م).
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و�إما �أن يخالفهم وي�أمر الذين من حتته من املتوظفني مبا تقت�ضيه م�صلحة
البالد ،وحينئذ فمن �أين له هذا احلق؟ وب�أي ظهري ي�ستظهر على تلك املخالفة؟
خ�صو�صا �إذا مل تكن هناك �شريعة نافذة حتميه من حت ُّزب ُح َّ�ساده الذين غاية
ً
�أملهم �إ�ضراره ،وتعطيل ت�صرفاته احل�سنة ،املقللة لفوائدهم ،بكل وجه �أمكنهم،
ولو بتنفيذ �إذنه على غري مق�صوده� ،أو ت�أخريه عن الوقت املنا�سب ليظهر اخللل
ويكرث الزلل� ،أو ب�إخفاء جليل ح�سناته ،و�إ�شهار حقري �سيئاته لتغيري القلوب عليه.
علي « :اللهم احفظني من عدو يرعاين� ،إن ر�أى مني ح�سنة
ومن دعاء ّ
د�سها ،و�إن ر�أى �سيئة �أ�شهرها».
ثم �إذا خيب اهلل �آمالهم بنجاح �سعى الوزير امل�شار �إليه يف �إدارة اململكة
رجعوا �إىل �سلوك طريق الو�شاية به عند امللك ،ب�أن يقولوا�« :إنه ا�ستبد عليك ،ومل
ُيبق لك من امللك غري اال�سم»� ،إىل غري ذلك من �أنباء الف�ساق التي قد تروج
خ�صو�صا عند الدول امل�شرقية.
على العاقل ،قبل التبينُّ ،
ً
فكيف يتي�سر للوزير  -واحلالة ما ذكر � -أن يجري �إدارة اململكة على مواقع
امل�صلحة ،خمال ًفا بذلك من هو اخل�صم واحلكم ،وملا يف هاته احلالة الثانية من
العوائق ،ي�ضطر الوزير املذكور �إما �إىل اختيار احلالة الأوىل باملجاراة ،و�سلوك طرق
املدارة ،وعاقبة ذلك وخيمة؛ لعوده بامل�ضرة على الوطن وامللك ،وعليه نف�سه؛ لأن
ا�ستعذاب املوافقة على ال�شهوة يف احلال النا�شئ عنه خراب اململكة ي�ستعقب
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مرارة الندامة يف امل�آل .و�إما �إىل اال�ستعفاء من اخلدمة باملرة ،وهو و�إن مل يكن
واجبا حلفظ ذاته ،فهو واجب للتخل�ص مما يتوقع من املوافقة على ما ي�ؤول �إىل
ً
خراب اململكة ،املوجب لعقاب اخلالق ،ولوم املخلوق؛ �إذ الإن�سان ،ولو �ساغ له
املخاطرة بنف�سه مل�صلحة الوطن ال ي�سوغ له املخاطرة بديانته وهمته ،وما يجب عليه
من الطاعة للملك ،واملحبة للوطن ،ال يح�صالن �إال ببذل اجلهد يف الن�صح بجلب
امل�صالح ،ودرء املفا�سد� ،إن قدر عليهما ،و�إن مل يقدر ،فباالمتناع من املوافقة على
ما ي�ضر ،ف�إن مل يفعل كانت موافقته مع العلم مبا ين�ش�أ عنها من امل�ضرة خيانة.
فبان بهذا �أن املمالك التي ال يكون لإدارتها قوانني �ضابطة حمفوظة
برعاية �أهل احلل والعقد ،خريها و�شرها منح�صر يف ذات امللك ،وبح�سب اقتداره
وا�ستقامته يكون مبلغ جناحها؛ وي�شهد لذلك حالة املمالك الأوروباوية يف القرون
املا�ضية ،قبل ت�أ�سي�س القوانني؛ فقد كان لهم يف ذلك الوقت من الوزراء من لهم
�شهرة �إىل الآن بتمام املعرفة واملروءة ،ومع ذلك مل يتي�سر لهم ح�سم مواد اخللل
املنبعث من �صورتي ا�ستبداد امللوك امل�شار �إليهما.
وال يقال�« :إن م�شاركة �أهل احلل والعقد للأمراء يف كليات ال�سيا�سة
ت�ضييق ل�سعة ن�شر الإمام وت�صرفه العام»؛ لأنا نقول :هذا التوهم يندفع مبطالعة
الأحكام ال�سلطانية للماوردي ف�إنه قال فيه عند بيان وزارة التفوي�ض« :هي �أن
ي�ستوزر الإمام من يفو�ض �إليه تدبري الأمور بر�أيه ،و�إم�ضاءها على اجتهاده .ولي�س
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ميتنع جواز هذه الوزارة؛ ف�إن اهلل تعاىل يقول حكاية عن نبيه مو�سى :
ﮋﯩﯪﯫﯬﯭ .ﯯ ﯰ .ﯲﯳﯴ .ﯶﯷﯸﮊ [طه،]32 - 29 /
ف�إذا جاز ذلك يف النبوة كان يف الإمامة �أجوز» انتهى.
قلت :ف�إذا جاز ت�شريك الإمام لوزير التفوي�ض على الوجه املذكور ومل يعد
تنقي�صا من ت�صرفه العام ،كان ت�شريكه جلماعة هم �أهل احلل والعقد يف
مثل ذلك ً
كليات ال�سيا�سة �أجوز؛ لأن اجتماع الآراء �إىل مواقع ال�صواب �أقرب.
ولهذا ملا جعل عمر بن اخلطاب  اخلالف �شورى بني �ستة قال�« :إن
انق�سموا اثنني و�أربعة فكونوا مع الأربعة( .مي ًال منه �إىل الأكرث؛ لأن ر�أيهم �إىل
ال�صواب �أقرب .قاله ال�سيد ال�سند) و�إن ت�ساووا فكونوا يف احلزب الذي فيه
عبد الرحمن بن عوف.»...
على �أن املوىل �سعد الدين  -يف �شرح العقائد  -مل مينع امل�شاركة يف ت�صرفات
الإمامة ،وق�صر منع التعدد على من�ش�أ الف�ساد ،حيث قال يف �أثناء مبحث الإمامة:
«غري اجلائز هو ن�صب �إمامني م�ستقلني ،جتب طاعة كل منهما على االنفراد؛ ملا
يلزم عليه من امتثال �أحكام مت�ضادة ،و�أما يف ال�شورى فالكل مبنزلة �إمام واحد»
انتهى� .أي لأن تعدد الأ�شخا�ص ال ينايف وحدة الإمام التي مدارها على وحدة
الأمر والنهي.
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وقد �سلم كالم ال�سعد محَُ ُّ�شوه ،كالفا�ضلني ع�صام الدين وعبد احلكيم،
أي�ضا».
وقرره اخليايل بقوله« :وقد يجاب � ً
وباجلملة ،فكلهم معرتف ب�صحة كالم ال�سعد يف نف�سه .وظاهر حينئذ
�أحروية جواز ال�شورى يف كليات ال�سيا�سية باملعنى الذي �أ�شرنا �إليه؛ �إذ هي
دون ال�شورى يف �سائر الت�صرفات .ثم �إن ال�شورى على الوجه املذكور لي�س فيها
ت�ضييق لدائرة خطة الإمامة وعموم ت�صرفها ،باعتبار �أن نظر �أهل احلل والعقد
مظهرا له ال�ستبداده بتم�شيته و�إدارته ،مع ما ي�ستبد
مبنزلة نظر الإمام ،ومراعاة كونه ً
به من الت�صرفات التي ال تقت�ضي امل�شاركة ،ك�إجراء اخللطة ال�سيا�سية واملتجرية مع
الأجانب ،ون�صب �أرباب اخلطط وت�أخريهم ،وتنفيذ �سائر الأحكام ،ونحو ذلك من
الت�صرفات التي هي حممل وحدة الأمر.
وهاك �شاه ًدا �آخر من كالم الإمام ابن العربي ،ف�إنه قال يف املغارم التي
�سرا ،وتنفق بالعدل ال
ت�ؤخذ من النا�س عند فراغ بيت املال�« :إنها ت�ؤخذ ً
جهرا ال ًّ
باال�ستيثار ،وبر�أي اجلماعة ال باال�ستبداد» .انتهى.
ولزيادة البيان ن�ستو�ضح ذلك مبثال :وهو �أن مالك الب�ستان الكبري  -مث ًال -
ال ي�ستغني يف �إقامته وتدبري �شجره عن اال�ستعانة ب�أعوان ،يكون لهم مزيد معرفة
ب�أحوال ال�شجر وما ي�صلحه �أو يف�سده ،ف�إذا اتفق �أن رب الب�ستان �أراد قطع �شيء
من فروع �شجره ،ملا ر�أى يف ذلك من تقوية الأ�صول وتنمية ثمارها فلم يوافقه
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علما منهم  -مبتق�ضى قواعد الفالحة � -أن القطع يف ذلك
�أعوانه على ذلكً ،
الوقت مما ين�ش�أ عنه موت ال�شجرة من �أ�صلها ،فتعطيل �إدارة املالك يف ذلك ال
يعد ت�ضيي ًقا ل�سعة نظره ،وعموم ت�صرفه يف ب�ستانه .وقد يكون م�ستند الأعوان يف
�شرعيا ،كما �إذا �أراد بيع الثمرة قبل ُب ُد ِّو �صالحها – مث ًال -
تعطيل �إرادته � ًأمرا ًّ
ف�أ�شاروا عليه ب�أن ذلك ال ير�ضاه خالق ال�شجر الذي هو املالك احلقيقي ،فيلزمه
الرجوع لر�أيهم يف املثالني ،و�إال توجه اللوم �إليه ،وا�ستحق �أن ُيحجر عليه .وهل
يقال حينئذ� :إن ذلك ت�ضييق على رب الب�ستان؟ بل �إن التو�سعة عليه م�ضادة
للحكمة الإلهية يف �إيجاد العامل ،وا�ستعمار �أر�ضه ببني �آدم .هذا مع �أن منفعة
الب�ستان خمت�صة بربه� .أما �إذا كانت له ولغريه� ،أو منزلته فيها  -كما قال عمر:
«كمنزلة وايل اليتيم» ،ف�أحرى �أن ال يتوهم �أن ذلك ت�ضييق عليه.
ومعلوم �أن ت�صرف الإمام يف �أحوال الرعية ال يخرج عن دائرة امل�صلحة،
و�أن القيام مب�صالح الأمة وتدبري �سيا�ستها مما يتي�سر لكل �أحد؛ فتعطيل الإرادة
حينئذ �إمنا يقع يف �شيء خارج عن دائرة الت�صرف امل�سوغ له.
فتحرر مبا �شرحناه اندفاع ذلك القيل ،و�أنه ال مانع من الت�شريك على الوجه
َّ
املذكور .ومن الحظ جانب املقت�ضى  -كما الحظه ال�شيخ ابن العربي  -فيما
قدمناه عنه ،وهو ملحظنا يف جميع ما �أ�سلفناه ،مل يتوقف يف اجلزم بتعينه ال �سيما
يف هذا الزمان الذي قل فيه العرفان ،وكرث الطغيان.
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وقد كانت وقعت بيني وبني �أحد �أعيان �أوروبا مكاملة� ،أ�سهب فيها مبدح
ملكهم ،وذكر ما له من مزيد املعرفة ب�أ�صول ال�سيا�سة حتى قال�« :إنه متقيد بطبعه
وعقله عن �سلوك غري منهاج ال�صواب» فقلت له« :كيف ُت�شَ ُّاحونه يف احلرية
وال�سيا�سية ،وترومون م�شاركته يف الأمور امللكية ،واحلال �أنكم ُت�سلمون له من
الكماالت ما ال يحتاج معه �إىل امل�شاركة؟» ف�أجابني بقول« :من ي�ضمن لنا بقاءه
م�ستقيما وا�ستقامة ذريته بعده؟»
ً
ومما ينا�سب َ�س ْوقُه هنا ما ذكره امل�ؤرخ ال�شهري (تيار�س) �أحد �أع�ضاء جمل�س
وزيرا للملك لويز فليب ،يف �آخر تاريخه امل�شهور  -عند
النواب بفرن�سا الآن ،وكان ً
ذكر عواقب اال�ستبداد  -من �أن العمل بالر�أي الواحد مذموم ،ولو بلغ �صاحبه
ما بلغ من الكماالت واملعارف ،بعدما ترجم لنابليون الأول ب�أو�صافه اخلا�صة،
و�أحلقه يف ال�سيا�سة ب�أفراد الرجال الذين َجا َد بهم الدهر يف القرون املا�ضية ،حتى
الرومي ،وقي�صر الروماين ،وذكاء �أنيبال الإفريقي ومعارفه
و�صفه بهمة �إ�سكندر
ّ
خماطبا للفرن�سيني« :تعالوا منعن النظر يف �أفعال هذا امللك
احلربية� ،إىل �أن قال -
ً
جنديا كيف ينبغي �أن ُتقاد
التي هي يف احلقيقة �أفعالنا ،في�ستفيد منها من كان ًّ
اجليو�ش ،ومن كان من رجال الدولة معرفة كيف ينبغي �أن تكون �إدارة اململكة،
وكيف ينبغي �أن يرتفع �ش�أنها بدون خروج عن دائرة التوا�ضع والرفق؛ �إذ املعاملة
متى مل تكن م�صحوبة برفق وقناعة ال تتحمل ،ورمبا ُي ْف ِ�ضي ذلك �إىل �أ�سباب
اال�ضمحالل ،كما �أف�ضت �إليها �سرية املذكور الذي هو �أقل الب�شر قناعة».
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«فباجلملة نعترب بغلطاته فنتجنبها ،ثم ن�ستفيد  -معا�شر �أبناء الوطن  -تربية
�أخرية ال ي�سع ن�سيانها ،وهي �أنه ال ي�سوغ �أب ًدا �أن ي�سلم �أمر اململكة لإن�سان واحد،
بحيث تكون �سعادتها و�شقاوتها بيده ،ولو كان �أكمل النا�س و�أرجحهم عقالً،
()1
ونحن و�إن كنا ل�سنا ننتقد فعل نابليون يف افتكاك فرن�سا من �أيدي الديركتوار
بعد �أن كانت �أ�شرفت على ال�ضياع يف �أيديهم ،لكن نرى �أن وجوب ا�ستخال�ص
اململكة من تلك الأيدي ال�ضعيفة اخلا�سرة ،ال يكون حجة يف �إ�سالمها �إ�سال ًما
مطل ًقا ليد قاهرة متهورة ،ال تبايل ب�شيء ولو كانت هي اليد املنت�صرة يف ريفلي
ومرنقو».
عذرا ما يف ت�سليم �أمرها ل�شخ�ص
«على �أ َّنا نقول �إن كان هناك �أمة تعذر ً
واحد ،فال تكون غري الأمة الفرن�ساوية يف ذلك الوقت� ،أعني �سنة ثمامنائة و�ألف
(1800م) ،حني ا�سرت�أ�ست نابليون املذكور عليها ،والنا�س �إذ ذاك فو�ضى ال
�سراة لهم ،ومل يكن امل�شري عليها بذلك قا�ص ًدا جمرد تخويفها لإجلائها �إىل قيود
العبودية ،بل كان اخلوف متحق ًقا بامل�شاهدة».
«فواح�سرة تلك الأمة على �ألوف من النفو�س الربيئة �صرعت باملجزرة،
و�ألوف كذلك خنقت ب�سجون الدير ،و�ألوف �أغرقت بوادي لوار ،وباجلملة فقد
حل ب�أولئك املتمدنني من �أفعال املتوح�شني �أمر فظيع ،روعهم و�أرعد فرائ�صهم،
(	)1الديركتوار :حكومة برجوازية قامت �إثر الثورة الفرن�سية( .م).
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ومل يزالوا بعد �سكون تلك الثورة القا�سية رائجني بني ال�سيافني املولعني بقطع
الر�ؤو�س ،وهم جماعة الديركتوار ،وبني ا ُجل َّهال املتغربني عن وطنهم ،وهم �شيعة
امللوك الذين كانوا يرومون ب�إراقة الدماء �إرجاع فرن�سا �إىل احلالة القدمية التي كانت
قبل الثورة ،مع ما طر�أ عليهم يف �أثناء ذلك اال�ضطراب من نهو�ض �سيف الأجنبي
متهد ًدا ،فبينما هم يف جلج الهرج �إذ �أقبل من امل�شرق ال�شاب املن�صور الذي ذلت
له �صعاب الأمور ،العاقل ،املتوا�ضع ،املُ ْغري با�ستمالة قلوب الب�شر ،وهو نابليون
امل�شار �إليه».
�أفرتاهم واحلالة هذه ال يعذرون يف �إلقاء زمامهم بيد املذكور؟ بلى!
�إذا مَ ْ
ل تكن �إال الأَ ِ�س َّن ُة َم ْر َك ًبا

وب َها
َفال َي َ�س ُع املُ ْ�ض َط َّر �إال ُر ُك ُ

ومع ذلك فلم مت�ض �إال �سنوات قليلة �إذ انقلب ذلك العاقل جمنونًا بجنون
غري مماثل جلنون �أرباب الثورة ،واجلنون فنون ،ف�إنه تقرب مبليون من النفو�س يف
ميدان احلرب ،وحمل �أهل �أوروبا على التع�صب على فرن�سا حتى بقيت مغلوبة،
غريقة يف دمائها ،م�سلوبة من نتائج انت�صارها مدة ع�شرين �سنة ،بحيث �صارت على
حالة يرثى لها ،ومل يبق لها �أن ت�ستثمر بعد ذلك �إال ما كان مزدر ًعا( )1فيها من بذر
التمدن الوقتي ،فمن كان يظن �أن عاقل �سنة ثمامنائة و�ألف (1800م) ُي َج ُّن يف �سنة
اثنتي ع�شرة وثمامنائة و�ألف (1812م)؟».
( )1مزدر ًعا :مزرو ًعا( .م).
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«نعم كان ميكن توقع ذلك ،لو �أمعنوا النظر يف �أن الذي له القدرة التامة،
بحيث ي�ستطيع �أن يفعل كل ما يريد ،معه داء ال دواء له ،وهو ال�شهرة الداعية
قبيحا».
لفعل كل م�ستطاع ولو كان ً
«�إذا تقرر هذا فعلى �أبناء الوطن �أن يت�أملوا �سرية املذكور ،وي�ستخرج منها
كل فريق ما ينا�سب خطته ،والأهم �أمر واحد ،وهو �أن ال يطلق �أمر الوطن لإن�سان
واحد ،كائ ًنا من كان ،وعلى �أي حالة كان».
«وقد ختمت هذا التاريخ الطويل ،امل�ستوعب لأحوال ن�صرنا وانهزامنا،
راجيا بلوغها �إىل قلب
بهذه الن�صيحة بل ال�صيحة ال�صادرة عن �صميم ف�ؤاديً ،
كل فرن�ساوي ،ليتيقن جميعهم �أنه ال يليق بهم بذل حريتهم �إىل �أحد ،كما ال
ينبغي لهم الإفراط فيها حتى ُت ْن َتهك حرمتها» .انتهى املراد منه.
ويف حكمة �أر�سطو �أن من الغلط الفادح �أن ُت َّعو�ض ال�شريعة ب�شخ�ص
يت�صرف مبقت�ضى �إرادته.
امل�شاحة يف
ف�إذا ت�أملت كالمي هذين احلكيمني ،وما ت�ضمنه �أولهما من َّ
اال�ستبداد ،مع كون امل�ستبد من امل�شهود لهم مبزيد العرفان والأهلية ،تعرف بذلك
ما جبلت عليه نفو�س القوم من حب احلرية ،واالمتناع من ظلم امللوك ،كما
ي�شهد به كالم �سيدنا عمرو بن العا�ص  يف حديث م�سلم الذي رواه امل�ستورد
القر�شي  قال امل�ستورد القر�شي عند عمرو بن العا�ص�« :سمعت ر�سول اهلل
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يقول« :تقوم ال�ساعة والروم �أكرث النا�س» فقال له عمرو�« :أب�صر ما تقول» قال:
«�أقول ما �سمعته من ر�سول اهلل» قال« :لئن قلت ذلك� ،إن فيهم خلال ًال �أرب ًعا:
�إنهم لأحلم النا�س عند فتنة ،و�أ�سرعهم �إفاقة بعد م�صيبة ،و�أو�شكهم ك ََّر ًة
بعد ف ََّرة ،وخريهم مل�سكني ويتيم و�ضعيف ،وخام�سة ح�سنة جميلة ،و�أمنعهم من
ظلم امللوك».
هذا ،وقد كانت الأمة الإ�سالمية وقت احرتامها للأ�صول ال�شرعية  -امل�شار
�إىل بع�ضها �ساب ًقا  -باملكانة التامة من الرثوة وال�شوكة املحرو�ستني ب�سياج ح�سن
تدبري �أمرائها وعدلهم ،وا�ستجالبهم ِر�ضَ ى اهلل تعاىل بتعمري �أر�ضه.
نقل �صاحب ك�شف الظنون� :أن بع�ض العلماء قال« :لو علم عباد اهلل
ر�ضى اهلل يف �إحياء �أر�ضه مل يبق على وجه الأر�ض مو�ضع خراب».
ومن حكم �أر�سطو« :العامل ب�ستان �سياجه الدولة ،والدولة �سلطان حتيا به
ال�سنة ،وال�سنة �سيا�سة ي�سو�سها امللك ،وامللك نظام يع�ضده اجلند ،واجلند �أعوان
يكنفهم املال ،واملال رزق جتمعه الرعية ،و الرعية عبيد يكنفهم العدل ،والعدل
م�ألوف وبه قوام العامل».
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فقد ت�ضمنت هذه الكلمات احلكمية الإ�شارة  -بجعل العامل ب�ستانًا � -إىل
ت�شبيه الرعية ب�شجر ثمرته املال ،وحار�سه اجلند ،و�أن ا�ستقامة الدولة بها حياة
ال�سنة ال�سيا�سية ،التي هي ما َّدة حياة ب�ستان العامل.
ومن �آثار ثروة الأمة الناجتة عن احرتام �أ�صول العدل ما حكاه املقريزي يف
اخلطط ،قال:
«ملا �سار امل�أمون يف قرى م�صر ،وكان يقيم بالقرية يو ًما وليلة اجتاز بقرية
يقال لها طاء النمل ،ومل ُيقم بها ،فتو�سلت �إليه عجوز كبرية بالقرية يف الإقامة،
ف�أ�سعفها ،و�أح�ضرت من لوازم نفقة اخلليفة وجنوده ما عظم لديه �أمره و�أهدت له
حني عزم على الرحيل ع�شرة �أكيا�س من �سكة الذهب ،كلها �ضرب عام واحد،
فازداد تعجبه ،وقال« :رمبا يعجز بيت مالنا عن مثل هذا» .ورد عليها ما لها رف ًقا بها،
فلم تقبل .وقالت« :هذا  -م�شرية �إىل الذهب  -من هذه� ،أي طينة الأر�ض ،ثم
من عدلك يا �أمري امل�ؤمنني .وعندي من هذا �شيء كثري» .فقبله و�أعظم جائزتها.
انتهى بت�صرف واخت�صار.
أي�ضا �أن خراج م�صر بلغ يف زمن اخللفاء الرا�شدين �أربعة ع�شر مليون
حكى � ً
دينار ،وقدرها  -ب�سكة الوقت  -نحو �سبعمائة مليون فرنك .وهذا املبلغ دخل �إيالة
واحدة ،مع الإن�صاف يف اجلباية.
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وحكى ابن خلدون يف املقدمة �أن املحمول �إىل بيت املال ،يف �أيام الر�شيد
تقريبا �ألف
ذهبا ،وقدر ذلك ً
العبا�سي ،بلغ �إىل �سبعة �آالف وخم�سمائة قنطار ً
و�أربعمائة مليون فرنك .وهذا دون ما ي�ؤخذ من العني.
ويدل على القوة الع�سكرية الناجتة من عدل ال�شريعة ،واحتاد الأمة ،ما تي�سر
لهم من الفتوحات التي ي�شهد بها امل�ؤرخون من الفريقني ،وي�صدقها العيان ،ففي
قرة العيون الذي ترجمه ال�شيخ �أحمد الزرابي امل�صري من اللغة الفرن�ساويةُ ،وع َّد
من ح�سنات املطبعة امل�صرية� ،أن الإ�سالم فتح يف ظرف ثمانني �سنة من الأقاليم
�أكرث مما فتحه الرومان يف ثمانية قرون.
ومبا نقلناه يعلم ما كان للأمة الإ�سالمية من منو العمران ،و�سعة الرثوة،
والقوة احلربية النا�شئة عن العدل ،واجتماع الكلمة ،و�أخوة املمالك واحتادها يف
ال�سيا�سة ،واعتنائها بالعلوم وال�صناعات ،ونحوها من امل�آثر العرفانية التي ظهرت يف
الإ�سالم .ون�سج الأوروباويون على منوالها ،و�شهد املن�صفون منهم بف�ضل التقدم
فيها للأمة الإ�سالمية.
ففي تاريخ دروي وزير املعارف العمومية بفرن�سا الآن ما معناه :بينما �أهل
�أوروبا تائهون يف دجى اجلهالة ،ال يرون ال�ضوء �إال من َ�س ِّم ا ِخل َياط(� ،)1إذ �سطع نور
قوي من جانب الأمة الإ�سالمية ،من علوم �أدب ،وفل�سفة ،و�صناعات ،و�أعمال
(�َ )1س ِّم ا ِخل َياط :ثقب الإبرة( .م).
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يد ،وغري ذلك ،حيث كانت مدن بغداد والب�صرة ،و�سمرقند ودم�شق والقريوان،
وم�صر وفا�س ،وغرناطة وقرطبة مراكز عظيمة لدائرة املعارف .ومنها انت�شرت يف
الأمم .واغتنم منها �أهل �أوروبا يف القرون املتو�سطة مكت�شفات و�صناعات وفنونًا
علمية ي�أتي بيانها».
وفيه يقول« :كانت الآداب قبل انت�شار العرب من جزيرتهم مت�أ�صلة فيهم
م�ؤداة بلغتني :احلمريية يف اليمن ،والقر�شية يف احلجاز .وبالأخرية جاء القر�آن
(وال يخفى عليك �أن الذي يقابل احلمريية هو امل�ضرية ،و�إن وقع الإجماع يف
القراءة على خ�صو�ص القر�شية) ولذلك ا�شتهرت وا�ستمر خلو�صها �إىل وقتنا هذا
با�ستمرار كتب العلوم والديانة ،وما دخلت العجمة يف الل�سان �إال بدخول الأمم يف
الإ�سالم ،وتطاول ال�سنني».
«وللغة املذكورة من االت�ساع و�سعة املجال ما ال يخفى على ُم َثا ِفنها(،)1
ال �سيما يف الأ�شياء التي بها قوام املعي�شة يف البادية� ،أو تتكرر ر�ؤيتهم لها� ،أو
تكرث حاجتهم �إليها ،فقد يكون لل�شيء الواحد عدة �أ�سماء باعتبار تعدد �صفاته
و�أحواله .وبكرثة الرتادف عندهم ات�سعت لهم دوائر الآداب ال�شعرية؛ �إذ يقال
ا�سما ،وللثعبان مائتني ،وللأ�سد خم�سمائة وللجمل
�إن للع�سل عندهم ثمانني ً
�أل ًفا ،وكذا ال�سيف ،وللداهية( )2نحو �أربعة �آالف ا�سم .وال جرم �أن ا�ستيعاب مثل
(ُ )1م َثا ِفنها :مواظب عليها( .م).
(	)2الداهيةَ :الب ِل َّية ,امل�صيبة( .م).
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هذه الأ�سماء ي�ستدعي حافظة قوية .وللعرب من قوة احلافظةِ ،
وح َّدة الفكر ما ال
ي�سع �أح ًدا �إنكاره ،فمن م�شاهريهم حماد الراوية ،الذي ذكر يو ًما للخليفة الوليد
�أنه ين�شد له يف احلال مائة ق�صيدة ،والق�صيدة (من ع�شرين �إىل مائة بيت) فتعب
امل�ستمع قبل املن�شد».
�إىل �أن قال« :ومل يكن للعرب يف �أول الأمر �إال تلك الآداب .ثم ملا ات�سعت
لهم دوائر الفتوحات ،واختلطوا بالأمم الذين �سبقوهم يف احل�ضارة ات�سع لهم نطاق
املعارف ،ف�أخذوا من اليونان ت�آليف �أر�سطو و�شرحوها ب�إمعان نظر ،لكن من �سوء
البخت مل ي�أخذوا الفل�سفة من كتب اليونان الأ�صلية ،و�إمنا تعلموها من الكتب
املرتجمة بلغة �أهل ال�شام ،فهم ترجموا املرتجمة ،فلذلك ملا نقلها الفيل�سوف
العربي حفيد ابن ر�شد �إىل �أوروبا يف القرون املتو�سطة ،وجد بها من التحريف
�أكرث مما وقع فيها �أو ًال».
«و�أما العلوم الريا�ضية فقد �صادف فيها العرب املرمى .والف�ضل يف ذلك
للعلماء الذين جلبهم اخلليفة امل�أمون من الق�سطنطينية .ويف �أوائل القرن التا�سع
امل�سيحي �أمر اخلليفة املذكور عاملني من فلكية بغداد� ،أن يقي�سا م�سافة درجة واحدة
من خط الطول ،ب�صحراء �سنجار ،ويزناها ليثبت بذلك تكوير الأر�ض بامل�شاهدة،
وقد تبني ذلك باختالف ارتفاع القطب ال�شمايل عن طريف اخلط املقي�س».
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وقد �شرح العرب كتاب �إقليد�س وهذبوا زيج بطليمو�س ،وحرروا ح�ساب
تعريج منطقة الربوج ،كما حرروا الفرق بني �أوقات االعتدال ،والفرق بني ال�سنني
ال�شم�سية والزمنية ،فوجدوا بني ال�سنة ال�شم�سية وال�سنة الزمنية عدة دقائق.
واخرتعوا للتحريرات �آالت جديدة� ،إىل غري ذلك مما يدل على ما للعرب من
قابلية العلوم الريا�ضية .ومنهم حازت مدينة �سمرقند قبل �أوروبا بكثري حمل ر�صد
عجيب».
«�أما ما ين�سب للعرب من اخرتاع اجلرب واملقابلة ،والأرقام احل�سابية امل�سماة
عندنا بالأرقام العربية فلم يثبت ،بل �إمنا تعلموا ذلك مع فل�سفة �أر�سطو بالتلقي من
غريهم .وهي من العلوم التي وجدوها ب�إ�سكندرية.
وميكن �أنهم نقلوا �إلينا على ذلك الوجه البو�صلة� ،أي بيت الإبرة والبارود
الذي تعلموه من �أهل ال�صني ،كما يعرتف لهم �أهل �أوروبا مبزية اخرتاع الكاغد
من القما�ش ،وبذلك كرثت الكتب ودنت �أ�سعارها ،و�سهل الطبع وتوفرت نتائجه
بعد وجوده.
أي�ضا مبعرفة الطب الذي كانوا تلقوه من كتب اليونان،
«وقد ا�شتهر العرب � ً
والبن ر�شد تعليقات عديدة على كتب جالينو�س �شاهدة مبا ذكر .ومن فال�سفتهم
عدة �أ�شخا�ص �صاروا يف وقت واحد حكماء و�أطباء م�شاهري ،مثل �أبي علي بن
�سينا املتوفى �سنة �ست وع�شرين و�أربعمائة هجرية ،وابن ر�شد املذكور .وقد بلغوا

39

التنظيمات

39

من ال�شهرة �إىل حيث �صار �أعدا�ؤهم يف ذلك الوقت يرغبون يف معاجلتهم �إياهم،
كما يحكي �أن بع�ض ملوك ق�سطلية كان اعرتاه مر�ض اال�ست�سقاء ،فا�شتهى �أن
تكون معاجلته بقرطبة ،وح�صل من لطف اخلليفة على الإذن يف �أن يذهب ويداويه
امل�سلمون .ومن م�آثر حكماء العرب كيفية تقطري املياه ،وا�ستعمال الرواند( )1و�أدوية
كثرية».
«ومن العلوم التي لهم الف�ضل فيها اجلغرافيا ،و�سبب تقدمهم فيها �أن
ات�ساع فتوحاتهم ،ورغبتهم يف الأ�سفار اخلطرية ال فرتا�ض احلج عليهم� ،أنتجت
لهم املعرفة بكثري من البلدان ال�شا�سعة ،التي مل ي�صل �إليها �أهل �أوروبا� ،أو ن�سوها
بعدما كانت معروفة لهم .ومن م�شاهريهم يف هذا ال َف ّن �أبو الفداء ،وامل�سعودي
والإدري�سي ،وهذا الأخري هو الذي ا�ستدعاه روجري ملك �صقلية ،و�ألف عنده
كتابه الغريب الذي �سماه «نزهة امل�شتاق».
«و�أما علم التاريخ فمن ت�آليفهم فيه تاريخا امل�سعودي و�أبي الفداء
املذكورين ،وتاريخ املقريزي ،غري �أنها تواريخ خمت�صة ب�أبناء جن�سهم ،وقل �أن
يوجد بها الكريتيك( ،مبعنى �أنهم ال ي�سربون منقوالتهم مب�سبار العقل  -كما �أ�شار
�إىل ذلك ابن خلدون) «وال يخرجون عن دائرة الوقائع املجردة» .وال �سبب لذلك
�إال ما حكاه �سدليو يف تاريخه الآتي ذكره من �أن وجود الت�سلط يف امللوك يف
(	)1الراوند :نبات ُي�ستعمل يف العالج( .م).
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بلدان امل�شرق ،هو الذي كان مينع امل�ؤرخني من �شرح جميع الوقائع ،ببيان �أ�سبابها؛
للخطر الذي يلحقهم يف حكاية احلق.
«و�أما �صناعة الأر�شتكتور � -أي هند�سة البناء  -يف ا�صطناع الهيئات فلم
ي�شتغل العرب منها �إال مبا يرجع �إىل �إتقان الأبنية ،حيث كانت �شريعتهم متنع
الت�صوير .على �أن البناء نف�سه مل تظهر لهم فيه اخرتاعات غريبة ،فالأ�صل عندهم
يف الأقوا�س املرفوعة على الأ�سطوانات �أن تكون �أكرب من ن�صف دائرة ،وهذا
ال�شكل �أخذوه من �أبنية البزنتيني ،وهم �أمة من اليونان».
واعتا�ض العرب عن ال�صور الدهنية واملج�سدة التزيني بالنق�ش امل�سمى
عندهم بنق�ش حديدة .وكان يف الأ�صل ر�سو ًما لها مدلوالت ،ثم �صار جمرد
خطوط متقاطعة �شبيهة باحلروف العربية التي ميكن �أن ي�صور منها �أ�شكال جيدة
وكثريا ما نتعجب من �إتقان تلك احلروف حني نراها على الزرابي والأقم�شة
ظريفةً ،
امل�شرقية».
الفوارات ،والتزويق بالذهب والأحجار
ومن م�آثر العرب ا�صطناع اجلوابي َّ
الثمينة كاملرمر ،التي كانوا يجلبونها من امل�شرق ،ومن مقاطع �إ�سبانيا اجلنوبية.
ومن �أ�شهر �أبنيتهم اجلامع العظيم الذي بناه عبد الرحمن الأول بقرطبة ،وكان به
�ألف وثالث وت�سعون �أ�سطوانة ،و�أربعة �آالف و�سبعمائة قنديل .ثم ق�صر الزهراء
الذي ال يت�أخر عن اجلامع املذكور يف العظم ،وقد بناه عبد الرحمن الثالث على
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�شاطئ الوادي الكبري ،وبه ينبوع عظيم يفور منه �شبه باقة من الزئبق ،ثم ينعك�س
يف ق�صعة من املرمر .ومن بديع �أبنيتهم حمراء غرناطة التي هي يف �آن واحد ق�صر
وخ�صو�صا
وح�صن ،وبها عدة �أمور ت�صلح �أن تكون مثا ًال للطافة البناء وح�سنه،
ً
و�سطها امل�سمى ببطحاء الأ�سود».
«و�أما التجارة فقد كان للعرب ح�سن رغبة يف �سائر الأوقات ،ثم ملا امتدت
�سلطنتهم من البرييني  -وهي جبال بني فرن�سا و�إ�سبانيا � -إىل جبال همالي
(التي ب�أق�صى �شمال الهند)� ،صاروا �أكرب جتار الأر�ض».
«و�أما الفالحة فال يعلم لهم نظري فيها؛ �إذ لي�س لغريهم ما لهم من االقتدار
على جلب املياه ،وتوزيعها بلطف يف مزراعهم الوا�سعة حتت �شم�سهم املحرقة،
ف�سريتهم يف ذلك ،ال�سائر بها �إىل الآن �أهل بلن�سية ،رو�ضة �إ�سبانيا� ،صاحلة �أن
جنعلها �أ�سوة نقتدي بها يف فالحتنا الفرن�ساوية».
«و�أما ال�صناعات ف�إن العرب تعلموا جميعها ملا دخلوا بلدان الرومانيني
العظيمة ،حتى �صاروا �أحذق �أربابها ،وكفاهم �شهرة يف ذلك �سالح طليطلة التي
كانت حتت �سلطانهم ب�إ�سبانيا ،وحريريات غرناطة ،واجلوخ( )1الأزرق والأخ�ضر
مبدينة كون�سة ،وال�سروج واحلروج واجللود بقرطبة .وكان �أهل �أوروبا ي�شرتون
(	)1اجلوخ :نوع من �أنواع الن�سيج( .م).
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هذه املهمات ب�أعلى ثمن ،ويتناف�سون فيها مع �شدة نفرتهم من �أهلها املخالفني
لديانتهم».
«وباجلملة فقد بلغت �إ�سبانيا من العمران �إىل هذه ال�شهرة ،يف القرون الأوىل
من مدة اخللفاء! حيث كانت الفنت عنها �أ�سكن من امل�شرق .وقد تزايد منو �سكانها
�إىل �أن �صار مبدينة قرطبة وحدها نحو مائتي �ألف ( )200.000دار ،و�ستمائة ()600
عموميا ،وت�سعمائة ()900
مكتبا
جامع ،وخم�سني ( )50مار�ستانًا ،وثمانني (ً )80
ًّ
حمام ،ومليون ( )1.000.000نف�س».
إجماليا للتمدن الذي ن�شره العرب من �شاطئ تاج  -وهو
«فهاك برنا ً
جما � ًّ
واد كبري ب�إ�سبانيا � -إىل وادي هندو�س بالهند متدنًا يكاد يخطف نوره الأب�صار،
معر�ضا للعطب».
ولكنه ل�سرعة منوه كان ً
قال« :ومتدن �أوروبا اليوم كان �أبط�أ يف النمو ،ولكنهم ح�صلوا بعد انقالبات
وك�سوفات على ما ميكن به طول البقاء املعتاد يف كل بطيء النمو».
وقال يف بيان امتداد ملك العرب« :قد امتد ملكهم يف ظرف مائة ()100

�سنة من ظهور الإ�سالم ،مثلما ميتد عظيم اخللقة فاحتًا ذراعيه اللتقاط كل �شيء،
فبلغ من �أق�صى الهند �إىل جبال برييني الكائنة بني فرن�سا و�إ�سبانيا .وقدر امتداد
هذا امللك من �سبع ع�شرة مائة (� )1700إىل ثماين ع�شرة مائة ( )1800فر�سخ( .)1ومل
( )1فر�سخ :وحدة م�سافة تقدر بنحو �أربعة كيلومرتات( .م).
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يبلغ هذا املبلغ دولة من الدول املا�ضية ،وقد ا�ستمرت الديانة والل�سان و�أحكام
القر�آن نافذة يف غالب البلدان التي فتحوها ،واغتنمت منهم �أوروبا يف القرون
املتو�سطة مكت�شفات و�صنائع وعلو ًما ،و�إن كان منها ما �أخذوه من غريهم ،لكن
لهم الف�ضل يف تهذيب ذلك وتخليده بعدهم».
«ثم يف الن�صف الثاين من القرن العا�شر امل�سيحي توجه الراهب الفرن�ساوي
جربري ،الذي جل�س على الكر�سي البابوي با�سم �سلف�سرت الثاين� ،إىل م�سلمي
�إ�سبانيا ،وقر�أ هناك علم اجلرب والفلك ،و�أجرى لأهل �أوروبا الن�صرانية منه ًال
جدي ًدا من معارف العرب ،وجمع خزانة جليلة من الكتب ،و�صنع كرتي ال�سماء
والأر�ض» .انتهى ما �أمكن تلخي�صه من كالم الوزير امل�شار �إليه.
ويف تاريخ العرب ل�سدليو ،مدر�س علوم التاريخ ب�إحدى مدار�س فرن�سا،
و�أحد �أع�ضاء جمعية املعارف بها ما معناه�« :إين منذ مدة طويلة تنيف على
الع�شرين �سنة م�شتغل ببيان مزايا العرب على غريهم من الأمم ،فيما يتعلق
بالعلوم والتقدم يف التمدن مدة قرون متطاوية ،من �أيام اليونان بالإ�سكندرية �إىل
�أيام الع�صر اجلديد .فلزمني �أن �أجمع ما تي�سر يل من الأدلة على عظم هذه الأمة
التي مل يعرف قدرها �إىل الآن ،و�أعر�ضه على ما لغريي ممن تكلم عليها ،فيت�أ�س�س
عموميا ،و�إن كان ذلك مما ال تفي به طاقة �إن�سان واحد».
ً
تاريخا لها ًّ
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«وقبل ال�شروع يف ذلك ،على وجه االخت�صار ،يلزمني �أن �أندب النا�س
�إىل الت�أمل يف �أحوال هذا اجلن�س ،الذي كان كثري الفتوحات ،عدمي اال�ستيالء
عليه يف �سائر مغازيه ،ومل يزل مدة �أربعة �آالف (� )4000سنة على حال واحد يف
اكت�ساب الف�ضائل واملزايا التي متيز بها على غريه ،والرتاتيب والعادات اخلا�صة
به».
ومن حجج ذلك �أن الوقت الذي كانت فيه املمالك القدمية يف مبد إ�
قادرا على الإغارة على
تكوينها ذات حرية ،كان هذا اجلن�س �إذ ذاك ً
قائما بنف�سهً ،
غريه .فقد كانت ملوك م�صر وبابل من ذلك اجلن�س مدة ت�سعة ع�شر ( )19قرنًا
قبل التاريخ امل�سيحي .ثم بعد �أن رجع �إىل حدوده الأ�صلية دافع عن نف�سه �سلطة
الفراعنة وملوك ال�شام ،وامتنع من ت�سلط قري�س و�إ�سكندر ،ودام يف ا�ستقالله �ضد
الرومان الذين كانوا ملكوا الدنيا».
«وبعد ظهور النبي  الذي جمع قبائل العرب �أمة واحدة ،تق�صد مق�ص ًدا
واح ًدا ،ظهرت للعيان �أمة كبرية مدت جناح ملكها من نهر طاج يف �إ�سبانيا �إىل
نهر القاجن يف الهند ،ورفعت على منار الإ�شادة �أعالم التمدن يف �أقطار الأر�ض �أيام
كانت �أوروبا مظلمة بجهاالت �أهلها يف القرون املتو�سطة ،ك�أنها ن�سيت باملرة ما كان
عندها من التمدن الروماين واليوناين».
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«وبعد انق�سام ممالك الإ�سالم مل تتعطل العلوم والآداب التي نتجت على
�أيديهم ،ف�إن خلفاء بغداد وقرطبة وم�صر ،و�إن �ضعفت قوتهم امللكية وال�سيا�سية،
ف�إن �سلطنتهم الروحانية مل تزل قوية يف كل جهة؛ الجتهادهم يف تو�سيع دوائرها
بقدر طاقاتهم».
وقد نال الن�صارى ،الذين ا�ستطاعوا �إخراج العرب من �إ�سبانيا باخللطة معهم
يف احلروب ،معارفهم و�صنائعهم واخرتاعاتهم .ثم املغل والرتك الذين ت�سلطوا
على �آ�سيا وتداولوها كانوا َخ َد َمة يف العلوم ملن تغلبوا عليه من فرق العرب».
«و�إىل الآن مل نطَّ لع يف �أوروبا على الأ�صول  -التي تبني لنا عادات العرب-
اطال ًعا تا ًّما؛ �إذ مل يعرف عندنا من تواريخهم �إال تواريخ �أبي الفداء و�أبي الفرج
واملقريزي وابن الأثري ،ونبذة من تاريخ ابن خلدون .وجنهل باملرة تواريخ كثرية نود
كافيا يف رد غلط من
لو جند من يرتجمها لنا ،و�إن كان املقدار الذي ح�صل عندنا ً
غلط من �أهل �أوروبا يف �ش�أن العرب».
«ثم �إين ذكرت يف تاريخنا هذا ما يتعلق بفتوحات اخللفاء الأولني ،وبتاريخ
دولة بني �أمية بدم�شق وقرطبة ،وبتاريخ دولة بني العبا�س ببغداد ،والفاطميني
مب�صر ،وبانق�سام املمالك الإ�سالمية بامل�شرق بعد ت�سلط الرتك واملغل عليهم،
فبينت جميع ذلك بقدر الطاقة ،وزدت عليه �شي ًئا مل يوجد يف التواريخ ال�سالفة،
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وهو برنامج التمدن العربي الذي قد تو�شجت عروقه يف الدنيا القدمية ،وا�ستمرت
�آثاره ظاهرة �إىل الآن لكل من يبحث باجلد عن �أ�صل املعارف منا».
باجلد يف
«ويف �أوائل القرن الثامن من تاريخنا تبدل ولوعهم بالفتوحات ّ
املعارف والعلوم ،فكانت �إذ ذاك قرطبة وم�صر وطليطلة وفا�س والرقة و�أ�صفهان
و�سمرقند تت�سابق يف ميدان العلوم مع بغداد حتت بني العبا�س ،وترجمت يف
تلك املدة كتب اليونان ،وقرئت باملدار�س و�شرحت ،و�سرت حركات عقولهم يف
جميع مواد املعارف الإن�سانية ،فنتج عنها من االخرتاعات الغريبة ما �شاع �صيته
يف �أوروبا».
فتبني بال �إ�شكال �أن العرب هم �أ�ساتذنا بال �إنكار؛ لكونهم جمعوا الأدوات
امل�ؤ�س�سة عليها تواريخنا املتو�سطة ،وبد�ؤوا بكتابة الرحالت ،واخرتعوا الت�أليف يف
حتد.
تاريخ وفيات الأعيان ،وو�صلوا يف �صناعة اليد �إىل غاية ال ّ
وبقية �آثار �أبنيتهم مما يدل على ات�ساع معارفهم ،وكذلك اخرتاعاتهم الغريبة
تزيد بيانًا لف�ضائلهم التي مل ينزلوا بها �إىل الآن منزلتهم التي ي�ستحقونها ب�سببها؛
ف�إن علوم الفيزيك والطب ،والتاريخ الطبيعي ،والكيمياء والفالحة ،ملا جاءت يف
�أيديهم ازداد فيها الغريب ،مع كونها من املح�سو�سات التي ال ت�صرف لها هممهم
�صرفًا تا ًّما .فكيف بالعلوم العقلية التي اجتهدوا فيها اجتها ًدا يفوق احلد من مبد�أ
القرن التا�سع (� )9إىل انتهاء القرن اخلام�س ع�شر()15؟».
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«ثم نقول :ما ن�سبة ما عرفناه الآن منهم ببحثنا �إىل ما بقي جمهو ًال لنا من
ذلك؟».
«وباجلملة فالعرب هم منبع معارفنا ،ومل نزل �إىل الآن نطلع على �أ�شياء من
خمرتاعاتهم التي كانت من�سوبة لغريهم كلما قر�أنا كتبهم».
ثم قال يف �ش�أن التمدن العربي�« :إنهم كانوا يف القرون املتو�سطة خمت�صني
بالعلوم من بني �سائر الأمم ،وانق�شعت ب�سببهم �سحائب الرببرية التي امتدت على
�أوروبا حني اختل نظامها بفتوحات املتوح�شني ،ورجعوا �إىل الفح�ص عن ينابيع
العلوم القدمية ،ومل يكفهم االحتفاظ على كنوزها التي عرثوا عليها بل اجتهدوا
يف تو�سيع دوائرها ،وفتحوا طرقًا جديدة لت�أ ّمل العقول يف عجائبها.
ثم ا�ست�شهد بقول �إ�سكندر همبلط�« :إن العرب خلقهم اهلل ليكونوا وا�سطة
بني الأمم املنت�شرة من �شواطئ نهر الفرات �إىل الوادي الكبري ب�إ�سبانيا ،وبني العلوم
و�أ�سباب التمدن ،فتناولتها الأمم على �أيديهم؛ لأن لهم مبقت�ضى طبيعتهم حركة
أثريا ال ي�شتبه بغريه ،فكانوا يف طبيعتهم خمالفني لبني
تخ�صهم �أثرت يف الدنيا ت� ً
�إ�سرائيل الذين ال يطيقون ُخلْطَ ة �أحد من النا�س ،فيخالطون غريهم من غري �أن
يختلطوا به ،وال يتبدل طبعهم بكرثة املخالطة ،وال ين�سون �أ�صلهم الذي خرجوا
منه .وما �أخذت �أمم �أملانيا يف التمدن �إال بعد مدة طويلة من فتوحاتهم ،بخالف
العرب؛ ف�إنهم كانوا يحملون التمدن معهم ،فحيثما حلوا حل معهم .فيبثون يف
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النا�س دينهم وعلومهم ولغتهم ال�شريفة .وتهذيباتهم و�أ�شعارهم ال�شهرية التي هي
�أ�سا�س بنى عليه املن�سقر والرتبدور �أ�شعارهم».
ثم قال بعد ذلك« :ونعود الآن فنقول� :إنه ثبت عندنا مبا �صنفه العرب
واخرتعوه ،رجحان عقولهم الغريب يف ذلك الوقت الذي و�صل �صيته �إىل
�أوروبا الن�صرانية ،وهذا حجة على �أنهم كما قال غرينا ،ونحن نعرتف بهم �أ�ساتذنا
ومعلمونا .انتهى املق�صود منه.
ثم �إن الدولة الإ�سالمية �أخذت يف الرتاجع ملا انق�سمت �إىل دول ثالث:
«الدولة العبا�سية ببغداد وامل�شرق ،ودولة الفاطميني مب�صر و�إفريقية ،ودولة الأمويني
خ�صو�صا
بالأندل�س .ثم تكاثرت احلروب الداخلية ،وانق�سمت تلك الدول
ً
الأندل�سية؛ ف�إنها �صارت ملوك طوائف ،وحتقق فيها قول القائل:
َاب َ�س ْل َط َن ٍة فيِ َغري َم ْو ِ�ض ِع َها
�أَ ْلق ُ

َاخ ًـا َ�ص ْو َل َة الأَ َ�س ِد
هر َي ْح ِكي ا ْن ِتف َ
َكا ِل ّ

وموجب ذلك التفرق تعار�ض الأغرا�ض وال�شهوات من الأمراء والثوار،
الذين مل يعتربوا ما يف االنق�سام من امل�ضار على اجلميع ،حتى ن�ش�أ عن ذلك
خروج الأندل�س من يد الإ�سالم.
ووقع من اخللل يف بقية املمالك ما تفاقم �ضرره ،لوال �أن تالفى
الأمر  -بت�أييد اهلل � -سالطني �آل عثمان الكرام ،فجمعوا غالب املمالك
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الإ�سالمية حتت رعاية �سلطنتهم العادلة ،التي ت�أ�س�ست �سنة �ستمائة وت�سع
وت�سعني ( )699من الهجرة النبوية (1299م) ،فرتاجع للأمة عزها بح�سن تدبريهم،
واحرتامهم لل�شريعة امل�صونة بحفظ حقوق الرعية ،وبفتوحاتهم اجلليلة املُذَ كِّ َرة
خ�صو�صا يف مدة
بفتوحات اخللفاء الرا�شدين ،وارتقائهم يف �سلم التمدن،
ً
ال�سلطان �سليمان ابن ال�سلطان �سليم يف �أوائل املائة العا�شرة؛ حيث بادر لقطع
الذرائع التي يتوقع ب�سببها وقوع اخللل يف املمالك ،مبا رتبه من قانونه النافع الذي
ا�ستعان فيه بالعلماء العاملني ،وعقالء رجال دولته ،وجعل مداره على �إناطة تدبري
امللك بعهدة العلماء والوزراء ،ومتكينهم من تعقب الأمراء وال�سالطني �إن حادوا.
وذلك �أن ُمل َْك الإ�سالم م�ؤ�س�س على ال�شرع ،الذي من �أ�صوله امل�شار �إليها
�ساب ًقا وجوب امل�شورة ،وتغيري املنكر ،والعلماء �أعرف النا�س به ،كما �أن الوزراء
�أعرف بال�سيا�سة ومقت�ضيات الأحوال .ف�إذا اطلع العلماء والوزراء على �شيء
يخالف ال�شريعة والقانون اخلادم لها فعلوا ما تقت�ضيه الديانة من تغيري املنكر،
بالقول �أو ًال ،ف�إن �أفاد ح�صل املق�صود ،و�إال �أخربوا �أعيان اجلند ب�أن وعظهم مل
ينفع ،وبَينََّ يف القانون املذكور ما ي�ؤول �إليه الأمر �إذا �صمم ال�سلطان على �أن ينفذ
مراده و�إن خالف امل�صلحة ،وهو �أنه ُيخلع و ُيوَلىَّ غريه من البيت امللكي .و�أخذ
على ذلك العهود واملواثيق من العلماء ورجال الدولة.
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وا�ستمر العمل على ذلك فكانت منزلة العلماء والوزراء بالدولة مبقت�ضى
هذا القانون يف االحت�ساب على �سرية ال�سالطني كمنزلة وكالء العامة يف �أوروبا
الآتي بيانهم ،بل هي �أعظم ،باعتبار �أن الوازع الدنيوي الداعي �إىل االحت�ساب
مت�أيد بالوازع الديني عندنا ،فبذلك القانون امل�شار �إليه ا�ستدمي جناح الدولة وح�سن
�سريتها.
ثم �إنها �أخذت يف الت�أخر والنق�ص ملا ق�صرت يف �إجراء امل�صالح امللكية على
مقت�ضى ال�شرع والقوانني ال�سيا�سية ،وعدمت التحري يف انتخاب �أرباب اخلطط
املعتربة ،فت�صرف بع�ضهم بح�سب الفوائد ال�شخ�صية ،ال باعتبار م�صلحة الدولة
والرعية� ،إىل �أن دخل يف ع�سكر االنك�شارية( )1من �أف�سد ح�سن نظامهم ،وخلخل
طاعتهم حتى تداخلوا فيما لي�س لهم من �أحوال امللك ،وحريوا راحة ال�سكان
بظلمهم املتنوع ،بعد �أن كان ي�ضرب املثل بطاعتهم كما ي�ضرب ب�شجاعتهم يف
ميادين احلرب.
فن�ش�أ من جمموع هاته الأمور و�أمثالها اال�ضطراب يف اململكة ،واغتنم والة
املمالك البعيدة الفر�صة يف االمتناع من االنقياد لأوامر الدولة ،و�أطلقوا � ِأع َّنة
الأغرا�ض وال�شهوات.
�صغارا ،و ُيربون يف مع�سكرات خا�صة .وكانوا ميتازون
(	)1االنك�شارية  :فرقة من اجلنود العثمانيني كانوا ُيختارون ً
بال�شجاعة وال�صرب( .م).
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والتج�أ الكثري من �أهل الذمة �إىل االحتماء بالأجانب؛ لأن الإن�سان �إذا
انقطع �أمله من حماية �شريعة الوطن لنف�سه وعر�ضه وماله ،ي�سهل عليه االحتماء
قادرا على حمايته ،ورمبا ي�سعى يف الأ�سباب التي ميكن بها ت�سلط حاميه
مبن يراه ً
وخ�صو�صا من مل يكن بينه وبني الدولة احتاد يف اجلن�س والديانة.
على اململكة،
ً
ومبثل هاته امل�ضار النا�شئة عن ت�صرف الوالة بدون قيد �شرعي �أو �سيا�سي
تي�سر للأجانب التداخل يف �أحوال اململكة ،و�إف�ساد �سيا�ستها مبا ينا�سب �أغرا�ضهم،
حتى ن�ش�أت حروب �أهلية يف عدة جهات من اململكة ،دامت مدة طويلة ،و�أفنت
نفو�سا و�أمو ً
اال كثرية .وت�سبب عنها خروج ممالك معتربة من يد الدولة ،ووقع
ً
من اخللل يف باقيها ما عظم �ضرره ،لوال تدارك املرحوم ال�سلطان حممود وولديه
املرحوم ال�سلطان عبد املجيد وامل�ؤيد ال�سلطان عبد العزيز  -دام عزه:
 بتعوي�ض الأول ع�ساكر االنك�شارية بالع�سكر النظامي ،وقطع دابر �أمراء الإياالتامل�سماة عندهم بالداربي ،فانقطعت بذلك املظامل النا�شئة يف ذينك الفريقني.
 و�ضبط الثاين لل�سيا�سية ال�شرعية بالتنظيمات اخلريية ،التي هي �أ�سا�ست�صرفات الدولة يف احلال ،ب�إعانة من رجال الدولة وعلمائها العاملني �سنة �ألف
ومائتني وخم�س وخم�سني (1839( )1255م).
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 ثم باجتهاد الثالث � -أيده اهلل  -يف مت�شيتها وتهذيبها ،و�إ�ضافة ما تظهر لياقتهأخريا يف �إدارة م�صالح الإياالت
بالأحوال مبقت�ضى جتريبها ،كالقانون الذي رتبه � ً
الذي ي�ؤ ّمل منه م�صالح جمة.
كليا ،حتى
وقد كانت العامة يف مبد�أ الأمر �أنكرت تلك التنظيمات � ً
إنكارا ًّ
ظهر يف بع�ض جهات اململكة مبادئ اال�ضطراب.
و�سبب ذلك �أن عمال تلك اجلهات وغريهم ممن له فائدة يف الت�صرف بال
قيد وال احت�ساب ،ملا تيقنوا �أن �إجراء الإدارة والأحكام على مقت�ضى التنظيمات
ّمما يخل بفوائدهم ال�شخ�صية ،د�سوا للعامة من قول الزور والغ�ش ما ينفرهم منها،
مثل قولهم« :هذا �شرع جديد خمالف ل�شريعة الإ�سالم».
و�أعانهم على ذلك من كان له من الدول الأوروباوية فائدة يف عدم جناح
�سعي الدولة يف حت�سني �أحوال ممالكها.
العلية ِع َو�ضَ �أن تغتنم تلك الفر�صة ،وترجع �إىل ا�ستبدادها  -كما
فالدولة ّ
وقع يف بع�ض املمالك � -أكذبت تلك الظنون الفا�سدة ب�إر�سال فخر علماء ذلك
املقد�س عارف بك� ،إىل جهات اال�ضطراب
الع�صر و�أتقاهم� ،أعني �شيخ الإ�سالم َّ
لوعظ النا�س ،و�أمرهم بالطاعة واالمتثال ،فخطب بذلك على املنابر ،وبني للنا�س
�أن تلك التنظيمات لي�ست خارجة عن املنهج ال�شرعي ،وما هي �إال �ضبط
لل�سيا�سات ال�شرعية التي كانت �أُهملت ،و�أن الداعي �إليها لي�س �إال حت�سني �إدارة
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اململكة وحفظ حقوق الأمة يف النف�س والعر�ض واملال ،وكف الأيدي اجلائرة من
الوالة ونحو ذلك من امل�صالح ،فانقادت الرعية عند ذلك ،و�سكنت ،وا�ستمر
العمل بالتنظيمات يف �سائر اجلهات بقدر الإمكان.
و�أنت خبري ب�أن مثل هذا احلَب( )1الذي �سارت مب�آثره الركبان ،و�شهد له
خ�صو�صا فخر القطر الإفريقي ،وفجر
بالعلم والعمل جهابذة �أرباب العرفان،
ً
الر�شاد احلقيقي ،من بلغ �صوت �صيته م�سامع �سائر النواحي ،الأ�ستاذ العالمة
�سيدي �إبراهيم الرياحي ،لو مل ير م�ساغًا لهذه التنظيمات ما خطب بها على
املنابر ،وال كان على تقريرها �أحزم مثابر .ومن ت�أملها بعني الإن�صاف ،مل يجد يف
ح�سنها ولياقتها مثار خالف ،بل جزم ب�أنها قوام اال�ستقامة ،والو�سيلة التي ي�ستعاد
بها ما كان للدولة من العز والفخامة.
وهذا ال�صنع اجلميل الذي �صدر من ه�ؤالء ال�سالطني العظام ،مع ما
ح�صل به من حت�سني حال الدولة والرعايا ،مما ال ي�سع املن�صف �إنكاره بالن�سبة ملا
كان قبل ،مل يقنع حزبًا من امل�سلمني مع الرعايا من غريهم ،بل مل يزالوا يطلبون
من الدولة �إطالق احلرية مبقت�ضى قوانني يكون ت�أ�سي�سها وحمايتها من جمل�س
ا�شتد �إحلاحهم يف
مركب من �أع�ضاء تنتخبهم الأهايل ،ويف هذه املدة الأخرية ّ
طلب ذلك ح�سبما ت�ضمنته �صحف الأخبار.
(	)1احلَبرْ  :العامل ال�صالح( .م).
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ونحن و�إن مل نطلع على �أحوال �إدارة اململكة العثمانية يف احلال ،ال �سيما
يف كيفية �إجراء تلك التنظيمات ،اطال ًعا ميكننا معه معرفة �صحة الأ�سباب التي
يتظلم منها الفريق املذكور �أو عدم �صحتها ،ف�إنا ُن َ�س ِّلم �أن هذا املطلب الذي طلبوه
هو من �أعظم الو�سائل يف حفظ نظام الدول ،وقوة �شوكته ،ومنو عمران ممالكها،
أي�ضا �أن مق�صد امل�سلمني
ورفاهية رعاياها،
خ�صو�صا يف هذه الأزمان .كما ن�سلم � ً
ً
من �أهل احلزب املذكور بطلبهم لمَِا ذ ُِك َر �إمنا هو �إ�صالح الدولة والرعية.
لكن لنا �أن ن�س�ألهم :هل ثبت عندهم �أن مق�صد غريهم ممن معهم موافق
ملق�صدهم ،حتى حت�صل لهم الثقة بهم ،وي�صدر منهم ما ذكر؟
ف�إ َّنا نرى خالف ذلك منهم ،مبا دلت عليه القرائن من �أن مراد �أكرثهم �إمنا
التف�صي( )1عن �سلطة الدولة العثمانية؛ حيث مل يظهر منهم بعد نيل احلرية
هو ِّ
املوجودة الآن �شيء من �أمارات الن�صح للدولة ،بل رمبا �أظهروا حب النزوع �إىل
بني جن�سهم ،بالتظلم من ت�صرفاتها وا�ستثارة مبادئ احلرية معها؛ وذلك ال�ستمرار
احلمية يف �صدورهم لأغرا�ض له ال تخفى.
�إف�ساد الأجنبي لهم ،وزرعه بذر ّ
فرمبا كان ت�أ�سي�س احلرية على الوجه املطلوب �آن ًفا ،قبل التب�صر يف العواقب،
مما ي�سهل غر�ضهم املذكور؛ �إذ من لوازم هذه احلرية ت�ساوي الرعايا يف �سائر احلقوق
	التف�صي :التخل�ص( .م).
(ِّ )1
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ال�سيا�سية ،التي منها اخلطط ال�سامية ،مع �أن من ال�شروط املعتربة يف �إعطاء تلك
احلرية تواط�ؤ جميع الرعايا على م�صلحة اململكة ،وتقوية �شوكة دولتها.
ولأقل من هذا ال�سبب امتنع بع�ض الدول الأوروباوية من �إطالق احلرية
حتا�شيا من حتزب بع�ض الرعايا على تبديل العائلة امللكية  -كما
امل�شار �إليهاً ،
�سي�أتي بيانه عند الكالم على حرية �أوروبا  -ف�إذا �ساغ االمتناع مع كون البدل
املتوقع من جن�س املبدل منه ،فلأن ي�سوغ هذا مع كونه من غري اجلن�س �أحرى
و�أوىل.
أي�ضا ف�إن رعايا الدولة ينق�سمون �إىل عدة �أجنا�س خمتلفة الأديان واللغات
و� ً
والعادات ،وغالبهم يجهل اللغة الرتكية التي هي لغة الدولة ،بل يجهلون لغة
بع�ضهم وبحيث تع�سر املفاو�ضة بينهم لو ركب جمل�س من جميع طوائفهم ،وال
يتي�سر �إعطاء احلرية للبع�ض دون البع�ض؛ ملا ين�ش�أ عن ذلك من الهرج.
فيجب �أن ُتعترب حالة ه�ؤالء الرعايا من �أعظم العوائق عن ت�أ�سي�س احلرية
على الوجه املطلوب بالدولة العثمانية.
فمن اعترب ما �أ�شرنا �إليه ال ي�سوغ له �أن يوجه اللوم على الدولة يف توقفها
�إىل الآن عن �إعطاء احلرية املطلقة ،وت�أ�سي�س املجل�س املذكور ،و�إن كان ما ذكرناه
ال يرفع عنها وجود االجتهاد يف قطع تلك العوائق التي يكون ح�سمها  -بعون
اهلل تعاىل  -من م�آثر خليفة الع�صر( )1الذي رفع من �أعالم العدل ما انتك�س،
( )1يق�صد ال�سلطان عبد العزيز( .م).
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خوله اهلل من احلزم الناجح،
و�أحيا من ر�سوم اال�ستقامة ما اندر�س ،ف�إنا مبقت�ضى ما ّ
والر�أي الراجح ،ن�ؤمل �أن نرى منه  -ال �سيما بعد اطالعه على �أحوال �أوروبا
بالعيان ،وتطبيقها على ما كان معلو ًما لديه بالبيان  -مزيد العناية بكل ما يتي�سر به
�إطالق احلرية على الوجه الأكمل ،ب�إعانة رجال دولته وعلمائها املتعا�ضدين على
�إجناح م�صالح الدين والوطن ،والعارفني ب�أ�سباب التقدم ما ظهر منها وما بطن.
ثم �إن من عوائق جناح التنظيمات يف �سائر املمالك الإ�سالمية تقاع�س
الدول الأوروباوية عن �إدخال رعاياهم امل�ستوطنني بها ،حتت �أحكامها.
 ا�ستنا ًدا لل�شروط القدمية التي ال تليق بهذا الوقت ،بل ال ينبغي �أن ت�سمى�شروطًا النبنائها على ما يخل بال�شرط .وعلى فر�ض ت�سليم بع�ض ال�شروط وت�سليم
ما يوجب دوامها ،ف�إنهم ال يقفون عند ن�صها ،بل ي�ستخرجون منها ما لي�س فيها
مما هو ٍ
مناف حلقوق امل�ساواة بني الأمم ،وحلقوق �سلطنة الأر�ض على كل وارد لها،
مبعنى �أن من دخل مملكة من املمالك فال بد �أن جتري عليه �أحكامها.
وادعاء ب�أن معارف حكام الإ�سالم غري كافية حلفظ حقوق رعاياهم ،و�أن
كراهيتهم للن�صارى حتملهم على ا َحل ْيف( )1عليهم.
واجلواب عن الدعوى الأوىل� ،أن مدعيها ال ميكن �أن يظن به تعميمها يف
حكام امل�سلمني مطل ًقا� .أعني �سواء كانوا حكام �شريعة �أو �سيا�سة ،ملا هو معلوم
(	)1احل َْيف :الظلم( .م).
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خ�صو�صا من هو من�صف � -أن علماء �شريعة الإ�سالم يف غاية
عند كل عاقل -
ً
املعرفة ب�أحكامها �أ�صو ًال وفرو ًعا ،فلم يبق �إال �أن يريد هذا املدعي حكام ال�سيا�سة
منهم ،وهذا غري ُم َ�سلَّم؛ ملا هو ظاهر من بطالن دعوى من يدعي جهل جميع �أهل
مملكة من املمالك ،بحيث ال يوجد بها من يقوم ب�أعباء �أحكام تنظيماتها.
نعم هناك �شيء واحد ،وهو �أن جميع الأمور يف ابتدائها ،قبل التمرن عليها
واالعتياد بها ،يقع فيها نوع ا�ضطراب وارتباك حتى يح�صل اال�ستئنا�س بها،
وت�أخذ م�أخذها .وهذا �أمر طبيعي ال يقدح به يف التنظيمات ،ف�إنا نرى دول �أوروبا
مل تكن من �أول الأمر حا�صلة على هذا النجاح يف تنظيماتها امل�شاهد لها اليوم،
و�إمنا ح�صلت على ذلك بوا�سطة �إعانة ال�سكان لها على �إجرائها بعدم املخالفة
وال�شقاق؛ �إذ بدون ذلك ال يطمع يف احل�صول على �شيء من نتائجها .بل مل
نزل نرى �إىل الآن تفاوت الدول املذكورة يف تهذيب تنظيماتها ،ومعارف حكامها
وعفتهم .ومل مينع هذا التفاوت دخول املتقدم منهم فيها حتت �أحكام املت�أخر.
فلم يبق حينئذ �إال �أن نقول �إن هذه الدعوى جمرد توهم ،ولي�ست م�ستندة
�إىل �شيء من الأدلة والتجارب؛ لأنه مل يدخل �أحد من رعاياهم حتت �أحكام
تنظيماتها حتى يلحقه ال�ضرر منها ،بل لنا �أن نقول �إنها جمرد مكابرة.
و�أ َّما دعوى الكراهية فال يخفى �أنها بعد ت�سليمها م�شرتكة الإلزام؛ �إذ
أي�ضا حتملهم العداوة على احليف عليهم وقت
للم�سلمني �أن يظنوا �أن الن�صارى � ً
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حلولهم ببلدانهم ،لكن احلق �أن العداوة الدينية ال ت�ستميل احلاكم عن الإن�صاف
امل�ؤ�س�سة عليه ال�شريعة ،وعن الوقوف مع احلق حيث يجب ،حتى لو وجب على
احلاكم نف�سه لأن�صف طالبه منه كائ ًنا من كان ،عم ًال مبا هو من قواعد الدين،
يبق معه لإيثار النف�س �أثر؛ فقد ورد �أن زيد بن
الذي هو �أعظم وازع ،حتى مل َ
�سعنة جاء قبل �إ�سالمه يتقا�ضى من النبي  دي ًنا له ،فجذبه من ردائه حتى �أ َّثر
يف عاتقه ال�شريف ،ثم قال�« :إنكم يا بني عبد املطلب قوم ُمطْ ل» .فانتهزه عمر،
يتوخ الرفق يف الطلب ،فقال له ر�سول اهلل :
و�شدد عليه يف القول؛ حيث مل َّ
َّ
«�أنا وهو كنا �أحوج �إىل غري هذا منك يا عمر ،ت�أمرين بح�سن الق�ضاء ،وت�أمره
بح�سن التقا�ضي» ثم قال« :لقد بقي من �أجله ثالث» ،و�أمر عمر �أن يق�ضيه ماله
ويزيده ع�شرين �صا ًعا لمَِا َر َّو َعه ،فكان �سبب �إ�سالمه .
عليا كرم اهلل وجهه
وورد � ً
أي�ضا �أن ًّ
يهوديا �أتى عمر بن اخلطاب  يطلب ًّ
يف حق ،وكان َع ِل ٌّى عنده ،فقال له عمر :قم يا �أبا احل�سن واجل�س مع خ�صمك»،
فر�أي يف وجه علي الغ�ضب .فلما انف�صلت النازلة قال له عمر ما معناه« :تغ�ضب
لطلب �أن ت�ساوي خ�صمك!» فقال له علي :ما غ�ضبت لذلك ،و�إمنا كرهت
تكنيتك يل مبح�ضر خ�صمي».
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فاحلاكم �إذا كانت ديانته تلزمه االتباع لل�شريعة مبقت�ضى الوازع الديني،
واالقتداء مبن �سلف من اخللفاء الرا�شدين ،الذين هم جنوم االهتداء ،كيف يتوهم
منه ترجيح جانب امل�سلم على غريه؟!
وبعد هذا مل يبق ملن له �إن�صاف من الأوروباويني �أن ال يرى فيما ذكرناه
�ضمانة كافية حلفظ احلقوق ،كما �أنه ال يت�أتى له �أن يرى �إمكان �إجراء القوانني
على وجه يثمر النتائج املق�صودة منها ،مع امتناع بع�ض ال�سكان من امل�ساواة فيها،
ال �سيما واملمتنع بيده غالب ال�صناعات واملتاجر.
ثم �إنهم مل يكتفوا يف التعطيل بذلك االمتناع ،حتى �صار بع�ضهم ين ّفر
رعايا بع�ض املمالك الإ�سالمية من قبول التنظيمات التي رام ملوكها ت�أ�سي�سها،
ب�أن يقولوا لهم�« :إن هذه التنظيمات ال تليق بحالكم ،فرجوعكم �إىل ما كنتم عليه
�أوىل بكم» ،مع �أن ذلك خمالف لقواعد �سيا�سة بلدانهم.
وبع�ضهم يقول لهم�« :إن احلرية التي منحتموها من دولتكم ال تفي بحفظ
حقوقكم» ،مع �أنها يف الواقع �أكرث مما منحتها رعايا بلدانهم.
فلذلك ن�ضطر �أن نعتقد �أن ال داعي لذلك �إال ق�صد دوام التحيري يف
املمالك الإ�سالمية لتعطيل جناحها.
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وباجلملة ف�سيا�سة الدولة يف ممالكنا متناق�ضة؛ ف�إن منهم من ين�صح بع�ض
املمالك بالإعانة على الرتاتيب املنا�سبة ،ومنهم من يعطل ذلك بتلك اململكة،
ويبذل الن�صيحة املذكورة لغريها على ح�سب اختالف �أغرا�ضهم.
هذا و�إن �سيا�سة غالب الدول الأوروباوية ،ولو كانت كما ذكرنا ،لكن من
احلق �أن نقول  -يف خ�صو�ص مبحث ال�شروط � -إنا ر�أينا عند املحادثة مع رجال
بع�ض الدول الغربية منها �أنهم ي�سلمون عدم لياقة تلك ال�شروط بهذا الوقت،
وال ميتنعون من تبديلها مبا ينا�سب ،لكنهم يطلبون منا قبل ذلك �إعطاء ال�ضمانة
الكافية يف حفظ حقوق رعاياهم ،برتتيب جمال�س للحكم ،ومت�شيتها مدة من
الزمان؛ حتى يثبت عندهم بالتجارب ح�سن �إجراء الأحكام ،بحيث يتي�سر
لهم ت�سليم رعاياهم على التدريج بح�سب ما يرونه من جناح الرتاتيب ،حتى يتم
دخولهم حتت �أحكامنا.
م�ضرا
ونحن نقول« :ملا كان بقاء حال الأجانب على ما هو ُم�شَ اهد اليوم ًّ
باملمالك الإ�سالمية ،والدول الأوروباوية ال ت�ساعف على تبديل ال�شروط �إال مبا
ذكرناه ،وجب على الدول الإ�سالمية ال�سعي يف �إزالة هذا ال�ضرر ،ب�إعطاء تلك
ال�ضمانة و�إبرازها للخارج».
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ومن العوائق للتنظيمات  -وهو �أعظمها  -تعر�ض بع�ض املتوظفني يف
ت�أ�سي�سها و�إجرائها؛ ملا لهم يف تعطيلها من امل�صالح اخل�صو�صية ،التي منها دوام
ت�صرفاتهم يف اخلطط بال قيد وال احت�ساب.
هذا و�إن الأمة الإ�سالمية ملّا كانت مقيدة يف �أفعالها الدينية والدنيوية
بال�شرع ال�سماوي ،واحلدود الإلهية الواردة على امليزان الأعدل ،املتكفلة مب�صالح
الدارين ،وكانت ثمة م�صالح مت�س احلاجة �إليها ،بل تتنزل منزلة ال�ضرورة يح�صل
بها ا�ستقامة �أمورهم وانتظام �ش�ؤونهم ،ال ي�شهد لها من ال�شرع �أ�صل خا�ص كما
ال ي�شهد بردها ،بل �أ�صول ال�شريعة تقت�ضيها �إجما ًال وتالحظها بعني االعتبار،
فاجلري على مقت�ضيات م�صالح الأمة والعمل بها حتى حت�سن �أحوالهم ،ويحرزوا
التقدم متوقف على االجتماع ،وانتظام طائفة من الأمة
ق�صب ال�سبق يف م�ضمار ُّ
ملتئمة من َح َم َل ِة ال�شريعة ٍ
ورجال عارفني بال�سيا�سات وم�صالح الأمة ،متب�صرين
يف الأحوال الداخلية واخلارجية ومنا�شئ ال�ضرر والنفع ،يتعاون جمموع ه�ؤالء
على نفع الأمة بجلب م�صاحلها ودرء مفا�سدها؛ بحيث يكون اجلميع كال�شخ�ص
الواحد كما قال  -عليه ال�صالة وال�سالم« :امل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان املر�صو�ص
بع�ضا».
ي�شد بع�ضه ً
وكما قال « :امل�ؤمنون كاجل�سد الواحد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له
�سائر اجل�سد».
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فرجال ال�سيا�سة يدركون امل�صالح ومنا�شئ ال�ضرر ،والعلماء يطبقون العمل
خربا مبا قررناه ،علمت �أن خمالطة
مبقت�ضاها على �أ�صول ال�شريعة .و�أنت �إذا �أحطت ً
العلماء لرجال ال�سيا�سة بق�صد التعا�ضد على املق�صد املذكور ،من �أهم الواجبات
�شر ًعا؛ لعموم امل�صلحة ،و�شدة مدخلية اخللطة املذكورة يف �إطالع العلماء على
احلوادث ،الذي تتوقف �إدارة ال�شريعة على معرفتها.
ومعلوم �أن ما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب.
وبيان ذلك �أن �إدارة �أحكام ال�شريعة ،كما تتوقف على العلم بالن�صو�ص،
تتوقف على معرفة الأحوال التي ُت ْع َت ُرب يف تنزيل تلك الن�صو�ص؛ فالعامل �إذا
اختار العزلة والبعد عن �أرباب ال�سيا�سة فقد �سد عن نف�سه �أبواب معرفة الأحوال
امل�شار �إليها ،وفتح �أبواب اجلور للوالة؛ لأنهم �إذا ا�ستعانوا به فامتنع �صاروا يت�صرفون
بال قيد.
نعم ُيعاب على العامل �شر ًعا وعق ًال التكلف يف الدين ،والتحمل يف
الن�صو�ص الظاهرة يف خالف ما �أراد منها ،وارتكاب الأقوال ال�ضعيفة ليوافق
الأهوية والأغرا�ض ،ال لأجل م�صالح تتنزل منزلة احلاجة وال�ضرورة ،حتى ينقلب
قويا.
ذلك ال�ضعيف ًّ
وحيث كانت �إدارة امل�صالح ال�سيا�سية مما ال يتي�سر لغالب الوالة �إجرا�ؤها
على الأ�صول ال�شرعية؛ لأ�سباب �شتى يطول �شرحها ،وتقدمت الأدلة على ما
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يرتتب على �إبقاء ت�صرفاتهم بال قيد من املَ�ضَ ّار الفادحة ،ر�أينا �أن العلماء الهداة
جديرون بالتب�صر يف �سيا�سة �أوطانهم ،واعتبار اخللل الواقع يف �أحوالها الداخلية
واخلارجية ،و�إعانة �أرباب ال�سيا�سة برتتيب تنظيمات من�سوجة على منوال ال�شريعة،
معتربين فيها من امل�صالح �أحقها ،ومن امل�ضار الالزمة �أخ ّفها ،مالحظني فيما يبنونه
على الأ�صول ال�شرعية� ،أو يلحقونه بفروعها املرعية ،ذلك املقال الوجيز ،املن�سوب
لعمر بن عبد العزيز« :حتدث للنا�س �أق�ضية بح�سب ما �أحدثوه من الفجور» ،وما
يف معناه من �أدلة� ،أن ال�شريعة ال تن�سخها تقلبات الدهور.
ومن ت�صفح ر�سالة �أ�ستاذ امل�شائخ احلنفية ،وحمط رحال الإفتاء بالديار
املعول ،ال�شيخ �سيدي حممد بريم
التون�سية ،من مل يزل على نقوله و�أفهامه َّ
الأول ،وجد بها من الأدلة ما ي�شهد ملا ذكرناه؛ ف�إنه َّعرف ال�سيا�سة ال�شرعية :ب�أنها
ما يكون النا�س معه �أقرب �إىل ال�صالح و�أبعد عن الف�ساد ،و�إن مل ي�ضعه الر�سول
وال نزل به الوحي ،ثم �أ�شار �إىل ذم ما كان من الت�صرفات ال�سيا�سية يف �أحد طريف
�ضيع احلقوق،
التفريط والإفراط ،بقوله�« :إن من قطع النظر عنها �إال فيما قل فقد َّ
وعطَّ ل احلدود ،و�أعان �أهل الف�ساد .ومن تو�سع فيها فقد خرج عن قانون ال�شرع
�إىل �أنواع من الظلم».
خماطبا ملن قال« :ال �سيا�سة
ثم قال« :ونقل ابن قيم اجلوزية عن ابن عقيل ً
�إال ما وافق ال�شرع» �إن �أردت بقولك� :إال ما وافق ال�شرع� ،أي يخالف ما نطق
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به ال�شرع ،ف�صحيح ،و�إن �أردت ال �سيا�سة �إال ما نطق به ال�شرع ،فغلط وتغليط
لل�صحابة -ر�ضي اهلل عنهم -و�سرد �أمثلة من �سيا�ستهم».
«والبن قيم اجلوزية هنا كالم حا�صله�« :إن �أمارات العدل �إذا ظهرت ب�أي
طريق كان فهناك �شرع اهلل ودينه ،واهلل تعاىل �أحكم من �أن يخ�ص طرق العدل
ب�شيء ثم ينفي ما هو �أظهر منه و�أبني».
«و�سئل القرايف عن الأحكام املرتبة على العوائد «�إذا تغريت تلك العوائد،
هل تتغري الأحكام لتغريها؟ �أو يقال نحن مقلدون ،ولي�س لنا �إحداث �شرع جديد
لعدم �أهليتنا لالجتهاد؟» ف�أجاب ب�أن �إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع
تغري تلك العوائد خالف الإجماع وجهالة يف الدين ،بل احلكم التابع للعادة
يتغري بتغيرُّ ها .ولي�س هذا بتجديد اجتهاد من املقلدين بل هي قاعدة اجتهد فيها
العلماء و�أجمعوا عليها» انتهى.
وعد ابن القيم من اجلهل والغلط الفاح�ش توهم �أن ال�شريعة املطهرة قا�صرة
عن �سيا�سة الأمة وم�صاحلها .قال« :ولأجل هذا الغلط جتر�أ الوالة على خمالفة
ال�شرع ،فخرجوا عن حدود اهلل �إىل �أنواع الظلم والبدع يف ال�سيا�سة» ،يعني و�سبب
ذلك مت�سكهم �أو مت�سك العلماء الذين يفتونهم بظواهر الن�صو�ص ،في�ضيقون ما
و�سعه اهلل عليهم ،في�ضطرون �إىل خلع القيود وهتك احلرمات واحلدود».
َّ
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«وبناء على ما تقرر يظهر �أن الالئق ب�أولئك الهداة �أن يتو�سطوا بني التفريط
والإفراط ،بحيث ال يبعدون من رجال ال�سيا�سة بع ًدا يت�سبب عنه تبعيد ت�صرف
الوالة عن ال�شريعة ،وما ال يدرك كله ال يرتك قلّه( ،)1وال يقربون منهم قربًا ين�ش�أ
عنه تقريب �شهواتهم بت�سهيل طرقها لهم».
وحيث تقدم بيان الأدلة الكافية لوجوب التنظيمات ال�سيا�سية التي لو
كافيا يف الداللة على ح�سنها
مل يكن �إال تنفري الأجنبي واملتوظفني منها لكان ً
ولياقتها مب�صالح اململكة ،كان من �أهم الواجبات على �أمراء الإ�سالم ووزرائهم
وعلماء ال�شريعة االحتاد يف ترتيب تنظيمات م� َّؤ�س�سة على دعائم العدل وامل�شورة،
كافلة بتهذيب الرعايا وحت�سني �أحوالهم ،على وجه يزرع حب الوطن يف �صدورهم،
ويعرفهم مقدار امل�صالح العائدة على مفردهم وجمهورهم ،غري معتربين مقال
بع�ض املجازفني �أن تلك التنظيمات ال تنا�سب حال الأمة الإ�سالمية ،م�ستن ًدا
يف ذلك �إىل �أربع �شُ َبه:
الأوىل� :أن ال�شريعة منافية لها.
الثانية� :أنها من و�ضع ال�شيء يف غري حمله لعدم قابلية الأمة لتمدناتها.
غالبا �إىل �إ�ضاعة احلقوق مبا تقت�ضيه من التطويل يف ف�صل
الثالثة� :أنها ُتف�ضي ً
النوازل ،كما ي�شاهد ذلك يف �سائر اخلطط القانونية.
( )1قله :قليله( .م).
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الرابعة� :أنها ت�ستدعي مزيد ال�ضرائب على اململكة مبا ت�ستلزمه من كرثة الوظائف
لإدارتها املتنوعة.
املتب�صر � ّأن جميع ما ا�ستند �إليه مردود.
وال يخفى على ّ
�أما ال�شبهة الأوىل فيكفي يف ردها ما �أ�سلفناه مما يدل على �أن ال�شريعة
تقت�ضي التنظيمات ،ال �سيما بعد اعتبار �أحوال والة الوقت ،وعلى فر�ض �أن
يوجد يف التنظيمات بعد ت�أ�سي�سها وتهذيبها من رجال العلم وال�سيا�سة �شيء ال
�سببا يف ترك ت�أ�سي�س التنظيمات
م�سوغ له ،فال مانع من تبديله ،وال يكون توقعه ً
من �أ�صله.
أي�ضا ،لكن ر�أينا
ال�ش َبه فلو �أردنا االكتفاء يف ردها مبا تقدم لكفى � ً
و�أما بقية ُّ
إي�ضاحا وبيانًا فنقول:
�أن نزيده � ً
�أما ال�شبهة الثانية فجوابها �أن عامة غرينا ،الذين بلغوا بالتنظيمات غاية
التمدن ،كانوا يف مبد�أ الأمر �أ�سو�أ حا ًال من عامتنا ،و�إن كُ َّنا ُن َ�س ِّلم �أن معارفنا
الدنيوية الآن �أقل مما �أنتجته التنظيمات لبع�ض الأمم الأوروباوية ،لكن عند الت�أمل
يثبت عندنا �أن الأمة الإ�سالمية مبقت�ضى ما �شهد به املن�صفون من رجحان عقول
�أوا�سط عامتها على عقول غريها من الأمم ،تقتدر �أن تكت�سب مبا بقى لها من
متدنها الأ�صلي ،وبعاداتها التي مل تزل م�أثورة لها عن �أ�سالفها ،ما ي�ستقيم به
حالها ويت�سع به يف التمدن جمالها .ويكون �سريها يف ذلك املجال �أ�سرع من
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غريها كائ ًنا من كان� ،إذا �أُذكيت حريتها الكامنة بتنظيمات م�ضبوطة ،ت�سهل لها
التداخل يف �أمور ال�سيا�سة؛ وذلك �أن احلرية والهمة الإن�سانية اللتني هما من�ش�أ
كل �صنع غريب ،غريزتان يف �أهل الإ�سالم ،م�ستمدتان مما تك�سبه �شريعتهم من
فنون التهذيب ،بخالف غريهم ممن مل حت�صل لهم الغريزتان املذكورتان �إال ب�إجراء
التنظيمات يف بلدانهم.
نعم من الواجب على م�ؤ�س�س �أ�صول احلرية ال�سيا�سية اعتبار حال ال�سكان
ومقدار تقدمهم يف املعارف؛ ليعلم بذلك متى ي�سوغ �إعطاء احلرية التامة ومتى
ال ي�سوغ ،ومتى يعمم املقدار املعطى يف �سائر ال�سكان ،ومتى يخ�ص مبن قامت به
�شروط معتربة ،ثم تو�سيع دائرتها بح�سب منو �أ�سباب التمدن �شي ًئا ف�شي ًئا.
ثم لو �سلم عدم القابلية للتنظيمات ،و�أن الأمة كما يزعمه �أولئك القادحون
مبثابة ال�صبي غري الر�شيد الذي يلزم التقدمي عليه ،فهل ينه�ض لهم دليل على
جواز �أن تكون ت�صرفات املقدم خالية من مراعاة م�صلحة املقدم عليه؟ وهل تتي�سر
تلك املرعاة بدون توقع احت�ساب م�ؤ�س�س على ال�شرع؟
و�أما ال�شبهة الثالثة فجوابها � َّأن التطويل الذي ميكن ُع ُرو�ضه يف ف�صل
النوازل يرجع �إىل ق�سمني؛ لأنه �إما �أن يكون نا�ش ًئا عن �صعوبة ت�صور النازلة
وتعيني ما ينطبق عليها من الن�صو�ص املتجاذبة لها� ،أو يكون نا�ش ًئا عن ق�صور
املتوظفني �أو تق�صريهم.
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	)أ(�أما الق�سم الأول فال يت�شكى منه �إال اجلاهل �أو املتجاهل؛ وذلك �أن �إعطاء
النوازل حقها من الت�أمل حتى يت�ضح عند احلاكم وجه احلكم ،ي�ستدعي
ف�سحة �ضرورية لفهمها على الوجه املطلوب ،وتلك الف�سحة املتفاوتة بتفاوت
النوازل يف الت�شعب من لوازم الب�شرية ،يف حق كل من احلاكم واملحكوم
مبنيا على القواعد ال�شرعية �أو القوانني العقلية،
عليه؛ �إذ احلكم �سواء كان ًّ
معتدا به �إال �إذا كان م�سبوقًا ب�أخذ املحكوم عليه مهلة
حكما ًّ
ال يكون ً
لتحرير حججه التي يدافع بها عن نف�سه ،و�أخذ احلاكم مثلها لإمعان النظر
فيها ،وتعيني ما ينطبق من الأ�صول عليها؛ فاحلاكم �إذا نق�ص من �إحدى
املهلتني �شي ًئا فقد ظلم املحكوم عليه ونف�سه.
طبيعيا للنوازل ،ومما تعا�ضد على
وحيث كان التطويل امل�شار �إليه ًّ
لزومه ال�شرع والعقل ،ي�سوغ لنا �أن نقول �إنه ال من�ش�أ للقدح به يف التنظيمات
�إال �إرادة تنفري الأهايل منها ،بتح�سني ما تعودوه من حكامهم ال�سيا�سيني
كثريا ما ين�شر لديهم من النوازل ما لو ن�شر لدى �أحذق الق�ضاة
الذين ً
الحتاج يف ت�صوره �إىل عدة �أيام ،فيبادرون �إىل ف�صلها يف عدة دقائق بحكم
ال يتعقب ،بل لو فر�ض الرتخي�ص يف تعقبه ملا �أمكن ذلك ،حيث مل يكن
احلكم م�سج ًال بظهري؛ لأن التعقب ي�ستدعي ا�ستناد احلكم املتعقب �إىل
�شيء من الأدلة ميكن �إطالع املتعقب عليه ،بحيث يجد حم ًّال للتخطئة يف
تنزيل احلكم �أو نحو ذلك� ،إذا كان احلكم م�سجالً .وما ي�صدر من ه�ؤالء
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حكم �شفاهي غري معلل با�ستناده �إىل �شيء يف اخلارج ،فهو ال يخلو �إما
اتفاقيا بح�سب ما ي�سنح لأحدهم يف ذلك الوقت؛ ولذلك
�أن يكون � ًأمرا ًّ
كثريا من النوازل متفقة يف املعنى و�أحكامها خمتلفة� ،أو م�ستن ًدا �إىل
ترى ً
دليل ال يتجاوز �صدر ذلك احلاكم ،فال ميكن االطالع عليه .ويف احلالتني
ال ميكن التعقيب.
ثم �إ َّنا ال ننكر �أن يقع يف ابتداء العمل بالتنظيمات �شيء من
التطويل زائد على املقدار الطبيعي ،نا�شئ عن عدم التعود بها والتمرن
عليها ،لكن نرى اخلطب يف ذلك �سهالً؛ لأنه مما يزول ب�إعانة اهلل يف �أقرب
وقت ،عند ح�صول ملكة التجريب وتخفيف �أعمال احلكام يف الأحكام
اخلفيفة ارتكابًا لأخف ال�ضررين ،وحتري�ض الدولة �سائر متوظفي ال�سيا�سة
على املبادرة ب�إمتام م�أموريتهم بجلب املدعى عليه ،ونحو ذلك مما تتوقف
عليه الأحكام حتى ال يبقى من �أ�سباب التطويل �إال ما ي�ستدعيه حال
النازلة.
على �أ َّنا نقول  -تناز ًال مع ه�ؤالء املن ّفرين � -إن الغر�ض من التنظيمات
حم�صورا يف ف�صل النوازل ال�شخ�صية على وجه الإن�صاف امل�أمول
لي�س
ً
منها ،بل هناك م�صالح �أخرى من �أهمها �ضبط كليات ال�سيا�سة القاب�ض
لأيدي الوالة عن اجلور ،ف�أين م�ضرة التطويل يف النوازل اجلزئية من م�ضرة
�إطالق �أيدي �أولئك الوالة يف الت�صرف يف الأبدان والأعرا�ض والأموال؟
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فهذه ال�شبهة على فر�ض نهو�ضها ال تنتج �إال تعطيل جمال�س النوازل
ال�شخ�صية.
�أما �ضبط �أ�صول ال�سيا�سة الذي هو �أ�سا�س خري اململكة فال نظن
دلي ًال ينه�ض على تعطيله بوجه من الوجوه.
	)ب(و�أما الق�سم الثاين فظاهر �أنه ال ُي ْق َد ُح به يف ح�سن التنظيمات يف نف�سها،
و�إمنا يتوجه الت�شكي من م�ضرته على الدول حيث مل متعن النظر يف �أحوال
املتوظفني ،ومتتحنهم مبزيد املراقبة والتجربة.
وبيان ذلك �أ َّنا نرى املتوظفني يف املمالك الإ�سالمية على ثالث
فرق :الفرقة الأوىل ي�ستح�سنون ترتيب التنظيمات ا�ستح�سانًا �صادقًا،
وي�ؤثرون ما تنتجه من الهمة واحلرية ،وتوفري م�صالح الرعية ،على ما ع�سى
�أن يكت�سبوه باال�ستبداد من املنح اخل�صو�صية.
الفرقة الثانية يجهلون م�صالح التنظيمات ،بحيث ال يرون كبري فرق
بينها وبني ال�سرية اال�ستبدادية ،بل يعدونها من بدع �آخر الزمان ،وي�ؤثرون
عليها البقاء على ما كان ،وال من�ش�أ لذلك �إال الق�صور ،وعدم االطالع على
نتائج التنظيمات يف غالب املعمور.
الفرقة الثالثة ال يجهلون م�صالح التنظيمات وتوفريها خلري البالد
والدولة ،ولكنهم ي�ؤثرون على ذلك فوائدهم ال�شخ�صية التي تتوفر لهم
باال�ستبداد ،وال من�ش�أ لذلك �إال نق�ص الديانة والهمة الإن�سانية ،وعدم
مالحظة العواقب الدنيوية والأخروية.
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�إذا متهد هذا فنقول� :إن التنظيمات و�إن بلغت بح�سن الرتتيب والتهذيب
غاية املطابقة ملقت�ضى احلال ،ال تظهر فائدتها املق�صودة من ت�أ�سي�سها �إال �إذا كان
املكلفون ب�إجرائها من الفرقة الأوىل؛ فهم الذين ُتوكل م�صالح العباد �إىل �أمانتهم،
ويعتمد يف ت�أ�سي�سها ومت�شيتها على �إعانتهم .و�أما الفرقتان الأخريتان فال يح�صل
من تكليفهما �إال خالف املق�صود ،ال �سيما الفرقة الثالثة ملزيد انبعاث همتها �إىل
تعطيل التنظيمات.
فعلى الدولة التي عزمت على ت�أ�سي�سها �إذا علمت ما ذكر من �أحوال
الفرقتني املذكورتني �أن ال تنيط ب�أمانتها حفظها وال �إدارتها ،حتى يثبت عندها
بالتجارب �صدق رجوع الأوىل �إىل ا�ستح�سانها بالقلب والقالب ،و�إيثار الأخرية
امل�صالح العمومية على احلظوظ ال�شخ�صية ،واكت�سابها املروءة الإن�سانية املانعة من
قبول الإن�سان خطة ال يبا�شرها ب�صدق نية.
وباجلملة ف�إ�سناد ال�شيء �إىل عهدة متمني زواله من �أقوى موجبات اختالله
وا�ضمحالله.
و�أما ال�شبهة الرابعة ،وهي اقت�ضاء التنظيمات ملزيد ال�ضرائب على اململكة،
فجوابها �أن هذا القائل امل�سكني لو علم ما ين�ش�أ عن حالة اال�ستبداد وحالة التقيد
بالتنظيمات ،ملا �صدرت منه هذه القولة الوهمية املبنية على عك�س الق�ضية؛
ف�إن حالة اال�ستبداد هي التي تقت�ضي كرثة ال�ضرائب؛ �إذ ي�ؤخذ فيها الالزم
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وغري الالزم لي�صرف فيما هو يف الغالب غري الزم ،بخالف حالة التقيد؛ ف�إنها
ب�ضبط الدخل و�صرفه يف خ�صو�ص الأمور الالزمة ال تكلف فيها �أهل اململكة
�إال ب�ضرائب ت�سمح بها نفو�سهم ،حيث يرون لزومها و�صرفها يف م�صالح وطنهم.
ف�إذا قابلنا ما يلزم �صرفه على �إجراء التنظيمات ،مبا ينق�ص بها من امل�صاريف
واخلطط غري الالزمة ،التي مل تكن حمدودة قبل التنظيمات بعدد وال �ضابط ،مع
ما يرتفع بها من املظامل التي ال تقف بدونها عند حد ،مل يبق للمن�صف �شك يف
�أن التنظيمات  -على فر�ض كرثة خططها  -من �أقوى �أ�سباب االقت�صاد والتوفري،
أي�ضا .ف�شتان بني
ال �سيما واملبا�شرون ال�ستخال�ص املجابي متقيدون بالقوانني � ً
حالة امل�ستبد الذي ي�أخذ ويعطي مبقت�ضى ال�شهوة واالختيار ،وحالة املتقيد
بالقوانني الذي يفعل ما ذكر مبقت�ضاها متوق ًعا تعقب �آراء كثرية يخجل من تنزيلها
�إياه منزلة القا�صر يف ت�صرفه ،ف�ض ًال عن اخلائن فيه.
فبان بهذا �أن امل�صاريف البالغة التي تكلف اململكة ما ال طاقة لها به �إمنا
تكون يف حالة اال�ستبداد ،و�أن االقت�صاد الذي هو من�ش�أ خريها �إمنا يح�صل ب�ضبط
�سائر الت�صرفات بقيود التنظيمات.
ويف هذا املقدار كفاية ملن َت َب َّ�صر يف ال َف ْر ِق بني احلالتني.
ولو �أطلقنا عنان القلم يف بيان حال بع�ض الدول يف م�صاريفها ،ويف �سرية
املبا�شرين لها قبل ت�أ�سي�س التنظيمات ومعها وبعدها حني تي�سر تعطيلها لأهل

73

التنظيمات

73

الأغرا�ض وال�شهوات من �أرباب اخلطط ،ورجعوا للت�صرف بال قيد وال احت�ساب
ب�إعانة �أمثال هذا القادح ،لتبني �أن قلة معرفته بنتائج التنظيمات هي التي غ ََّرته
و�أَ ْغ َرته على القدح فيها مبثل ما �أ�سلفناه ،وعلى �إعانة ال�ساعني يف تعطيلها لفوائدهم
اخل�صو�صية املُ ِ�ض َّرة بالدولة واململكة ،لكن �سعة جمال الكالم يف ذلك تخرجنا
عن املق�صود.
هذا و�إذا كانت الدولة العثمانية التي هي مركز اخلالفة الإ�سالمية مع ما
�أ�شرنا �إليه �ساب ًقا من العوائق اخلا�صة بها ،مل تزل جمتهدة يف رفع تلك العوائق
اجتها ًدا يرجى منه متام جناحها ،بت�أ�سي�س ما يتم به خري ممالكها ،وحفظ حقوق
رعاياها ،فغريها �أحرى و�أوىل؛ النتفاء تلك العوائق عنها ،فال يظهر مللوكها �سبب
قوي يف االمتناع �إال حب اال�ستبداد املُو�صل لل�شهوات.
واجبا على من تقدم مبراعاة حال
ثم نقول :كما كان ترتيب التنظيمات ً
أي�ضا مبن يدعي من الدول الأوروباوية املتمدنة حب اخلري
الوقت ،فمن الالئق � ً
خ�صو�صا من
للنوع الإن�ساين �أن يعينوا يف هذا ال�ش�أن ،ولو بالكف عن التعطيل،
ً
له فائدة يف دوام ا�ستقالل الأمة الإ�سالمية.
هذا ما دعت احلاجة �إىل حتريره من �أ�سباب التقدم والت�أخر للأمة الإ�سالمية،
ملخ�صا ُجلُّه من الكتب الإ�سالمية والإفرجنية .وبه يعلم من ال خربة له ب�أحوال
ً
الإ�سالم من الأوروباويني وغريهم ما كان للأمة من التقدم يف املعارف وغريها،
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وقت نفوذ ال�شريعة يف �أحوالها ،ودخول الوالة حتت قيودها ،و�أن ال�شريعة ال تنايف
ت�أ�سي�س التنظيمات ال�سيا�سية املقوية لأ�سباب التمدن ومنو العمران ،كما يعتقده
الكثري ممن ذكرنا ،حتى �صاروا يدرجون ذلك يف �صحف �أخبارهم وم�ستحدثات
ت�آليفهم ،وال �سبب لذلك  -ميكن اعتذارهم به عن �سريان ذلك العتقادهم � -إال
ما ي�شاهدونه يف ممالك الإ�سالم من اختالف الت�صرفات والأحكام ،وما ن�ش�أ عنه
من �سوء حال الرعايا .وهذا ونحوه من م�ضار تق�صري الأمراء يف حماية ال�شريعة،
وا�ستبدادهم بالت�صرف مبقت�ضى �شهواتهم ،مع �إغفال العلماء القيام مبا �أَ َّه َل ُهم اهلل
له ،ب�إعرا�ضهم عن مقت�ضيات �أحوال الوقت  -كما �أ�شري �إليه �ساب ًقا  -وال يخفى
�أن البقاء على هذه احلالة مما يعظم خطره ،وتخ�شى عواقبه.
�سمعت من بع�ض �أعيان �أوروبا ما معناه�« :إن التمدن الأوروباوي تدفَّق
�سيله يف الأر�ض ،فال يعار�ضه �شيء �إال ا�ست�أ�صلته قوة تياره املتتابع ،فيخ�شى على
املمالك املجاورة لأوروبا من ذلك التيار� ،إال �إذا حذوه وجروا جمراه يف التنظيمات
الدنيوية ،فيمكن جناتهم من الغرق».
وهذا التمثيل املحزن ملحب الوطن مما ُي�صَ ِّدقُه العيان والتجربة؛ ف�إن املجاورة
لها من الت�أثري بالطبع ما ي�شتد بكرثة املخالطة النا�شئة عن كرثة نتائج ال�صناعات،
بحيث تلجئ لإخراجها واالنتفاع ب�أثمانها ،وهو �سبب ثروتهم كما تقدم.
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ولنقت�صر على هذا املقدار من الإ�شارة �إىل �أ�سباب التقدم والت�أخر يف الأمة
الإ�سالمية ،ونرجع �إىل ذكر �أدوار التمدن الأوروباوي من �أيام الإمرباطور �شارملان
�إىل هذا التاريخ ،على وجه �إجمايل ُيق َت َدر به على الإحاطة ب�أنواع التمدن املكت�سب
باملعارف ،وي�ستفيد منه من يريد معرفة الأ�شخا�ص الذين ا�شتهروا بك�شف كنوز
الطبيعة ،و�أ�سرار التهذيب ،ور�سوم معامل ال�سيا�سة.

الباب الثاين

التمدن الأوروباوي

التمدن الأوروباوي

اعلم �أن الإمرباطور �شارملان الذي �أ�س�س دعائم ال�سيا�سة والأحكام،
كان �أ�شهر ملك ظهر ب�أوروبا ،من وقت �سقوط الدولة الرومانية �إىل �سقوط دولة
الإغريق ،التي كان حتت مملكتها الق�سطنطينية العظمى .وهو الذي �أدخل العلوم
والأعمال ملمالكه ،وكان يفني غالب �أوقاته يف قراءة العلوم ،وكان جمل�سه حمفوفًا
بالعلماء ،و�أ�س�س بباري�س مدر�سة جامعة ل�سائر املعارف.
ومبثل هاته امل�آثر ح�صل له من ال�سمعة يف �أقطار الأر�ض ما ا�ستمال اخلليفة
هارون الر�شيد �إىل �صحبته ،ومهاداته بتحف منها ِم ْن َقالة( )1مل تزل �إىل الآن يف
�أحد ق�صور فرن�سا.
ثم بعد وفاة الإمرباطور املذكور ،وفقدان تدبريه ،تعطلت تلك امل�صالح،
وتنازلت �أوروبا وبقيت مغمورة يف دجى اجلهل مدة �ستمائة �سنة .ويف هاته املدة
كانت موط ًئا لأقدام الربابرة الذين كانت دولتهم تتداول عليها .ومع ذلك الف�شل
(ِ )1م ْن َقالة� :آلة توقيت (�ساعة)( .م).
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التام ف�إن �أهل الكني�سة منهم كانوا حمافظني على كتب املعارف ،وعلى الل�سانني
اللذين لوالهما ما ان ُتفع بتلك الكتب ،وهما اليوناين والالتيني ،فالنا�س ممنونون
لهم بذلك.
ثم يف القرن احلادي ع�شر  -الذي هو خام�س قرون الهجرة النبوية  -ظهرت
مبادئ علوم و�صناعات وهند�سة يف الأبنية ،ف�أن�شئت بها هياكل يف الناحية الغربية
من �أوروبا ،و�أخذ علم الفل�سفة يف النمو بني حماورات كالمية ومنازعات جدلية،
وظهر حزب الفر�سان الذين ا�شتهروا با�سم الكوليري ،وهم جماعة من وجوه النا�س
حتالفوا على �أن يحاربوا يف اهلل للمدافعة عن حرية الن�سوة ،وامل�ست�ضعفني من �سائر
الأهايل ،و�أن ال يالحظوا يف �أفعالهم  -ال �سيما املحاربة � -إال مقت�ضيات ال�شرف
الإن�ساين ،وعلو الهمة ولو مع �أعدى الأعادي ،مثالً :يرحمون من ي�سرتحمهم،
وال ُيجهزون على جريحهم ،وال يبتزون َ�سل ََب قتيلهم.
ومن �أواخر هذا القرن �إىل �أوا�سط القرن الثالث ع�شر كانت حروب
ال�صليبيني مع امل�سلمني الفتكاك بيت املقد�س ،وقطع ا�ستيالئهم على الأمم يف
زعمهم.
و�إمنا �أ�شرنا لهاته احلروب والفر�سان لبيان ما لها من الدخل يف التمدن
الأوروباوي؛ ف�إن م�ؤرخيهم يقولون �إن تلك احلروب و�إن هلكت فيها نفو�س
عديدة ،و�أموال بدون احل�صول على املق�صود بالذات ،ف�إنها �أعقبت نتائج نافعة
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لهم ،منها �أنهم من ذلك الوقت �شرعوا يف ترتيب الع�ساكر ،وتعلموا مبوا�صلتهم
لأهل امل�شرق �صناعة التجارة والزراعة ونحو ذلك ،وتخ َّل ُقوا ب�أخالق احل�ضر،
وتعودوا بالأ�سفار ال�ستك�شاف �أحوال الأقطار ،فاطلعوا على �أحوال �آ�سيا املتو�سطة
و�أحوال ال�صني ،كما ذلك مبني بت�أليف ماركو بولو.
وباجلملة فبال�سبب املذكور  -وهو خمالطة الأوروباويني للأمة الإ�سالمية
املتقدمة عليهم يف التمدن واحل�ضارة  -كان ابتداء التمدن عندهم ،ال �سيما يف
القرن الثالث ع�شر ،ثم تهذب حتى و�صل �إىل ما هو ُم�شَ ا َه ٌد اليوم.
وانتهت �إذ ذاك رئا�سة العلوم والآداب والفل�سفة �إىل �صان برنار بفرن�سا،
و�صان توما�س ب�إيطاليا ،و�ألربت الكبري ب�أملانيا ،ورميوندو لولو ب�إ�سبانيا ،وجن
دون�سكوت ب�أنكلرتة .وظهرت ال�شعراء واملهند�سون والكنائ�س الأ�صولية،
والهياكل الفخيمة املن�سوبة للقرون املتو�سطة.
خ�صو�صا يف �إيطاليا؛
ويف القرن الرابع ع�شر نالت تلك الأمور �شرفها،
ً
ف�إن دانتي حرر الل�سان الطلياين ،وقرره يف �شبه �أراجيز يتخلد ذكرها ،وجيوتو
وت�شيمابوي �أحييا �صناعة الدهن ،وبرتاركا وبكات�شو �سلكا طريقة دانتي يف النظم
والنرث.
ثم يف �أوا�سط القرن اخلام�س ع�شر  -وهو الوقت الذي ال ُين�سى لغرابة
حوادثه  -اخرتع غتمربغ  -من �أهل ميان�س ب�أملانيا  -طبع الكتب ،الذي ح�صل
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به من تنمية مواد العلوم و�سرعة انت�شارها يف �أقطار الأر�ض ما يغني فيه العيان عن
البيان .و�أول ما طبع منها كتاب يف �أ�شعار اللغة الالتينية التي عاد �إىل ا�ستعمالها
�أهل �إيطاليا ،وتكاثرت بها �أ�شعارهم بعد �أن تنا�سوها.
وهي و�إن مل ت�أخذ م�أخذها يف التو�صل بها �إىل املعاين الدقيقة واللطائف
البديعة ،فقد رجعت �إىل ما كانت عليه من الطالوة وح�سن ال�سبك.
ثم �أخذ التمدن يف الرتقي مبدارج العلوم والأعمال ،وكانت املزية يف
ذلك جلماعة امليد�شي ،الذين كانوا ر�ؤ�ساء الدولة اجلمهورية بفلورن�سة ،ثم �صاروا
�أمراءها ،فهم الذين مهدوا �سبلها للنا�س ،وكان ا�شتهارهم بذلك يف القرن ال�ساد�س
ع�شر ،املعرب عنه بالقرن الكبري ،الذي كانت �أيامه ت�ضاهي ب�أولئك الر�ؤ�ساء �أيام
�أغ�سطو�س �أول قيا�صرة الرومان ،يف الأ�شعار وح�سن هند�سة البناء وبديع �أ�شكاله،
اقتداء بالرومانيني الذين اقتدوا يف ذلك باليونان.
ومن حوادث القرن اخلام�س ع�شر �أن جماعة امليد�شي امل�شار �إليهم ،والبابا
ليون العا�شر الذي هو منهم ،بحثوا يف اخلزائن عن الكتب القدمية ،وطبعوها
ال�ستكثار ن�سخها ،وجعلوا عليها تعليقات نافعة ومالحظات غريبة ،وبذلك ارتفع
عن حما�سن الأقدمني القناع الذي تكاثف بتطاول ال�سنني.
ويف تلك املدة ظهر ال�شاعران �أري�ستو وتا�سو اللذان �أ�شهرا الل�سان الطلياين
امل�ستعمل الآن ،وهما يف الطبقة الأوىل من م�شاهري تلك اللغة.
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ف�أولهما خلد ذكره باخرتاع ٍ
معان مل ي�سبق �إليها ،يف �ألفاظ مهذبة م�ستعذبة.
والثاين نال �شهرة �أمري�س ال�شاعر اليوناين ،وفرجيل ال�شاعر الالتيني.
وباجلملة فالل�سان الطلياين �أخذ يف ذلك الوقت م�أخذه من ال�سال�سة
وح�سن ال�سبك ،و�ألفت به ت�آليف عديدة يف فنون �شتى.
ومن م�شاهري القرن املذكور مكيافلي الذي كان �أول من بَينََّ القواعد
ال�سيا�سية بعد �سقوط الدولة الرومانية ،وغويت�شر ديني الذي بلغ بجودة الفكر
وح�سن التعبري �إىل �إتقان الت�صنيف يف التاريخ ،وفراباولو الذي ا�شتهر باملدافعة
عن حرية الوطن بقلم غيور من�صف �ضد �سيا�سة البابوات الدائرة رحاها على �إيثار
ال�شهوات.
ويف ذلك الوقت ظهر مبملكة �إ�سبانيا التي كانت اكت�سبت من امل�سلمني
�أنوا ًعا من الظرف كالفرو�سية واللعب بالرماح ،وتعاطي املعاين الغريبة من الأ�شعار،
الناظمان املجيدان لوي�س دفيفا وكالدرون ،اللذان �أظهرا من الرتاكيب ال�شعرية ما
ح�سن �إلقا�ؤه يف املجامع املعدة لتهذيب الأخالق امل�سماة عندهم بالتياطرات(.)1
كما ظهر يف ذلك الوقت عند الأنكليز الناظم ال�شهري �شك�سبري ،وهو و�إن
مل يخل كالمه عن الهفوات ،فله النفي�س من جوهره ،ويتو�صل بف�صاحته �إىل
(	)1التياطرات :امل�سارح( .م).
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الك�شف عن كُ نه ما يروم و�صفه ،والإحاطة بكيفيته احل�سية واملعنوية ،ال�سيما يف
و�صف احلروب ،بحيث �إن �سامع كالمه يكون امل�شاهد ملا ي�صفه.
و�أما �أهل �شمال �أوروبا فلم ي�شتهروا �إىل ذلك الوقت ب�شيء من �أعمال
الفكر ،غري �أن منهم من ال ُت ْن َك ُر ِم َّنته على العرفان مثل كربنيك من �أهل بولونيا،
املولود �سنة ثالثة و�سبعني و�أربعمائة و�ألف ( ،)1473وهو الذي حرر القول ب�أن
ال�شم�س يف مركز العامل ،و�أن الأر�ض والكواكب تدور حولها .قيل ولي�س هو
�أول قائل بذلك ،والأول فيلوالو�س �أحد تالمذة فيثاغور�س ،وذلك قبل وجود
كربنيك املذكور ب�ألفي عام ،لكن وقع االنف�صال على �أن كربنيك هو الذي
ينبغي �أن ين�سب �إليه مزية االبتكار لهذا القول ،و�إن انتفع يف االهتداء �إليه بقول
فيلوالو�س املذكور.
وممن حرر الدليل على تلك الدعوى مبا يقرب من امل�شاهدة غليالو الطلياين،
و�أعانه يف ذلك ما اخرتعه م�سيو�س من �أهل هوالندا من �آلة البلور التي ُتكَبرِّ ُ
الأ�شياء ،فكانت مر�آته ُتكَبرِّ ُ ال�شيء مائة و�ستني مرة زيادة على مقدار ِج ْر ِمه( ،)1ثم
تهذبت تلك الآلة حتى �صارت ُتكَبرِّ ُ ه من �ألفني �إىل ثالثة �آالف و�أكرث .ومل تزل
تلك الدعوى ترتجح عند �أهل �أوروبا �إىل �أن �صارت ُم َ�سل ََّم ًة لديهم ،وبوا�سطة تلك
الآلة اطلع غليالو املذكور على كواكب مل تكن معهودة ،وهو وتلميذه تري�شلي
(ِ )1ج ْرمه :ج�سمه( .م).
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�أول من عرف وزن الهواء ،و�أن طلوع املاء يف الطلنبة( )1م�سبب عن �ضغط الهواء،
�سطح املاء ،و�أن نهاية �صعوده اثنان وثالثون قد ًما؛ حيث �إن قوة عمود الهواء
النازل على �سطح املاء ال تتجاوز املقدار املذكور ،فال ينجذب بها املاء �إىل �أكرث
من ذلك.
واحلا�صل �أن �أهل �إيطاليا اغتنموا يف ذلك الوقت �شهرة بالآداب وال�صناعات
امل�ستظرفة امل�سماة عندهم بوزار ،وهي �صناعة الدهن والنق�ش ،وهند�سة البناء،
واملو�سيقى ،وح�صلوا على ما �أمكنهم حت�صيله من العلوم والفل�سفة.
و�أما �أملانيا فقد ا�شتهر فيها تيخو براهي ووكلوبلر.
فالأول �أفنى عمره وماله يف طلب العلم واقتنا�ص �شوارده ،حتى ُ�س ِّمي
باملح�سن �إىل العلم.
والثاين �صرف املهجة �إىل علم الفلك حتى قيل له �صاحب الأحكام.
و�أما �أنكلرتة ف�إنها �صارت بقرب ذلك العهد ذات يد يف العلوم الريا�ضية
واحلكمة الكالمية ،وممن ا�شتهر فيها فرن�س�س باكن ذو الفكر الوقاد ،واجلد
واالجتهاد ،وقد �صحت ت�سمية ت�أليفه بحالة العلوم اجلديدة .وا�ستند يف دعاويه

(	)1الطلنبة :امل�ضخة الكبرية( .م).

86

�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك

86

�إىل التجارب املفرغة يف قالب الأ�سلوب الفل�سفي ،حتى قيل�« :إن فن الطبيعيات
�صار بقواعد الكتاب املذكور كما ينبغي �أن يكون».
ويف القرن ال�ساد�س ع�شر امتاز �أهل فرن�سا بعلم الأحكام الآتي بيانه ،وا�شتهر
منهم بذلك عدد كثري ،مثل كوجا ودومالن وميا�شل دولبيتال الذين عمروا
مكاتب الأحكام ،واملاهر الف�صيح فرنل املت�سلطن يف علم الطب ،و�أمربوازبري
�أعرف �أهل وقته ب�أحوال اجلراحات ،وفيات الذي اخت�صر كتب اجلرب بو�ضع
حروف نائبة عن الأعداد ،و�صريه لعلم امل�ساحة كاملنطق ل�سائر العلوم ،وبيار ل�سكو
الذي هند�س بناء اللوفر وفلبار دلورم الذي هند�س ق�صر مودون وق�صر التويلري،
والأول والثالث بباري�س ي�سكن بهما ملوكها ،والثاين بقربها.
ثم �إن فرن�سا و�إن بلغت يف هذا الوقت ما بلغته من التمدن والتهذيب،
وفاقت �أممًا كثرية ممن تقدمها �إال �أنها مل ت�ضاه نظائرها؛ حيث مل يكن ل�سانها يف
خال�صا من ال�شوائب.
ذلك الوقت ً
ومن م�شاهريها يف تلك املدة �أميو ومارو؛ فالأول يف الإن�شاء والثاين يف
النظم متيزا ب�سالمة ال�سليقة وقلة التعقيد ،ومنهم ربلي متقن �صياغة مثالب الهجو،
ومونتان الفيل�سوف الذي �سهل طرق املعاين و�أداءها ب�ألفاظ را�شقة ،و�شرح ماهية
الإن�سان غري حممول بعني الر�ضى على حت�سني معائبه ،وال بعني ال�سخط على
تقبيح حما�سنه.
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ويف هذا القرن ا�شتهر ب�إيطاليا بني �أرباب ال�صناعات رفايل وميكالجن
وليوناردو داو ين�شي ،و�أ�شخا�ص �آخرون يف �صناعة الدهن ،والنق�ش ،والبناء ،فبهم
وبتالمذتهم جتدد البوزار يف �سائر نواحي �أوروبا.
ويف القرن ال�سابع ع�شر بلغت العلوم الريا�ضية والأدبية يف �أوروبا �إىل الغاية
الق�صوى؛ وذلك بكرثة العلماء الذين منت بهم املعارف ،حتى �صار من كان يعد
خ�صو�صا
من م�شاهري العلماء يف القرون املا�ضية ،يعد من عامتهم يف هذا القرن،
ً
�أهل فرن�سا الذين ترقوا يف �سائر املعارف ،وتقدموا من عداهم من �أهل �أوروبا يف
نظما ون ًرثا ،ويف �صناعة البوزار املتقدم بيانها.
الف�صاحة ً
فمن م�شاهري هذا القرن با�سكال امل�شتهر بفن احل�ساب والطبيعيات
والإن�شاء� ،ألف كتابًا �سماه مبا ترجمته «مكاتيب �أهل القرى» ،وهو من �أ�شهر ما
وتعر�ض فيه للقدح يف �سرية اجلزويت (حزب يعرف بالي�سوعية،
�أُ ِّل َف يف الإر�سالَّ ،
د�أبهم جلب النا�س بكل وجه ممكن �إىل الديانة الن�صرانية ،واملدافعة عن ال�سيا�سة
البابوية) .ومنهم دكارت املعدود يف الطبقة الأوىل من خمرتعي العلوم الريا�ضية،
با�ستعمال قواعد اجلرب يف امل�ساحة ،و�إتقان الت�صرف يف علم الفل�سفة ،وهو من
�أ�شهر العلماء الذين هذبوا �أخالق الب�شر.
ثم بوردلو وما�سليو اللذان �أظهرا ف�صاحة مل تكن لأحد قبلهما من خطباء
ديانتهم.
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ثم بو�سوي الذي بلغ يف ح�سن الت�أبني ،ويف خطبته على التاريخ العام
ال�سائرة م�سرية املثل عند �أهل �أوروبا ،درجة مل يبلغها �أحد بعده ،ثم بوالو الذي
بَينَّ قواعد ال�شعر عندهم.
ثم البرويار املعدود من ال�سابقني يف علم التهذيب.
ثم فنلون �صاحب الت�أليف امل�شهور امل�سمى تلماك اجلامع لأ�سباب التهذيب
الب�شري.
ثم كرنيل ورا�سني اللذان ال يقا�سان يف الرتاجيديا �إال مب�شاهري اليونان
(وهي حماكاة احلروب والوقائع) والكوميديا (وهي حماكاة �أمور يف قالب الهزل).
تقدما من كان قبلهما.
ثم موليري يف الكوميدات ،والفونتني يف الأمثال َّ
ويف القرن املذكور ظهر ب�أملانيا احلكيم ليبنت�س ،وكان له �شهرة يف علم التاريخ
والطبيعيات ،ال �سيما الريا�ضيات والفل�سفة؛ فقد كان له فيهما اليد الطوىل.
ويف هذا القرن متيز علماء الأنكليز عن غريهم ب�إتقان علم الهيئة والفلك،
فمنهم هايل الذي �شرح خوا�ص الهواء و�أ�سرار مد البحر وجزره ،و�أ�سرار املغناطي�س،
وحركات ذوات الأذناب .وارتكب امل�شاق والأخطار يف تطلّب العلم من نوازح
الأقطار ،حتى بلغ جزيرة �صانت الآن يف البحر املحيط ،ور�سم على �صخورها
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خريطة جنوم الق�سم اجلنوبي من الهيئة ،وبذلك ارتفع �ش�أن ر�صد غرينت�ش يف
�أنكلرتة.
ثم املنجم فالم�ستيد الذي بينّ مالحظات عديدة يف علم الفلك تلقاها
النا�س بالقبول.
ا�شتهارا �أن�سى به ذكر �سابقيه ،وله ت�أليف كبري �أحدث به
ثم نيوطن امل�شتهر
ً
غريبا ،وقع من النا�س موقع الإعجاب.
تغيريا ً
يف الفل�سفة ً
ويف ذلك الوقت ظهر من �شعراء الأنكليز درايدن وبوب ومن كتبة الإن�شاء
�أد�سون.
ويف القرن الثامن ع�شر حازت فرن�سا خم�سة �أ�شخا�ص من م�شاهري الكتبة،
بذلوا اجلهد يف �إي�ضاح طرق الفل�سفة وت�شييد مبانيها.
وهم :فونتنيل الذي ان�سجمت مكاتيبه فيها.
ثم بوفون م�شفع �أفالطون ،وبلني الذي ك�سا علم الفل�سفة رقة التعبري يف
كتابه الذي خلَّد ِذ ْك َره ،و�أعرب عن رقة طبعه ودماثة �أخالقه.
ثم مونت�سكيو الذي �صرف همته �إىل كتب ال�سيا�سة ،و�أبانت ت�صانيفه عنه
غاية معرفته بها ،وكفى �شاه ًدا على ذلك ما كتبه يف ال�سبب الذي كربت به
الدولة الرومانية وتعاظمت ،والذي �سقطت به وانقر�ضت ،وهو كتاب عجيب
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يحتوي على تعليقات �صادقة وعبارات حمررة را�شقة .وكتابه الآخر امل�سمى
بحكمة القوانني الذي بَينَّ فيه احلقوق الإن�سانية ،وق�سمها �إىل ثالثة �أق�سام� :أولها
احلقوق املعتربة بني الأمم يف خلطتها ال�سيا�سية واملتجرية ،وثانيها حقوق الدول
على رعاياها وبالعك�س ،وثالثها حقوق الأهايل فيما بينهم .ثم ق�سم حالة الدولة
أي�ضا :الأول الدولة الوراثية خل ًفا عن �سلف املطلقة الت�صرف بال
�إىل ثالثة �أق�سام � ً
قيد .الثاين الدولة الوراثية كذلك املقيدة بالقوانني .الثالث الدولة اجلمهورية
رئي�سا لدولتهم،
املقيدة بالقوانني � ً
أي�ضا .واجلمهورية عندهم كناية عن انتخاب الأمة ً
يت�صرف يف �إدارتها مبقت�ضى القوانني مدة حياته� ،أو ملدة معلومة ،ثم ينتخب غريه.
وبينََّ ما ين�ش�أ من اخلري وال�شر عن الأحوال الثالثة .وهو معدود عند �أهل �أوروبا
�صحيحا يف الأحكام .ومن متثيالته البديعة ت�شبيه امل�ستبد يف ت�صرفاته مبن
قانونًا
ً
يتو�صل الجتناء الثمرة بقطع ال�شجرة من �أ�صلها .وله يف غري ذلك ت�آليف عديدة
تلقاها النا�س بالقبول.
ورابعهم دملبري �صاحب الت�أليف املُ َحلَّى بقالئد القواعد ،احلاوي ب�أو�ضح بيان ما
كاد ي�أتي على �سائر الفوائد.
وخام�سهم كندلياك الذي ب�سط �أ�شعة التحقيق على ت�أليف لوك الأنكليزي يف
علم الفل�سفة.
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ومن م�شاهري القرن الثامن ع�شر فولتري ،وهو ممن �أخذ راية الكتابة باليمني
وال�شمال ،وا�شتهر يف �سائر فنونها ا�شتهار الدجال يف الأجيال ،ولو مل يحمله
انحالل العقيدة على عدم احرتام ال�شرائع والديانات لكانت �شهرته �أمت ،والنفع
مبعارفه �أعم.
ومنهم جاجناك رو�صو ،وهو نظري ولتري يف ال�شهرة ،وله من ح�سن التعبري ما
ال ت�ستقر معه الأوهام .وهذان الكاتبان املجيدان هما اللذان �أن�ش�آ ثورة �أهل فرن�سا
�سنة ت�سع وثمانني و�سبعمائة و�ألف ( ،)1789املوافقة ل�سنة مائتني و�ألف هجرية ()1200
وهي�آ �أ�سبابها ،وا�ستعجال وقوعها.
ومنهم جان باتي�ست رو�صو �صاحب الأ�شعار واملعاين الرائقة ،ومنهم
لو�ساج م�ؤلف جلبال�س الكتاب املحتوي على املقامة الفل�سفية ،الذي هو من
�أح�سن ما �ألف يف بابه.
ومن م�شاهري هذا القرن لناو�س من �أهل ال�سويد ،ا�شتهر يف الطبيعيات.
وفيه ظهر ب�أملانيا ال�شاعران غوتي و�شلر ،فالأول فاق �أقرانه يف حما�سن
الآداب ،والثاين ا�ستحق ا�سم املجدد لتياطرات الأملان؛ ف�إنه ركب �ألعابًا معتربة
ين�شد فيها م�ستظرفات الأ�شعار ،وله ت�آليف يف التاريخ �شاهدة بتقدمه يف ميدان
الأفكار.
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كما ظهر فيه ب�أنكلرتة امل�ؤرخون الثالثة الذين َت�شَ َّرف بهم وطنهم ،وهم
أي�ضا �آدم �سميث الذي فاق �أقرانه يف علم
غيبون وهيوم وروبرت�سون ،ثم ظهر بها � ً
الريا�ضيات واالقت�صاد ال�سيا�سي .واملعلم الطبيعي بانك�س واجلراحيان وليم هنرت
و�أخوه ُجن وكاوند�ش الذي حلل �أجزاء املاء ،والفلكيون براديل وهر�شل وبنجمن
فرانكلن ،الذي خلد ا�سمه ببيان الأمور املتعلقة باجلاذب املغناطي�سي.
ومن م�شاهري �أنكلرتة يف القرن املذكور �أركرايت الذي اخرتع �آلة غزل
القطن ،ثم خرج عن �صف العامة ثالثة �أ�شخا�ص ا�ستنبطوا لهذه الآلة ما �أك�سبها
قوة غري حم�صورة ،وهم �سميطن وفلطن وجام�س وات.
وهذا الأخري هو الذي اخرتع الكيفية العجيبة يف االنتفاع بالآلة البخارية،
اخرتعها �أوهال نيوكمن.
كما ظهر بهذا القرن اخلدمات العجيبة الهائلة على يد املهند�س براديل،
فت�ضاعفت طرق املوا�صلة ب�أنكلرتة ،وفتحت ا ُخل ُلج( )1العديدة يف الأماكن التي
كانت معطلة ،وبذلك منت نتائج الأيدي ،وات�سعت دوائر متجر الأنكليز وثروتهم،
وارتفع �ش�أن ال�سيا�سة ،فمن النتائج كرثة ا�ستخراج معادن الأر�ض ب�سهولة املناولة
واملوا�صلة ،وكذا جلب القطن والكتان وغريهما ،وا�صطناع الأقم�شة منها يف �أ�سرع
(	)1ا ُخللُج :جمع خليج( .م).
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وقت ،كل ذلك مبعونة الآالت املذكورة .وقد كربت بلدانها ال�صغرية الت�ساع
نطاق املتجر فيها ،حتى �صارت من البلدان املعتربة.
جزئيا تعلم به التبديالت اخلطرية الواقعة يف �أحوال املتجر،
وهناك مثا ًال ًّ
وهو �أن قيمة ما كان يخرج من �سائر بلدان �أنكلرتة من القطن امل�صنوع مل تكن يف
�أوائل القرن الثامن ع�شر تتجاوز خم�سمائة �ألف فرنك يف ال�سنة ،ويف �أوا�سط هذا
القرن بلغت قيمة ما يخرج من ذلك يف ال�سنة خم�سمائة مليون فرنك.
ولنم�سك عنان القلم هنا حيث بلغنا �إىل القرن التا�سع ع�شر الذي �صار
فيه امل�شاهري بالعلوم وال�صناعات �أكرث من �أن يح�صوا ،وال�ساعون فيما يزيد نوع
الب�شر حت�سي ًنا �أَ َجلُّ من �أن ي�ضبطوا ،ومل يزل امللوك ُي َر ُغِّبون النا�س يف �أ�سباب
التمدن ،وين�شطونهم باجلوائز وعالمات العناية ،وبو�ضع �صور م�شاهريهم مبجامع
العامة لتوفري دواعي البحث عما ميكن �أن ينفع جن�سهم ويخلد ذكرهم.

الباب الثالث

تلخي�ص املكت�شفات واملخرتعات

تلخي�ص املكت�شفات واملخرتعات

يف �أوائل القرن الرابع ع�شر ا�ستعمل �أهل �أوروبا يف �سفنهم البو�صلة املنقولة
عن العرب كما تقدم .وك�شف �أهل الربتغال عدة جهات من �شطوط �إفريقيا
الغربية ،و�أحاطوا باجلهة اجلنوبية من ر�أ�س الزعزعة امل�سمى من ذلك الوقت
ر�أ�س الرجاء ال�صالح ،ووجدوا بذلك طريق الهند يف البحر ،و�أحدثوا فيها عدة
م�ستعمرات.
ويف �سنة �ست وثالثني و�أربعمائة و�ألف ( ،)1436اخرتع املطبع ب�أملانيا .ويف
�سنة �ست و�ستني و�أربعمائة و�ألف ( ،)1466وجدت فربيكة احلرير مبدينة ليون
من فرن�سا ،ويف �سنة اثنتني وت�سعني و�أربعمائة و�ألف ( ،)1492ك�شف كري�ستوف
كولومب �أمريكا.
ويف القرن ال�سابع ع�شر حدثت فربيكة القطن ب�أنكلرتة وفرن�سا ،وظهرت
املر�آة التي ُتكَبرِّ ُ الأ�شياء املتقدم ذكرها ،وظهرت البو�سطة �أي بيت املكاتيب،
وحترر ميزان الهواء بالوجه املتقدم .ويف �سنة ثمان و�أربعني و�ستمائة و�ألف ()1648
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يف �أوائل القرن الرابع ع�شر ا�ستعمل �أهل �أوروبا يف �سفنهم البو�صلة املنقولة
عن العرب كما تقدم .وك�شف �أهل الربتغال عدة جهات من �شطوط �إفريقيا
الغربية ،و�أحاطوا باجلهة اجلنوبية من ر�أ�س الزعزعة امل�سمى من ذلك الوقت
ر�أ�س الرجاء ال�صالح ،ووجدوا بذلك طريق الهند يف البحر ،و�أحدثوا فيها عدة
م�ستعمرات.
ويف �سنة �ست وثالثني و�أربعمائة و�ألف ( ،)1436اخرتع املطبع ب�أملانيا .ويف
�سنة �ست و�ستني و�أربعمائة و�ألف ( ،)1466وجدت فربيكة احلرير مبدينة ليون
من فرن�سا ،ويف �سنة اثنتني وت�سعني و�أربعمائة و�ألف ( ،)1492ك�شف كري�ستوف
كولومب �أمريكا.
ويف القرن ال�سابع ع�شر حدثت فربيكة القطن ب�أنكلرتة وفرن�سا ،وظهرت
املر�آة التي ُتكَبرِّ ُ الأ�شياء املتقدم ذكرها ،وظهرت البو�سطة �أي بيت املكاتيب،
وحترر ميزان الهواء بالوجه املتقدم .ويف �سنة ثمان و�أربعني و�ستمائة و�ألف ()1648
ظهر ا�ستعمال الكينا( .)1ب�أوروبا ،ويف �سنة �سبع و�ستني و�ستمائة و�ألف ()1667
ا�ستعملت فربيكة ن�سج ُالب ُ�سط( )2الرفيعة بباري�س.
ويف �سنة �أربعني و�سبعمائة و�ألف (� )1740أن�شئت فربيكة الذكري املذاب
ب�أنكلرتة .ويف �سنة اثنتني وخم�سني و�سبعمائة و�ألف ( )1752اخرتع فرنكلن
(	)1الكينا :دواء �ضد ا ُحل َّمى( .م).
	الب ُ�سط :جمع ب�ساط ،وهو نوع من الفر�ش ُيطرح على الأر�ض( .م).
(ُ )2
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جواذب ال�صاعقة التي جتذب القوة الكهربائية من ال�سحاب وتدخل بها يف
الأر�ض.
ويف �سنة �ستني و�سبعمائة و�ألف ( )1760ت�أ�س�س بباري�س حمل تعليم ال�صم
البكم والعمي القراءة والكتابة والريا�ضات ،ثم اقتدى بذلك بقية ممالك �أوروبا
حتى �إنه يوجد اليوم بها من الأماكن املخ�صو�صة بتعليمهم نحو مائة وخم�سني،
وكيفية ذلك يف الأ�صم الأبكم �أن ُي ُروه �صور احلروف ،وي�صطلحون معه على
تخ�صي�ص كل حرف منها ب�إ�شارة خم�صو�صة يف الأ�صابع ،ثم يح�ضروا له ال�شيء
املراد تعريفه �إياه ،ويكتبوا ا�سمه له على مقت�ضى تلك احلروف الإ�شارية ،فبهذه
الوا�سطة ي�صري قاب ًال للتعليم لتي�سر الكالم معه ب�سهولة .ويف الأعمى بجعل
حروف له ذات �أجرام( ،)1فبذلك يقبل تعلم القراءة والكتابة ،و�إذا �أريد تعليمه
جدا ،حتى ي�صري
اجلغرافيا تر�سم له اخلريطة �أجرا ًما مم�سو�سة ،في�سهل تعلمه �إياها ًّ
بحيث متى طلب منه تعيني حمل من الأر�ض� ،أو بلد من البلدان ،و�ضع يده عليه
بدون م�شقة.
ويف �سنة �ست و�سبعني و�سبعمائة و�ألف ( ،)1776اخرتع الطبيب جرن
الأنكليزي من مدينة بركليا كيفية تلقيح اجلدري.

( )1ذات �أجرام :مجَُ َّ�سمة( .م).
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وقد تنازع م�ؤرخو الأنكليز والفرن�سي�س و�أمريكا يف اخرتاع الآلة البخارية،
فكل يدعي ذلك لأهل مملكته ،والذي حرره �آراغو الفلكي الفرن�ساوي هو �أن
املاكينجي هريون الإ�سكندارين فكر يف قوة البخار ،واملنافع التي ميكن حت�صيلها به،
عقيما
وكان ذلك قبل امليالد امل�سيحي مبائة وع�شرين �سنة ،لكن بقى هذا الر�أي ً
عدة قرون ،ثم يف �سنة ثالث و�أربعني وخم�سمائة و�ألف ( )1543من امليالد املذكور
كتب بال�سكودي غراي الإ�سبنيويل الأ�صول التي ميكن ح�صولها على تلك القوة
وفكرة ا�ستعمالها ،وكتب مثل ذلك �سلمون بوكو�س الفرن�ساوي يف �سنة خم�س
ع�شرة و�ستمائة و�ألف ( ،)1615ثم يف �سنة ثالث و�ستني و�ستمائة و�ألف ()1663
كافيا يف
ا�ستقل بهذا ال�ش�أن ور�شرت الأنكليزي� ،إال �أن ما �أنتجته فكرته مل يكن ً
ح�صول االنتفاع بتلك القوة .ثم يف �سنة ت�سعني و�ستمائة و�ألف ( )1690فكر يف �ش�أنها
املهند�س دني�س بابني الفرن�ساوي �إىل �أن َركَّ َب يف �سنة خم�س وت�سعني و�ستمائة
و�ألف ( ،)1695الآلة البخارية بالب�ستون (وهو �شيء ي�شبه مدق املكحلة) وهو �أول
من ظهر له جعل القوة القابلة للب�سط يف �آلة نارية ،حيث �إن البخار ينب�سط عند
�شدة احلرارة وينقب�ض عند الربودة .ثم اعتنى بذلك املاكينجي الأنكليزي جام�س
وات املتقدم الذكر ،الذي ظهرت �أعماله يف الن�صف الثاين من القرن الثامن
ع�شر ،بتوجيهه العناية �إىل هذه امل�أثرة ،وبحثه عن �سائر �أجزاء الآلة البخارية ،حتى
ارتقى يف ذلك درجة تنيله من�صب االخرتاع لها .وقد كان دني�س بابني املذكور
�أ�شار �إىل �إمكان ال�سفر يف البحر ،وبينَّ كيفية ذلك بغاية الإي�ضاح.
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يف �سنة �ست وثالثني و�سبعمائة و�ألف (� ،)1736أخذ جونتان هل�س
الأنكليزي ال�سراح من الدولة يف ا�ستعمال الآلة املذكورة ب�سفينة ،لكن مل
تتم له املوجبات ،فكانت جدوى فعله قليلة ،ويف �سنة (� ،)1775صنع املاكينجي
بريا الفرن�ساوي ال�سفينة الأوىل البخارية ،وبعد ثالث �سنني اخرتع جوفروي
الفرن�ساوي الآلة املذكورة ،و�ألقاها يف وادي دوب بفرن�سا ،ويف �سنة �إحدى وثمانني
أي�ضا �سفينة كبرية من ذلك
و�سبعمائة و�ألف (� )1781ألقى على وادي �صون بفرن�سا � ً
النوع ،و�سارت ثم ا�ستقل بامل�أثرة امل�شار �إليها جماعة يف �أنكلرتة جنح �سعيهم فيها،
وهم ميلر يف �سنة �إحدى وت�سعني و�سبعمائة و�ألف ( ،،)1791ثم لورد �ستنهوب
يف �سنة خم�س وت�سعني و�سبعمائة و�ألف ( ،)1795ثم �سيمنغطن �سنة �إحدى
وثمامنائة و�ألف ( ،)1801ويف ال�سنة الثالثة من القرن التا�سع ع�شر ( )1803جرب
الأمريكاين فلطن بباري�س عمله بتلك الآلة ،فر�أى خمائل النجاح ،وكان معه من
�أهل وطنه ليون�سطن فو�ضعا على وادي �سون �أول فابور تام بالعجالت ،وذلك يف
تا�سع �أغ�شت من ال�سنة املذكورة ،لكن مل يتفق �إجناز امل�أثرة املذكورة بفرن�سا لعدم
اعتناء الدولة بها يف ذلك الوقت ،فلما �أي�س فلطن من جناح �سعيه هناك حمل
خمرتعه �إىل وطنه �أمريكا و�أ�شهره بها .ويقول �أهل فرن�سا �إن من �سوء البخت عدم
اجنذاب بال الدولة يف ذلك الوقت لهذه النتيجة الباهرة .ويف ال�سنة ال�ساد�سة من
القرن املذكور (� )1806سافرت ال�سفينة البخارية امل�سماة كلرمونت من نيويورك �إىل
فيالدلفيا يف املمالك املتحدة ب�أمريكا ،ويف �سنة �أربع ع�شرة وثمامنائة و�ألف (� )1814شرع
املذكور يف ا�صطناع الفرقاطة البخارية الأوىل فمات قبل �إمتامها ،ويف حياته �صنع

102

�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك

102

بتلك اململكة عدة فابورات �صغار ،منها امل�سمى فلطن ،الذي التقى بال�سفينة
احلاملة لنابليون الأول �إىل جزيرة �صانت الآن ،التي بقي فيها بعد �سقوطه ،فلما
ر�أى الفابور املذكور و َذنَب دخانه �شائل يف اجلو ندم على �إعرا�ضه عن تلك امل�أثرة
التي مت ظهورها يف غري بالده .وجميع التحريرات البخارية م�ستنبطة من قواعد
لبيبا .ثم انت�شر هذا املخرتع ب�سائر جهات
فلطن املذكور؛ لأنه كان
ً
مهند�سا حاذقًا ً
�أوروبا على التعاقب �شي ًئا ف�شي ًئا.
و�أما ا�ستعمال �آلة الذنب امل�سماة �آلي�س بد ًال من العجالت ،ف�أول من ف ََّك َر
فيها دوكي الفرن�ساوي �سنة �سبع وع�شرين و�سبعمائة و�ألف ( )1727وبوكتون �سنة
ثمان و�ستني و�سبعمائة و�ألف ( .)1768ويف �سنة ثالث وثمامنائة و�ألف (�)1803أخذ
�شارل دلري الرخ�صة يف عمل الآلة املذكورة �إال �أن �سعيه �إذ ذاك مل ينجح لعدم
وجود املبالغ الالزمة من املال ،فاغتنم التفرغ لهذا العمل املهند�س �أريك�صون
ال�شهري من �أهل ال�سويد يف املمالك املتحدة ب�أمريكا من �سنة �ست وثالثني
وثمامنائة و�ألف (� )1836إىل �سنة �أربع و�أربعني وثمامنائة و�ألف (� )1844إىل �أن مت
وا�ستعمل يف �سنة خم�س و�أربعني وثمامنائة و�ألف ( )1845وقد �شاع العمل به الآن.
ويف �سنة ثالث وثمانني و�سبعمائة و�ألف ( )1783ارتفع يف الهواء بالبالون
مونغولفي الفرن�ساوي .والبالون قبة من احلرير م�صنوعة بكيفية ال ينفذ بها من
م�سامها الغاز الذي هو �ألطف من الهواء فتملأ القبة بتلك املادة ،فت�صعد يف
اجلو ل�صريورتها �أخف من الهواء .ويف �سنة �أربع وت�سعني و�سبعمائة و�ألف ()1794
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اخرتع ولتا البيل الذي ي�ستعمل للتذويب وللتلغراف الكهربائي .ويف �سنة �إحدى
وثمامنائة و�ألف ( )1801اخرتع جكار احلائك �آلة الن�سج التي تن�سج بدون وا�سطة
كبريا يف �أمر الن�سج ،وارتفع بها �ش�أن فربيكات ليون
اليد ،وهذه الآلة �أورثت تبد ًال ً
بفرانا ،التي ت�صنع الأقم�شة احلريرية وغريها؛ ولذلك رفع �أهلها �صورة املخرتع
إظهارا ملمنونيتهم له.
املذكور ببطحاء املدينة � ً
()1

ويف �سنة �ست ع�شرة وثمامنائة و�ألف ( )1816ظهر بلندرة حادث �إ�سراج
الغاز ،كما ظهر بها يف ال�سنة املذكورة ال�ستينوغرايف (وهي كيفية ت�سهل ا�ستيعاب
الكاتب جميع ما ينطق به الل�سان ال�سريع با�صطالح خم�صو�ص ،والوا�ضع لها
رامزي من �أهل �سكوتالند .ويف �سنة ت�سع وع�شرين وثمامنائة و�ألف ( )1829ظهرت
�أول كرو�سة تامة جتري على طريق من احلديد .وهي من خمرتعات املهند�س
أي�ضا الكيفية امل�ستعملة يف
�ستيون�صن الأنكليزي .واخرتع ويت�صطون الأنكليزي � ً
التلغراف املذكور .واخرتع نيب�س وداغري الفوتغرايف �أي ارت�سام ال�صورة بوا�سطة
املر�آة وبقاءها ،ولهذه ال�صناعة فوائد جمة يف الطبيعيات والفلك.
وملا وان تقدم �أهل �أوروبا يف ميدان التمدن الذي من نتائجه االخرتاعات
امل�شار �إليها� ،إمنا كان بتمهيد طرق العلوم والفنون ،وت�سهيل �أ�سباب ا�ستح�صالها،
وكان للمملكة الفرن�ساوية مزيد �شهرة بح�سن التنظيم يف �أطوار التعلم والتعليم،
(� )1إ�سراج� :إيقاد( .م).
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ر�أينا �أن نبني تراتيبها الناجحة ليقا�س عليها بقية املمالك القتداء بع�ضهم ببع�ض
يف مثل ذلك.
فنقول :اعلم �أن طبقات املتعلمني عندهم ثالث؛ لأن املتعلم �إما مبتدئ �أو
متو�سط �أو منته ،وانق�سام الفنون على هذه الطبقات باعتبار �سهولة الفن و�صعوبته.
فالفنون الأولية مثل علم الأخالق ،و�أ�صول الديانة ،والقراءة والكتابة،
واملفردات اللغوية ،و�أ�صول احل�ساب ،والوزن والكيل ،و�أ�صول التاريخ واجلغرافيا،
ومبادئ �سر الطبيعة ،واال�ستدالل باملوجودات الأر�ضية ،ومبادئ الفالحة
وال�صناعات ،وقانون حفظ ال�صحة ،و�أ�صول امل�ساحة ور�سم الأر�ض والت�صوير
اخلطي ،والفنون الأولية ،تدر�س يف املكاتب العمومية املقامة من الدولة� ،أو الإيالة،
�أو البلدة �أو القرية .ويف املكاتب املطلقة وحمال املرحمة املقامة من خ�صو�ص
�أ�شخا�ص من النا�س وجمعيات من املح�سنني.
و�أما فنون الطبقة املتو�سطة التي ينتقل �إليها بعد حت�صيله ما يجب حت�صيله
من املعارف الأولية ،فهي علم اللغات القدمية واحلادثة ،وعلم البيان واملنطق،
والفل�سفة والعلوم الريا�ضية والطبيعية والتاريخ .وجميع هذه العلوم تدر�س يف
مكاتب للدولة ،ومكاتب لأهل البلدان ،و�أماكن خ�صو�صية وحمال �صغرية لتعليم
الرهبان.
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و�أما الطبقة املنتهية ،فمنهم من يتعلم باملكاتب العالية ،ومنهم من يح�ضر
جمامع در�س العلوم والإن�شاء ،الذين يجيزون الطلبة بعد امتحانهم بح�ضرتهم
واملجامع امل�شار �إليها م�شتغلة بدرا�سة العلم الإلهي ،و�أحكام النوازل ،و�صناعة
الإن�شاء ،ونحو ذلك.
وتنوع �إىل خم�سة �أ�صناف:
َّ
�أحدها يحتوي على ثمانية جمامع وظيفتها تعليم العلم الإلهي� ،ستة منها
على مقت�ضى العقيدة الكاثوليكية ،واثنان على مقت�ضى العقيدة الربوت�ستانية.
ومن �شعب هذا العلم عندهم فرو�ض الديانة ،وعلم الأخالق ،ونظام الكني�سة،
والكتاب املو�صوف عندهم باملقد�س ،والل�سان العرباين.
وال�صنف الثاين يحتوي على ت�سعة جمامع ،وظيفتها تدري�س علم النوازل
املنق�سم عندهم �إىل القواعد العمومية ،و�أحكام الرومان ،والقانون املدين و�أحكام
اجلنايات ،و�أعمال املجال�س ،وقيا�س العقوبات ب�أحكام البلدان والقانون املتجري،
و�أحكام الإدارة العمومية ،و�أحكام ما يقع بني الأمم ،والأحكام الفرن�ساوية.
وال�صنف الثالث يحتوي على ثالثة جمامع ،وظيفتها درا�سة علم الطب املتناول
للت�شريح ،وتركيب احليوان ،وتاريخ الطبيعة املتعلق بالطب ،وقانون ال�صحة ،ومعرفة
الأمرا�ض الظاهرية والباطنية ،وكيفية املعاجلة ،ومواد الأدوية وعالج اجلراحات،
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و�أحوال الوالدة .وهناك مكاتب كبار لتعليم كيفية تركيب الأدوية ،ومكاتب
�أخرى لال�ستعداد لتعاطي فن الطب.
وال�صنف الرابع يحتوي على جمامع وظيفتها درا�سة علوم خمتلفة ،كعلم
كج ِّر
الهيئة والفلك ،وعلم اجلرب وامل�ساحة ،وعلم املكانيك �أي الت�صرف ب�آالالت َ
الأثقال ،وعلم ا�ستعمال الآثار الطبيعية ،كالت�صوير باملر�آة ،وعلم الكيمياء ،وعلم
طبيعة الأر�ض ،والنبات وتركيبه ،وعلم طبائع احليوانات.
وال�صنف اخلام�س يحتوي على جمامع وظيفتها تعليم الإن�شاء و�سائر العلوم
الأدبية ،وعلم الفل�سفة وتاريخها ،و�آداب اليونان ،وال�شعر الالتيني والفرن�ساوي،
و�آداب الأجانب ،والنحو ،والتاريخ قدميه وحديثه ،واجلغرافيا.
وهناك مكاتب لال�ستعداد للفنون املذكورة ،ويقر�أ فيها تاريخ فرن�سا
كاجلغرافيا الطبيعية وال�سيا�سية ،وعلم الر�سم.
ومن عوائدهم �أن يختموا كتبهم يف املكتب العايل امل�شتهر مبكتب فرن�سا.
وهناك مكتب لتعليم الأل�سنة امل�شرقية ،وحمل خم�صو�ص بتعليم �أخذ الأطوال.
وحمل الر�صد ال�سلطاين بباري�س ،واملحل املعد لو�ضع احليوانات املُ�صَبرََّ ة( )1على
اختالف �أنواعها ،و�أنواع الأحجار .واملكتب ال�سلطاين املعد للخريطات اجلغرافية،
ومكتب البوزار �أي ال�صناعات املُ ْ�س َتظْ َرفة ،ومكاتب �أعمال اليد ،ومكتب الت�صوير
(	)1املُ�صَبرَّ ة :املُح َّنطة( .م).

107

تلخي�ص املكت�شفات واملخرتعات

107

ال�سلطاين ،وحمل تعلم قواعد املو�سيقى ،ومكتب تعليم خماطبات التياطرات.
وجميع املكاتب امل�شار �إليها حتت رعاية وزير املعارف ،وما عداها من املكاتب
اخل�صو�صية ف�إنها و�إن كانت خارجة عن دائرة الإدارة العمومية �إال �أنها ال تخرج
عن دائرة املراقبة؛ حيث يجب تفقدها فيما يتعلق بتهذيب الأخالق وحفظ
ال�صحة وموافقة التعليم ملقت�ضى قوانني البلد.
ثم �إن هناك خم�س جمعيات من كبار علمائهم ،ي�سمى كل منها بالأكدمية،
وت�سمى اجلمعية الأوىل �أكدمية فرن�سا ،والثانية �أكدمية اخلطوط القدمية ،والثالثة
�أكدمية العلوم ،والرابعة �أكدمية البوزار ،واخلام�سة �أكدمية ال�سيا�سة وتهذيب
الأخالق.
فوظيفة اجلمعية الأوىل االعتناء بت�صفية اللغة ،وحترير �أو�ضاعها.
ووظيفة الثانية حترير الأقالم القدمية ،وا�ستخال�ص الأل�سنة العلمية ،والنظر يف
الهياكل القدمية والتواريخ.
ووظيفة الثالثة ن�شر ر�سائل يف �سائر �أنواع العلوم ،وهذه اجلمعية مبثابة جمل�س
لتحرير �سائر العلوم.
ووظيفة الرابعة النظر يف �أحوال الأبنية والأدهان ،والنق�ش والت�صوير ،واملو�سيقى،
وهذه اجلمعية هي التي تعني من ي�ستحق الدخول يف مكتب البوزار.
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ووظيفة اخلام�سة النظر يف �أحوال علوم الفل�سفة والأحكام ،واحلقوق العامة،
والإكونومي بوليتيك �أي االقت�صاد ال�سيا�سي ،والإ�ستات�ستيك ،وتاريخ الفل�سفة
العمومي ،والإدارة ال�سيا�سية واملالية.
ولكل من هذه اجلمعيات تعيني جوائز امل�ؤلفني من مقدار مال� ،أو ني�شان
من ال�صنف املعروف عندهم باملداليا .واجلوائز تارة تكون من الدولة و�أخرى من
ترغيبا يف االخرتاع.
بع�ض �أعيان البلدً ،
وهناك مكاتب �أخرى لتعليم �سائر العلوم ،والفنون احلربية والربية والبحرية،
وجمعيات �أخرى وظيفتها الإعانة يف �أ�سباب التقدم يف املعارف ،والفالحة ،و�سائر
ال�صنائع ،منها جمعية الطب ،و�إدارة املوزيات( )1ال�سلطانية ،وجمعية الرتغيب يف
ال�صناعات الأهلية ،واجلمعية ال�سلطانية املركزية يف اخل�ضر والنباتات ،املتكلفة
�سببا يف بقائه عندهم،
بجلب غري املوجود منها من �سائر الأقطار ،وتدبريه مبا يكون ً
حتى �صار بهذه الوا�سطة يوجد عندهم غالب ما يوجد يف �سائر املعمور .وجمعية
يف اجلغرافيا ،و�أخرى يف بنية الكرة الأر�ضية ،و�أخرى يف حوادث اجلو ،والآثار
القدمية ،و�أحوال الأمم ،و�أخرى يف خ�صو�ص �أحوال �آ�سيا ،و�أخرى يف االقت�صاد
ال�سيا�سي ،و�أخرى يف مبادئ العلوم ،و�أخرى يف اجلراحات ،و�أخرى يف تركيب
الإن�سان ،و�أخرى يف تواريخ فرن�سا.
(	)1املوزيات :املتاحف( .م).
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كثريا من هذه اجلمعيات.
كما �أن ب�إياالت فرن�سا ً
ويوجد كثري من املدار�س لتعليم كيفيات الت�صوير ،و�أعمال اليد وهناك
مكاتب تتعلق باملعادن ،ومكتب كبري لأ�صول التجارة ،و�أماكن خ�صو�صية لذلك
حتت رعاية الدولة ،وثالثة مكاتب �سلطانية لتعليم البيطرة ،ومثلها لتعليم فنون
جريبا( )1المتحان قواعد الفالحة .والعارفون بقواعد
الفالحة ،واثنان وخم�سون ً
الفالحة متوزعون يف بلدان اململكة ،ومن مكاتب الفالحة ما هو دائم التعليم،
ومنها ما ال يفتح �إال يف �أوقات خم�صو�صة.
ومن تاقت نف�سه �إىل تفا�صيل العلوم والفنون امل�شار �إليها ،فعليه مبطالعة
الف�صل الثالث ع�شر من املقالة الثالثة من رحلة العامل البارع ال�شيخ رفاعة �أحد
علماء م�صر ،امل�سماة بتخلي�ص الإبريز �إىل تلخي�ص باريز؛ فقد ك�شف فيها الغطاء
عن تدبري الأمة الفرن�ساوية التي رفعت راية التمدن ،و�أجاد يف ذلك و�أفاد.
من �آثار اعتنائهم بتو�سيع دوائر العرفان ،الذي هو �أ�سا�س التمدن والتهذيب
لنوع الإن�سان ،كرثة خزائن الكتب اجلامعة ل�سائر الفنون ،وت�سهيل طرق االنتفاع
بها بح�سن الإدارة والرتتيب احلا�سم ملواد العوائق ،كما يت�ضح ذلك بالتف�صيل
الآتي:
جريبا :حق ًال مزرو ًعا( .م).
(ً )1
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ولنقت�صر يف بيان كرثة الكتب بالبلدان الأوروباوية املعتربة على ما حرره
نتايل وزير املعارف العمومية ب�إيطاليا ،بعد متام بحثه عن ذلك �سنة �سبع و�ستني
وثمامنائة و�ألف ( ،)1867فذكر �أن املوجود بخزائن �إيطاليا من الكتب املجلدة �أربعة
ماليني ،ومائة و�أربعني �أل ًفا ،ومائتان وواحد وثمانون ( )4.140.281جمل ًدا ،غالبها من
الكتب القدمية املتعلقة بالديانة .بخزائن بريطانية العظمى مليون و�سبعمائة وواحد
و�سبعون (� )1.701.070أل ًفا ،و�أربعمائة وثالثة وت�سعون ( )1.771.493جمل ًدا ،فيكون
لكل مائة ( )100نف�س من الأهايل �ستة جملدات ،وعلى قيا�س هذه الن�سبة يكون
لكل مائة ( )100نف�س من �أهايل �إيطاليا �أحد ع�شر جمل ًدا و�سبعة �أع�شار املجلد،
ويوجد ببالد النم�سا مليونان و�أربعمائة وثمانية وثمانون ( )2.000.488جمل ًدا،
وبالن�سبة للأهايل يكون لكل مائة نف�س �ستة جملدات وت�سعة �أع�شار املجلد.
ويوجد بالربو�سية مليونان و�أربعون �أل ًفا ،و�أربعمائة ،وخم�سون جمل ًدا ()2.400.450
فيكون لكل مائة نف�س من �أهاليها �أحد ع�شر جمل ًدا .ويف الرو�سا ثمامنائة �ألف،
واثنان وخم�سون �ألف (ٍ )852.000
جملد ،فيكون لكل مائة من �أهاليها جملد واحد
وثالثة �أع�شار املجلد ،ويف البلجيك خم�سمائة �ألف ،وت�سعة �آالف ،ومائة ()509.100
جملد ،فيكون لكل مائة من الأهايل ع�شرة جملدات و�أربعة �أع�شار املجلد ،ويف
باواريا مليون ،ومائتان وثمانية و�ستون �أل ًفا ،وخم�سمائة (ٍ )1.268.500
جملد ،فيكون
لكل مائة من �أهاليها �ستة وع�شرون جمل ًدا وخم�سا املجلد ،كما يوجد بفرن�سا �أربعة
ماليني وثمامنائة وت�سعون �ألف (ٍ )4.890.000
جملد ،فيكون لكل مائة من �أهاليها
�أحد ع�شر جمل ًدا و�سبعة �أع�شار املجلد (فهي مثل �إيطاليا ،كما قال).
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كتبا من غريها بالن�سبة �إىل عدد
وبهذه الن�سب يظهر �أن مملكة باواريا �أكرث ً
الأهايل ،و�إن كان املوجود بفرن�سا ال يوجد بغريها من املمالك.
ويف مدينة باري�س وحدها ثلث العدد املوجود مبملكة فرن�سا كلها؛ ففي
قامو�س العلوم امل�ؤلف يف هذه ال�سنني الأخرية �أن اخلزانة ال�سلطانية بباري�س بها
من الكتب على ما حترر يف �سنة ثالث و�ستني وثمامنائة و�ألف ( ،)1863مليون كتاب
مطبوع وثمانون �أل ًفا ( )80.000بخط اليد .وغاية ما كان بها وقت ت�أ�سي�سها يف �سنة
ثمانني وثالثمائة و�ألف ( )1380ت�سعمائة وع�شرة ( )910جملدات ،و�صار بها يف �سنة
�سبع و�أربعني وخم�سمائة و�ألف (� )1547ألف وثمامنائة وت�سعون ( )1890جمل ًدا ،ثم
يف �سنة �أربعني و�ستمائة و�ألف (� )1640صار مقدار ما بها �ستة ع�شر �أل ًفا و�سبعمائة
و�ستة و�أربعني ( )16.746جمل ًدا .ويف �سنة �أربع وثمانني و�ستمائة و�ألف (� )1684صار
قدر ما بها خم�سني �أل ًفا وخم�سمائة واثنني و�أربعني ( )50.542جمل ًدا .ويف �سنة
خم�س و�سبعني و�سبعمائة و�ألف (� )1775صار بها مائة وخم�سون �ألف ()150.000
ٍ
جملد .ويف �سنة ت�سعني و�سبعمائة و�ألف (� )1790صار بها مائتا �ألف ()200.000
ٍ
جملد .واليوم بها مليون ( )1.000.000من الكتب املطبوعة ،وثمانون �أل ًفا ()80.000
بخط اليد كما تقدم .كما بها �أربعون �ألف ( )40.000خريطة يف فن اجلغرافيا ،وعدد
كثري من الر�سائل ،ونحوها مما ال يطلق عليه ا�سم املجلد».
وبهذا التفاوت الكبري الواقع يف مواد املعارف يعلم مقدار ت�أثري احلرية
يف املمالك؛ ف�إنا نرى اخلزانة املذكورة يف مدة �أربعمائة وع�شرة �أعوام ،من مبد�أ
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ت�أ�سي�سها الذي هو �سنة ثمانني وثالثمائة و�ألف (� )1380إىل �سنة ت�سعني و�سبعمائة
و�ألف ( )1790مل يتح�صل بها �إال مائتا �ألف ( )200.000جملد .ومن ذلك التاريخ
الذي هو مبد�أ احلرية بفرن�سا �إىل �سنة ثالث و�ستني وثمامنائة و�ألف ( ،)1863التي
هي متام �أربع و�سبعني �سنة من ذلك الوقت ازداد يف اخلزانة املذكورة ثمامنائة
وثمانون �ألف ( )880.000جملد دون ما مل ميكن ح�صره من الر�سائل امل�شار �إليها.
وعلى هذا يقا�س �سائر �أ�سباب التمدن.
ويوجد بباري�س ثالثون ( )30خزانة �سوى اخلزانة املذكورة ،متفاوتة يف الكرب،
كما توجد خزائن معتربة يف �سائر تخوت املمالك.
و�أما بيان ح�سن �إدارتها امل�سبب لغاية �سهولة االنتفاع بها ،فهو �أن �أماكن
اخلزائن امل�شار �إليها تفتح كل يوم قدر خم�س �أو �ست �ساعات ،ومنها ما يفتح
أي�ضا قدر ثالث �ساعات .وذلك فيما عدا يوم الأحد و�أيام الأعياد التي
بالليل � ً
�شهرا يف ال�سنة ،و�أيام الت�سريح لال�سرتاحة .و�إمنا تفتح يف �سائر
ال تتجاوز مدتها ً
الأيام للطلبة الراغبني يف اال�ستفادة ،و�أما الذين ي�أتون بق�صد جمرد االطالع فال
وخ َد َمة
ي�سوغ لهم ذلك �إال يف يومني من الأ�سبوع .وللخزائن امل�شار �إليها نظار َ
بقدر الكفاية ،وحولها بيوت للتعلم ُت َ�س َّخ ُن يف ال�شتاء.
وهي حمتوية على �آالت الكتابة عدا الكاغد ،في�أتي به مريد اال�ستن�ساخ،
ويطلب من املكلف الكتاب الذي يريده ببطاقة يدفعها �إليه ،و�إذا احتاج �إىل �أكرث
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للخ َد َمةُ ،فيح�ضر له يف احلني ما
من كتاب يبني ال�سبب فيها ،فيدفعها املكلف َ
طلب ،وحني خروجه من ذلك املحل ي�سلم للمكلف ما �أخذه من الكتب .وهذه
املنحة مبذولة لكل راغب �سواء كان من الأهايل �أو الأجانب� .أما من كان من
امل�ؤلفني امل�شهورين في�سوغ له نقل الكتب لالنتفاع بها يف مهلة �أق�صاها عام �إذا
طلب ذلك بالكتابة ،ويبني ال�سبب الداعي لأخذ الكتاب ،وعند م�ضي املدة �إما
�أن يرجع ما �أخذ� ،أو يطلب جتديد الت�سويغ مدة �أخرى.
ومما ينا�سب �سوقه هنا اعتنا�ؤهم ب�أ�سباب تهذيب �أبناء العائلة امللكية ،وتو�سيع
دائرة معارفهم ،وال �شك �أن ذلك من الأ�صول املعتربة النافعة يف �إدارة اململكة
غاية النفع.
فنقول من عادتهم �أن من يبلغ من �أبناء العائلة �سن الرتبية ،ينتخب له
رئي�س تلك العائلة معلمني مهرة ،يعلمونه من فنون العلم ما ينا�سب حاله واملراد
منه ،من كل ما يهذب �أخالقه ،ويو�سع يف املعارف نطاقه.
ف�إذا بلغ من التعلم �أ�شده يوجه �إىل املمالك الأجنبية مل�شاهدة �أحوالها،
ومطالعة �سيا�ستها و�أحكامها ،ومالها من التقدم يف العمران وغريه ،ليتحقق
بامل�شاهدة ما بينها وبني بالده من التفاوت؛ ليعترب �أ�سباب ذلك وقت مبا�شرته
خريا منها ،ويعتني
ل�سيا�سة اململكة ،فيتجنب ما ت�أخرت به بالده� ،إن ر�أى غريها ً
مبا تقدمت به �إن ر�آه دونها.
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ف�إذا بلغ من العمر نحو ثماين ع�شرة (� )18سنة ي�صري من �أع�ضاء املجل�س
خم�سا وع�شرين (� )25سنة.
الأعلى ،يح�ضره وال يكون له كالم فيه �إال �إذا بلغ من العمر ً
وفائدة ذلك التدرب على الأمور ال�سيا�سية و ُم َثا َق َفتها( )1حتى ي�ستكمل امللكة
فيها ،مع ما يح�صل له بذلك من اخلربة بطبقات رجال ال�سيا�سة ،املت�أكد معرفتها
على من يرت�شح للرئا�سة ،التي هي من �أعظم اخلطط الب�شرية و�أ�صعبها ،فيجب
على متقلدها من اال�ستعداد واملعرفة مبقت�ضيات الأحوال املختلفة ما ال يجب على
غريه ،ال �سيما معرفة �أهل اخلربة واملروءة والنجدة من رجال اململكة لينتخبهم
للخطط املعتربة ،مع التفطن لد�سائ�س احل�ساد واملف�سدين؛ ف�إن املطلوب من امللوك
لي�س هو جمرد ف�صل النوازل ال�شخ�صية .كما هو م�شاهد يف بع�ض املمالك
الإ�سالمية ،وال مبا�شرة جزئيات الإدارة التي ميكن �إجرا�ؤها بغريهم من املتوظفني،
و�إمنا املطلوب منهم النظر يف كليات الأمور من معرفة الرجال الالئقني باخلطط،
وامتحانهم ،وتعقبهم باملراقبة؛ لإر�شاد جاهلهم ،وزجر متجاهلهم ،وتف ُّقد �أحوال
الرعايا ،والإعانة على تكثري ال�صنائع ،والعلوم املو�صلة �إىل تهذيب الأخالق ومنو
الأرزاق ،والعناية بتنظيم الع�ساكر الربية والبحرية ،وحت�صني الثغور بالعدة املانعة
والقوة الدافعة حلفظ الدين والوطن ،و�إ�صالح �أحوال اخللطة ال�سيا�سة واملتجرية
مع الدول الأجنبية ،مبا ينمو به عز اململكة وثروتها� ،إىل غري ذلك من الكليات.

(	)1املثاقفة :اخلربة واملهارة بال�شيء( .م).
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ف�إن �سعادة املمالك و�شقاوتها يف �أمورها الدنيوية �إمنا تكون بقدر ما تي�سر
مللوكها من ذلك ،وبقدر ما لها من التنظيمات ال�سيا�سية امل�ؤ�س�سة على العدل،
ومعرفتها واحرتامها من رجالها املبا�شرين لها.
نقل عن امل�ؤرخ بوليبيو�س اليوناين الذي تكلم على �سيا�سة الأمة الرومانية،
وما وقع بينها وبني �أهل قرطاجنة من احلروب� ،أنه قال  -يف معر�ض اال�ستدالل
على �أن املبا�شر للأمر يلزمه �أن يكون عارفًا ب�أ�صوله  -ما معناه�« :إذا كان املري�ض
ال ُي ْرتجََى له ح�صول العافية على يد طبيب يجهل نوع املر�ض والدواء املنا�سب له،
فكذلك اململكة ال ُي ْر َجى خريها وا�ستقامتها �إذا كان وزرا�ؤها املبا�شرون يجهلون
�أ�صول �سيا�ستها ،وقوانني �شرائعها وعاداتها».
وال يخفى �أن ح�صول خري اململكة �إذا كان ميتنع ب�سبب اجلهل ب�أ�صول
ال�سيا�سة فامتناعه �إذا ان�ضم لذلك عدم وجود تلك الأ�صول بالكلية �أحرى
و�أوىل؛ لأن ال�سبب يف احلالة الأوىل دائر بني اجلهل والتجاهل ،وكالهما �أمر
عار�ض متكن �إزالته بتبديل املبا�شرين� ،أو �إر�شاد جاهلهم ،و�إلزام متجاهلهم باجلريان
على الأ�صول املحفوظة� .أما �إذا مل يوجد من تلك الأ�صول �شيء يرجع �إليه،
و�سند م�ضبوط يقع التعويل عند اال�شتباه عليه ،ف�إن هاته احلالة يت�سع فيها جمال
الأغرا�ض وال�شهوات من الآمر وامل�أمور ،ورمبا ي�ؤول �أمر الدولة �إىل اال�ضمحالل
والدثور ،ﮋﮓ ﮔ ﮕﮊ [احلج.]41/
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هذا وملا ت�ضمن ما �أوردناه يف هذا املجال الإ�شارة �إىل �أن احلرية هي من�ش�أ
�سعة نطاق العرفان والتمدن باملمالك الأوروباوية ،ر�أينا من املت�أكد بيان معنى
احلرية عرفًا لدفع ما ع�سى �أن يقع من االلتبا�س فيها.
فنقولَّ � :إن لفظ احلرية يطلق يف عرفهم ب�إزاء معنيني.
�أحدهما ي�سمى احلرية ال�شخ�صية ،وهو �إطالق ت�صرف الإن�سان يف ذاته
وك�سبه ،مع �أمنه على نف�سه وعر�ضه وماله ،وم�ساواته لأبناء جن�سه لدى احلكم،
بحيث �إن الإن�سان ال يخ�شى ه�ضيم ًة يف ذاته وال يف �سائر حقوقه ،وال يحكم عليه
ب�شيء ال تقت�ضيه قوانني البالد املتقررة لدى املجال�س.
وباجلملة فالقوانني تقيد الرعاة كما تقيد الرعية ،واحلرية بهذا املعنى
موجودة يف جميع الدول الأورباوية �إال يف الدولة البابوية والدولة امل�سكوبية()1؛
لأنهما م�ستبدتان ،وهما و�إن كانتا ذواتي �أحكام مقررة �إال �أنها غري كافية حلفظ
حقوق الأمة؛ لأن نفوذها موقوف على �إرادة امللك.
املعنى الثاين ،احلرية ال�سيا�سية ،وهي تطلب الرعايا التداخل يف ال�سيا�سات
امللكية ،واملباحثة فيما هو الأ�صلح للمملكة ،على نحو ما �أ�شري �إليه بقول اخلليفة
اعوجاجا فليقومه» ،يعني انحرافًا
الثاين عمر بن اخلطاب « :من ر�أى منكم َّيف
ً
يف �سيا�سته للأمة و�سريته معها.
(	)1امل�سكوبية :ن�سبة �إىل مو�سكو( .م).
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وملا كان �إعطاء احلرية بهذا املعنى ل�سائر الأهايل مظنة لت�شتيت الآراء
وح�صول الهرجُ ،ع ِدلَ عنه �إىل كون الأهايل ينتخبون طائفة من �أهل املعرفة
واملروءة ت�سمى عند الأورباويني مبجل�س نواب العامة ،وعندنا ب�أهل احلل والعقد،
و�إن مل يكونوا منتخبني من الأهايل.
وذلك �أن تغيري املنكر يف �شريعتنا من فرو�ض الكفاية ،وفر�ض الكفاية �إذا
قام به البع�ض �سقط الطلب به عن الباقني ،و�إذا تعينت للقيام به جماعة �صار
فر�ض عني عليهم باخل�صو�ص.
وجمل�س النواب امل�شار �إليه موجود يف �سائر املمالك الأورباوية ما عدا
اململكتني املتقدم ذكرهما ،وله �أن يتكلم مبح�ضر الوزراء وغريهم من رجال الدولة
مبا يظهر له يف �سرية الدولة من ا�ستح�سان و�ضده ،وغري ذلك من امل�صالح العمومية
كما ي�أتي.
وبقي وراء ذلك للعامة �شيء �آخر ي�سمى حرية املطبعة ،وهو �أن ال مينع
�أحد منهم �أن يكتب ما يظهر له من امل�صالح يف الكتب واجلرناالت( )1التي تطلع
عليها العامة� ،أو يعر�ض ذلك على الدولة واملجال�س ،ولو ت�ضمن االعرتا�ض على
�سريتها.
ويف هذا املقدار افرتقت املمالك الأورباوية.
(	)1اجلرناالت :جمع جرنال( .م).
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فمنهم من ناله مع الأول فتمت له احلرية املطلقة ،ومنهم من ناله ب�شروط
معتربة عند امللوك التي مل ترخ�ص لرعاياها ما تي�سر لغريها �إعطا�ؤه من احلقوق،
وذلك �أن �أحوال املمالك متفاوتة بتفاوت مقا�صد رعاياها ،فمنهم من ال ينازع
امللوك �إال لق�صد احل�صول على ما ي�سوغ لهم معار�ضة الدولة �إن حادت عن �سواء
ال�سبيل ،وا�ستجالبها ملا فيه �صالح اململكة ،وحينئذ تي�سر للملوك �إعطاء متام
احلرية لتوارد مق�صد الراعي والرعية على امل�صلحة.
ومنهم من يظن به �أن الباعث له على املنا�ضلة فرط التع�صب واحلمية،
حيث تفرتق الرعايا �أحزابًا ،كل حزب يروم ال�سيا�سة التي يراها �أ�صلح للمملكة
يف نظره ،ك�أن يرى البع�ض �أن تكون الدولة جمهورية ،والبع�ض يختار �أن يكون
امللك يف عائلة غري التي يختارها الآخر ،فين�ش�أ عن ذلك ظن الدولة �أن معار�ضة
الأحزاب لها ،و�إن كانت بح�سب الظاهر لإجلائها �إىل طرق امل�صلحة ،لكن الغر�ض
منها وراء ذلك .وبذلك الظن النا�شئ عما ذكر ا�ستباح امللوك االمتناع من �إعطاء
متام احلرية املو�صل ملا �أ�شري �إليه.
هذا و�إن من واجبات املمالك التي تنال احلرية ولو خ�صو�ص ال�شخ�صية
�أن يقابلوا تلك النعمة ب�إظهار �آثارها ،وا�ستجناء ثمارها بتعاطي املعارف ،و�أنواع
ال�صناعات الراجعة �إىل الأ�صول الأربعة :الفالحة والتجارة والأعمال البدنية
والفكرية.
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وبهذه الأ�صول قوام ال�سعادة الدنيوية املربية للهمة الإن�سانية ،وكمال
احلرية امل�ؤ�س�سة على العدل وح�سن نظام اجلماعة ،حتى يكون املحرتف مث ًال �آم ًنا
من اغت�صاب �شيء من نتائج حرفته� ،أو تعطيله يف بع�ض �أحوال خدمته ،فما ينفع
النا�س كون �أر�ضهم خ�صبة كرمية املنابت� ،إذا كان الباذر فيها ال يتحقق ح�صاد ما
زرع ،ومن الذي يقدم حينئذ على ازدراعها؟!
ول�ضعف �أمل النا�س يف كثري من �أرا�ضي �آ�سيا و�إفريقيا جتد �أخ�صب مزارعها
بورا معطلة ،وال �شك �أن العدوان على الأموال يقطع الآمال ،وبقدر انقطاع الآمال
ً
تنقطع الأعمال �إىل �أن يعم االختالل املُ ْف�ضي �إىل اال�ضمحالل.
ومن �أهم ما اجتناه الأورباويون من دوحة احلرية ت�سهيل املوا�صلة بالطرق
احلديدية ،وتعا�ضد اجلمعيات املتجرية ،والإقبال على تعلم احلرف وال�صنائع.
فبالطرق ُت�ستجلب نتائج البلدان القا�صية قبل فوات �إبان االنتفاع بها ،بعد
متعذرا ُلط ُروء( )1الف�ساد عليها يف الطريق� ،أو لزيادة ِكرَائها( )2على
�أن كان جلبها ً
�أ�ضعاف قيمتها.
وباجلمعيات تت�سع دوائر ر�ؤو�س الأموال فت�أتي الأرباح على قدرها ،وتتداول
على املال الأيدي املح�سنة لتنميته.
( )1طُ ُروء :حدوث ال�شيء بعد �أن مل يكن( .م).
ِ
(	)2الكراء :الأجرة( .م).
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وبتعلم احلرف تكت�سب الأموال الذريعة عن غري ر�أ�س مال.
وقد ر�أينا بامل�شاهدة �أن البلدان التي ارتقت �إىل �أعلى درجات العمران ،هي
التي ت�أ�س�ست بها عروق احلرية والكون�ستيتو�سيون املرادف للتنظيمات ال�سيا�سية،
فاجتنى �أهلها ثمارها ب�صرف الهمم �إىل م�صالح دنياهم امل�شار �إىل بع�ضها.
املتجرية؛ ف�إن النا�س �إذا فقدوا
ومن ثمرات احلرية متام القدرة ،على الإدارة
ّ
الأمان على �أموالهم ي�ضطرون �إىل �إخفائها ،فيتعذر عليهم حتريكها.
وباجلملة فاحلرية �إذا فقدت من اململكة تنعدم منها الراحة والغنى،
وي�ستويل على �أهلها الفقر والغالء ،وي�ضعف �إدراكهم وهمتهم ،كما ي�شهد بذلك
العقل والتجربة.
وما �أ�شرنا �إليه من �أن ال�شركات اجلمعية من �أ�سباب منو النتائج املتجرية
معقول جمرب؛ ف�إن قوة االجتماع معهودة يف �سائر الأمور العادية وغريها.
وكلما متكن حب اال�شرتاك من قلوب �أهل اململكة ي�شاهد منو املكا�سب
فيها بالعيان.
ولذلك كرثت اجلمعيات ب�أوروبا يف �سائر املعامالت املدنية واملتجرية
وبحرا ،وكرثت جمامع العلوم وجمعيات
وغريها ،وتكاثرت اخلدمات ًّبرا ً
املح�سنني لل�ضعفاء وامل�ساكني ،وتكرر التعاون على ا�ستخراج املعادن وا�صطناع
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ا ُخل ُلج وجماري املياه التي ت�صعد بها ال�سفن �إىل اجلبال ثم تنزل ،وطرق احلديد،
�إىل غري ذلك من املهمات التي مل تكن حتدث لوال وجود تلك اجلمعيات.
فمن الذي كان يقدر وحده على ا�صطناع طريق حديد� ،أو يخاطر بجميع
ماله  -على فر�ض قدرته  -يف �إحداث ما مل يتي�سر لهم �إال با�شرتاك مائتي �أو
ثالئمائة �ألف ( )300.000نف�س ،بخالف خماطرة الواحد منهم بنزر ي�سري من ماله،
ف�إنها غري جمحفة وال م�ستبعدة.
ثم �إن اجلمعية �إذا كانت كبرية فيها فائدة عمومية ف�إن الدولة قد ت�ضمن
ربحا معلو ًما يف املائة ،و�إدارة اجلمعية تكون بيد �أنا�س ينتخبون من �أرباب
لها ً
احل�ص�ص( )1لهم مزيد �شهرة ومعرفة ب�إجراء قانون ال�شركة وحفظ فوائدها ،وعند
متام ال�سنة يقدمون ح�ساب ذلك مع �سائر متعلقات الإدارة ،ويعينون الفوائد
لأرباب احل�ص�ص امل�شار �إليهم.
ومن �أعظم م�آثر امل�شاركة �شق خليج ال�سوي�س ،وطريق احلديد اجلامع بني
طريف البحر املحيط ب�أمريكا ،وثقب جبل �آلب الكائن بني �إيطاليا وفرن�سا ،وقطع
جبل الربيني بني فرن�سا و�إ�سبانيا ملرور طريق احلديد بهما ،و�إحداث ال�سرداب
حتت وادي تام�س بلندرة ،وعقد اجلمعية امل�سماة مبجرى �أمربيال التي لها من
ال�سفن اجلليلة ما هو م�شاهد يف �سائر البحور ،وو�ضع �سلك التلغراف حتت البحر
(	)1احل�ص�ص :الأ�سهم( .م).
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املحيط من �أنكلرتا �إىل �أمريكا ،ونحو ذلك من الإعانات التي وجدها يف امل�شاركة
رجال الدول و�أرباب االخرتاع وحذاق املحرتفني.
ومعلوم �أن قوة املجموع �أ�شد بكثري من قوى اجلميع ،والنا�س �إذا تعا�ضدوا
على �شيء تو�صلوا �إىل املق�صود منه ولو كان من �أ�صعب الأمور.
وكفى حجة لذلك احلادثان الهائالن ،وهما بنك فرن�سا امل�شهور وم�ستعمرات
الأنكليز بالهند؛ ف�إن دولة �أنكلرتة متلكت بجمعية من جتارها ت�سمى كومبانية الهند
مربع ،بها من ال�سكان
م�سافة ثالثة ماليني وخم�سمائة �ألف ( )3.500.000كيلو مرت ٍ
مائة وخم�سة وثمانون مليون ( )185.000.000نف�س.
و�أما بنك فرن�سا ،ف�إنه كان يف �سنة ثمامنائة و�ألف ( )1800ر�أ�س ماله ثالثون
مليون ( )30.000.000فرنك ،متجمعة من ثالثني �ألف (� )30.000سهم ،ويف �سنة
ثمان و�أربعني وثمامنائة و�ألف ( )1848بلغ ما به من النقود واح ًدا وت�سعني مليون
( )91.000.000فرنك ،وبلغت كواغده املالية الرائجة بني النا�س ويف املعاملة رواج
امل�سكوك مقدار اثنني وخم�سني و�أربعمائة مليون ( )452.000.000فرنك .يف �أواخر
�سنة ت�سع و�أربعني وثمامنائة و�ألف (ُ ،)1849ر ِّخ�صَ من الدولة للبنك املذكور �أن
يزيد يف كواغده الرائجة �إىل �أن تبلغ مقدار خم�سة وع�شرين وخم�سمائة مليون
( )525.000.000فرنك ،ويف �سنة �سبع وخم�سني وثمامنائة و�ألف ( )1857طلب البنك
من الدولة جتديد املدة �إىل متام �أربعني �سنة ُم ْ�س َت ْق َبلَة ،ف�أذنت له ب�شرط ت�ضعيف ما
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تقريبا مائتي مليون ( )200.000.000فرنك ،ف�ضاعف ذلك
به من النقود ،حتى ي�صري ً
ومتمت له الدولة مطلوبه.
ثم �إن من ت�صرفات البنك عندهم �صرف كواغد احلواالت التي تكون
م�صححة بخط ثالثة �أ�شخا�ص يعرف جمموعهم باملال ،الذي ينا�سب املعاملة
بذلك املبلغ الذي ت�ضمنته ،وقب�ض ما كلف البنك بقب�ضه من احلواالت
لأربابها ب�أجر معلوم� ،إال �إذا كانت يف البلد الذي هو به ف�إنه يفعل ذلك بال
عو�ض ،وقبول ودائع النا�س ملجرد حفظها ،ومرا�سلة من ي�ضع فيه ما ًال وتتميم
()1
املحا�سبة معه ،و�إقرا�ض املال ملن يريده �إذا دفع ره ًنا ثقة غري الربع والعقار
من كل ما ي�صري عي ًنا ب�سهولة ،ك�سهام طرق احلديد ،والكواغد التي تباع من
اقرتا�ض الدول ،وال�سبائك ونحوها ،و�إعطاء كواغد احلواالت على نوابه ،كما
أي�ضا.
يحيل عليه النواب � ً
نائبا يف بلدان متفرقة ،و�إذا �أردت �أن تعرف
وله خم�سة وخم�سون (ً )55
كيف تدرجه �إىل هذه احلالة الراهنة ،وكيف ات�سعت دائرة املعامالت ب�أوروبا يف
هذه املدة الأخرية منذ ثالثني �سنة ،فاعلم �أن البنك املذكور مل يكن به من
الكواغد يف �سنة ثالثني وثمامنائة �ألف (� )1830إال مقدار ثالثمائة وخم�سني
مليون ( )350.000.000فرنك ،واليوم به من النقود ما تقدم �آن ًفا ،وهو ما يقرب من
مائتي مليون ( )200.000.000فرنك ،ومن الكواغد الرائجة مع ما يف ال�صندوق من
(	)1الربع والعقار :املنـزل واملمتلكات غري املنتقلة( .م).
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احلواالت وغريها مقدار �ألف و�ستمائة مليون ( )1.600.000.000فرنك .هذا مع �أن
البنك كان يف الزمن ال�سابق م�ستق ًّال مبعاملة النا�س ،و�أما الآن فقد زاحمه كثري
من اجلمعيات ،كجمعية معاملة ال�صناع والتجار ،والكريدي املعينة ملعاملة �أرباب
الأرا�ضي ،والكريدي املعينة ملعاملة �أرباب املنقوالت ،واجلمعية العامة ،و�صندوق
الودائع ،ونحوها من اجلمعيات.
وباجلملة ف�إذا قال القائل �إن املاليني التي كانت النا�س تتعامل بها �ساب ًقا
�صارت اليوم �ألوف ماليني فال يكون قوله بعي ًدا عن ال�صدق.
ومن �أ�سباب تقدمهم العناية مبن اخرتع �شي ًئا مل ي�سبق �إليه� ،أو �أجاد يف
عمل مفيد ،فمن ذلك �أن بتخوت املمالك امل�شار �إليها موا�ضع معتربة ،تعر�ض
فيها نتائج اململكة من نباتات وحيوانات وم�صنوعات م�ستغربة ونحوها ،بعد كل
خم�سة �أعوام �أو �أقل �أو �أكرث ،بح�سب مقت�ضى حال اململكة.
وينعقد لذلك جممع مركب من العارفني بحقائق الأ�شياء ليت�أملوا فيها،
ف�إن وجدوا �شي ًئا منها م�ستبد ًعا �أعطى خمرتعه قطعة من نحا�س �أو ف�ضة �أو ذهب
ت�سمى امليدالية ،على �شكل امل�سكوك مر�سو ًما يف �أحد وجهيها �صورة امللك ويف
الآخر مكان العر�ض وتاريخه .وقد ي�ستحق متقن �صناعته ن�شان االفتخار .ف�إن
قيل« :ما فائدة هاته القطع التي �أعالها قطعة ذهب ،وهي ال تفي ببذل اجلهد
واملكابدة يف االخرتاع؟» فاجلواب �أن �آخذ تلك القطع  -زيادة على ال�شهادة له
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بالكمال والتقدم فيما هو ب�صدده من الأعمال  -يتو�صل بذلك �إىل ما ي�ؤمله من
الرغبة يف �سلعته املثمرة لنمو مكا�سبه؛ لأن �سائر ما يقع يف ذلك املجتمع يطبع يف
�صحف الأخبار لي�شيع يف النا�س ،ورمبا �أعطى املخرتع مبل ًغا من املال .وقد كان
نابليون الأول �أ�صدر � ًأمرا ب�إعطاء مليون فرنك ملن يحدث �آلة تغزل الكتان وحدها.
ومن عناية ملوكهم بهذا املجمع �أن امللك يح�ضره بنف�سه مع رجال دولته
ر�سميا عند فتح املعر�ض وعند انتهائه ،ويعلن للحا�ضرين بخطبة تت�ضمن
ً
ح�ضورا ًّ
مدح من �أتى ب�شيء م�ستبدع لتتوفر الدواعي ،ويتناف�س النا�س فيما ينمي منافع
الوطن .و�إذا طلب �أحد املخرتعني من الدولة  -ولو خارج املعر�ض قبل �إ�شهاره
خمرتعه  -الرخ�صة يف اال�ستبداد با�صطناعه مدة ال ي�صطنعه غريه فيها �إال ب�إذنه،
تعطي له الرخ�صة يف ذلك ب�شرط �أن ال تتجاوز املدة خم�س ع�شرة �سنة ،و�أن يدفع
للدولة �شي ًئا معلو ًما يف مقابلة االخت�صا�ص.
و�أما امل�ؤلفات ف�إنها تبقى ً
ملكا ل�صاحبها مدة حياته ،ويخت�ص بها ورثته بعد
موته �سبع �سنني ،ويف بع�ض املمالك ثالثني �سنة .ثم يرتفع التحجري امل�شار �إليه.
ولوال هذا التخ�صي�ص ما انبعثت رغبات النا�س �إىل االخرتاع والت�أليف؛ لأن
املخرتع يلزمه ما ال يلزم املقتدي من اقتحام �شاق الأعمال ،واملخاطرة مب�صاريف
التجريب ،و�إ�ضاعة غالب الأوقات يف التدبري ،ف�إذا مل يعط هذا االخت�صا�ص
كانت �أعماله املذكورة بال عو�ض؛ حيث �شاركه غريه يف فائدتها.
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مهما تجُ ْ َعلُ �صورته من
ومن وجوه الرتغيب عندهم �أن من اخرتع � ًأمرا ًّ
رخام �أو نحا�س ،وتو�ضع يف الأماكن املعدة الجتماع النا�س� ،أو ي�سمى با�سمه ما
يتفق حدوثه يف تلك املدة من قنطرة �أو طريق جديد �أو نحو ذلك ليبقى بذلك
ذكره.
وحا�صل �سيا�ستهم يف هذا ال�ش�أن اعتبار ما حقه �أن ال ين�سى ب�أي نوع
يقت�ضيه حاله من وجوه االعتبار ،كما اعتربت ذلك الدولة العلية عند ت�أ�سي�سها
�سوقًا بدار اخلالفة لعر�ض نتائج اململكة ،وقد وقع العر�ض املذكور يف �سنة ثمانني
ومائتني و�ألف هجرية (1280هـ) ويف �سنة �إحدى وخم�سني وثمامنائة و�ألف ()1851
وقع ب�أنكلرتة للمعر�ض امل�شار �إليه ترتيب عجيب ،وهو �أنهم �أ�س�سوا حم ًّال يف غاية
االت�ساع وال�ضخامة ،و�أعدوه لعر�ض نتائج املمالك من �سائر املعمور ،ثم وقع مثله
يف فرن�سا �سنة خم�س وخم�سني وثمامنائة و�ألف ( )1855ثم تكرر ب�أنكلرتة ،ثم �أعيد
يف فرن�سا مبزيد اعتناء �سنة �سبع و�ستني وثمامنائة و�ألف ( ،)1867كل ذلك ليقتدي
املت�أخر باملتقدم يف ال�صناعات ونحوها ،مع ما يح�صل لتجار تلك اململكة من
الأموال الغزيرة ،النا�شئة عن معاملة ماليني من النفو�س الأجانب الوافدين عليها
لذلك .و�إدارة هذه املجامع ،وتعيني املنازل لأرباب ال�صنائع والب�ضائع ،وتعيني من
ي�ستحق اجلزاء ونحو ذلك موكولة لنظر جمل�س مر�ؤو�س ب�أمري من البيت امللكي
إظهارا ملزيد االعتبار.
� ً
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وقد �آن �أن نبني �أ�صول تنظيماتهم ال�سيا�سية ،التي هي �أ�سا�س التمدن
والرثوة امل�شار �إىل بع�ض �آثارهما �آن ًفا ،فنقول:
اعلم �أن الأمم الأوروباوية ملا ثبت عندهم بالتجارب �أن �إطالق �أيدي امللوك
ورجال دولهم ،بالت�صرف يف �سيا�سة اململكة دون قيد ،جملبة للظلم النا�شئ عنه
خراب املمالك ،ح�سبما حتققوا ذلك باالطالع على �أ�سباب التقدم والت�أخر يف
الأمم املا�ضية ،جزموا بلزوم م�شاركة �أهل احلل والعقد الآتي بيانهم ،يف كليات
ال�سيا�سة ،مع جعل امل�س�ؤولية يف �إدارة اململكة على الوزراء املبا�شرين ،وبلزوم
ت�أ�سي�س القوانني املتنوعة عندهم �إىل نوعني� :أحدهما قوانني احلقوق املرعية بني
الدولة والرعية ،والثاين قوانني حقوق الأهايل فيما بينهم.
فمرجع الأول معرفة ما ل�صاحب الدولة وما عليه ،ويندرج حتته �أمور،
منها :حرية العامة الكافلة ب�ضمانة حقوقهم ،ومنها تعيني �أ�صول ت�صرفات
الدولة جمهورية �أو وراثية ،كتنفيذ القوانني احلكمية ،و�إدارة ال�سيا�سة الداخلية
واخلارجية ،كعمل احلرب وعقد �شروط ال�صلح والتجارة ،وتعيني من مل تكن
وظيفته م�ؤبدة (و�إمنا عربنا بالت�أخري لأن عزل املتوظف عن اخلطة التي �أفنى �أطيب
عمره يف خدمة اململكة لنيلها ،عز ًال يقت�ضي طرحه من خدمتها باملرة ،ال يكون �إال
بذنب يثبت لدى جمال�س احلكم مبقت�ضى القوانني ،وكذا �صرف املجابي ملا عينت
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له �إىل غري ذلك من �إدارة اململكة مبا ال يخرج عن مقا�صد قوانينها .كل ذلك من
حقوق �صاحب الدولة ب�إعانة وزرائه.
وت�أ�سي�س �أ�صول هذا النوع يكون يف دولة فرن�سا مبوافقة غالب ر�شداء �أهل
اململكة ،املت�صرفني يف حقوقهم اخل�صو�صية وال�سيا�سية .ويف غريها يزاد على
ال�شرط املذكور �إما العلم� ،أو ملك عليه مبلغ حمدود من الأداءات والوجاهة
امل�سماة عندهم بالنوبلي�س .وموافقتهم ب�أنف�سهم �أو بوا�سطة وكالء ينتخبونهم
لذلك.
والنوع الثاين :القوانني املحررة لف�صل نوازل ال�سكان ،والت�سوية بينهم
يف املجابي واملنح ،بح�سب املكا�سب واال�ستحقاق� ،إىل غري ذلك من �أحوالهم
الداخلية .وت�أ�سي�س هذا النوع �أو تبديله مبا هو �أليق باحلال يكون مبوافقة املجل�سني،
�أعني املجل�س الأعلى املركب من �أمراء العائلة املالكة ،ومن ينتخبه امللك من
�أعيان اململكة م�ؤب ًدا وظيفته ،وجمل�س الوكالء املركب ممن ينتخبهم الأهايل
للمنا�ضلة عن حقوقهم واالحت�ساب على الدولة؛ ف�أهل هذين املجل�سني هم �أهل
احلل والعقد عندهم ،فكل ما وافقوا عليه مما ال يخالف تلك الأ�صول الالزم فيها
م�شاركة العامة ي�صري من �شرائع اململكة.
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و�أما م�سئولية الوزراء فمعناها �أن يكونوا حتت احت�ساب جمل�س الوكالء
مبا�شرة ،كما هو موجود يف �سائر املمالك الكون�ستيتو�سيونية ،ما عدا الدولة
الفرن�ساوية اليوم ،ف�إن وزراءها م�س�ؤولون للملك ،وهو م�س�ؤول للمجل�س.
ومن �آثار امل�س�ؤولية املذكورة �أن �أمور الإدارة املتقدم �أنها من حقوق
�صاحب الدولة ،ويتوقف �إجنازها على �إجازة الوزراء ،وحيث ال يربم � ًأمرا منها
حتى ي�ست�شريهم ،و�إنهم ال ميكنهم البقاء يف اخلدمة �إال �إذا كان غالب �أع�ضاء
جمل�س الوكالء مواف ًقا يف �سيا�ستهم ،فعلم �أن املجل�سني املذكورين ال يتداخالن
يف تفا�صيل الإدارة ،و�إمنا د�أبهما و�ضع القوانني وحفظهما باالحت�ساب على
الدولة .ومن �أعمالهما عند االجتماع النظر و�إعطاء الر�أي فيما يعر�ض على كل
منهما من النوازل املهمة الداخلية واخلارجية ،و�س�ؤال الوزراء عما يظهر لهما متى
خ�صو�صا جمل�س الوكالء .وعلى الوزراء اجلواب عن
�شاءا ،والقدح يف �سريتهم
ً
جميع ذلك ،وتقع املجادلة باملجل�س عل ًنا بني القادح واملدافع ،ليت�ضح احلال ويظهر
امل�صيب من املخطئ ،ف�إذا اتفق غالب جمل�س الوكالء على ت�صويب �سيا�سة
الوزراء ،بعد الت�أمل يف �أدلة القادح واملدافع ،تي�سر للوزراء البقاء يف اخلدمة،
وحت�صل حينئذ فائدة الدولة واململكة.
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�أما الدولة فبكون املجل�س ال يتوقف بعد ذلك يف �أن ي�سوغ لها �أخذ ما
تقت�ضيه امل�صلحة من املال والرجال؛ لأن من وافق على امل�صلحة وعلى ح�سن
�سرية مبا�شرها ال ميتنع من �إعطاء ما يلزم لإجنازها.
و�أما فائدة اململكة فبثبوت �سرية املبا�شرين مل�صاحلها ،فيهون عليها �صرف
�أموالها ودماء �أبنائها حيث كانت فيما يعود بالنفع عليها.
ومبثل هذا ي�ستقيم حال الدولة واململكة ولو كان امللك �أ�سري ال�شهوات �أو
�ضعيف الر�أي كما تقدم.
و�أما �إذا اتفق غالب املجل�س على عدم ا�ستح�سان �سيا�سة الوزراء فيجب
على امللك عند ذلك �أحد �أمرين� :إما تبديل الوزراء امل�شار �إليهم� ،أو حل جمل�س
الوكالء ،على �أن يعيد الأهايل االنتخاب يف مدة معلومة ،ف�إذا انتخبوا من يكون
�أ�شهر باللني وامل�ساعدة للدولة دل ذلك على ر�ضاهم ب�سيا�ستها ،فيبقى الوزراء
على خططهم ،و�أما �إذا انتخبوا الأولني �أو من يكون مثلهم يف ال�شدة ،في�ستدل
بذلك على عدم ر�ضاهم بها ،ويجب حينئذ خروج الوزراء من اخلدمة وتعوي�ضهم
مبن �سيا�سته تر�ضي املجل�س .وللمجل�س املذكور �أن يدعي اخليانة على �أحد
الوزراء �أو جمموعهم �إذا ر�أى �أدىل ذلك ،وتكون نازلة تف�صل باملجل�س الأعلى.
وظاهر �أن الوزراء امل�شار �إليهم كما ت�شدد عليهم القوانني امل�س�ؤولية عن ت�صرفاتهم
متنع التعدي عليهم يف النف�س والعر�ض واملال ،فيتي�سر للنجيب الأمني منهم
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�إجراء الأمور على مواقع امل�صلحة ،والفوز مبا ي�ستعقبه ذلك من جميل الثناء .وملن
ات�صف بالأمانة دون النجابة اخلروج بال�سالمة ال له وال عليه.
ومبا تقدم يعلم �أن �سلطة املجل�سني تتحد تارة وتفرتق �أخرى؛ �إذ لكل منهما
�أعمال تخ�صه و�أعمال ي�شارك فيها الآخر ،غري �أن املعترب يف ت�أ�سي�س القوانني �سيما
املتعلقة باملجابي ،والقوة الع�سكرية ،ويف االحت�ساب على الدولة ،وا�ستح�سان
�سيا�سة الوزراء ،و�ضده اللذين ينبني عليهما خروجهم �أو بقا�ؤهم يف اخلطة ،وهو
قريبا ،كما �أن �إجراء
ما يتفق عليه غالب جمل�س الوكالء  -ح�سبما �أ�شري �إليه ً
القوانني املذكورة يتوقف على موافقة املجل�س الأعلى على كونها غري خمالفة
لأ�صول الكون�ستيتو�سيون.
أي�ضا �أن �صاحب الدولة عندهم م�ضطر �إىل موافقة
قلت فبتقرير ما ذكر يعلم � ً
�إرادة املجل�س ،التي هي يف احلقيقة �إرادة �أهل اململكة ،وال يخفى ما يتبادر فيه من
الت�شديدات التي ت�أباها نفو�س غري املن�صفني من الأمراء والوزراء ،لكن من بخت
الأمم الأوروباوية ،وجناح م�ساعيها الدنيوية� ،أن عرف ملوكها ووزرا�ؤها ما ين�ش�أ عن
ذلك من الفوائد اجلمة التي منها كف �أيدي امل�أمورين عن التعدي على الرعية،
ومنها �سهولة اعتبار املكا�سب يف توزيع الأداء على الأهايل بحيث ال ينق�ص من
ر�ؤو�س �أموالهم؛ �إذ ال يتم مع ذلك منو العمران .ومنها �أن الرعايا �إذا وافق وكال�ؤها
على �أ�صل امل�صلحة ف�إنها ال ت�شح ب�إعطاء ما يلزم لإجنازها كما تقدم ،ومنها �أن
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املف�سد ال يجد م�ساغًا للقدح يف ت�صرفات الدولة بق�صد التنفري منها ،وتغيري
القلوب عليها ،ومنها �أن الوايل امل�ستبد ولو كان عاد ًال ال ميكنه االطالع على
�أحوال مملكته �إال بوا�سطة الوزراء وغريهم من املتوظفني ،الذين �أثبتت التجارب
�أن �أكرثهم ال يعرفون الوالة �إال مبا تقت�ضيه فوائدهم ،فيتو�صلون بالن�صائح العمومية
خ�صو�صا من ي�شري منهم على امللوك باال�ستبداد ،ملا له
�إىل �أغرا�ضهم ال�شخ�صية
ً
أي�ضا يف م�أموريته.
يف ذلك من املعونة على ح�صول ا�ستبداده هو � ً
على �أنه ميكن لنا �أن نقول �إن امل�أمورين يف دولة اال�ستبداد ،كل واحد منهم
م�ستبد على قدر حال م�أموريته ،فلهذه الفوائد ونحوها جت�شم امللوك والوزراء ما
نظرا ملا ي�ستعقبه من لذة ال�سطوة واحل�ضارة.
يف التقييد يف مبد�أ الأمر من املرارةً ،
حد�سهم يف ذلك مبا مل نزل ن�شاهده من تقدمهم يف العلوم
وقد �صح ْ
وال�صناعات ،وا�ستخراج كنوز الأر�ض بالزراعة ،والبحث عن املعادن ،وح�صولهم
من �أمثال هذه املذكورات الناجتة من احتاد الراعي والرعية ،على ما قوى حاميتهم
يف الرب والبحر ،حتى هابتهم الأمم ،وا�ستولوا على ممالك كثرية خارجة عن ق�سم
�أوروبا ،ونالوا من نفوذ الكلمة يف غري ممالكهم ما هو م�شاهد ،و�صاروا يف الت�صرفات
الدنيوية قدوة لغريهم .وما ذاك �إال ب�إجراء القوانني ال�سيا�سية ،التي مدارها على ما
تقت�ضيه احلرية امل�شروحة �ساب ًقا ،من حفظ حقوق الإن�سان يف نف�سه وعر�ضه وماله،
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واالحتاد يف جلب امل�صالح ودرء املفا�سد ،مبراعاة العادات والأمكنة والأزمنة التي
كليا.
تعترب �شريعتنا اختالف �أحكامها ً
اعتبارا ًّ
ولتلك القوانني يف املمالك الأوروباوية من االحرتام وا�ستمرار النفوذ
برعاية �أهل احلل والعقد ،ما يحمي حقوق الرعية وحريتها ،وي�ؤمن ال�ضعيف من
بط�ش القوي ،ويدفع عن املظلوم �سلطة الظامل ،مثل ما كان لأمة الفر�س التي طال
ملكها ودام حديث عدلها �إىل الآن ،و�شهد لبع�ض ملوكها بالعدل �سيدنا ال�صادق ،
ومثل ما كان لأمة الرومان التي ا�ستولت على غالب جهات املعمور ،حتى كان
يقال لها يف ذلك الوقت« :كر�سي ممالك الأر�ض» .ومثل ما كان لأمة اليونان التي
حكيما لهم�« :أين
ملا ا�ستوىل العدو على بع�ض بلدانهم ولزمهم اخلروج منها �س�ألوا ً
ت�صلح ال�سكنى؟» فقال لهم« :يف بلد تكون ال�شريعة فيه �أقوى من ال�سلطان».
�إىل غري ذلك من الأمم التي ما بلغت غاية اال�ستقامة �إال باحرتام قوانني
�أحكامها امل�ؤ�س�سة على العدل ال�سيا�سي ،كما �أن عدم احرتامها كان من�ش�أ
رجوعهم القهقري.
وال يتوهم �أن ذلك ب�سبب بركة يف �شرائع الأمم املذكورة؛ �إذ الواقع �أنها
قوانني عقلية مبنية على مراعاة الوازع الدنيوي.
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ف�إذا ان�ضم �إىل ذلك وجود الربكة واحلرمة الإلهية كما هو حال �شريعتنا
املطهرة ،كانت املخالفة مع ما ت�ستعقبه من النكال الأخروي �أجلب لالنحطاط
الدنيوي .ومن تتبع تواريخ الأمم امل�شار �إليها وتواريخ الأمة الإ�سالمية ر�أى ذلك
عيانًا.
هذا و�إن ال�ضرورة قد تدعو �إىل تفوي�ض �إدارة اململكة ل�شخ�ص واحد م�ستبد
لكن لغاية حمدودة ،وب�شروط عندهم معهودة.
وذلك �أن من �أ�صول ال�سيا�سة امل�أثورة عن الأمة الرومانية �أن اململكة �إذا
ا�شتد اخلطر عليها� ،إما بكرثة الإف�ساد الداخلي� ،أو بظهور خمائل التغلب عليها
من اخلارجي ،و�صعب ح�سم مواد ذلك بالأعمال القانونية؛ ملكان تعدد الأنظار
املت�ساوية ،وما ع�سى يقت�ضي الرتجيح بينها من طول املفاو�ضة املُ ْف ِ�ضي �إىل عدم
قمع املف�سدين ،ومدافعة املت�سلط الأجنبي� ،أو �إىل ت�أخري ذلك عن وقت احلاجة،
فعند ذلك يطلب جمل�س ال�سناتو من �أحد رئي�سي الدولة اجلمهورية �أن يختار من
�أعيان رجال اململكة من ي�سميه با�سم دكتتور (�أي مطلق الت�صرف) ،تفو�ض �إليه
�إدارة اململكة مبا يظهر له مبقت�ضى اجتهاده ،كعمل احلرب وال�صلح ،ونفي �أو قتل
من يراه من �أهل الف�ساد واخليانة� ،أو عقابه ب�أخذ املال� ،أو غري ذلك مما يقت�ضيه
احلال.
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وال يتوقف نفوذ حكمه على موافقة �أحد �إال يف �أمر املجابي؛ ف�إن �أعماله
فيها موقوفة على موافقة جمل�س ال�سناتو ،وكل من له م�أمورية ع�سكرية �أو �سيا�سية
فهو ملزم بتنفيذ �أوامره ،وكذلك �سائر الأهايل.
باقيا � -إال
وال يتجاوز التفوي�ض املذكور �ستة �أ�شهر  -ولو كان ال�سبب ً
بتفوي�ض جديد؛ كما �أنه �إذا ارتفع ال�سبب قبل انتهاء املدة ف�إن التفوي�ض ينتهي،
وترجع الإدارة �إىل قوانينها.
وعند خروج املفو�ض له تتوجه �إليه امل�س�ؤولية الالزمة لكل من يخرج من
خطة معتربة عندهم ،فيطلب منه بيان ال�سبب الداعي �إىل ما ت�صرف به من قتل
وحرب و�صلح و�أخذ مال ،ونحو ذلك ،مبح�ضر �أهل رومية املجتمعني لذلك ،ف�إن
�صوبوا تعليله ا�ستوجب �شكرهم وثناءهم على �سريته يف موكب خم�صو�ص ،و�إن
كانت الأخرى يحكم عليه مبا ينا�سب �سوء ت�صرفه ،و�أكرث ما يكون ذلك بالنفي
من التخت� ،أو �أداء املال.
ثم �إن الأوروباويني �صاروا يف املدة الأخرية يطلقون ا�سم الدكتتور على كل
ٍ
وال مطلق الت�صرف� ،سواء كان حمدو ًدا مبدة �أم ال كاجلرنال كرونول ب�أنكلرتة،
ونابليون الأول بفرن�سا ،وغريهما ممن كان ا�ستبداده من �آثار حرية تثور باململكة،
ي�شتهر فيها امل�شار �إليه مبزيد الدراية واحلزم ،فين�صب نف�سه من�صب الدكتتور،
وتتعرف به العامة بق�صد �إخماد احلرية ،وتخلي�ص اململكة من مواقع اخلطر،
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وا�ست�صالح حالها بتهذيب جفاة الأهايل وتقومي اعوجاجهم ،لكنهم ال يح�صلون
غالبا على هذا املق�صود ،بل يتو�صل املنت�صب بذلك �إىل اغتنام الفر�صة ال�ستمرار
ً
ا�ستبداده؛ �إما ال�ستمرار �أ�سباب احلرية و�ضعفه عن �إزالتها ،و�إما لكون املنت�صب
�أزالها بح�سن تدبريه ،ووقع من الأهايل موقع الإعجاب ،حتى اكت�سب بذلك
مزيد احرتام عندهم �أ�س�س عليه �سلطته ،و�إيثار نفوذ �إرادته على �إجراء قوانني
مرجحا بذلك حظ نف�سه على امل�صالح العامة.
اململكةً ،
لكن ذلك مع ما يف�ضي �إليه من امل�ضار اال�ستبدادية ،ال ينكر �أن امل�صري
�إليه واجب عند قيام �سببه ال�ستيفاء راحة اململكة ،كما ي�شري �إليه قول احلكيم
مونت�سكيو الفرن�ساوي�« :إنا مبقت�ضي ما ن�سمعه من �أعمال الأمم التي كانت حا�صلة
على احلرية التامة ،نرى �أن احلال قد يقت�ضي �إرخاء ال�سرت على احلرية �إرخاء
وقتيا».
ًّ
قلت :وحيث كان التفوي�ض امل�شار �إليه �إمنا �ساغ لل�ضرورة ،وما �أبيح لل�ضرورة
يتقدر بقدرها ،فال جرم يجب الرجوع �إىل ك�شف حجب احلرية بعد زوال ال�سبب.
هذا وقد قررنا يف هذه املقدمة من الأدلة الناه�ضة الوا�ضحة على ما يف
الت�صرفات ال�سيا�سية امل�ضبوطة بالتنظيمات من امل�صالح العامة واخلا�صة ،التي
ي�شهد العيان ب�آثارها الناجحة يف املمالك ،وما يف الت�صرفات ال�سيا�سية الغري
امل�ضبوطة بها من امل�ضار الفادحة ،ما تقر به عني الن�صوح املحب خلري الوطن.
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و�إين ال �أزل �أقول �إن ترتيب التنظيمات امل�شار �إليها من لوازم وقتنا هذا.
كما �أقول � -صد ًعا باحلق � -إن كل متوظف ال يرى االحت�ساب عليه يف وظيفته،
فهو عدمي الأمانة والن�صيحة لدولته ووطنه ،ولو كان معتم ًدا يف ذلك على ما قد
يجده يف نف�سه من حب الإن�صاف؛ لأنه ت�سبب فيما ي�ستعقب اخلراب بامتناعه
من املراقبة واالحت�ساب؛ حيث �إن �أكرث املتوظفني �إمنا يبا�شر خطته على مقت�ضى
�شهواته وم�صاحله اخل�صو�صية ،م� ًؤثرا لها على امل�صالح الوطنية العمومية .فهب �أنه
كان جمبو ًال على حب الإن�صاف ،ف�إن غريه ال يفعل مثله �إال مبراقبة االحت�ساب؛
ولأنه لو كان من�ص ًفا يف الواقع ما �ضَ َّره االحت�ساب حتى ميتنع منه ،بل الالئق
ظهورا ال يح�صل بدون ذلك.
بحاله مزيد احلث عليه؛ �إذ به تظهر براءته ً
وفيما �أودعناه يف غ�ضون هذه املقدمة للم�ستب�صرين كفاية ،والتوفيق
بيد اهلل املحمود يف كل بداية ونهاية.

الكتاب الأول

يف الكالم على ممالك �أوروبا
وفيه �أبواب

الباب الأول

يف الكالم على الدولة العلية العثمانية

الف�صل الأول
يف تاريخها

اعلم �أن ال�سلطنة العثمانية كان مبد�أ ت�أ�سي�سها يف �أيام ال�سلطان غياث
الدين ال�سلجوقي ،وانتقلت �إليها اخلالفة يف �سنة ت�سع وت�سعني و�ستمائة هجرية،
على �صاحبها �أزكى ال�صالة والتحية ،و�أول من تقلدها ال�سلطان عثمان الذي كان
أمريا على � َإياالت( )1ب�أر�ض �أناطويل( )2افتتحها ب�سيفه الباتر بعد
قبل ذلك التاريخ � ً
�أخذه الرخ�صة يف ذلك من ال�سلطان ال�سلجوقي ،عند جماورته لأر�ضه بارحتال
�أ�سالفه مما وراء النهر ثم امتدت ال�سلطنة العثمانية وات�سع بالفتوحات نطاق ممالكها
�إىل �أن انت�شرت رايات �صيتها يف الآفاق وامتلأت مب�آثرها الباهرة بطون الأوراق.
وال�شتهار ذلك يف التواريخ الإ�سالمية ،والتحاقه باملعلومات ال�ضرورية ،ر�أينا
�أن نقت�صر على ذكر �أ�سماء �سالطني الدولة املذكورة ،وتاريخ والدتهم ،وجلو�سهم
على �سرير امللك ،وانتقالهم �إىل الدار الباقية ،ومدة �سلطنتهم و�أعمارهم ال�شريفة
ثم نثني عنان القلم لبيان املهم من �أحوال تلك اململكة الوقتية ك�أ�صولها ال�سيا�سية
(َ �	)1إياالت:جمع �إيالة :والية( .م).
(�	)2أناطويل :الأنا�ضول( .م).
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جما( )1يف بيان
و�إدارتها ،وعدد رعاياها ،ونحو ذلك مما ين�ساق �إليه الكالم ,فهاك برنا ً
�أ�سماء اخللفاء من �آل عثمان وما ذكر بعدها.
�أ�سماء ال�سالطني
العظام

والدتهم

ال�سلطانخانالغازي ]1258[ /656
عثمان
ال�سلطان
الغازي ]1281[ /680
�أورخان خان
ال�سلطان
خانالغازي ]1325[ /726
مراد
ال�سلطان الغازي
بايزيدخان ]1359[ /761
يلدرم
ال�سلطان حممد ]1379[ /781
خان
ال�سلطان الغازي
الثاين ]1403[ /806
مراد خان
ال�سلطان الفاحت
]1431[ /835
حممد خان
الثاين
ال�سلطانخانالغازي ]1452[ /856
بايزيد
ال�سلطان
الغازي ]1469[ /874
�سليمان خان
ال�سلطان
الغازي ]1495[ /901
�سليمان خان
ال�سلطان الغازي
الثاين ]1522[ /929
�سيلم خان
جما :قائمة �أو ورقة جامعة( .م).
( )1برنا ً

واليتهم

وفاتهم

ملتهم �أعمارهم

]1299[ /699

]1325[ /726

27

70

]1325[ /726

]1359[ /761

35

81

]1359[ /761

]1388[ /791

30

65

]1388[ /791

]1402[ /805

14

44

]1413[ /816

]1421[ /824

8

43

]1421[ /824

]1451[ /855

31

49

]1541[ /855

]14881[ /886

31

51

]1481[ /886

]1512[ /918

32

62

]1512[ /918

]1519[ /926

8

52

]1519[ /926

]1566[ /974

47

74

]1566[ /974

]1574[ /982

8

53
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والدتهم

ال�سلطان الغازي
الثالث ]1546[ /959
مراد خان
ال�سلطان الغازي
]1566[ /974
حممد خان
الثالث
ال�سلطانخانالغازي ]1589[ /998
�أحمد
ال�سلطان
م�صطفى خان ]1592[ /1001
ابن حممد خان
ال�سلطان الغازي
]1603[ /1012
عثمان خان
الثاين
والية ال�سلطان
م�صطفى خان
الثاين
ال�سلطان
الغازي ]1612[ /1021
مراد خان الرابع
ال�سلطان �إبراهيم ]1615[ /1024
خان
ال�سلطان الغازي
]1641[ /1051
حممد خان
الرابع
ال�سلطان
الثاين�سليمان ]1642[ /1052
خان
ال�سلطان �
الثاينأحمد ]1642[ /1052
خان

واليتهم

]1574[ /982

وفاتهم

]1594[ /1003
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21

50

]1603[ /1012 ]1594[ /1003

9

38

]1618[ /1026 ]1603[ /1012

14

28

]1617[ /1026

�3ش

]1621[ /1031 ]1617[ /1027

4

19

]1622[ /1032 ]1621[ /1031

�4ش1

31

]1639[ /1049 ]1622[ /1032

17

�6ش 28

]1648[ /1058 ]1639[ /1049

9

34

]1692[ /1104 ]1648[ /1058

� 6ش40

53

]1690[ /1102 ]1687[ /1099

� 6ش 3

�6ش 51

]1694[ /1106 ]1690[ /1102

� 6ش 4

54
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العظام

ال�سلطان
م�صطفى خان
الثاين
ال�سلطان الغازي
�أحمد خان
الثالث
ال�سلطان الغازي
حممود خان
ال�سلطان عثمان
خان الثالث
ال�سلطان
م�صطفى خان
الثالث
ال�سلطان الغازي
عبد احلميد خان
ال�سلطان الغازي
�سليم خان
الثالث
ال�سلطان
م�صطفى خان
الرابع
ال�سلطان الغازي
حممود خان
الثاين
ال�سلطان الغازي
عبد املجيد خان
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ملتهم �أعمارهم

]1703[ /1115 ]1694[ /1106 ]1663[ /1074

9

41

]1730[ /1143 ]1703[ /1115 ]1672[ /1083

28

60

]1754[ /1168 ]1730[ /1143 ]1695[ /1108

25

60

]1757[ /1171 ]1754[ /1168 ]1698[ /1110

3

� 6ش60

]1173[ /1187 ]1757[ /1171 ]1716[ /1129

10

� 6ش58

]1788[ /1203 ]1773[ /1187 ]1724[ /1137

12

66

]1808[ /1223 ]1788[ /1203 ]1761[ /1175

19

48

]1808[ /1223 ]1807[ /1222 ]1779[ /1193

1

30

]1839[ /1255 ]1809[ /1223 ]1784[ /1199

32

� 6ش55

]1860[ /1277 ]1839[ /1255 ]1822[ /1238

� 6ش22

39

الف�صل الثاين
يف �أ�صول قوانني الدولة العلية

قد �سلف يف املقدمة �أن املرحوم املنعم ال�سلطان الغازي عبد املجيد خان
ا�ستدرك اخللل يف �سيا�سة الدولة ب�ضبطه لل�سيا�سات ال�شرعية بالتنظيمات
اخلريية �سنة خم�س وخم�سني ومائتني و�ألف هجرية ،و�أ�صدر املن�شور املو�شح
()1
أ�سا�سا
باخلط ال�سلطاين  ،املبني به �أ�صول التنظيمات امل�شار �إليها التي �صارت � ً
لت�صرفات الدولة و�ضمانًا حلقوق الرعية.
وخال�صة ترجمة املن�شور املذكور «من املعلوم عند اجلميع �أن دولتنا العلية
مل تزل من مبد�أ ظهور �أمرها معتنية بكمال الرعاية للأحكام القر�آنية ال�شريفة،
ال�س َّنية قد و�صلت بذلك �إىل الدرجة
والقوانني ال�شرعية املنيفة ،و�أن �سلطتنا َّ
الق�صوى من القوة واملكانة ورفاهية الرعايا وعمارة املدن والقرى� ،إال �أنها منذ مائة
وخم�سني �سنة تناق�صت قوتها ،ومعمورية ممالكها ،و�أخذت يف الت�أخر وال�ضعف؛
وذلك لغوائل متعاقبة ،و�أ�سباب متنوعة ،ن�ش�أ منها جتاوز احلدود ال�شرعية ،والقوانني
املرعية ،وال يخفى �أن املمالك التي ال تن�سج �إدراتها على منوال القوانني ال�شرعية
ال تدوم ا�ستقامتها فلذلك مل تزل �أفكارنا منذ جلو�سنا على �سرير امللك م�صروفة
( )1اخلط ال�سلطاين :الأوامر والر�سوم والفرمانات ,وهو م�صطلح عثماين( .م).
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�إىل تدبري و�سائل عمارة املمالك ورفاهية الأهايل مما يح�صل به املطلوب يف مدة
نظرا �إىل ح�سن املوقع اجلغرايف املحتوي على ممالك دولتنا
ي�سرية بعون اهلل تعاىل ً
العلية ذات الأرا�ضي اخل�صبة ،والأهايل ذوي اال�ستعداد ومتام القابلية� ،إىل �أن
ر�أينا من املهم و�ضع قوانني جديدة م�ؤ�س�سة على القواعد ال�شرعية امل�شيدة،
واعتمادنا يف و�ضع ذلك على العناية الربانية ،متو�سلني بحرمة �سيد الربية ،
ومدار القوانني امل�شار �إليها على وجوب حفظ النف�س والعر�ض واملال ،وعلى بيان
املرجع يف تعيني الأداء وجلب الع�ساكر الالزمة� .أما وجوب حفظ النف�س والعر�ض
فلكونهما �أعز الأمور الدنيوية ف�إذا خ�شى الإن�سان عليهما ا�ضطر �إىل الت�شبث مبن
يرجو به وقايتهما كائ ًنا من كان ،و�إن مل يكن يف �أ�صل فطرته جمبو ًال على اخليانة.
وال يخفى �أن ذلك مما ي�ضر بالدولة واململكة ،بخالف ما �إذا كان �آم ًنا على نف�سه
وعر�ضه ،ف�إنه ال يحيد عن طريق ال�صدق واال�ستقامة ،و�صرف الهمة �إىل ح�سن
اخلدمة لدولته وملته .و�أما املال ف�إن من فقد الأمن عليه ال يت�أتى له القيام بحقوق
دائما من �شغل بال ،وا�ضطراب حال ،بخالف ما �إذا كان �آم ًنا
دولته� ،إذ ال يخلو ً
على ماله ف�إنه ي�شغل نف�سه مبا يعنيه يف دينه ودنياه ،وينظر يف تو�سيع دائرة معارفه
وعي�شه ،وبذلك يتمكن من قلبه حب الوطن ،وت�شتد غريته عليه وعلى دولته،
ويكون �سعيه على ح�سب ذلك .و�أما تعيني الأداء فاملرجع فيه �أن كل دولة حتتاج
يف حفظ ممالكها �إىل القوة الع�سكرية كما حتتاج يف �ضبط ت�صرفاتها �إىل م�صاريف
الزمة ،فالبد لها من مبلغ وافر من املال بح�سب احتياجها ،و�إمنا يتح�صل ذلك مبا
ي�ضرب على �أتباع تلك الدولة ،فلزم �أن يو�ضع للأداء امل�شار �إليه طريقة م�ستح�سنة؛
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وذلك �أن اال�ستبداد و�إن بقيت معه ممالكنا املحرو�سة �ساملة واحلمد هلل على ذلك
لكن ظهرت �آثاره من االختالل واخلراب؛ وذلك لأن جعل زمام م�صالح اململكة
ال�سيا�سية و�أمورها املالية بيد �شخ�ص واحد موكولة �إىل اختياره ،بل ال مانع �أن
خ�صو�صا �إذا مل يكن ذلك
يقال موكولة �إىل قهره وجربه ،يت�سبب عنه ما ذكر،
ً
ال�شخ�ص من �أهل اخلري ،ف�إنه ي�ؤثر منفعته على منفعة الغري ،وتكون ت�صرفاته مبنية
على الظلم وال�ضري ،فوجب لذلك �أن نبادر برتتيب معيار م�ضبوط يعترب يف توزيع
الأداء على الأهايلُ ،م َراعي فيه قدر املكا�سب والي�سار ،بحيث ال ي�ؤخذ من �أحد
ما فوق مقدوره ،بعد �أن ُي ْج َعل مل�صاريف الدولة الالزمة للع�ساكر وغريها حد
حمدود بقوانني ال تتعداها .و�أما جلب الع�ساكر فهو من �أهم ما يتوقف عليه حفظ
أ�شخا�صا منهم للخدمة
الدين والوطن ،والذب عنهما ،فيلزم الأهايل �أن يقدموا � ً
الع�سكرية ،لكن الطريقة اجلارية يف ذلك �إىل الآن مع ما فيها من عدم االنتظام
ت�ؤدي �إىل اختالل �أ�صول الزراعة والتجارة و�إىل قلة التنا�سل (فيقع النق�ص يف
الأموال والأنف�س والثمرات) ،ومن�ش�أ ذلك عدم اعتبار عدد النفو�س املوجودة
ببلدان اململكة ،في�ؤخذ من بع�ضها �أكرث من املقدور ،ومن بع�ضها �أقل من املي�سور،
وا�ستمرار اجلندي يف اخلدمة الع�سكرية مدة حياته ،وبذلك يقل الن�سل ،ويح�صل
ال�ضجر املخل بفوائد اخلدمة املذكورة .فبناء على ذلك نرى من الالزم �إذا م�ست
احلاجة لأخذ الع�سكر من املمالك �أن يو�ضع لذلك �أ�صول منا�سبة جارية على
منهج امل�ساواة املطلوبة ،ثم ي�سلك يف اال�ستخدام الع�سكري طريقة املناوبة ،بحيث
ال يبقى ال�شخ�ص يف اخلدمة املذكورة �أكرث من خم�سة �أعوام مثالً .وبهذه الأ�صول
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التي عليها مدار القوانني والتنظيمات يح�صل مبعونة اهلل منو العمران والقوة والأمن
والراحة؛ فلذلك نقول :يلزم من الآن ف�صاع ًدا �أن ال يعامل �أحد من �أرباب
اجلرائم واجلنايات مبا يف�ضي �إىل �إتالف نف�سه من �سم ونحوه بدون مباالة بل ال
يحكم عليهم �إال مبا تقت�ضيه القوانني ال�شرعية ،و�أن ال ي�سلط �أحد على الوقوع يف
عر�ض �آخر وهتك حرمته ،و�أن يت�صرف كل �إن�سان يف �أمواله و�أمالكه بغاية احلرية
وعدم املُ َع َاركَة ،و� َّأن من جنى جناية ال يحرم ورثته من حق وراثته باال�ستيالء
على �أمواله للجناية التي هم بر�آء منها .وهذه امل�ساعدة منا جارية يف حق امل�سلمني
وغريهم من �أهل امللل التابعني ل�سلطنتنا بدون ا�ستثناء �أحد منهم .ولإمتام الأمان
وتعميم االطمئنان يزاد يف �أع�ضاء جمل�س الأحكام العدلية قدر ما يلزم للنظر يف
�سائر النوازل وف�صلها مبا يتفق عليه الأكرث .وعلى وكالء دولتنا العلية �أن يح�ضروا
املجل�س املذكور يف بع�ض الأيام ،ويبدي كل واحد ما ي�ست�صوبه دون حتا�ش وال
مداراة .و�أما املفاو�ضة يف �ش�أن التنظيمات الع�سكرية ف�إنها تكون بدار ال�شورى
الكائنة مبحل ال�سر ع�سكر ،وكل ما ي�ستقر عليه الر�أي من القوانني يعر�ض علينا
لنو�شحه باخلط امليمون ،ويكون د�ستور العمل �إىل ما �شاء اهلل .وحيث كان و�ضع
القوانني ال�شرعية امل�شار �إليها �إمنا هو لإحياء الدين والدولة وامللك وامللة �أكدنا ذلك
بالعهد وامليثاق من طرفنا امللكي ،على �أن ال ي�صدر منا �شيء يخالفها ،و�أق�سمنا
على ذلك يف بيت اخلرقة( )1ال�شريفة مبح�ضر جميع العلماء والوكالء ،و�سيحلف
كل منهم على ذلك .ف�إذا �صدر بعد ذلك من �أحد الوزراء �أو العلماء ما يخالف
( )1اخلرقة :بردة الر�سول ( .م).
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تلك القوانني ال�شرعية ف�إنه يجازي بالت�أديب املنا�سب جلرميته الثابتة ،بدون التفات
لرتبته وال مراعاة لذاته .وحيث �إن م�أموري الدولة لهم مرتبات كافية ،ومن لي�س
له ذلك الآن �سريتب له ما يكفيه وجب �أن ن�شدد يف قطع مواد الر�شوة امل�ستب�شعة
طب ًعا و�شر ًعا ،بو�ضع قانون يخ�ص عقوبتها .وال�ستبقاء التنظيمات امل�شار �إليها،
والأ�صول املبنية هي عليها ،املغرية للعوائد اجلورية القدمية ،وجب �أن نن�شر هذه
الأوراق ال�سلطانية �إىل �سفراء الدول املتحابة املقيمني بالآ�ستانة العلية؛ ليكونوا
�شاهدين على �إم�ضائها ،كما نن�شرها �إىل �أهايل الآ�ستانة و�سائر ممالكنا املحمية ،فمن
�سعى يف حل عرى هاته القوانني ،املو�ضوعة على �أ�سا�س �شرعي متني ،فعليه لعنة
فالحا �إىل يوم الدين ،ون�س�أل اهلل تعاىل
اهلل واملالئكة والنا�س �أجمعني ،وال ينال ً
�أن يوفقنا لإجراء هذا اخلري العميم �آمني».
ثم �أ�صدر املن�شور الثاين امل�ؤرخ بجمادى الثانية �سنة اثنتني و�سبعني ومائتني
خماطبا به ال�صدر الأعظم يف بيان حقوق غري امل�سلمني من رعايا
و�ألف هجرية
ً
الدولة العلية ،ملخ�صه �أن �أ�صناف الرعية كلهم وديعة اهلل يف يد امللك ،فالواجب
�أن يكونوا كلهم حا�صلني على احلالة احل�سنة من العدل والإح�سان .و�إذا احتدت
وت�آلفت قلوب بنى الوطن قويت �شوكة الدولة وعزة اململكة .ومن �أ�سباب ت�أليف
قلوب ال�سكان من �سائر ُت َّباع الدولة �أَ ِمن غري امل�سلم منهم على نف�سه وماله كما
�أمن امل�سلمون؛ فلذلك جنعل لهم جمال�س حتت نظر الباب العايل للنظر يف �أمورهم
الدينية .ثم بني كيفية ت�صرف ر�ؤ�ساء ديانتهم يف ذلك ،ثم ذكر �أن القانون مانع
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ل�سائر النا�س من ارتكاب ما يزري ب�شرف الإن�سان من �أو�صاف ال�شني والعار ،و�أن
كل امرئ له احلرية التامة يف دينه ومذهبه فال مينع �أحد من رعايا ال�سلطنة عن
عبادته ،وال يجرب على تبديل دينه �أو مذهبه .ثم ذكر �أن الدعاوى التي حتدث بني
أي�ضا �أع�ضا�ؤها من
امل�سلمني وغريهم من �أهل امللل تف�صل يف جمال�س �سيكون � ً
امل�سلمني وغريهم .و�إذا تنازع اثنان من غري امل�سلمني يف مثل املرياث ،وترا�ضيا على
التحاكم لدى ر�ؤ�ساء ديانتهما �أو جمل�س ينعقد خل�صو�ص النازلة فلهما ذلك .ثم
قال« :ولت�ضبط قوانني اجلزاء والتجارة ،وي�صلح حال ال�سجون ،ويعامل امل�ساجني
مبقت�ضى تنظيماتها ،بحيث ال يرام �أحد مبا ي�ؤمل بدنه �أو نحو ذلك» .ثم قال:
«وي�ستوي �سائر الرعايا يف �ضرائب الأداء واملطالبة باخلدمة الع�سكرية ،وقد يعافى
عو�ضا عنه �أو �أعطى دراهم نق ًدا
غري امل�سلم من مبا�شرة اخلدمة املذكورة �إذا �أقام ً
معروفة املقدار» .ثم �أ�شار �إىل تنظيم الإدارة و�أحوال البالد �إىل �أن قال« :وملراعاة
النفع العام �سيتعني من لدن دولتنا مبلغ من املال لتمهيد الطرقات» .ثم تكلم على
كيفية ا�ستخال�ص املجابي وبينَّ �أن املجل�س الذي ينظر يف م�صالح ال�سلطنة تتوىل
اختيار �أع�ضائه الذات ال�شاهانية ،ومدة بقائهم يف الع�ضوية عام واحد ،وي�ستوثق
منهم باليمني عند دخولهم وعليهم �أن يذكروا ما يظهر لهم من غري تخوف من
�شيء غري ربهم� .إىل �أن قال« :فلنفتح الطرق واجلداول لنقل حما�صيل اململكة،
وليمنع كل ما يحول دون الزراعة والتجارة ،وليكن متام االعتناء بتعلم املعارف
والفنون بالتفتي�ش كلما �أمكنت فر�صة عن �أ�سباب و�ضع ال�شيء مبحله يف جميع
الأمور» .ثم ختمه بقوله�« :إليك يا �صدر دولتنا الأعظم عنوان �أمرنا اجلليل امللكي،

153

يف الكالم على الدولة العلية العثمانية

153

و�أنت امل�شار عليه بتكميل ما نبا عنه البيان بال�شرح ال�شايف ،و�إ�شاعته بدار خالفتنا
وجميع بلدان �سلطنتنا اجلليلة؛ ليعلمه النا�س قاطبة من الآن ،فعليك ببذل اجلهد
وا�ستفراغ الهمة لإنفاذه والقيام بحقوقه ،وعلى عالمتنا ال�شريفة اعتمادك».
هذا ما �أمكن تلخي�صه من ترجمة املن�شورين املذكورين ،وال يعزب عمن
كابد تهذيب املعاين املنقولة من لغة �إىل لغة عذر حمررها يف قلق العبارة ،وما
يقت�ضيه �ضيقها يف بع�ض الرتاكيب من الإخالل ببع�ض مقا�صد الأ�صل.

الف�صل الثالث
ال�صدارة العظمى والباب العايل

يف �أحوال وزراء الدولة العلية وجمال�سها ال�سيا�سية والع�سكرية ،ف�أولها
ال�صدارة العظمى ،وهو وزير التفوي�ض املطلق ،النائب عن احل�ضرة ال�سلطانية،
واحلافظ لطابع ال�سلطنة العلية ،وله رئا�سة �سائر الإدارات الداخلية واخلارجية،
وجميع الوزراء عيال عليه ،ال �سيما وزير اخلارجية ووزير املال ،وال يعر�ض �شيء
لإم�ضاء ال�سلطان على غري طريقه ،وال مي�ضي �شيء بغري وا�سطته .ير�أ�س املجل�س
اخلا�ص ،ويجمع �أع�ضاءه للمفاو�ضة متى �شاء ،وبوا�سطته تكون والية �سائر املتوظفني
وعزلهم ،ومقره الباب العايل ،وهو ق�صر �ضخم بالتخت ،يقال له بل�سان الرتك با�شا
قبو�سي ،وبه يجتمع املجل�س اخلا�ص وجمل�س الأحكام العدلية والوزارة اخلارجية.
وباجلملة فالباب العايل هو مركز �سيا�سة الدولة� ،إليه تنتهي الأمور ،ومنه ت�صدر
الأوامر امللكية ،وقد حتل به احل�ضرة ال�سلطانية �أحيانًا� ،إما لتكون مفاو�ضة املجل�س
مبح�ضره� ،أو لتعر�ض عليه مهمات ال�سيا�سة غري التي تعر�ض عليه بق�صره اخلا�ص،
ر�سميا لتعر�ض على ح�ضرته كليات
على �أنه يح�ضر به مرة يف ال�سنة
ً
ح�ضورا ًّ
الأمور التي وقعت يف ال�سنة املا�ضية ،وهو يخاطبهم مبا يقت�ضي ا�ستح�سان ما وقع

155

يف الكالم على الدولة العلية العثمانية

155

منهم �أو بتحري�ضهم وتنبيه هممهم �إىل ما يكون �أح�سن .ولل�صدر الأعظم م�ست�شار
يف الباب العايل معدود من ذوي املراتب الرفيعة ،ومن وظيفته تلخي�ص النوازل
قبل عر�ضها على ال�صدر .ثم �إن ت�صرفات ال�صدر على ثالثة �أق�سام :ق�سم ي�أمر
فيه ال�صدر مبا يراه من غري عر�ض على �أحد ،وق�سم يعر�ضه على �إم�ضاء ال�سلطان،
وق�سم يعر�ضه على املجل�س اخلا�ص �أو جمل�س الأحكام العدلية ،وما ي�ستقر عليه
الر�أي يعر�ضه على الإم�ضاء ،و�إال فيم�ضيه وحده مبقت�ضى قوانني الدولة.
وبقية الوزارات كل منها مركب من وزير وم�ست�شار وكُ َّتاب َو َوز َعة( )1بقدر
احلاجة .وبكل وزارة ما عدا اخلارجية جمل�س مركب من رئي�س و�أع�ضاء وكتبة
للت�أمل و�إعطاء الر�أي يف النوازل التي تعر�ض عليهم من الوزير .وما ي�ستقر عليه
الر�أي ي�صحح عليه املجل�س والوزير ،ثم ير�سل �إىل ال�صدارة العظمى ،ف�إن كانت
النازلة ح�سابية مث ًال ير�سلها ال�صدر �إىل جمل�س املحا�سبات؛ ف�إن ثبتت عنده
�صحتها وموافقتها لقوانني الدولة ير�سلها �إىل وزارة املال لتبقى هناك ،و�إن وجدت
فيها خمالفة عمدية ف�إن النازلة تنقل �إىل جمل�س الأحكام العدلية ،ويح�ضر نواب
من الوزارة التي وجد اخللل يف ح�سابها للمدافعة عنها ،ونواب من جمل�س
املحا�سبات للمدافعة عن حقوق الدولة والقانون.

( )1وزعة :جمع وازع :زاجر ومانع .ويبدو �أنه يق�صد وظيفة املراقب( .م).

الف�صل الرابع
يف بيان جمال�س الدولة

ف�أولها املجل�س اخلا�ص وهو مركب من �شيخ الإ�سالم ،و�سائر الوزراء ،وبع�ض
�أعيان املتوظفني حتت رئا�سة ال�صدر الأعظم ،وي�سمى جمل�س الباب العايل.
وجمل�س الوكالء ،ويكون انعقاده مرتني يف الأ�سبوع� ،إال �إذا عر�ضت
نازلة مهمة فلل�صدر عقده متى �شاء .وعلى هذا املجل�س تعر�ض جميع النوازل
ال�سيا�سية املهمة .وما ي�ستقر عليه الر�أي فيه يعر�ض على موافقة ال�سلطان� ،إن كان
مما يتوقف على موافقته و�إال ي�أمر ال�صدر ب�إم�ضائه .ومما يعر�ض على املجل�س املذكور
وخرجا يف كل �سنة للمفاو�ضة وتعيني �أ�صول امل�صاريف.
�أمر املجابي دخ ًال ً
الثاين جمل�س الأحكام العدلية ،وهو مركب من �أكابر املتوظفني و�أعيان
�أهل اململكة ،ير�أ�سه �أحد �أع�ضاء املجل�س اخلا�ص ممن له رتبة وزير ،وينق�سم ثالثة
�أق�سام ،بكل ق�سم منها رئي�س ٍ
ثان حتت �إ�شراف الرئي�س الأول .فم�أمورية الق�سم
الأول النظر يف الأمور امللكية ال�سيا�سية ،وم�أمورية الق�سم الثاين تهذيب القوانني
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اجلديدة و�شرح م�شكالتها حيث يقع اخلالف يف الفهم ،والق�سم الثالث م�أموريته
الت�أمل واحلكم فيما ي�صدر من املتوظفني من اجلنايات ونحوها ،وحتقيق الأحكام
ال�صادرة من �سائر املجال�س يف �سائر جهات اململكة بالعقوبة الثقيلة املتوقفة على
�إم�ضاء ال�سلطان ،كالقتل ،وال�سجن باخلدمات ال�شاقة ،ونحو ذلك ،بحيث ال
ي�صدر �إم�ضاء ال�سلطان فيه �إال بعد حكم غالب هذا الق�سم ،ويف املهمات جتتمع
الأق�سام الثالثة حتت رئا�سة الرئي�س الكبري.
جمل�س مركب من ع�شرة علماء ،حتت رئا�سة ٍ
قا�ض لتدقيق الأحكام
الثالث ٌ
ال�شرعية.
الرابع جمل�س ُم َركَّ ب من ثمانية علماء ،حتت رئا�سة ُم ْف ٍت النتخاب احلكام
ال�شرعية بعد امتحانهم.
ع�ضوا ،حتت
اخلام�س جمل�س املعارف العمومية ،وهو مركب من اثني ع�شر ً
رئا�سة م�شري ( ،)1وم�أمورية هذا املجل�س �إدارة املكاتب واملدار�س من الرتبة الأوىل
والثانية والثالثة ،عدا مكاتب الع�سكر بتقدمي املدر�سني بعد االمتحان ،و�إجرائهم
و�إجراء التالميذ يف الدرو�س على ما تقت�ضيه القوانني املرتبة لذلك ،والتعريف
باملجتهد من املدر�سني ،وعر�ض حاله على الدولة ليعتني به ولو بالإح�سان �إليه
للرتغيب يف طلب العلم واجلد فيه ،ومن م�أموريته امتحان التالميذ والت�أمل فيما
( )1م�شري :لقب �أطلقه العثمانيون على الوايل ووزير الإيالة ثم على �أعلى رتبة يف اجلي�ش( .م)
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ي�ؤلف من الكتب والر�سائل ،واملنع من �إ�شهار ما ا�شتمل على �شيء ينايف الديانة
ومكارم الأخالق.
ع�ضوا ،حتت
ال�ساد�س جمل�س وزارة احلرب ،وهو مركب من خم�سة ع�شر ً
رئا�سة �أمري �أمراء ،وم�أموريته �إدارة امل�صالح الع�سكرية ،كتعيني من وجب تقدميه
للوالية من ال�ضباط على اختالف مراتبهم ،والنظارة على الأطعمة واللبا�س
والأ�سلحة ،وحترير ح�سابات الوزارة ،وغريها من املهمات الع�سكرية.
ال�سابع جمل�س الطوبخانة ،وهو مركب من �سبعة �أع�ضاء ،حتت رئا�سة �أمري
�أمراء ،وم�أموريته �إدارة مهمات الطوبجية ،وفربيكات ال�سالح والبارود وخزائنهما،
وحرا�سة احل�صون ،وحترير احل�سابات.
ع�ضوا ،وم�أموريته
الثامن جمل�س وزارة البحر ،وهو مركب من �أحد ع�شر ً
النظر يف متعلقات �أحوال البحر مبثل ما ذكر مبجل�س وزارة احلرب ًّن�صا �سواء.
ع�ضوا حتت رئا�سة
التا�سع جمل�س املحا�سبات ،وهو مركب من اثني ع�شر ً
ال�س َّيا�سة من الرتبة الأوىل ،وم�أموريته حتقيق ح�سابات �سائر
�أحد املتوظفني َّ
املتوظفني يف الدولة من الوزارات وغريها ،وتطبيقها على القوانني املرتبة يف ذلك.

159

يف الكالم على الدولة العلية العثمانية

159

العا�شر جمل�س التحقيق ،وهو مركب من ع�شرة �أع�ضاء حتت رئا�سة �أحد
املتوظفني من الرتبة الأوىل ،ومن �أع�ضائه ثالثة �أ�شخا�ص من رعايا الدولة غري
امل�سلمني.
ع�ضوا حتت
احلادي ع�شر جمل�س ال�ضابطية ،وهو مركب من �أحد ع�شر ً
رئا�سة �أحد املتوظفني من الرتبة الأوىل ،ومن �أع�ضائه �إغريقي وكاثوليكي ويهودي
من رعايا الدولة ،وم�أموريته ف�صل النوازل اخلفيفة من اجلنايات.
الثاين ع�شر املجل�س البلدي ،وي�سمى جمل�س �إدارة ال�ضابطية ،وهو ُم َركَّ ٌب
يا�سية من الرتبة املتمايزة،
من ثمانية �أع�ضاء ،حتت رئا�سة �أحد املتوظفني َّ
ال�س َّ
وم�أموريته �إدارة م�صالح البلد ،وحتته خم�سة جمال�س �صغار ،كل منها ُم َركَّ ب من
�أربعة �أع�ضاء ورئي�س.
ثم ديوان ا�ستئناف مركب من خم�سة �أع�ضاء ،منهم مفت ،ير�أ�سه وزير
املتجر لتحقيق الأحكام ال�صادرة من بقية جمال�س املتجر بني الأهايل .ثم جمل�س
�أول لف�صل النوازل املتجرية مركب من خم�سة �أع�ضاء ،حتت رئا�سة �أحد متوظفي
أي�ضا مركب من ثالثة �أع�ضاء
الرتبة الثانية من املتمايزة .وجمل�س ثالث لذلك � ً
حتت رئا�سة مثل رئي�س املجل�س الثاين ،ووظيفتهم ف�صل �سائر نوازل املتجر بني
رعايا الدولة .و�إن كان يف النازلة �أجنبي ي�ضاف للمجل�س �أ�شخا�ص من الأجانب
على مقت�ضي الرتتيب املتفق عليه مع دولهم.
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ثم جمل�س املعادن ،وهو مركب من �أربعة �أع�ضاء ،حتت رئا�سة �أمري �أمراء،
وم�أموريته �إدارة املعادن املعلومة ،والبحث عما مل ُي ْعلَم بعد منها.
جمل�س املر�سومات� ،أي املجابي ،وهو مركب من �ستة �أع�ضاء ،حتت رئا�سة
�أحد املتوظفني من الرتبة الأوىل.
ثم جمل�س املعابر ،وهو مركب من �سبعة �أع�ضاء ،حتت �أمري �أمراء ،وكُ لْفته
عمل الطرقات والقناطر ،ونحوها من الأبنية العمومية.
ثم جمل�س مكلف بتدبري �صرف املبلغ املعني للح�ضرة ال�سلطانية ،وهو
ُم َركَّ ب من �ستة �أع�ضاء ،حتت رئا�سة �أحد املتوظفني من الرتبة املتمايزة ،ومقر
املجال�س املذكورة كلها دار اخلالفة.

الف�صل اخلام�س
يف مقدار �سعة ممالك الدولة العلية وعدد �سكانها

اعلم �أن �سكان املمالك العثمانية على مقت�ضى كتب اجلغرافيا يبلغ عددهم
�سبعة وثالثني مليونًا �إىل �أربعني ،منها يف ق�سم �أوروبا �ستة ع�شر مليونًا و�سبعمائة
وثالثون �أل ًفا ،ويف ق�سمي �آ�سيا و�إفريقية �أحد وع�شرون مليونًا .فمن �سكان ق�سم
�أوروبا �أربعة ماليني وت�سعمائة وخم�سون �أل ًفا من امل�سلمني و�أحد ع�شر مليونًا
و�سبعون �أل ًفا من الإغريق والأرمن ،و�ستمائة و�أربعون �أل ًفا من الن�صارى الكاثوليك،
و�سبعون �أل ًفا من اليهود .ومن �سكان ق�سمي �آ�سيا و�إفريقية �ستة ع�شر مليونًا ومائة
و�سبعون �أل ًفا من الإ�سالم ،و�أربعة ماليني وثمامنائة وثالثون �أل ًفا من الإغريق
والأرمن واليهود وغريهم .فجملة الرعايا من الإ�سالم واحد وع�شرون مليون نف�س
ومائة وع�شرون �أل ًفا .وجملة الرعايا من غريهم �ستة ع�شر مليونًا و�ستمائة وع�شرة
�آالف .و�إذا ن�سبنا مبلغ ال�صنف الثاين �إىل الأول ،واعتربنا �أنه و�إن نق�ص عن
الأول يف الكمية فعنده من �أ�سباب التمدن ما يجرب به ذلك النق�ص ،مع وجود
العالقة اجلن�سية بينه وبني الدول الأوروباوية ،وم�ساعفتها له على الإحلاح يف طلب
امل�ساواة يف �سائر املنح من الدولة العلية؛ لكونه من جملة رعاياها و�أبناء وطنها ،مل
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يبق لنا توقف يف ت�صويب ما ت�ضمنه املن�شور الثاين املتقدم �آن ًفا ،واجلزم ب�أن �سريان
خالف ذلك �إىل بع�ض العقول القا�صرة من�ش�ؤه عدم االطالع على ما يف اخلارج
امللجي �إىل وجوب ارتكاب �أخف ال�ضررين .و�أما امل�ساحة فقدر �سطح �أر�ض تلك
املمالك �أربعة ماليني وخم�سمائة و�سبعة وثالثون �أل ًفا وثالثمائة كيلو ميرت ،منها يف
ق�سم �أوروبا خم�سمائة واثنان و�أربعون �أل ًفا وثالثمائة كيلو ميرت ،والباقي يف ق�سمي
�آ�سيا و�إفريقية ،وهو ثالثة ماليني وت�سعمائة وخم�سة وت�سعون �ألف كيلو ميرت.
والكيلو ميرت عبارة عن �ألف ميرت ،وامليرت ذراع ون�صف تركيتان .ثم �إن املمالك
العثمانية تنق�سم �إىل �إياالت ،والإياالت تنق�سم �إىل �أعمال �ألوية ،وكل من �أعمال
الألوية ينق�سم �إىل �أوطان ق�ضاة ،والأوطان يحتوي كل منها على بلدان وقرى،
ويف مركز كل �إيالة ٍ
وال مكلف ب�إم�ضاء القوانني و�أوامر الدولة ،مبثل الإعانة على
ا�ستخال�ص املجابي ،وتنزيل الع�سكر ،وغري ذلك من م�صالح الدولة ،وهو املكلف
بحفظ راحة ال�سكان ،وال�سعي يف تنمية الفالحة ،وت�سهيل طرق املتجر ،ورفع
العوائق عن �سائر ال�صناعات ،ومتهيد الطرقات ،وبناء القناطر ،ونحو ذلك مب�شاركة
جمل�س الإيالة .وهو امل�س�ؤول عن �سرية متوظفي �إيالته حيث �إن من م�أموريته
منعهم من ارتكاب ما يخالف واجباتهم و�إعالم الدولة بذلك حا ًال ،كما �أن من
واجباته �إعانة املحاكم ال�شرعية واملجال�س العرفية .ومع هذا الوايل جمل�س حتت
رئا�سته لف�صل النوازل التي تقع بني ال�سكان ،والنظر يف �سائر م�صالح الإيالة ،من
�أع�ضائه الدفرت دار املكلف من الدولة ب�أحوال املجابي ،وقا�ضي الإيالة ،مع خم�سة
ع�ضوا منتخبني من الأهايل .وقد �شهد املن�صفون من �أهل �أوروبا بح�سن
وع�شرين ً
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هذا الرتتيب ولياقته مب�صالح الإياالت .ثم يف كل مركز عمل لواء قائم حتت
رئا�سته جمل�س تنتخب �أع�ضا�ؤه من الأهايل .وت�صرف هذا القائم مقام وجمل�سه
يف العمل كت�صرف الوايل وجمل�سه يف الإيالة� ،إال �أنه حتت نظر وايل الإيالة .ويف
كل وطن من �أوطان الق�ضاة مدير ،حتت رئا�سته جمل�س ،تنتخب �أع�ضا�ؤه من
وت�صرف املدير وجمل�سه يف الوطن كت�صرف القائم مقام ،وجمل�سه يف
الأهايلُّ ،
عمل اللواء� ،إال �أنه حتت �إذنه ثم كل بلد �أو قرية قوجم با�شي �أو خمتار ،ينتخبه
�أهل البلد مكلف ب�إدارة البلد .ويف كل بلد من بلدان اململكة يوجد جمل�س
جنايات لف�صل �سائر نوازل اجلنايات الواقعة بني ال�سكان عدا ما يلزم �إنها�ؤها
ملجل�س الأحكام العدلية بالتخت؛ ف�إن عمل جمل�س جميع اجلنايات املذكور فيها
�سماع الدعوى وحترير احلجج ،ثم �إر�سال جميع ذلك ملجل�س الأحكام العدلية
بوا�سطة الوايل .كما يوجد بكل بلدة كبرية جمل�س متجري ،مركب من رئي�س
جمل�سا.
و�أع�ضاء من الأجانب ،وقد بلغ عدد املجال�س املتجرية اثنني وخم�سني ً
و�أما املجال�س الع�سكرية ،فاعلم �أن اجليو�ش الربية باملمالك العثمانية
عر�ضيا ،حتت �إمارة م�شري ،وبه جمل�س
مق�سومة �إىل �ستة �أق�سام ،ي�سمى كل منها ًّ
لف�صل نوازل الع�سكر وتدبري م�صالح اجلي�ش ،وللدولة رجال تنتخبهم من �أعيانها
املو�سومني باملعرفة والنجابة واملروءة والديانة ،تكلفهم بالبحث عن كيفية �إجراء
القوانني و�سائر الإدارات امللكية واملدنية �إجما ًال وتف�صيالً ،وتفو�ض لهم عزل من
ي�ستوجب العزل �أو �سجنه� ،أو توبيخه� ،أو توجيهه �إىل تخت اململكة.
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وقد نتج من هذه اخلدمة م�صالح مهمة من حت�سني الإدارة ،وا�ستقامة
ت�صرفات الوالة والق�ضاء واملجال�س؛ �إذ املكلفون بالتفقد يف احلالة الراهنة ممن
ال ت�أخذهم فيما ُو ِكلَ لأمانتهم لومة الئمة باجلملة ،فخدمة هاته الطائفة املكلفة
خ�صو�صا البعيدة عن دار
بالبحث والتفقد من �أهم اخلدمات النافعة للإيالة
ً
اخلالفة.

الف�صل ال�ساد�س
يف بيان ما للدولة من االعتناء بتهذيب �أخالق رعاياها
من الإ�سالم وغريهم بتو�سيع دوائر املعارف وت�سهيل
طرق اكت�سابها
فمن ذلك اعتنا�ؤها مبكاتب العلوم ،ال �سيما الريا�ضية التي كادت تنقطع من
�أر�ض الإ�سالم مع �شدة االحتياج �إليها يف هذا الوقت؛ فقد نفق �سوقها مبمالك الدولة
العلية ،حتى �صار مدر�سوها من �ضباط الع�ساكر ال�سلطانية و�أعز �أبناء الوطن ،وبذلك
الد ِّر ملعدنه؛ ملا �أ�شرنا �إليه يف املقدمة من �أن الإ�سالم كان منبع غالب تلك
ُي ْرتجَ ى َعو ُد ُّ
العلوم.
ومن ذلك اعتنا�ؤها مبطابع اجلرناالت اليومية ،وغريها املطلعة على حوادث الأيام
يف �سائر املعمور .وال�شك �أن ذلك من �أقوى �أ�سباب التهذيب والتمدن كما يقت�ضيه
العقل والتجربة� ،أما العقل فلأن القادر على االخرتاع قليل ،ف�ش�أن الأمم ال�سالكني �سبيل
احل�ضارة اقتداء بع�ضهم ببع�ض يف الأعمال احلميدة؛ حتى يكونوا من الذين يرعون
احل�سن من الأحوال ،وال يرتكونه يف زوايا الإهمال ،و�أما التجربة فبم�شاهدة تقدم الإفرجن
يف املعارف الذي من �أعظم �أ�سبابه انكبابهم على مطالعة اجلرناالت يف كل �آن ،ولي�س
بعد العيان بيان .فمن اجلرناالت التي تطبع بدار اخلالفة اجلرنال امل�سمى تقومي الوقائع
امللكية ثم جريدة احلوادث ،ثم ترجمان الأحوال ،وهذه الثالثة باللغة الرتكية .ومنها
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اجلوائب الذي هو عربي العبارة ،ثم امل�سمى ت�صوير الأفكار ،وامل�سمى جمموع الفنون،
ثم جريدة ع�سكر ،وفروعها التي ت�صدر يف كل �شهر جمموعة ت�شمل على فنون ع�سكرية
تطبع باملكتب احلربي ،ويوجد بالق�سطنطينية جرناالت غري ما ذكر بلغات عديدة ،كلغة
الأرمن والبلغر والإغريق ،واللغة الفرن�ساوية والإنكليزية ،وغريها.
ولرنجع �إىل بيان املكاتب وعدد تالميذها �إجما ًال ،ف�أولها املكتب احلربي
ال�سلطاين بالق�سطنطينية ،يحتوي على �أربعمائة وثمانية وخم�سني من التالميذ ،يتعلم به
اجلرب الأعلى من العلوم الريا�ضية ،وا�ستخراج �سطوح املثلثات الب�سيطة امل�ستوية وزواياها،
والكزموغرافيا� ،أي فن الهيئة ،وفن اال�ستحكامات ،والتوبوغرافيا� ،أي البلدان ،والأ�سوار،
وفن احلكمة ،والطبيعيات ،والبيطرة ،والل�سان الفرن�ساوي ،والهند�سة ،وا�ستعمال ال�سيف،
وعلم املناظر والأطالل ،وفنون الطوبجية ،والبناء الع�سكري ،والرماية والفرو�سية ،و�سرعة
امل�شي ،ونحو ذلك من الفنون احلربية على اختالف �أنواعها .كما يوجد بها �سبعة ع�شر
مكتبا يدر�س يف جميعها علوم العربية ،كالنحو والبيان ،والر�سم والإن�شاء ،وعلم التاريخ
ً
واجلغرافيا ،واملنطق ،واحل�ساب والهند�سة ،والعلوم ال�شرعية ،كما يدر�س بها علم الإدارة
املالية والقوانني ،والل�سان الفار�سي والفرن�ساوي ،والفنون الريا�ضية .ومبلغ ما بها من
التالميذ �ألف وثمامنائة و�ستة وع�شرون تلميذًا ،كما يوجد بها مكتب لرت�شيح الطلبة
للتدري�س باملكاتب الر�شيدية ،عدد تالمذته اثنان وع�شرون .وهناك مكاتب �أخرى
لرت�شيح الطلبة للخدمات امللكية ،وباجلملة فمكاتب الدولة العثمانية �آخذة يف التقدم،

167

يف الكالم على الدولة العلية العثمانية

167

وهي منق�سمة �إىل ثالث مراتب :الأوىل للمبتدئني من التالميذ ،والثانية للمتو�سطني،
والثالثة للمنتهني .وقد بلغ عدد مكاتب املرتبة الأوىل يف العام املن�صرم  -وهو �سنة ثالث
مكتبا يف �سائر جهات اململكة،
وثمانني ومائتني و�ألف هجرية  -خم�سة ع�شر �أل ًفا و�أربعني ً
بها من التالميذ خم�سمائة �ألف و�ستة �آالف وثالثمائة و�ستة ع�شر .فمن تلك املكاتب
مكتبا للإ�سالم ،بها من التالميذ ثالثمائة وثمانية
اثنا ع�شر �أل ًفا و�أربعمائة وثمانية و�سبعون ً
و�ستون �أل ًفا وباقي املكاتب والتالميذ لرعايا الدولة من غري الإ�سالم .وغالب معلمي
تلك املكاتب من امل�سلمني و�أبناء الوطن .كما �أن غالب �أطبائهم كذلك .وقد فتحت يف
العام الفا ِرط( )1مدر�سة تعرف بدار الفنون ،يقر�أ بها فن الكيمياء والطبيعة احلكمية ،وكان
املبا�شر للتدري�س بها �أحد �أعيان البا�شوات .ومن مزايا الدولة العلية ترتيب اجلمعيات
العملية ،التي منها اجلمعية الكائنة مبقر خزائن الكتب ،اجلامعة للت�آليف الإ�سالمية
والإفرجنية ،وي�ؤخذ عن علمائها فنون خمتلفة بلغات عديدة ومبحل هاته اجلمعية مكان
خم�صو�ص مبطالعة اجلرناالت .ثم جمعية املدر�سني من علماء الإ�سالم ،املنق�سمة �إىل
ق�سمني :ق�سم يكون اجتماعهم مبكتب معني لهم ،ت�ؤخذ به عنهم علوم العقائد ،وفن
الريا�ضيات ،وعلم احل�ساب ،والهند�سة ،واجلغرافيا ،وفن التاريخ ،والق�سم الثاين موقوف
قريبا ،ومن مزاياها االعتناء بالطرق
�أمره الآن على �إجناز خ�صو�صيات ،و�ستتهي�أ �إن �شاء اهلل ً
احلديدية و�سلك التلغراف؛ ففي �سنة �أربع وثمانني ومائتني و�ألف احلا ّلة( )2بلغ طول املنجز
من الطرق املذكورة �أربعمائة و�أربعة وع�شرين كيلو مي ًرتا ومن التلغراف �أربعة ع�شر �أل ًفا
ومائة وخم�سة وع�شرين كيلو مي ًرتا.
( )1الفارط :املتقدم ال�سابق( .م).
( )2احلالّة :التي �ستحلّ ( .م).

الف�صل ال�سابع
يف القوة املالية والع�سكرية باململكة العثمانية

اعلم �أن قيمة جميع ال�سلع الداخلة �إىل ممالك الدولة واخلارجة منها -
على ما حرره �صاحب قامو�س ال�سيا�سة  -بلغت منذ �سبع ع�شرة �سنة  -وهي
مدة ر�سوخ التنظيمات اثنتي ع�شرة مائة مليون فرنك يف ال�سنة ،بعد �أن كانت
ال تتجاوز �أربعمائة وخم�سني مليونًا .وهذا �أو�ضح دليل على لياقة التنظيمات
باململكة؛ حيث ازداد بت�أ�س�سها يف نتائج اململكة ورفاهية �أهاليها ما يقرب من
�ضعفي الأ�صل .وقد حتقق بذلك ما ترجاه ال�سلطان عبد املجيد نَ َّعمه اهلل من
�إجراء القوانني ملمالكه ذات الأرا�ضي اخل�صبة ،والأهايل الذين هم يف غاية
القابلية ،كما �أ�شار لذلك بطالعة من�شور ت�أ�سي�س القوانني املتقدم ذكره .كما �أن
�سفن املتجر الداخلة يف مرا�سي اململكة مل تزل تت�ضاعف ،ويف �سنة ثالث و�ستني
وثمامنائة و�ألف بلغ قدر ما دخل منها بخ�صو�ص مر�سى الق�سطنطينية ما ي�أتي بيانه.
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جدول يف بيان عدد ال�سفن التي دخلت مبر�سىالق�سطنطينية �سنة
مراكب

طونالتة

()1

8,58,034

19,328

62,158

824

1863

�أ�صناف املراكب

مراكب براية الرتك
مراكب براية املمالك التابعة
للدولة امل�ستقلة يف �إداراتها
الداخلية ب�أداء �سنوي

9,201,192

20,152

اجلملة

5,346,037

20,670

مراكب �أجنبية

6,266,229

40,822

اجلملة

بيان دخل الدولة ال�سنوي وخرجها مبقت�ضى امل�ضبطة الر�سمية

2

املن�شورة يف عام ]1864[ /1281

فرنك

جملة الدخل
جملة اخلرج

405,091,875
400,507,500

3جدول يف بيان القوة الع�سكرية الربية �سنة
وقت احلرب

1

وقت ال�صلح

117,360

100,800

22,416

17,280

7,800

7,800

( )1طونالتة :وحدة لقيا�س حمولة املراكب( .م).
( )2تري�س :امل�شاة( .م).
( )3طوبجية الأحمال :جنود املدفعية( .م).

1861

�أ�صناف الع�ساكر
()2

ع�سكر تري�س
َخ َّيالة
()3
طوبجية الأحمال
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وقت احلرب

170

وقت ال�صلح

5,200

5,200

1,600

1,600

8,000

8,000

4,000

4,000

�أ�صناف الع�ساكر

طوبجية احل�صون
مهند�سون
ع�ساكر يف كريد
ع�ساكر يف طرابل�س الغرب
()1
ع�سكر رديف
ع�ساكر املمالك التابعة للدولة
التي لها ا�ستقالل يف �إدارتها
الداخلية
ع�سكر غري مرتب

148,680
100,000

87,000

اجلملة

502,056

1جدول يف بيان القوة الع�سكرية البحرية �سنة
جملة
املراكب

جملة
املدافع

مراكب
قالع

فابورات

()2

فابورات
حديد

1866

بحرية
5
11
10,900
66,100

470

5

5

( )1ع�سكر رديف :احتياطي( .م).
( )2فابورات :جمع فابور :وهي ال�سفينة البخارية( .م).
(�	)3أمراء �ألوية :القبطانات( .م).
( )4الفا�سيالت :ال�ضباط( .م).
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�أ�صناف البحرية وال�سفن

�أمراء البحر
()3
�أمراء �ألوية
جملة القبطانات
والف�سياالت( )4والبحرية
الرديف �أ�صناف ال�سفن
()1
بوارج �أو �أجفان

يف الكالم على الدولة العلية العثمانية

171
جملة
املراكب

جملة
املدافع

مراكب
قالع

فابورات

()2

فابورات
حديد

216

6

6

474

10

10

155

9

9

36

6

6

1,351

80

80

12

12

128

92

30

بحرية

171
�أ�صناف البحرية وال�سفن

فراقط مدرعة باحلديد
منها ثالث م�شرفة على
التمام.
()2
فراقط
()3
قرابط
�شالوب �أي قوارب
()4
�أبركة و�سكاين
ونحوها
مراكب حلمل الأثقال
عدا الفابورات ملا ذكر؛
�إذ مل يتي�سر لنا معرفة
عددها الآن
33,016

اجلملة

123ومبا بي َّناه من تنظيمات الدولة العلية ال�سيا�سية والعرفانية ،ح�صل لها
من قوة ال�شوكة وظهور النمو يف عمران ممالكها بالن�سبة ملا كان قبل التنظيمات ما
مل يكن يظن ح�صوله يف هذه املدة القليلة ،وال ي�ستطيع املن�صف جحده وال يجد
املكابر �سبي ًال لإنكاره .وقد كان ميكنها احل�صول على �أكرث من ذلك لوال العوائق
( )1بوارج :جمع «بارجة» وهي �سفينة حربية كبرية( .م).
( )2فراقط :جمع فرقاطة :وهي �سفينة �شراعية كبرية( .م).
( )3قرابط :جمع قربيطة :وهي �سفينة حربية( .م).
(�	)4أبركة و�سكاين� :أبركة جمع بريك ،ويطلق على �سفينة ذات �صاريني و�سكاين جمع �أ�سكونة ،ويطلق على
�سفينة ذات �صاريني( .م).
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التي �أعظمها �إغراء بع�ض الدول الأجنبية لبع�ض رعايا الدولة من غري الإ�سالم
باالمتناع ،وعدم الر�ضى ،ونحو ذلك مما �أو�ضحنا �أ�سبابه يف املقدمة.
هذا ما �أمكن حتريره من تراتيب الدولة العلية ،على ما فيه من �إجمال؛ لأن
الكتب التي خل�صنا منها هذا املخت�صر �أكرثها �إفرجنية ،فلم جند بها مزيد �إي�ضاح
خ�صو�صا ما يتعلق باملجابي واخلرج والقوة الع�سكرية،
لأحوال املمالك الإ�سالمية
ً
ومل نعرث الآن من الكتب الإ�سالمية على ما يفيدنا �إفادة �شافية.
هذا وقد ا�شتهر يف هذه الأيام مبيادين ال�سيا�سة �أن عزيز م�صر �إ�سماعيل با�شا
ع�ضوا ،تنتخبهم الأهايل
جمل�سا ًّ
�شوريا ،يحتوي على خم�سة و�سبعني ً
الأفخم رتب ً
للنظر يف �أحوالهم الداخلية دون اخلارجية؛ لتك ُّفل الدولة العلية بها ،وتفوي�ض
الأمور الداخلية لنظر والة م�صر من �آل حممد علي با�شا ،ب�شرط �أن ال يحيدوا يف
ت�صرفهم عن مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ثم التنظيمات ال�سيا�سية امل�ؤ�س�سة عليها
من تلقاء الدولة العلية ،وذلك مبقت�ضى املن�شور ال�صادر ملحمد علي با�شا املمنوح
باملن�شور املذكور تخليد والية م�صر يف ن�سله ،وجعله وراثة يف ذريته ،على �شروط
مقررة به ،ك�أداء مقدار معلوم من دخل م�صر للدولة العلية يف كل �سنة ،وتوجه
الوايل لدار اخلالفة عند واليته ،و�أن ال يعطي �شي ًئا من �أرا�ضي اململكة لأجنبي
�إال برتخي�ص من الدولة ،و�أن تكون والية املتوظفني يف املراتب العالية عن �إذن
ال�سلطان� ،إىل غري ذلك .وقد وقع �أول اجتماع للمجل�س امل�صري امل�شار �إليه يف
نوفمرب �سنة ثالثة وثمانني ومائتني و�ألف هجرية ،وال ميرتي �أن ذلك مما يح�صل
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به �إن �شاء اهلل الفوائد اجلمة ل�سكان تلك البالد� ،إذا قام �أهله بواجباتهم ،وعرف
�أهل اململكة مواقع االنتخاب من �أهل الف�ضل واملروءة ،والتجربة والفطنة ،والغرية
على الوطن؛ كي ال يغرتوا بزخارف �أرباب الأغرا�ض ،ويعر�ضوا عن د�سائ�سهم
كل الإعرا�ض .وا�ستمر �أمريهم الداعي �إىل هذا التعا�ضد من تلقاء نف�سه على
التزام العمل مبا يتفق عليه �أهل امل�شورة �إىل غري ذلك مما يجب اعتباره يف �إجناح
هذا ال�سعي احلميد العواقب.

الباب الثاين

يف الكالم على مملكة فرن�سا
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخها

اعلم �أن ابتداء تاريخ فرن�سا يف احلقيقة �إمنا كان من �سلطنة كلوي�س حفيد
مريوي ،وهو الذي �أ�س�س ملك العائلة املريوجنيانية ،وما يحكى عن �سلطنة فرامون،
وكلوديون ،ومريوي ،و�شلدريك �إمنا هو جمرد �أخبار ت�سلطن �أولئك امللوك ،مع عدم
وجود ما يفيد القطع ب�صحة �أخبارهم وحوادث �أيامهم .وعند والية كلوي�س املذكور
يف �سنة �إحدى وثمانني و�أربعمائة م�سيحية ،كانت �أمم الويزيغوت والبورغوند،
أي�ضا) ،وبهذا امللك
والأملان والرومان تتنازع يف �أر�ض الغول (ويقال لها الغاليا � ً
انت�صر الفرنك�س �أي الإفرجن ،وهم فرقة من �سكان تلك الأر�ض؛ فك�سروا جي�ش
وطوعوا الأملان بعد حرب
الرومان يف �صوا�صون� ،سنة �ست وثمانني و�أربعمائةّ ،
تولبياك يف �سنة �ست وت�سعني و�أربعمائة ،وق�صروا جماعة الويزيغوت على ملك
ال�سبتيمانيا ،وهو ق�سم كبري من جنوب فرن�سا ،و�أخرجوا ما عداه من �أيديهم،
وذلك بعد االنت�صار عليهم يف حرب وليي �سنة �سبع وخم�سمائة .وك�سروا �شوكة
البورغوند حتى امنحت ر�سوم ملكهم بالتمام يف �أيام �أبناء امللك املذكور ،وذلك
يف �سنة �أربع وثالثني وخم�سمائة.
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هذا وبعد وفاة امللك كلوي�س املذكور ،اقت�سم �أبنا�ؤه الأرا�ضي التي كان
افتتحها ،وذلك يف �سنة �إحدى ع�شرة وخم�سمائة ،فمن هذا االقت�سام تكونت
�أربع ممالك متفرقة ،فكانت مدينة باري�س تخ ًتا للمملكة الأوىل ،ومات�س للثانية،
و�صوا�صون للثالثة ،و�أورليان للرابعة.
ثم يف �سنة ثمان وخم�سني وخم�سمائة جمع كلوتري الأ َّول �سائر ممالك
ثانيا ،وذلك من �سنة �إحدى و�ستني
فرن�سا حتت حكمه ،لكنها انق�سمت بعده ً
وخم�سمائة �إىل �سنة ثالث ع�شرة و�ستمائة ،و�أعقب االنق�سام حروب �أهلية �أجلت
عن اجتماع يف مدة قليلة ،ثم عن افرتاق انق�سمت به فرن�سا �إىل �أربع ممالك ،وهي
�أو�سرتازيا ونو�سرتيا وبوغونيا و�أكويتانيا.
تميزتني من بني املمالك الأربع بال�سطوة ونفوذ
فكانت �أو�سرتازيا ونو�سرتيا ُم ّ
الكلمة ،وكانتا متكافئتني ّمدة من الزمن.
ثم يف �سنة �سبع وثمانني و�ستمائة ارتفع �ش�أن �أو�سرتازيا ،التي كانت حما ِفظَ ة
على عاداتها القدمية ،التي كانت عليها قبل فتوحاتها ،وذلك بعدم خمالطتها
حل�ضارة الرومانيني ،وعال �أمرها على النو�سرتيا ،وكانت �إذ ذاك ال تلقب بلفظة
اململكة؛ النقطاع العائلة امللكية منها ،و�صريورتها ربوبليك فاودال� ،أي جمهورية
مقودة بالهر�ستال بلقب دوك ،وهم �أ�شرافهم ،وه�ؤالء الدوكات حكام �أو�سرتازيا
مل يزالوا حتى ت�سلطوا بوظيفة ماردوبايل (مبعنى ناظر الق�صر) على ملوك نو�سرتيا،
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وذلك ملا انقطعت العائلة امللكية من �أو�سرتازيا  -كما �أ�شرنا �إليه  -و�صارت اململكة
جمهورية مرو�سة ب�أ�شرافها الذين كانوا مذعنني لأمراء نو�سرتيا مبجرد تلقي اللقب
منهم؛ �إذ كانوا هم الأمراء املت�أ�صلني يف امللك من العائلة املريوجنيانية.
ثم دخلت بورغونيا حتت طاعتهم ،والأكويتانيا التي هي الق�سم الرابع ،بعد
�أن ا�ستخل�صها �شارل مارتل من �أيدي العرب �سنة اثنتني وثالثني و�سبعمائة،
بانت�صاره يف حروب �شديدة وقعت بينه وبني ع�ساكر الأندل�س يف �إمارة عبد
الرحمان الغافقي .ثم بعد مدة وجيزة من �إمارة �أحد �أولئك املار � -أي نظار
الق�صر  -وهو ببان لرباف انتقل التاج �إليهم ،وا�ستوىل املذكور ً
ملكا يف �سنة اثنتني
وخم�سني و�سبعمائة ،بعد �أن عزل �شلدريك الثالث �آخر ملوك العائلة املريوجنيانية.
ومن هذا كان ابتداء العائلة الثالثة من ملوك فرن�سا ،وهي العائلة
أي�ضا على �إكويتانيا وعلى �سبتيمانيا ،وهو �أول
الكارلوجنيانية ،وهذا امللك تغلب � ً
من جمع فرن�سا كلها عدا الربيطانيا حتت رئا�سة واحدة ،وامتد �سلطانه ونفوذ
كلمته �إىل �إيطاليا ،و�أجل�أ ا�صطلف ملك لومبارديا �إىل احرتام البابا �إ�ستيفنو و َملَّك
الكني�سة عدة �أرا�ض.
و�أما ابنه �شارملان املذكور يف مقدمة هذا الكتاب ،فقد تغلب بعده على
ال�ساكو�سونيا ،وعلى باواريا ،وعلى الأوار
�إ�سبانيا ال�شمالية ،وعلى �إيطاليا ،وعلى ّ
�أهل بنونيا ،وذلك من �سنة ثمان و�ستني و�سبعمائة �إىل �سنة �أربع ع�شرة وثمامنائة،
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�سماها ال�سلطنة الغربية املتجددة،
وا�ستجمع املمالك املذكورة يف مملكة كبرية ّ
و�أ�شار باملتجددة �إىل �إحياء ال�سلطنة الرومانية الغربية بعد اندرا�سها .غري �أن هذه
ال�سلطنة مل تتجاوز �سنة ثالث و�أربعني وثمامنائة حتى انق�سمت �إىل ثالث ممالك
م�ستقلة ،وهي فرن�سا و�إيطاليا وجرمانيا ،و�صار تاج ال�سلطنة يتداوله بع�ض الذرية
ب�إيطالية مرة ،و�أقاربهم من �أمراء العائلة الكارلوجنيانية �أخرى ،حتى انتقل �إىل
طائفة من الأعيان لي�سوا من تلك العائلة ،ثم انتهى الأمر �إىل بقائه بيد الأملان.
وكان ابتداء �سقوط العائلة الكارلوجنيانية من �سنة ثالث و�أربعني وثمامنائة حني
�صارت ع�صبية �أعيانها تتعاظم ،وتغتنم فر�صة الت�سلط على ال�سلطة امللكية ،حتى
�إنه يف �سنة �سبع وثمانني وثمامنائة ،كان واحد من �أولئك الأعيان املتقدمني للخطة
من �صاحب التاج ي�سمى �أودون ،وهو جد عائلة الكابيت ا ْف َت َّك املُل َْك من يد
العائلة الكارلوجنيانية ،الذين �آل �أمرهم يف ذلك الوقت �إىل وجود جمرد �ألقاب
ال�سلطنة فيهم دون قوة وال مملكة ،ثم رجعت العائلة �إىل تخت ال�سلطنة ،ثم ّ
افتك
منهم ،ورجع �إليهم بعد ذلك ثم �آل �أمرهم �إىل فقد جميع ما كان ب�أيديهم و�سقطوا
بالكلية.
وكان ذلك �سنة �سبع وثمانني وت�سعمائة على يد هوغ كابيت ،وهو �أول
العائلة الثالثة من ملوك فرن�سا وهي العائلة الكابي�سيانية ،وجعل مركز ال�سلطنة
الدوكاتو الكربى التي كانت يف قب�ضة فرن�سا .وبح�سن تدبري هذا امللك و�سيا�سته
تزايدت القوة امللكية يف فرن�سا وح�سن حالها ،و�أعانه على ذلك �شدة حزمه،
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وطول مدة واليته ،واملجال�س البلدية التي �أجاد ت�أ�سي�سها يف الإياالت ،وما حدث
يف ذلك الوقت من احلروب بني امل�سلمني وال�صليبيني ،وذلك من �سنة �سبع
وثمانني وت�سعمائة �إىل �سنة ثمان ومائة و�ألف .ومن هذه ال�سنة �إىل �سنة �ست
وع�شرين ومائتني و�ألف ازدادت ال�سلطة امللكية ًّمنوا وقوة �شوكة ،وافتك من �أيدي
الإنكليز ِع َما َل َة النورمانديا ،والأجنو والأملان والبواتو ،من �سنة �أربع ومائتني و�ألف
�إىل �سنة خم�س ومائتني و�ألف .و�أ�شرفت �إيالتا غيان وغ�سكونيا على عود التاج
�إليهما لوال مفارقة لويز لوجون زوجة ليونورة داكويتانيا يف �سنة اثنتني وخم�سني
ومائة و�ألف.
ثم �إن لويز التا�سع  -املُ َل َّقب ب�صان لوي ،مبعنى ال�صالح ،وهو الذي مات
بتون�س َ -م َّه َد م�صالح اململكة ،و�سا�سها �أح�سن �سيا�سة ،من �سنة �ست وع�شرين
ومائتني و�ألف �إىل �سنة �سبعني ومائتني و�ألف؛ ف�إنه مل يزد يف �أر�ض اململكة زيادة
معتربة �إال �أنه �أعطى التاج ما ي�ستحقه من ال�سلطة واالعتبار ،و�أقام دعائم امللك
على �أمنت �أ�سا�س.
ثم يف مدة فليب الثالث ،من �سنة �سبعني ومائتني و�ألف �إىل �سنة �أربع
وثمانني ومائتني و�ألف� ،أ�ضاف املذكور اللنغدوك �إىل فرن�سا ،وتداخل يف جميع
املنازعات التي كانت واقعة يف ممالك �إ�سبانية الن�صرانية ،وامتد نفوذ كلمته �إىل
مملكة نابلي من �إيطاليا.
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ثم �شرع فليب الرابع ،من �سنة �أربع وثمانني ومائتني و�ألف يف ا�سرتجاع
الأمالك التي كانت �سلمت �إىل لوتري ،وجنحت مدافعته يف ذلك �ضد �سلطة البابا
الببا�صني( )1والأعيان و�سلطتهم حاج ًزا ،وهو جمل�س امل�شورة
الدنيوية و�أقام بني ّ
العمومية( ،مبعنى �أنه عطل ت�صرفاتهم و�أحالها �إىل ال�شورى ،فكانت �أحزاب النا�س
جتتمع لعر�ض املطالب) ،وهذا امللك هو �أول من جمع دواوين املدن بفرن�سا ،ويقال
لها جمال�س البارملان.
وقووا �سلطتهم بدون تب�صر يف عاقبة
ثم بعد وفاته مال �أوالده �إىل الأعيانَّ ،
الأمر ،وكان د�أب �أولئك الأعيان البحث عما يتي�سر به تخل�صهم من القيود
ثانيا ب�إعانة
املنافية لأغرا�ضهم ،واغتنام الفر�صة يف ذلك ،حتى متكنوا من ال�سلطة ً
�أولئك الأبناء الذين كانوا يجهلون م�صالح امللك ،وكان ذلك من �سنة �أربع ع�شرة
وثالثمائة و�ألف �إىل �سنة ثمان وع�شرين وثالثمائة و�ألف .ووقع مثل هذه الإعانة
للأعيان من الفرع الثاين امللكي ،وهو امللقب بالواولوا اقتداء ب�أوالد فليب الرابع،
فبتلك ال�سرية املتهورة �أ�شرفت فرن�سا على اال�ضمحالل.
فاغتنم ملوك الأنكلرتة الفر�صة ،و�شرعوا يف احلروب امل�سماة بحروب املائة
�سنة ،وان�ضم �إليهم الفلمنك والبوروتون.
وكان مبد�أ تلك احلروب �سنة �سبع وثالثني وثالثمائة و�ألف �إىل �سنة اثنتني
وخم�سني و�أربعة مائة و�ألف ،وبعد �أن غلبت فرن�سا يف مقاتلة كري�سي ،وذلك
(	)1الببا�صني :الرهبان ,وهي كلمة يونانية تعني الأب( .م).
ّ
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يف دولة فليب دووالوي �سنة �ست و�أربعني وثالثمائة و�ألف ،ويف حماربة بواتيي،
وكانت يف دولة جان الثاين �سنة �ست وخم�سني وثالثمائة و�ألف� ،شرعت يف
النهو�ض يف دولة �شارل اخلام�س ،من �سنة �أربع و�ستني وثالثمائة و�ألف ،لكنها
�صغريا حتت قيد
رجعت بعد ذلك القهقرى يف دولة �شارل ال�ساد�س حني كان ً
احلجر.
ثم حني اختل عقله  -وذلك من �سنة ثمانني وثالث مائة و�ألف �إىل �سنة
ثانيا؛ ب�سبب
اثنتني وع�شرين و�أربعمائة و�ألف  -حتى �أ�شرفت على االنقرا�ض ً
جتاذب �أمراء العائلة املتكرثين عد ًدا وثروة ،وتداخلهم يف �سيا�سة املمالك طم ًعا يف
التاج ،ورغبة يف نفوذ الكلمة مع ما �آل �إليه �أمر العائلة الثانية من �أمراء بورغونيا من
القوة وال�سلطان يف �سنة �إحدى و�ستني وثالث مائة و�ألف ،حتى �صارت م�ضاهية
للعائلة امللكية.
ومما زاد الأمة الفرن�ساوية َو ْه ًنا على وهنهم ،امل�صادمات التي جرت فيها
الدماء بني �شيعة البورغوند و�شيعة �أرمنياك.
ويف �سنة خم�س ع�شرة و�أربعمائة و�ألف تغلبت الأمة الأجنليزية يف �أزنكو،
وحازت غالب الإياالت البحرية من فرن�سا.
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ثم يف �سنة ت�سع وع�شرين و�أربعمائة و�ألف بزغ( )1طالع �سعد فرن�سا بظهور
البنت جان دارك ،بنت �أحد الفالحني املولودة بقرية دومرمي التي زعمت �أن اهلل
�أمرها با�ستخال�ص فرن�سا من �أيدي الأنكليز ،فتوجهت �إىل امللك �شارل ال�سابع
مبدينة بورج فانقاد �إىل قولها ،وكانت ال�سبب يف رفع ح�صار الأنكليز ملدينة �أورليان،
بقودها جليو�ش امللك امل�شار �إليه ب�أ ِز َّمة الن�صر �إىل �إن �أو�صلتهم �إىل مدينة رام�س،
وبعد ذلك �أخذت �أ�سرية يف حما�صرة مدينة كومبيان ف�أُحرقت بالنار بدعوى �أنها
�ساحرة.
ويف �سنة ثالث وخم�سني و�أربعمائة و�ألف طرد الأنكليز من �أر�ض فرن�سا
بعد حماربات �شديدة ،وتغلب لويز احلادي ع�شر من �سنة �إحدى و�ستني و�أربعمائة
و�ألف �إىل �سنة ثالث وثمانني و�أربع مائة و�ألف على ع�صبة الأعيان املتقدم ذكرهم،
و�أ�ضاف �إىل حكم التاج �إحدى ع�شرة �إيالة كبرية ،كانت كل واحدة منها م�ستقلة
بالت�صرف ،و�إن كانت والية حكامها بيد امللك .و�شرع �شارل الثامن يف حروب
�إيطاليا �سنة �أربع وت�سعني و�أربعمائة و�ألف ،ودام احلال �إىل �سنة ثمان وت�سعني
و�أربعمائة و�ألف.
ثم متادى على ذلك لويز الثاين ع�شر امللقب ب�أبي العامة حتى �أفنى فيها
ماله ورجاله .ومما يحكى من حما�سن هذا امللك �أنه كان من الفرع الثاين من
العائلة الكابي�سيانية ،وكان املُل ُْك البن عم له من الفرع الأول منها ،فلما مات
(َ )1ب َزغَ  :ظَ َهر( .م).
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امللك خلفه ابن له �صغري ال�سن حتت حجر �أحد الأعيان ،فر�أى امللك امل�شار �إليه
عدم ا�ستقامة احلال ،وا�ضطراب �أمر اململكة ب�سبب �صغر �سن الوارث ،فتحرك
عليه لذلك وحت َّزب بجماعة الفتكاك املُلْك( )1لنف�سه ،حتى �آل الأمر بعد حروب
ال�صبي �إىل القب�ض عليه و�سجنه ب�سجن ح�صني .وكان ي�شدد مع
بينه وبني مقدم
ّ
ذلك عليه ،و ُي ْنزِله يف مطمورة بال�سجن لئال يتمكن من الفرار .هكذا م�سجونًا
حتى انقر�ض الفرع الأول وحلقته الدولة.
وملا ويل الأمر طلب منه �أحزابه �أن ينتقم من ذلك املقدم الذي نَ َّكل به
وعذبه ،وملا �أحلوا عليه يف ذلك �أجابهم بقوله« :ال يليق ب�شرف �سلطان فرن�سا �أن
يتنازل لأخذ الث�أر على ما وقع لدوك دو�أورليان».
همة هذا الرجل العالية املنبئة
فليت�أمل من هذا اجلواب احل�سن ،ومن َّ
عن كمال املروءة واملعرفة مبواقع ال�سيا�سة ،وكيف ف ََّرق بني املرتبتني قبل الوالية
جديرا ب�أن ُيل َّقب ب�أبي العامة.
وبعدها يف ذات نف�سه ،فمن علم منه مثل هذه ر�آه ً
ثم يف �سنة خم�س ع�شرة وخم�سمائة و�ألف انت�صر امللك فرن�سوا الأول
على ال�سوي�سرة يف حرب مرينيان ،ثم انك�سر يف بيكوك �سنة اثنتني وع�شرين
وخم�سمائة و�ألف ،عند حماربته جلي�ش �إمرباطور �أملانيا �شارل اخلام�س وكذلك
أ�سريا ،ومل
يف باويا �سنة خم�س وع�شرين وخم�سمائة و�ألف انت�صر عليه و�أخذ � ً
(	)1افتكاك امللْك :تخلي�صه املُل َْك لنف�سه( .م).
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يتي�سر للملك املذكور مدة ملكه �إال املدافعة بقدر الإمكان لقوة الإمرباطور �شارل
املذكور.
ويف �سنة اثنتني وخم�سني وخم�سمائة و�ألف �أ�ضاف امللك هرني الثاين �إىل
اململكة ثالث عماالت كان كل منها مر َّو ً�سا مبطران(.)1
ينية بني الكاتوليك
وبقرب ذلك العهد ن�ش�أت احلروب الأهلية ّ
الد ّ
والربوت�ستانت ،التي بها خربت فرن�سا ،وفيها هلكت عائلة الوالوي التي كان
�آخرها امللك هرني الثالث ،وذلك من �سنة اثنتني و�ستني وخم�سمائة و�ألف.
وبامللك هرني الرابع ابتد�أ فرع �آخر من العائلة امللكية ي�سمى بالرببون،
ويف �أيامه انتهت احلروب الأهلية ،وذلك من �سنة ت�سع وثمانني وخم�سمائة و�ألف
�إىل �سنة �أربع وت�سعني وخم�سمائة و�ألف ،وبه اندملت جراح فرن�سا ،وتي�سرت
لها �أ�سباب رفعة ال�ش�أن ،من �سنة �أربع وت�سعني وخم�سمائة و�ألف �إىل �سنة ع�شر
و�ستمائة و�ألف.
ويف دولة لويز الثالث ع�شر  -من �سنة ع�شر و�ستمائة و�ألف �إىل �سنة ثالث
و�أربعني و�ستمائة و�ألف � -أ�س�س الوزير الكردينال ري�شليو املُلْك اال�ستبدادي،
ومهد طريقه للوزير الرابع ع�شر ،بعد �أن ك�سر �شيعة الربوت�ستانت ،وحما �آثار
( )1مطران :رئي�س الكهنة وهو فوق الأ�سقف ودون البطريرك( .م).
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ت�صرفات الأعيان .وهذا الوزير امل�شار �إليه هو الذي رفع �أمر فرن�سا �إىل الأَ ْوج
يف احلروب امل�سماة بحروب الثالثني �سنة ،من عام ثمانية ع�شر و�ستمائة و�ألف
�إىل عام ثمانية و�أربعني و�ستمائة و�ألف ،ونقل �إليها الرجحان الذي كان قبل ذلك
لدولة النم�سة.
()1

وباجلملة فقد �صارت فرن�سا مبوجب �شروط و�ستفاليا �سنة ثمان و�أربعني
و�ستمائة و�ألف ،و�شروط برييني �سنة ت�سع وخم�سني و�ستمائة و�ألف� ،أعظم ممالك
�أوروبا �سطوة ،وطمعت يف الت�سلط عليها يف دولة لويز الرابع ع�شر ،فتع�صب عليها
جميع �أهل �أوروبا ،ودافعت عن نف�سها ثالث مرات ،وازدادت قوتها يف �صلح
نيم �سنة ثمان و�سبعني و�ستمائة و�ألف ،ثم يف �صلح ريزويك �سنة �سبع وت�سعني
و�ستمائة و�ألف كان الأمر ال لها وال عليها ،وت�أخرت بعد ذلك قلي ًال يف �صلح �أو
ترخت �سنة ثالث ع�شرة و�سبعمائة و�ألف ،حني �ضعفت من طول احلروب مع
�إ�سبانيا امللقبة بحروب وراثة �إ�سبانيا.
ويف مدة لويز اخلام�س ع�شر  -من �سنة خم�س ع�شرة و�سبعمائة و�ألف �إىل
�سنة �أربع و�سبعني و�سبعمائة و�ألف  -حازت فرن�سا اللوران والكور�سكة ،لكن
مل يكن لها يف ذلك الوقت منهج �سيا�سي ت�سري عليه� ،أي مل تكن �سيا�ستها
حم�صورة يقتدي اخللف فيها بال�سلف؛ ف�إنها حاربت يف فائدة النم�سة من �سنة
�ست وخم�سني و�سبعمائة و�ألف �إىل �سنة ثالث و�ستني و�سبعمائة و�ألف ،وتركت
(	)1الأَ ْوج :القمة( .م).
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التعر�ض يف انق�سام بولونيا من �سنة ثمان و�ستني و�سبعمائة و�ألف �إىل �سنة �أربع
و�سبعني و�سبعمائة و�ألف وفوتت الفر�صة التي منحت لها يف �أخذ الهند ،من �سنة
�أربعني و�سبعمائة و�ألف �إىل �سنة �ست وخم�سني و�سبعمائة و�ألف ،وبعد ذلك
�ضيعت م�ستعمراتها اخلارجية ،غري �أن �أهلها كانوا يف ذلك الوقت يف مقدمة الأمم
بالعلوم واملعارف ،وكان ل�سانهم م�ستعم ًال يف �سائر نواحي �أوروبا ،ومرغوبًا يف
تعلمه.
ثم يف مدة لويز ال�ساد�س ع�شر انتقمت فرن�سا من �أنكلرتة ب�إعانة �أهل �أمريكا
حر�صا على ا�ستقاللهم بحكمهم ،وذلك من �سنة خم�س و�سبعني و�سبعمائة
ً
و�ألف �إىل �سنة ثالث وثمانني و�سبعمائة و�ألف .ثم يف �سنة ت�سع وثمانني و�سبعمائة
و�ألف وقعت الثورة الفرن�ساوية التي �ساقت امللك لويز ال�ساد�س ع�شر �إىل مقتله،
وعو�ضت امللك بالربوبيلك (�أي اجلمهورية) يف �سنة اثنتني وت�سعني و�سبعمائة
و�ألف ،و�أعطت الأمة الكون�ستيتو�سيون م� َّؤ�س ً�سا على احلقوق الإن�سانية.
وقد و�ضع هذا االنقالب الفرن�ساوي مبد�أ تاريخ جديد لالجتماع الإن�ساين؛
حيث غيرَّ حال النا�س �إىل طور جديد ،باالنتقال من ربقة العبودية �إىل متام احلرية،
كما كانت ثورة �أنكلرتة مبد�أ تاريخ لدولة ُم َنظَّ َمة.
هذا وينبغي �أن نذكر هنا بع�ض �أ�سباب هذه الواقعة التي تولدت منها حرية
�أوروبا ،وكيف كان حال الأمة الفرن�ساوية قبلها ،و�إىل ماذا �آلت �إليه بعد.
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فاعلم �أن فرن�سا مل يكن لها قبل ذلك التاريخ كون�ستيتو�سيون وال �إدارة
جدا ،بحيث ال ميكن حتملها
منظمة ،وكانت حالها يف ال�سيا�سية واالقت�صاد �سيئة ًّ
بوجه.
وكانت �أر�ضها منق�سمة �إىل �إياالت ،بع�ضها عدو لبع�ض ،والنا�س متوزعون
على طبقات مت�ضادة ،وكل الأمور كانت تعترب جزئياتها العتبار �شخ�صيات �أفراد
النا�س ،مبعنى �أنهم كانوا ال ينظرون يف الأمور مبا تقت�ضيه كليات الأحوال ،بل
يقت�صرون على ال�شخ�صيات التابعة للأغرا�ض اخل�صو�صية ،فمن كانت له حظوة
عند امللك �أو بع�ض حا�شيته� ،أو حماية ممن الذ بهم نال بغيته ،ومن ال فال .وكانت
ال�صناعات وقابليات املعارف حمجوزة بقيود ال انفكاك لها ،واخلطط الدينية
دائما مق�صورة على طائفة من النا�س ،ومل يكن ي�سوغ
واملدنية والع�سكرية كانت ً
للإن�سان �أن يتعاطى �صناعة من ال�صناعات �إال يف حالة خم�صو�صة ،وب�شروط
معتربة ،كدفع املال ونحوه .وبع�ض املدن كانت لها مزايا خ�صو�صية يف الرتاتيب
الداخلية ،ويف توزيع الأداء ونحوه .و�سائر الوظائف كانت م�ؤبدة حتت يد �أفراد
من النا�س يف جميع جهات اململكة .وكان العدد القليل من ذوي الرثوة واجلاه
يحمل طبقة
غفريا من الفقراء وامل�ساكني ،و ِث َقل الأداء ونحوه كان كله ّ
يقاوم ًّ
جما ً
واحدة من النا�س وهم ال�ضعفاء منهم� ،أما الأعيان و�أهل الكني�سة فكانوا ميلكون
ما يقرب من ثلثي �أر�ض فرن�سا ،وال ي�ؤدون عليه �شي ًئا ،والثلث الذي بيد العامة
يوظف عليه الأداء للدولة �أو ًال ثم عوائد كثرية للأعيان ،ثم الع�شر للكني�سة ،مع
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ما كانت تتحمله �أرا�ضيهم من �إف�ساد زروعها من مرور الأعيان بها عند اال�صطياد،
حمج ًرا على العامة ،ولو يف �أرا�ضيهم،
ومن ال�صيد نف�سه؛ حيث �إن اال�صطياد كان َّ
�إذ هو من خ�صائ�ص الأعيان.
والأداء على الأقوات �إمنا كان على العامة ،وا�ستخال�ص املجابي كان بالقهر
من دون �أدنى ترتيب .والأعيان �إذا امتنعوا من �أداء ما يوظف على ك�سبهم ال
يلزمهم باالمتناع �شيء ،بخالف العامة ف�إنهم كانوا يعاملون يف �أموالهم و�أبدانهم
معاملة �سيئة .فمن مل يعجل بدفع ما يطلب منه فقد عر�ض ماله للتلف وبدنه
لل�سجن ،وما كانوا يرتزقونه بعرق اجلبني يدفعونه يف م�صالح الطبقة العليا من
الأعيان ثم يدافعون عنهم ب�أنف�سهم.
و�أقل �شقاوة من ه�ؤالء �أهل ال�صناعات؛ ف�إنهم لعدم امللك عندهم ال
يلزمهم من الأداء ما يلزم غريهم من �أرباب الأمالك ،لكنهم ال يح�صلون على
�شيء من املنح التي ي�ستحقونها بتزيينهم اململكة بنتائج �أفكارهم ،وحت�صيلهم لها
بذلك ثروة و�شهرة بني املمالك.
وكانت الأعيان تتوىل الأحكام يف بع�ض �إياالت اململكة الراجعة لهم ،و�أما
الإياالت التي مل يكن بينها وبني اخلطَّ ة امللكية وا�سطة فكانت اخلطط بها ُتباع
و ُت�شترَ ى.
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وكان ف�صل الأحكام يف الكل بطي ًئا ،ويف الغالب يرتجح يف احلكم جانب
وكثريا ما يرتا�ضى اخل�صمان على ترك املخا�صمة باملرة �أخذًا
من وفر العطيةً ،
بالأ�صلح لهما لكرثة امل�صاريف.
ويف نوازل اجلنايات كانت العامة تعامل بالغلظة والفظاظة بخالف غريهم؛
حيث كانت ر�سوم احلرية ال�شخ�صية عند حكامهم منهوكة؛ بحيث ال يراقبون يف
الإن�سان �إِ ًّال( )1وال ِذ َّمة.
ثم املطابع كانت حتت نظر رقباء من جانب الدولة؛ بحيث ال يرخ�صون
لأحد يف طبع ما ال ُي�ستح�سن عندهم.
وباجلملة مل يكن للعامة حق عندهم وال حرمة ،كما مل يكن لل�سلطة امللكية
حد تقف عنده ،وال نهاية ،ف�أحوال فرن�سا يف ذلك الوقت كانت مرتبكة بدون تقييد
وال تنظيم .ومل تكن اململكة حممية من الأجانب كما ينبغي ،ودخلتها اخليانة
بوا�سطة �صاحبات لويز اخلام�س ع�شر ،و�أ�شرف نظامها على االختالل من �ضعف
وزراء لويز ال�ساد�س ع�شر وبعد ذلك �ضيعت �شرفها برتك �إعانة هوالند وبوالند؛
حيث كانت حليفة لتينك الدولتني ،ومل تدافع الأجانب عند ا�ستيالئهم عليهما.
وملثل هذه الأ�سباب قامت الأمة الفرن�ساوية على الدولة ورجالها ،وكانت
ثورة �أبدلت الكيفية القدمية املختلة الإدارة بكيفية منظمة الئقة بال�شرف الإن�ساين،
(� )1إالًّ :الإل :العهد والأمان �أو القرابة �أو اجلوار( .م).
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وعو�ضت اال�ستبداد بالقوانني القاب�ضة لأيدي احلكام عن جتاوز احلدود والتف�ضيل
بني النا�س بالت�سوية بينهم يف احلقوق.
وحميت الفالحة من ت�سلط الأعيان
فت�س َّرحت ال�صناعات مما كان يعوقهاُ ،
َ
ومن �أداء الع�شر للكنائ�س ،وكفت عن الأمالك موانع التحبي�س ،واحتدت �أحوال
اململكة وت�صرفاتها.
وقد ا�ستقر حكم الدولة اجلمهورية بفرن�سا يف احلادي والع�شرين من ا�شتمرب
�سنة اثنتني وت�سعني و�سبعمائة و�ألف ،وا�ستمر ذلك �إىل الثامن ع�شر من مايه �سنة
�أربع وثمامنائة و�ألف.
ففيها ارتقى نابليون الأول على تخت ال�سلطنة ،من وظيفة قن�صل �أول
طَوع �أوروبا الغربية لفرن�سا مدة �سنني ،لكنه �ضيع خيار
للربوبليك ،وهو الذي َّ
ع�سكره يف حروب �إ�سبانيا والرو�سية �سنة اثنتي ع�شرة وثمامنائة و�ألف ،ثم �أزيل
عن كر�سيه يف �سنة �أربع ع�شرة وثمامنائة و�ألف.
وحينئذ رجعت عائلة البوربون �إىل امللك ،ورجعت فرن�سا �إىل حدودها
القدمية قبل الثورة.
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ف�أعطى امللك لويز الثامن ع�شر الكون�ستيتو�سيون للأمة ،وجعل لهم نواب
ينا�ضلون عنهم ،وهم �أهل القمرة( .)1ويف �سنة خم�س ع�شرة وثمامنائة و�ألف ظهر
نابليون مرة �أخرى.
لكن بحرب واترلو َت َعينَّ زوال الإمرباطورية الأوىل بالكلية ،ورجع لويز
ثانيا ،ودام امللك يف عقب الفرع الأول من عائلة البوربون
الثامن ع�شر �إىل فرن�سا ً
�إىل �سنة ثالثني وثمامنائة و�ألف ،ثم �سقط هذا الفرع يف �أثناء الثورة لعدم ميل
قلوبهم للدولة القانونية.
وعو�ض عنه يف امللك الفرع الثاين من تلك العائلة ،وهو عائلة �أورليان ،ويف
ّ
الرابع والع�شرين من فرباير �سنة ثمان و�أربعني وثمامنائة و�ألف وقعت ثورة على
حني غفلة ،رجعت بها الدولة اجلمهورية.
ثم يف �سنة اثنتني وخم�سني وثمامنائة و�ألف رجعت الإمرباطورية ،وارتقى
على تخت ال�سلطنة لويز نابليون ،باختيار �سبعة ماليني و�أربعة وع�شرين �أل ًفا ومائة
وت�سعة وثمانني من العامة �ضد مائتني وثالثة وخم�سني �أل ًفا ومائة وخم�سة و�أربعني
منهم ،ول َّقب نف�سه بالثالث؛ لأن نابليون الأول كان تنازل عن امللك البنه ال�صغري
امللقب بنابليون الثاين بعد حرب واترلو ،وقبله �أهل القمرتني� ،إال �أنه مل يتم له
�أمر كما تقدم.
(� )1أهل القمرة :جمل�س النواب( .م).
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العودة الأوىل
لويز الثامن ع�شر �أخو لويز ال�ساد�س ع�شر
رجوع الإمرباطورية
نابليون الأول يف املرة الثانية ثالثة �أ�شهر وثلث ،تعرف هذه املدة
يف التاريخ مبدة املائة يوم نابليون الثاين تنازل له �أبوه يف  22يونيو
بعد واقعة واترلو ،وقبله ال�سناتو وجمل�س النواب لكنه مل يتول
العودة الثانية
لويز الثامن ع�شر املذكور
�شارل العا�شر �أخو لويز ثم خلع يف �آخر يوليو
ن�سل �صنو البكر من بيت البوربون ،ويقال لهم بوروبون
�أورليان ،وهم من بني فليب �أخي لويز الرابع ع�شر
لويز فليب الأول ملك الفرن�سي�س ،خلع يف فرباير وا�ستوطن
�سراية كالرمونت ب�أنكلرتة ،ومات فيها يف � 26أغ�سط�س
�سنة  1850ولقب مبلك الفرن�سي�س لأنه مل يكن من �أولياء
العهد؛ لوجود وريث الكر�سي من بيت البوربون �إذ ذاك يف
قيد احلياة ،وهو الكونت دو �شامبور حفيد �شارل العا�شر من
ثاين ولديه ،لقب نف�سه بهرني اخلام�س
الدولة اجلمهورية الثانية ،ن�ش�أت يف  24من فرباير
لويز نابليون �صار رئي�س الدولة اجلمهورية يف العا�شر من
دجمرب 1848
الإمرباطورية الثانية
لويز نابليون بونابرات ترقى �إىل الإمرباطورية يف الثاين من
دجمرب بلقب نابليون الثالث �إمربطور الفرن�سي�س

الف�صل الثالث
يف و�صف فرن�سا

اعلم �أن فرن�سا �إحدى املمالك الأوروباوية الغربية ،موقعها بني �سبع
درجات وت�سع دقائق من الطول الغربي ،وخم�س درجات و�ست وخم�سني دقيقة
من الطول ال�شرقي .وبني اثنتني و�أربعني درجة وع�شرين دقيقة و�إحدى وخم�سني
درجة وخم�س دقائق من العر�ض ال�شمايل.
وحدها من ناحية ال�شمال بحر املان�ش وبوغاز كايل الفا�صل بينها وبني
ُّ
�أنكلرتة ،ثم البلجيك والوك�سنبورغ ،و�إياالت برو�سية وباواريا التي على �شاطئ
وادي الرين ،و�شرقًا الدوكاتو الكربى من بادن وال�سوي�سرة و�إيطاليا ،وقبلة البحر
املتو�سط �أي بحرنا هذا و�إ�سبانيا ،وغربًا البحر املحيط الأطالنتي.
وقدر امتدادها مما بني ال�شمال والغرب �إىل ما بني القبلة وال�شرق �ألف كيلو
ميرت و�أربعة و�ستون كيلو مي ًرتا ،ومما بني القبلة والغرب �إىل ما بني ال�شرق وال�شمال
ت�سعمائة و�أربعة وع�شرون كيلو مي ًرتا.
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وقدر م�ساحتها بالتك�سري خم�سمائة واثنان و�أربعون �أل ًفا وثالثمائة و�ستة
وت�سعون كيلو مي ًرتا مرب ًعا.
وعدد �سكانها بلغ يف �سنة �إحدى و�ستني وثمامنائة و�ألف �سبعة وثالثني
نف�سا ،منها مبدينة باري�س
مليونًا وثالثمائة و�ستة وثمانني �أل ًفا ومائة و�إحدى و�ستني ً
وهي تختها  -مليون و�ستمائة و�ستة وت�سعون �أل ًفا ومائة وواحد و�أربعون.
ومن �سكان فرن�سا خم�سة وثالثون مليونًا و�سبعمائة و�أربعة وثالثون �أل ًفا
و�ستمائة و�سبعة و�ستون متمذهبون باملذهب الكاثوليكي الذي رئي�سه البابا،
ومليون وخم�سمائة وواحد و�ستون �أل ًفا ومائتان وخم�سون بروت�ستانت ،ومائة �ألف
و�ستة �آالف من اليهود ،والباقي على عقائد خمتلفة.
وب�شطوط فرن�سا عدة جزر راجعة �إليها ،مثل جزيرة كور�سكة وجزر يار�س
يف البحر املتو�سط ،وجزر ري و�أولريون ووي�سان يف البحر املحيط ،ويرجع �إىل فرن�سا
زيادة على ما ذكر م�ستعمرات يف جهات خمتلفة ،ففي ق�سم �إفريقيا اجلزائر يف
الناحية ال�شمالية منها و�سينغال وجزيرة غوري يف اجلهة الغربية ،وجزيرة �صانت
ماري وجزيرة بوربون يف اجلهة ال�شرقية منها ،عدد �سكان جميعها ثالثة ماليني
نف�سا ،منهم للجزائر مليونان
ومائتان وثمانية ع�شر �أل ًفا و�أربعمائة وخم�س وع�شرون ً
نف�سا ،وامل�سلمون منهم مليونان
وت�سعمائة وت�سعون �أل ًفا ومائة و�أربع وع�شرون ً
و�سبعمائة وثمانية و�سبعون �أل ًفا ومائتان وواحد وثمانون.
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والباقي منهم مائة وخم�سة وثمانون �أل ًفا ومائة من الكاتوليك ،و�ستة �آالف
و�سبعمائة و�ستة وثالثون من الربوت�ستانت ،وت�سعة وع�شرون �أل ًفا و�سبعة من اليهود.
وتربيع م�ساحة �أر�ض اجلزائر ثالثمائة وت�سعون �ألف كيلو ميرت ،ويف ق�سم
�أرا�ضي بوند ي�شري وكاريكال وماهي ويناون و�شاندرنغور يف الهند ،و�سايغون
يف الكو�شن�شني ،وعدد �سكانها جميعها ثالثمائة �ألف وت�سعة ع�شر �أل ًفا وثمامنائة
نف�سا.
وثمان و�ستون ً
ويف ق�سم �أمريكا جزيرة �صان بيري ،وجزيرة ميكلون ،وجزيرة مارتينيك،
وجزيرة غواد لوب ،والغيان الفرن�ساوية ،وعدد �سكانها جميعها ثالثمائة �ألف
نف�سا.
وثالثة ع�شر �أل ًفا وخم�سمائة وثمان و�ستون ً
ويف ق�سم الأوقيانو�س جزر مركيز وتاييتي ،وعدد �سكانها جميعها مائة
نف�سا.
وثمانية و�سبعون �أل ًفا وت�سعمائة وع�شرون ً
فجملة رعايا فرن�سا يف الأق�سام اخلم�سة �أحد و�أربعون مليونًا و�أربعمائة و�ستة
نف�سا.
ع�شر �أل ًفا وت�سعمائة واثنتان و�أربعون ً
وكانت فرن�سا يف املدة ال�سالفة ملكت من �أمريكا لوزيانة والكاندة ،و�صان
دومنيك و�صانت لو�سي ،وتاباغو ،وملكت ب�آ�سيا مراكز عديدة ،كان �أعظمها مركز
خ�صو�صا وقت حروب نابليون
�سورات ،لكنها �ضيعت جميع ذلك فيما بعد
ً
الأول مع الأنكليز.
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و�أما حدودها باعتبار الطبيعة الأر�ضية فيحيط بفرن�سا من ناحية ال�شرق
جدا ،كاجلورا وجبال الألب يف الناحية
والقبلة �سل�سلة جبال بع�ضها �شامخ ًّ
ال�شرقية ،وجبال الووزج بني ال�شمال والغرب ،ويوجد مع النزول من القبلة �إىل
ال�شرق ربى ال�شمبانيا ال�شرقية ،وبورغونيا ،وجبال فوريز وجبال �أوارن و�ساوان،
ويف الناحية القبلية جبال برييني الفا�صلة بني فرن�سا و�إ�سبانيا.
الرين واملوز ،وم�أخذهما من �أر�ض فرن�سا
وبها من الأودية الكبار �ستة ،وهي َّ
قليل ،والرون والغارون واللوار وال�سان.
وبها �أنهار و�أودية كثرية غري ما ذكر .والأنهار ت�صب يف الأودية الكبرية
فت�سقي الأرا�ضي ،وجتري بها ال�سفن ،وبها خلج � -أي قنوات  -م�ستح�سنة
الكيفية متقنة ال�صنعة ،كخليج فرن�سا ،وخليج و�سطها ،واخلليج الكائن بني وادي
رون ورين ،وخليج بورغونيا ،واخلليج املحاذي لوادي لوار ،وخليج �سانرت ،واخلليج
املار من نانت �إىل برا�ست ،والقناة املارة من نيورت �إىل رو�شال ،وقناة لوانغ وبريار.
ويوجد بفرن�سا طرق عديدة عمومية ،تت�صل بها الطرق املعتادة ،و�ست طرق
كبرية حديدية ،وهي �أمهات الطرق ،كالتي بني باري�س ومر�سيليا.
والطرق احلديدية الفرعية كثرية ،وطول جملة الذي مَ َّت منها يف �سنة �أربع
و�ستني وثمامنائة و�ألف ثالثة ع�شر �أل ًفا و�سبعة وخم�سون كيلو مي ًرتا ،والذي فيه
العمل ثالثة �آالف وثمامنائة واثنا ع�شر كيلو مي ًرتا.
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وبها كثري من مقاطع الفحم احلجري الكثرية الفائدة ،والقطران الأر�ضي،
ومقاطع احلديد والر�صا�ص كثرية بها ،ومقاطع النحا�س قليلة ،والف�ضة �أقل،
والذهب بحيث ال ي�ستخرج لعدم قيامه بامل�صاريف.
وبها عدة مقاطع من الرخام املت�شفف ،واملرمر والكذان ،والرخام اجليد،
وحجر الطبع ،وغري ذلك من �أنواع احلجر املنتفع به ،و�أنواع اجل�ص والرتاب
الكربيتي والزاجي ،ونحوها ،واملياه املعدنية ،والعيون امللحية ،وال�سباخ ال�شهرية.
وغالب �أرا�ضيها خ�صب ،وبها �سهول تنبت احلبوب ،ومن مروجها ما هو
طبيعي ومنها ما هو مزدرع ،وبها ب�ساتني كروم جيدة ،ومع هذا يوجد بها � ٍ
أرا�ض
معطلة كائنة بني القبلة والغرب على �شاطئ البحر املحيط.
ومن نباتات �أر�ضها غري القمح وال�شعري وغريهما من احلبوب ،الدخان
والقنب� ،إال �أنهم ينتفعون بخيوطه فقط ،وحبوب الزيوت على اختالف �أنواعها،
والفول واجللبان ،والغرفالة واللوبيا ،والق�سطل ،والبطاطا ،و�سائر الثمار على
اختالف �أنواعها .ويزرع بها اللفت الأحمر والعنب بكرثة ،وي�ستخرج من الأول
ال�سكر ومن الثاين املقطرات(.)1
ويربى بها دود ال َق ّز بكرثة ،والنحل ،و�أنواع الطري واحليوانات امل�ستخدمة
والأنعام.
(	)1املقطرات :الكحوليات( .م).
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ومنذ �سنني ُر ّبي بها الغنم املرينو�س املجلوب من �إ�سبانيا ،ومعز التبت -
وهو �صقع ب�آ�سيا الو�سطى  -اللذان �شعرهما ي�شبه احلرير لي ًنا.
و�أعمال اليد بها يف غاية الإتقان ،ال ي�س ِّل ُمون جودة ال�صنائع و�أعمال اليد
لأ َّمة من الأمم �إال للأ َّمة الإنكليزية يف عمل املكينات ،وبع�ض الأقم�شة القطنية
وغريها يف الكرثة ورخ�ص �أ�سعارها ،وفيما عدا ذلك ف�إنهم متميزون عمن عداهم
ب�إتقان اجلوخ ،وجميع �أقم�شة ال�صوف واحلرير والكتان والقطن ،وما ي�ستعمل من
اجللود ،وكذا ال�صيني والفخار املطلي ،والبلور ،وما �شاكل ذلك.
وكذا �صناعة ال�صياغة ،والآالت التي ي�ستعان بها على �سائر ال�صنائع وعمل
الكراري�س( )1وغري ذلك.
كما �أن دائرة املتجر بها يف غاية االت�ساع ،داخل البالد وخارجها ،و�أ�صول
ال�سلع التي تخرج من فرن�سا راجعة على �سبيل الإجمال �إىل الأقم�شة ،من حرير
وقطن ،وكتان و�صوف .والأ�شربة من �سائر املقطرات والزيوت ،واملوبيلية � -أي �أثاث
البيوت  -و�أنواع اللبا�س ،والأ�سلحة ،والكتب ،واجللود ،و�أ�صول ما يدخل �إليها
�إجما ًال مثل القطن والدخان ،وال�سكر والقهوة ،والنيلج والكاكاو والك�شنيلية،
وخيوط الكتان ،والزيوت ب�أنواعها ،والقطران ،والأقم�شة ،والذهب والف�ضة،
والق�صدير واحلديد ،والنحا�س.
(	)1الكراري�س :العربات التي يجرها اخليل ,جمع كرو�سة ,وهي معربة( .م).
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جدا ،كما ي�أتي
ودخل �أهل مملكة فرن�سا من جميع ما ذكر يف ال�سنة كثري ًّ
تف�صيل بع�ضه.
والأمة الفرن�ساوية �أقل الأمم اختالطًا ،مبعنى �أنهم �أقرب النا�س �إىل احتاد
اجلن�س .ومع ذلك ف�إن �أهل اجلنوب منهم ال ي�شبهون �أهل ال�شمال ،ال �سيما
خارج املدن الكبرية .ومل تزل �سيماء الأملان ظاهرة يف وجوه الألزا�س ،ويف بع�ض
جهات لوران ،و�صور الغال بادية يف الربيطانية ال�سفلى ،و�صور البا�سك يف �سكان
جبال برييني .والأمة يف الأ�صل متكونة من �أخالط الغال ،وهم فرع من ال�سالت
والكيمري�س� ،أو البالج والأبيار �أو البا�سك ،ثم من الفينيقيني ،ثم من الإغريق
والرومان ،ثم من الفرنك�س املتقدم ذكرهم ،ومن االالن والغوت ،والبورغوند
وال�سواف.
والل�سان الفرن�ساوي م�شهور بح�سن التنظيم والإي�ضاح ،حتى كاد ي�ستعمل
يف �سائر جهات �أوروبا.
و�أما الديانات بجميع �أنواعها فغ�ض عنها الطرف بفرن�سا ،فال مينع �أحد من
التدين مبا �شاء� ،إال �أن غالب الفرن�سي�س متمذهبون باملذهب الكاتوليكي.

الف�صل الرابع
يف نظام الإدارة ال�سيا�سية

اعلم �أن نظام الإدارة ال�سيا�سية بفرن�سا نا�شئ عن موافقة جمهور الأمة ،يف
احلادي والع�شرين والثاين والع�شرين من دجمرب �سنة �إحدى وخم�سني وثمامنائة
و�ألف ،وم� َّؤ�س�س على قواعد املعاهدة امل�سماة عندهم بالكون�ستيتو�سيون ،املعطاة
لهم يف الرابع ع�شر من يناير �سنة اثنتني وخم�سني ،وعلى عدة �شروط �صدرت
بعد ذلك التاريخ.
وهذا الكون�ستيتو�سيون من�ش�ؤه �أن رئي�س الربوبليك � -أي اجلمهورية -
ا�ست�شار العامة ،ومب�ساعفتهم �أُ ِّ�س�س على الأ�صول الآتية التي �أولها:
�أن يبقى الرئي�س مدة ع�شر �سنني ثم يطالب يف ت�صرفاته.
الثاين :الوزراء ُيطالبون لرئي�س الدولة فقط(.)1
الثالث :جمل�س الدولة املركب من الأعيان املنتخبني مكلف ب�إح�ضار
القوانني ،واملدافعة عنها �أمام �أهل القمرة.
(	)1الوزراء ُيطالبون لرئي�س الدولة فقطُ :ي�ساءلون منه فقط( .م).
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الرابع� :أهل القمرة � -أي جمل�س نواب العامة  -يتحاورون يف القانون املراد
حتريره ،ويقرتعون عليه ،و�أع�ضاء هذا املجل�س يختارهم العامة.
فربز الكون�ستيتو�سيون م� َّؤ�س ً�سا على هذه الأ�صول ،يف الرابع ع�شر من يناير
�سنة اثنتني وخم�سني املتقدم ذكرها.
وتعينت ال�سلطة احلكمية ب�أن يت�صرف رئي�س الربوبليك بوا�سطة الوزراء
وجمل�س الدولة ،وجمل�س ال�سناتو و�أهل القمرة ،وال�سلطة الت�أ�سي�سية ،ب�أن تكون
باتفاق الرئي�س مع �أهل القمرتني� ،أعني ال�سناتو وجمل�س النواب.
وما �أ�شري �إليه يف مقدمة هذا الكتاب من �أن و�ضع �أ�صول القوانني ال يكون
�إال مبوافقة غالب الر�شداء من �أهل اململكة� ...إلخ ،فهو يف مثل الأ�صول املذكورة
َت�أَ َّم ْل .ثم مبقت�ضى املر�سوم الذي �صدر من جمل�س ال�سناتو يف نوفمرب من تلك
ال�سنة ا�ستتبت املنزلة ال�سلطانية ،و�صار لويز بونابارت رئي�س الدولة واجلمهورية
�إمرباطور الفرن�سي�س� ،أي �سلطان الفرن�سي�س ،وت�سمى بنابليون الثالث .وهذه
طالعة �أوامره الر�سمية:
و�سوغ له
ال�سالم من نابليون �إمرباطور الفرن�سي�س بنعمة اهلل و�إرادة الأمةّ ،
�أن يجعل وراثة امللك يف ذريته ال�شرعيني من الذكر �إىل الذكر ،و�إذا مل يكن له
َع ِق ٌب ف�إن له �أن يتبنى �أحد الذكور من �ساللة �إخوة نابليون الأول ،وهذا التبني
يقرر يف مر�سوم من ال�سناتو ،والتغيري املذكور املتعلق بالكون�ستيتو�سيون عر�ض
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على العامة وقبلوه .ومن ذلك الوقت �صدر ترتيبه على ما ي�أتي ذكره ،وهو �أن
الإمرباطور هو رئي�س اململكة ،وبيده (العقد واحلل) يف القوة البحرية والربية،
وي�سمي �سائر املوظفني،
ي�شهر احلرب ،ويعقد �شروط ال�صلح واملعاهدة والتجارةِّ ،
ويعمل الرتاتيب الالزمة لإم�ضاء القوانني ،وت�صدر الأحكام با�سمه ،ويعر�ض على
القمرة ما يروم �إحداثه من القوانني .وله �أن يعفو عن اجلناة ولو يف احلق اخلا�ص،
ويقبل �سائر القوانني التي يوافق عليها جمل�س ال�سناتو ومي�ضيها ،وله �أن يوقف
احلرية حال املحا�صرة عن وطن �أو ق�سم من اململكة� ،إن اقت�ضى احلال ذلك لوقوع
هرج ونحوه ،ب�شرط �أن يعرف بذلك ال�سناتو يف �أ�سرع وقت ممكن.
هذا ،و�إن ال�شروط املتجرية التي يحررها الإمرباطور مع الدول الأجانب
تكون قانونًا للعامة ،فيما يتعلق بتبديل الأ�سعار وجميع ا ِخل َدم ،وامل�شروعات
املعلقة بامل�صالح العمومية ت�صدر ب�أمر �أو برتخي�ص منه.
وكل وزير يطالب بخدمته للدولة ،ويطالب جمموعهم � -أعني جمل�س
الوزراء  -حيث كان مرجع املطالبة يف ال�سيا�سة العمومية �إىل ذات الإمرباطور،
وجمل�س الدولة  -امل�سمى كون�سيل ديتا  -مكلف ب�إعطاء الر�أي يف الت�صرفات
بدون �أن يعطلها عن مرادها.
و�أع�ضاء هذا املجل�س ي�سميهم الإمرباطور ،الذي هو رئي�سهم الطبيعي ،وله
تبديلهم متى �شاء .وتنق�سم خدمة هذا املجل�س �إىل �ستة �أق�سام حتت رئا�سة ر�ؤ�ساء
ن�صبهم الإمرباطور:
ُي ِّ
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ق�سم لتهذيب القوانني اجلديدة والأحكام والأمور اخلارجية ،وق�سم لف�صل
النزاع الواقع بني املتوظفني فيما يخ�ص الإدارة.
وق�سم للنظر يف امل�صالح الداخلية ،كالتعاليم العامة ،وترتيب �إجراء املنا�سك
الدينية ،ونحوها.
وق�سم للأعمال يف امل�صالح العمومية ،من الزراعة والتجارة ونحوهما ،وق�سم
وبحرا.
للم�صالح الع�سكرية ًّبرا ً
وق�سم لرتتيب املجابي وامل�صاريف .وجتتمع الأق�سام املذكورة حتت رئا�سة
املهمة مما ذكر وغريه.
امللك �أو نائبه للت�أمل يف الأمور َّ
وللوزراء احل�ضور يف هذا املجل�س ،ولهم �آراء يعتد بها.
وجمل�س ال�سناتو هو املحافظ على الكون�ستيتو�سيون واحلرية العمومية ،كما
�سلف .وله التداخل يف ف�صل كل نازلة حتدث يف غيبة جمل�س وكالء العامة،
و�شرح مقا�صد القانون ،و�إبطال حكم م�ستبد �أو خمالف للقانون ،كما �أن له �أن
ال مي�ضي ما اتفق عليه جمل�س وكالء العامة من القوانني� ،إذا ر�آه خمال ًفا لأ�سا�س
الكون�ستيتو�سيون ،و�أن يت�صرف يف الكون�ستيتو�سيون مبا فيه �صالح� ،إذا كان ذلك
م�ضر بالأ�صول.
بطلب من امللك وكان غري ٍّ
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وهذا املجل�س هو الذي يقبل عر�ض �أحوال ال�سكان و َت َ�ش ِّكيهم من �سائر
الأمور .وله عر�ض تقرير يف ذلك على امللك �إن ظهر له ،كما �أن له التداخل يف
�إيجاد قانون جديد بدون �أن يطلب ذلك منه ،مبعنى �أنه ي�ست�أذن الإمرباطور يف
التقرير الذي يعر�ضه عليه يف �إحداث ما تعم م�صلحته.
ع�ضوا يف الأكرث ،منهم كل
ثم �إن هذا املجل�س يرتكب من مائة وخم�سني ً
من بلغ من �أمراء العائلة امللكية من العمر ثماين ع�شرة �سنة ،وكرباء الدين� ،أي
الكرديناالت ،واملاري�شاالت الذين حازوا نهاية املراتب الع�سكرية ،و�أمراء البحر
الذين لهم رتبة ماري�شال.
ووالية املذكورين يف املجل�س تكون مبجرد و�صولهم �إىل تلك الدرجة ،من
غري والية خا�صة؛ لأنه قد جعل من حقوق وظيفتهم �أن يكونوا �أع�ضاء يف املجل�س
املذكور ،وبقية الأع�ضاء ينتخبهم الإمرباطور من الأعيان بوظيفة عمرية ،كما
أي�ضا.
ينتخب الر�ؤ�ساء الأُ َول والثواين لهذا املجل�س ،وملجل�س النواب � ً
و�أما �أهل هذا املجل�س الأخري ف�إنهم يت�أملون يف �صورة �سائر القوانني التي
يرام �صدورها ،ويقرتعون عليها ،وكذلك �أمور الأداء وتعيني �أ�صول م�صاريف
الدولة .و�أع�ضا�ؤه ت�سميهم العامة ،فكل خم�سة وثالثني �ألف نف�س ممن لهم حق
االنتخاب ينتخبون واح ًدا ،ثم �إذا جتاوز عدد املنتخبني يف عمالة املقدار املذكور
نائبا �آخر ،وهكذا.
ب�أكرث من ت�سعة ع�شر �أل ًفا يختارون ً
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والدولة تق�سم البالد �إىل دوائر لالنتخاب ،لكل دائرة ما حتتاجه من النواب
وما ُي ْف َ�ضل عن العدد املطلوب ي�ضاف لدائرة �أخرى ،وجتدد النظر يف التق�سيم
بعد كل خم�س �سنني؛ لتطَّ لع على ما يحدث من زيادة �أو نق�صان يف الأهايل
امل�ستحقني لالنتخاب .وتدوم نيابة �أولئك املختارين مدة �ست �سنني.
ويف قوة الإمرباطور �أن يعطل جمل�س وكالء العامة ل�سبب من الأ�سباب
ال�سيا�سية ،على �شرط �أن يطلب من الأهايل �إعادة االنتخاب ،و�أن ال يتجاوز
نائبا عن العامة ،وكل من
تعطيلهم �ستة �أ�شهر .واملتوظف يف الدولة ال يكون ً
بلغ �س ُّنه من الأهايل �إحدى وع�شرين �سنة يكون له حق االنتخاب بدون اعتبار
ك�سب� ،إال �أن يكون قد حكم عليه بجناية ت�شني العر�ض� ،أو يكون ممن ال يح�سن
الت�صرف يف نف�سه.
خم�سا وع�شرين �سنة ميكن انتخابه ملجل�س وكالء العامة.
وكل من بلغ �سنه ً
وينبغي �أن تكون �أ�سماء الأهايل الذين لهم حق االنتخاب مقيدة بجريدة ،و�أما
املنتخب فال ي�شرتط �أن يكون ا�سمه معلو ًما قبل االقرتاع.
ولهذين املجل�سني � -أي جمل�س ال�سناتو وجمل�س وكالء العامة  -تراتيب
لتح�سني �إدارة خدمتهم ،كتق�سيم الأع�ضاء �إىل عدة �أق�سام ،جتتمع اجتماعات
�سرية للت�أمل يف النوازل قبل عر�ضها على االجتماع العام ونحو ذلك.
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واعلم �أن �أهل القمرتني � -أعني جمل�س ال�سناتو وجمل�س النواب -
يقرتعون يف كل �سنة عند ابتداء اخلدمة على املعرو�ض الذي يكون جوابًا عن
خطبة الإمرباطور التي يلقيها عليهم ،بعد ندبه �إياهم لالجتماع ،وعند املفاو�ضة
يف املعرو�ض املذكور يح�ضر نواب من الدولة يف القمرتني لي�شرحوا لهم �سيا�ستها،
وينا�ضلوهم عنها ،وذلك املعرو�ض هو امل�سمى عنهم بالأدري�س ،وقد يت�ضمن
تلميحات و�إ�شارات تنبي عن مقا�صدهم من غري �أن يخرجوا عن حدود احلقوق
القانونية .ومباحثهم تتناول �سائر متعلقات ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية؛ لأن
الدولة تعر�ض على ذينك املجل�سني �سيا�ساتها على العموم ،وتر�سل �إليهما
املكاتيب ال�سيا�سية الواردة �إليها وال�صادرة عنها .كما �أن خطبة رئي�س الدولة
التي تفتتح بها اخلدمة من املجل�سني ،تت�ضمن الإ�شارة �إىل ال�سيا�سة الداخلية
واخلارجية املف�صلة يف حججها املعرو�ضة.
وكل من املجل�سني املذكورين يكلف كوم�سيونًا� ،أي جماعة منتخبة
غالبا
منه لتحرير اجلواب عن اخلطبة املذكورة .وقد تقع املجادلة �أو ال ،ويح�ضر ً
مكلف من الدولة لإي�ضاح ما ي�شكل عليهم من مقا�صدها .والكوم�سيون امل�شار
�إليه يجيب عن �سائر املقا�صد التي �أ�شار �إليها رئي�س الدولة� ،إما بالقبول والثناء
�أو بعدم الإقناع واالرت�ضاء.
ثم ُت َو َّزع ن�سخ جواب الكوم�سيون على �سائر �أع�ضاء املجل�س ،وتقع املفاو�ضة
فيه بعد ذلك عل ًنا ،وهناك يلتم�س كل ع�ضو ما يراه من التبديل والتغيري .وقد

215

يف الكالم على مملكة فرن�سا

215

كان التبديل يف املدة الأوىل محُ َ َّج ًرا على جمل�س وكالء العامة ،و�إمنا يلقي �إليهم
�صورة اجلواب فيقبلونه على ما هو عليه �أو ميتنعون من قبوله ،ثم �أبيح لهم الت�صرف
فيه.
ووزير الدولة  -وهو غري وزير الداخلية  -هو املكلف مبتعلقات خدمة امللك
مع القمرتني ،وال يتعاطى غري ما ذكر من الإدارات ،و ُيعي ُنه يف املنا�ضلة املذكورة
رئي�س جمل�س الدولة ونائبه ،و�أع�ضاء منه يف �أمور خ�صو�صية.
واعلم �أن املباحثة يف الأمور ال�سيا�سية مبقت�ضى القوانني التي قررناها مل
تكن متي�سرة ملجل�س وكالء العامة وجمل�س ال�سناتو �إال يف وقتني :وقت جوابهم
عن خطبة الإمرباطور ،ووقت ت�أملهم يف م�صاريف الدولة.
ثم ُر ِّخ َ�ص لأع�ضاء كل من املجل�سني  -مبقت�ضى املن�شور الذي �صدر يف
ثامن ع�شر يناير �سنة �سبع و�ستني وثمامنائة و�ألف  -يف �س�ؤال الوزراء عما يظهر
لهم انعقاد املجل�س ،ب�شرط �أن يجتمع ر�أي خم�سة �أع�ضاء ف�أكرث على الأمر الذي
�أريد البحث فيه ،و�أن يعر�ضوه يف مكتوب مبينّ يف جهة البحث على رئي�س
املجل�س ،وهو يعر�ضه على جميع �أق�سام املجل�س املنق�سم �إليها ،ويعطي منه ن�سخة
لوزير الدولة املنا�ضل عنها ،ف�إذا اتفق على قبوله �أربعة �أق�سام من الأق�سام الت�سعة
املنق�سم �إليها جمل�س وكالء العامة� ،أو ق�سمان من الأق�سام اخلم�سة املنق�سم �إليها
جمل�س ال�سناتور� ،صار نازلة عمومية ،تعر�ض على املجل�س وقت اجتماعه العام
لتقع املجادلة فيها عل ًنا بني القادح واملدافع .وبعد متام النزاع بني اخل�صمني ُينظر،

216

�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك

216

ف�إن كان ر�أي غالب املجل�س مبقت�ضى القرعة مع القادح ،وجب عر�ض ذلك على
الدولة؛ لتعترب ما يلزم ،وتعمل مبقت�ضاه ،و�إن كان العك�س انتهت النازلة حينئذ،
و�أفا�ضوا يف غريها ،ويف كل من الوجهني حت�صل فوائد جمة.
وقبل �صدور هذا املن�شور كان املدافع عن حقوق امللك وزير الدولة ،ورئي�س
جمل�س الدولة ،و�أع�ضاء منه ،ومبقت�ضى هذا املن�شور �صار ممك ًنا لكل من الوزراء �أن
يتوىل الدفاع عن القدح يف �سريته �أو �سرية غريه ،ب�إعانة من كان م�ستقالًّ ،بذلك
من وزير الدولة ومن معه ،مبقت�ضى �أمر ي�صدر يف ذلك من امللك.
وللمملكة جمل�س ُم َركَّ ب من �أع�ضاء ورئي�س �أول ور�ؤ�ساء ٍ
ثوان ،جميعهم
بوالية من الإمرباطور ،بوظيفة عمرية لتحرير ح�ساب الدخل واخلرج ،ومطابقته مبا
تقت�ضيه القوانني ،وحكم هذا املجل�س يف ذلك كله ما�ض ،وبه ترب�أ ذمة امل�أمورين.
ثم �إنه مبقت�ضى الكون�ستيتو�سيون املتقدم ذكره َت َّك َون جمل�س ٍ
عال لف�صل
تعدد وجلنايات املُ َحيرِّ ين
نوازل البغاة الثائرين على احلاكم �أو الدولة ،انفرد الثائر �أو َّ
لراحة ال�سكان ،وال يع ِّق ُب �أحد حكم هذا املجل�س ،ولو جمل�س الكا�سا�سيون.
وينق�سم هذا املجل�س �إىل ق�سمني ،كل منهما مركب من �سبعة �أع�ضاء
م�أخوذين من جمل�س الكا�سا�سيون املذكور :ق�سم للت�أمل يف الدعوى وحججها
و�س�ؤال ال�شهود ،وغري ذلك مما يقت�ضي قبولها �أو ردها ،وق�سم للحكم يف النازلة
ع�ضوا ،م�أخوذة من �أع�ضاء جمال�س
مبح�ضر اجلوري الذي عدده ت�سعة وثمانون ً
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ع�ضوا
الإياالت� ،إال �أنه ال يح�ضر منهم يف املجل�س وقت احلكم� ،إ َّال �ستة وثالثون ً
ينتخبون بالقرعة من الت�سعة والثمانني املذكورين ،وال يكون يف هذا اجلوري �أحد
من الوزراء و�أع�ضاء جمل�س ال�سناتو ،وجمل�س وكالء العامة ،وجمل�س الدولة ،ولو
كان من �أع�ضاء جمال�س الإياالت املذكورة.
وال�سبب يف ذلك وا�ضح؛ لأن النوازل املعرو�ضة على هذا املجل�س هي من
النوازل ال�سيا�سية ،فحينئذ هم اخل�صماء ،فال ي�سوغ وجودهم يف املجل�س احلاكم
يف النازلة.
والكون�ستيتو�سيون ي�ضمن يف الأ�صول التي تقررت �سنة ت�سع وثمانني
و�سبعمائة و�ألف ،وهي �أ�سا�س حقوق العا ّمة بفرن�سا.
وهذا ملخ�صها:
الت�سوية �أمام احلكم ،وقبول كل واحد من النا�س لأي خطة كانت ،بدون
ا�شرتاط �شيء زائد على الأهلية.
واحلرية ال�شخ�صية:
ومتام الأمن على النف�س والعر�ض واملال ،واحلق يف مدافعة الظلم ،واحلرية
يف املطابع واالجتماعات العامة.
وكون �إرادة العامة �أ�سا�س كل �سلطة.
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وجواز م�شاركة �سائر ال�سكان يف �أعمال الدولة ،بوا�سطة نوابهم الذين
ي�سمونهم.
وتعيني الأداء ،وحترير �أ�صول امل�صاريف ،ومطالبة كل متوظف يف ت�صرفاته.
وكون �سلطة الت�شريع منف�صلة عن �سلطة التنفيذ ،مبعنى �أن ال يكون خمرتع
القانون هو املنفذ له.
و�أن �أع�ضاء جمال�س احلكم ال ُي ْع َزلون.
وح�ضور اجلوري عند ف�صل نوازل اجلنايات ،و�إ�شهار املفاو�ضة ال�سيا�سية
ونوازل اجلنايات يف اجلريدة الر�سمية.
وعدم التعذيب للتقرير بالذنب.
وعدم التحجري يف ال�صناعات.
وت�أ�سي�س املكاتب للفقراء.

الف�صل اخلام�س
يف الوزارات

اعلم �أن �إدارة اململكة حتت نظر ع�شرة وزراء ،كل منهم يت�صرف فيما ُوكِّ ل
�إىل �أمانته عن �أمر الإمرباطور؛ لأنهم م�س�ؤولون له عن ت�صرفاتهم ،ويجتمعون للنظر
يف امل�صالح حتت رئا�سته� ،أو رئا�سة من ينوبه ،كل �أ�سبوع مرتني يف الأقل.
ف�أولهم :وزير الدولة ،وهو الذي يكون وا�سطة بني امللك واملجال�س ،بحيث يعر�ض
عليه ما يرد منهم ،ويبلغ �إليهم ما ي�صدر منه ،وهو الذي ينا�ضل عن ت�صرفات
الدولة لدى جمل�سي ال�سناتو ونواب العامة ،مع رئي�س جمل�س الدولة ومن يعينه
امللك من الأع�ضاء ،وهو الذي مي�ضي مع امللك على �أوامر والية الوزراء ور�ؤ�ساء
املجال�س املذكورة ،و�أع�ضاء جمل�س ال�سناتو وجمل�س الدولة ،والأوامر ال�صادرة يف
فتح املجال�س و�إغالقها ،وغري ذلك مما ال يتعلق بخدمة وزارة من الوزارات.
واحلا�صل �أن العادة يف املمالك الأوروباوية امل�ؤ�س�سة على القوانني ،هو
وجوب �إم�ضاء الوزير مع امللك يف جميع الأوامر الر�سمية� ،سواء تعلقت بال�سيا�سة
اخلارجية �أو الداخلية ،كعقد ال�شروط مع الدول الأجانب ،وتولية املتوظفني
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وت�أخريهم ،و�إم�ضاء القوانني والرتاتيب والأحكام ،وغري ذلك؛ ليدل �إم�ضاء
خ�صو�صا فيما تكون امل�س�ؤولية
الوزير على عمله بها املقت�ضي ملوافقتها للقانون،
ً
فيه على الوزراء.
ومن �أعمال هذا الوزير حترير تقرير فيما يقع مبجل�س الوزراء ،وحفظه ،وتقدمي
من وجب تقدميه للوالية من متوظفي وزارته ملوافقة امللك.
وتنق�سم خدمة هذه الوزارة �إىل ثالثة �أق�سام ،كل ق�سم مركَّ ب من املقدار
الالزم من ُ
الك َّتاب وغريهم حتت رئا�سة م�ست�شار.
الثاين :وزير الأحكام والديانة ،وهو مكلف بحفظ طابع الدولة الذي يختم به
على القوانني وال�شروط ،وغريها من الأوامر الر�سمية.
وهو الذي يقدم ملوافقة امللك من وجب تقدميه من �أع�ضاء جمال�س احلكم
و�أهل احل�سبة وغريهم من املكلفني بالأحكام ،ويوزعهم على اخلدمات ،وعليه
�إدمان املرا�سلة مع جمال�س احلكم و�أهل احل�سبة فيما يتعلق بتح�سني الإدارة يف
الأحكام ،و�أمرهم بالوقوف عند احلدود.
وله النظر يف �سرية ال�شهود ،وغريهم ممن له م�سا�س بالأحكام.
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ومن واجباته �إعالن القوانني اجلديدة للعامة ،والنظر على مطابع الدولة ،وهو
الذي تعر�ض عليه مطالب التخفيف �أو العفو من امللك عمن حكم عليه بعقوبة،
ومطلب من �أراد الدخول يف الع�صبة الفرن�ساوية ،ومطلب الرتخي�ص للفرن�ساويني
يف خدمة دولة �أجنبية؛ لأن القاعدة يف �أوروبا �أن كل من يخدم منهم عند الدول
�ضيع جن�سيته وحماية دولته له.
الأجانب بدون رخ�صة فقد َّ
و�أما خدمة الوزير املذكور يف الديانة ،فباملرا�سلة مع دولة البابا فيما يتعلق
ب�أمور الدين ،ومع كرباء الديانة بفرن�سا ،وحفظ الكنائ�س وغريها ،وهو الذي مي�ضي
مع امللك يف الأوامر ال�صادرة منه يف هذا ال�ش�أن .وتنق�سم الوزارة املذكورة �إىل �ستة
�أق�سام حتت رئا�سة �ستة م�ست�شارين.
الثالث :وزير الأمور اخلارجية ومن �أعماله تهذيب �شروط املعاهدة والتجارة مع
الدول الأجانب ،مبا يوافق عز الأمة وفوائدها ،وتقدمي من ا�ستحق الوالية ملوافقة
امللك من ال�سفراء من الرتبة الأوىل والثانية والثالثة ،والقنا�صل ،وغريهم من
النواب يف الدول الأجانب ،واملتوظفني من الوزارة� ،سواء كانوا داخل اململكة �أو
خارجها.
وهو الذي ي�صحح مع امللك على �شروط ال�صلح ،واملعاهدة والتجارة ،و�أوامر
املتوظفني ،وغري ذلك من ال�صحائف الر�سمية ،وهو الآمر لنواب الدولة بالوقوف
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عند حدود م�أموريتهم مبقت�ضى �سيا�سة الدولة ،واحلافظ ل�شروط الدولة مع غريها،
وللخريطات املر�سوم بها حدود اململكة.
و�أق�سام هذه الوزارة خم�سة حتت نظر خم�سة م�ست�شارين.
الرابع :وزير العمالة � -أي الداخلية  -ومن م�أموريته �إجراء القوانني املتعلقة
بال�ضبطية العامة احلافظة لراحة اململكة ،وهو الناظر على عموم �سيا�ستها الداخلية،
وعلى �إدارة الإياالت ،وهو الذي يقدم ملوافقة امللك عمال الإياالت والأوطان،
والبلدان التي ي�سكنها �أكرث من ثالثة �آالف نف�س ،و�سائر متوظفي وزارته.
وله النظر يف انتخاب وكالء العامة� ،إجرا�ؤهم على مقت�ضى القوانني ،ويف
�إدارة التلغراف ،وال�سجون ،واملار�ستانات ،والديار املعدة مل�صالح الفقراء ،وترتيب
احلرا�سة البلدية ،و�إح�صاء عدد �سكان اململكة يف كل خم�سة �أعوام ،و�إدارة املطابع
خ�صو�صا مطابع اجلرناالت الر�سمية.
العمومية،
ً
وهو الذي مي�ضي مع امللك يف جميع الأوامر الر�سمية ،من الواليات وغريها،
مما له تعلق بوزارته.
ق�سما حتت نظارة �أحد ع�شر
وتنق�سم الوزارة املذكورة �إىل �أحد ع�شر ً
م�ست�شارا.
ً

223

يف الكالم على مملكة فرن�سا

223

اخلام�س :وزير املال ،وهو املكلف بعر�ض القوانني املتعلقة باملال ،وح�صر دخل
الدولة وخرجها يف كل �سنة ،و�إدارة ما عليها من الدين ،مبثل �إعطاء الفائدة� ،أو
الدين امل�ؤجل ،وتوزيع مرتبات املتقاعدين من الع�سكر و�أهل ال�سيا�سة،
ا�شرتاء من َّ
ومن �صدرت منه خدمة مهمة؛ �إذ من العوائد الأوروباوية �أن من خدم الدولة
ثالثني �سنة بوظيفة �سيا�سية �أو ع�سكرية ،يرتب له مر َّتب مدة حياته ،بح�سب ما
بلغه من املراتب ،وكذا من �صدرت منه خدمة نافعة للوطن يعني له مرتب عمري
بح�سبها ،وقد يورث عنه �إذا طلب ذلك امللك يف الوجهني ووافق عليه جمل�س
وكالء العامة.
ومن �أعمال وزير املال النظر على البانكات املرتبة ب�إذن الدولة� ،أي ديار
ال�صيارفة ،وعلى االتفاقات التي تقع بني الدول يف �ش�أن الربيد وغريه ،مما له تعلق
يقدم ملوافقة امللك متوظفي وزارته ،وال ُق َّبا�ض واجلباة
بوزارة املال ،وهو الذي ّ
ونحوهم ،ومي�ضي مع امللك على جميع الأوامر املتعلقة بالوزارة املذكورة.
ق�سما كلّ منها حتت رئا�سة م�ست�شار.
وتنق�سم خدمتها �إىل �سبعة ع�شر ً
الربية ،و�إدارة املهمات
ال�ساد�س :وزير احلرب ،ومن �أعماله ح�صر عدد الع�ساكر ّ
احلربية ،من امل�ؤونة واللبا�س ،والأ�سلحة وفربيكاتها ،واحل�صون ،واملكاتب،
واملار�ستانات الع�سكرية ،وجمال�س �أحكام الع�سكر و�سجونهم.
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وهو الآمر على حركات اجلي�ش يف وقت ال�صلح واحلرب ،واملكلف ب�إدامة
الطاعة منهم ،وتعيني املبلغ الذي يدفعه من �أراد �إعفاء نف�سه واخلروج من اخلدمة
الع�سكرية ،ويقدم ملوافقة امللك والية من وجب تقدميه من �ضباط الع�سكر على
اختالف مراتبهم ،ومتوظفي وزارته ،واملكلفني بخدمة مهمات اجلي�ش َّممن له تعلق
بالوزارة ،ومي�ضي مع امللك يف جميع الأوامر املتعلقة بهذه الوزارة.
وتنق�سم خدمتها �إىل ت�سعة �أق�سام ،كل منها حتت رئا�سة م�ست�شار.
وملَّا كان اجلي�ش الفرن�ساوي من �أ�شهر اجليو�ش يف وقتنا ،نا�سب �أن نبينّ هنا
الأ�سباب التي اقت�ضت �شهرته ،وذلك �أن اخلدمة الع�سكرية مبقت�ضى قانون فرن�سا
جتب على �أبناء الأمة الفرن�ساوية ،من غري فرق يف ذلك بني الأهايل ،بحيث يجب
على من بلغ ال�سن املحدود يف القانون� ،أن يح�ضر وقت �أخذ الع�سكر ليدخل
القرعة مع �أبناء جن�سه من �سكان بلده� ،إال �إذا كان له ُعذْ ر معترب يف القانون.
واخلدمة الع�سكرية لها مدة معلومة تنتهي �إليها.
ومن تراتيبهم �أنه ال ميكن لأحد �أن ي�صري �ضابطًا يف الع�سكر �إال باال�ستحقاق،
وذلك ب�أحد �أمرين:
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�أولهما :تعلُّم الأمور الع�سكرية يف املكتب الع�سكري ،ف�إذا �شهد بنجابة املتعلم
�صغريا ،مالز ًما فما دونه ،ثم يرتقى بح�سب
�أهل املعرفة خرج من املكتب ف�سيا ًال ً
�أهليته.
والثاين� :أن يخدم يف اجلندية �ستة �أ�شهر يف الأقل ،فيرتقى �إىل ما فوق بال�شروط
املقررة عندهم.
وهي �أن الأنبا�شي ال يرتقى �إىل رتبة �شاو�ش �إال بعد خدمته �ستة �أ�شهر
أي�ضا.
� ً
وال�شاو�ش ال يرتقى �إىل رتبة مالزم �إال �إذا خدم عامني.
وال يرتقى من هذه الرتبة �إىل مالزم �أول �إال �إذا خدم مثل ما ذ ُِك َر.
وكذا املذكور ال يرتقَّى �إىل رتبة يوزبا�شي �إال �إذا خدم مثل الذي قبله.
وكذا اليوزبا�شي ال يرتقى �إىل رتبة بنبا�شي �إال بعد خدمة �أربعة �أعوام.
والبينبا�شي ال يرتقى �إىل رتبة قائم مقام �إال بعد ثالثة �أعوام.
والقائم مقام ال يرتقى �إىل رتبة �أمري �آالي �إال بعد عامني.
والأمري �آالي ال يرتقى �إىل رتبة �أمري لواء �إال بعد ثالثة �أعوام.
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أي�ضا.
و�أمري اللواء ال يرتقى �إىل رتبة �أمري �أمراء �إال بعد ثالثة �أعوام � ً
م�شريا يف الع�سكر � -إال �إذا ت�أ َّمر على
و�أمري الأمراء ال ي�صري ماري�شا ًال � -أي ً
قطعة من اجلي�ش يف وقت احلرب.
واملدة املذكورة يف االنتقال من رتبة �إىل رتبة هي املدة الالزمة يف غري وقت
احلرب وغري جي�ش امل�ستعمرات.
�أما يف وقت احلرب فيكفي ن�صف املدة املذكورة ،وكذا اجلي�ش املقيم
بامل�ستعمرات اخلارجة عن اململكة ،كاجلزائر وغريها ،ف�إن من خدم فيها عا ًما
يح�سب له عامان.
وقد تعطى الرتبة العليا ملن ظهرت جنابته يف ميدان احلرب ،بدون اعتبار
املدة امل�شار �إليها.
ومل نذكر يف املراتب املتقدمة بلوك �أمني وبا�ش �شاو�ش ،و�صاغ قول �أغا�سي
و�آالي �أمني؛ لأن الأول عندهم مبثابة الأنبا�شي ،والثاين مثل ال�شاو�ش ،والثالث
كاليوزبا�شي ،والرابع كالبينبا�شي ،وال يتي�سر االنتقال من رتبة �إىل ما فوقها �إال
بالتدريج ،مثل البينبا�شي ال يتوىل �أمري �آالي �إال بعد �أن يكون قائم مقام ،ولو كان
يف ميدان احلرب و�صدرت منه �أهم اخلدم.
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و�أما معيار اال�ستحقاق للمراتب الع�سكرية ،فقبل رتبة البينبا�شي يكون
ثلثا املراتب بال�سبقية ،والثلث باالنتخاب� ،أي بالتقدم على �أقرانه يف معرفة الفنون
الع�سكرية.
و�أما رتبة البينبا�شي فالن�صف باملعرفة والن�صف بال�سبقية ،ويف مدة احلرب
يعترب التن�صيف يف املراتب املذكورة كلها ،والرتقي من قائم مقام فما فوق املعترب
فيه املعرفة ال غري.
ومن تراتيبهم �أن وزارة احلرب تر�سل يف كل عام عدة �أمراء �إىل مراكز
اجليو�ش؛ لتفقد �أحوالها يف التعليم ،و�سرية ال�ضباط ،وامل�ؤونة ،والك�سوة ،و�أحوال
ال�سالح� ،إىل غري ذلك من الأمور التي يجب البحث عنها.
وه�ؤالء الأمراء يحررون تقارير لوزير احلرب ،تت�ضمن بيان ما ي�شاهدونه من
تلك الأحوال ،ويقيدون �أ�سماء ال�ضباط الذين ي�ستحقون الرتقي ،وينعقد جمل�س
بوزارة احلرب من الأمراء املذكورين عند رجوعهم ليت�أملوا التقارير املذكورة،
خ�صو�صا يف ترقية ال�ضباط؛ حيث يوجد يف كل من جرائد الأمراء �أُ َول ٍ
وثوان
ً
وثوالث ،باعتبار اال�ستحقاق ،فال بد من جمع ما يف اجلرائد كلها يف جريدة واحدة
لبيان تلك املراتب من املجموع.
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وتقدم هاته اجلريدة لوزير احلرب ،وال ميكن لأحد كائ ًنا من كان ممن هو يف
رتبة املذكورين ومل يذكر يف اجلريدة �أن يرتقى قبل املذكورين بها� ،إال �إذا �صدرت
منه خدمة مهمة معتربة قانونًا.
ومن تراتيبهم �أن من خدم يف الع�سكر مدة معلومة� ،أو عجز قبل متام املدة
ب�سبب اخلدمة ،ف�إنه ُيعطي مرتب التقاعد ،على كيفية مبينة يف قوانينهم ،وقد
يعطي لزوجته بعد موته ثلث ذلك.
خ�صو�صا اخلدمة
وللدولة اعتبار تام برتيبة �أيتام من مات يف خدمتها،
ً
ذكورا كانوا �أو �إنا ًثا ،ولهم مكان ُم َع ٌّد لرتبية البنات حتت نظر الإمرباطورية.
الع�سكرية ً
ولهم دار �ضخمة البناء معدة ل�سكنى من يعطب يف اخلدمة الع�سكرية ،وبها
�إدارة عجيبة يف تدبري امل�ساكن وامل�آكل وامل�شارب ،وبها القدر الالزم من ا َخل َد َمة
ذكورا �أو �إنا ًثا ،حتى �إن مقطوع اليدين مث ًال يوكَّ ل به ن�سوة يطعمنه وي�سقينه وال
ً
يفارقنه ،وبها ب�ستان عظيم ،يحتوي على �أنواع �شتى من ال�شجر لنزهة �أولئك
العاجزين ،وبها كراري�س �صغار لركوب من ال يقدر على امل�شي؛ لي�ستن�شق الهواء
بالدوران يف ذلك الب�ستان ،ولهم َخ َد َمة َي ُج ُّرون تلك الكراري�س ،فبهذه الأ�سباب
يعلم القارئ مقدار �شهرة اجلي�ش الفرن�ساوي الذي �صار قدوة لغالب املمالك.
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ال�سابع :وزير البحر ،ومن �أعماله �إدارة املرا�سي والرت�سخانات ،وح�صر عدد
الرب َّية املعدة للبحر ،وبحرية ال�سفن املتجرية احلاملة لراية
الع�ساكر البحرية ،وكذا ِّ
الفرن�سي�س ،والنظر يف �إدارة العماالت التابعة لفرن�سا غري اجلزائر ،و�إدارة املهمات
البحرية ،كامل�ؤونة واللبا�س ،والأ�سلحة وفربيكاتها ،والكر�ستة واحلديد لإن�شاء
ال�سفن ،وغري ذلك مما له تعلق بالقوة البحرية و�إدارة دار ال�سواقط ،واملار�ستانات،
و�سجون املحكوم عليهم بالكراكة.
وعن �إذنه ت�سري الدوننمة( )1يف وقت احلرب وال�صلح.
ويقدم ملوافقة امللك والية جميع ال�ضباط البحرية ،ومتوظفي وزارته
والرت�سخانات ،و�سائر ما له تعلُّق بخدمة الوزارة ،ومي�ضي مع امللك على �سائر
الأوامر املتعلقة بخدمتها ،ولع�ساكر البحر ،من تراتيب الرتقي والتفقد ،مثلما ذكر
لع�ساكر الرب.
ق�سما كل ق�سم منها حتت نظر
وتنق�سم خدمة هذه الوزارة �إىل اثني ع�شر ً
م�ست�شار.
الثامن :وزير املعارف ،ومن �أعماله �إدارة جميع املكاتب العمومية غري املكاتب
احلربية ،وترتيب كيفية الدرو�س.
(	)1الدوننمة :الأ�سطول ,وهي معربة( .م).
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ويقدم ملوافقة امللك والية املكلفني ب�إدارة املكاتب ومتوظفي وزارته ،ومي�ضي
مع امللك على جميع الأوامر املتعلقة بالوزارة.
وتنق�سم خدمتها �إىل ثمانية �أق�سام حتت ثمانية م�ست�شارين.
التا�سع :وزير الفالحة واملتجر ،و�سائر الأ�شغال العمومية ،وهو املكلف بالإعانة
على منو الفالحة والتجارة و�سائر ال�صناعات ،برتاتيب ح�سنة ترفع عنها العوائق.
وله النظر يف �إدارة املكاتب املُ َع َّدة لعلوم الفالحة ،و�إدارة املجال�س املُ َركَّ َبة
من العارفني بال�صنائع ،لإعطاء الر�أي فيما يلزم فعله لتنمية ما ذ ُِكر ،وترتيب قوانني
الكمارك ،و�إعالم العامة ب�أحوال الفالحة واملتجر يف كل �سنة .لتح�صل لهم َمل ََكة
التجريب مبا يقع فيها من النق�ص والزيادة.
وله النظر على مكتب البيطرة ،وعمل الطرقات ،وبناء القناطر ،ونظافة
الأودية والرتع لتي�سري �سري ال�سفن فيها ،و�إدارة نزح ال�سباخ ،ومنع في�ض الأودية،
والنظر على �سائر طرق احلديد� ،سواء كانت للدولة �أو للجمعيات؛ لتكون على
حالة م�ستح�سنة .ويقدم ملوافقة امللك جميع املتوظفني بالوزارة ،و�سائر امل�أمورين
باخلدمة املتعلقة بها ،ومي�ضي مع امللك يف الأوامر ال�صادرة فيما يتعلق بوزارته.
م�ست�شارا.
وتنق�سم خدمتها بني خم�سة ع�شر
ً
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للم ِل ِك يف كل
العا�شر :وزير دار املَ ِل ِك ،ومن �أعماله �إدارة �صرف املبلغ املعني َ
�سنة ،وغري ذلك مما له تعلق بخا�صة امللك وداره ،و�إدارة التياطرات ،وهي جمال�س
املالهي ،وما �أوالها �أن ُت َ�س َّمى جمال�س تهذيب الأخالق؛ لأن الإن�سان ي�شاهد
فيها ما َت َ�ض َّمنته القرون املا�ضية عيانًا؛ ملزيد اعتنائهم مبحاكاة الواقع ولغات الأمم،
و�أ�شكال لبا�سهم املختلفة باختالف الأع�صار والأم�صار ،فغالب لعبهم يف تلك
جد يف �صورة هزل؛ ولذلك يح�ضرها امللوك والأعيان.
املجال�س ٌّ
ومن �أنظار الوزير املذكور �إدارة الأماكن املعدة لتوليد احليوانات؛ ف� َّإن كل
�إيالة من �إياالت فرن�سا بها حمل ُم َع ٌّد لتوليد احليواناتُ ،يجل َُب �إليه جياد اخليل،
و�أح�سن �سائر احليوانات من جميع جهات الأر�ض؛ لتوليدها وبيعها للعامة ،ولي�س
مراد الدولة بذلك التجارة والربح ،و�إمنا املراد تكثري احليوانات لتنمية عمارة
اململكة.
جمل�س مركَّ ب من �أع�ضاء ورئي�س ،ينتخبهم الإمرباطور من
ويف كل وزار ٍة ٌ
الأعيان للت�أمل و�إعطاء الر�أي للوزير يف الأمور املهمة.

الف�صل ال�ساد�س
يف والة ِ�إ َياالت( )1اململكة

اعلم �أن مملكة فرن�سا تنق�سم �إىل ت�سع وثمانني �إيالة ،ت�سمى ديربمتان ،وتلك
كبريا ،وتلك الأوطان
الإياالت تنق�سم �إىل ثالثمائة و�سبعني �أروندي�سمان� ،أي وط ًنا ً
�صغريا ،والأوطان
تنق�سم �إىل �ألفني وت�سعمائة وثمانية وثالثني كانتونًا �أي وط ًنا ً
ال�صغار تنق�سم �إىل �سبعة وثالثني �أل ًفا وخم�سمائة وع�شرة 1كومونات ،وحم�صل
الكومون �أنه عبارة عما يت�صرف فيه �أحد امل�شايخ(.)2
�إذا مت َّهد هذا فنقول:
عموميا من طرف الدولة مكل ًفا ب�إجراء
� َّإن يف كل مركز من الإياالت ً
واليا ًّ
القوانني و�أوامر الدولة ،والنظر يف م�صاحلها ،كالإعانة على ا�ستخال�ص املجابي،
و�أخذ الع�سكر ،والنظر يف االجتماعات العامة النتخاب �أع�ضاء جمل�س وكالء
العامة ،وحفظ راحة ال�سكان ،وغري ذلك من كليات الأعمال.
(� )1إ َِياالت :جمع «�إيالة» مبعنى والية( .م).
(	)2امل�شايخ:ممثلو ال�سلطة اجلهوية يف القرى والأحياء بتون�س يف هذه الفرتة( .م).
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وله النظر على ّمنو الفالحة والتجارة ،و�سائر ال�صناعات والعلوم ،ورفع
العوائق عنها ،و�إدارة عمل الطرقات ،وبناء القناطر واملار�ستانات ،وحفظ جميعها
عن �إذن وزير العمالة؛ �إذ عموم خدمة الوالة املذكورين حتت �أمر الوزير املذكور،
و�إن كان لبقية الوزراء مرا�سالت معهم فيما يتعلق بوزاراتهم.
امللك.

ن�صبهم
ثم ،مع كل من الوالة جمل�س حتت رئا�سته ،مركب من �أع�ضاء ُي ِّ
وهذه املجال�س ت�سمى جمال�س والة الإياالت.

ومن �أعمال هذه املجال�س الت�أمل يف ف�صل النوازل التي تتعلق بالإدارة
يف �شكاية بع�ض النا�س ،من ثقل الأداء املرتب عليهم ،غري �شكايات الأوطان
والبلدان؛ لأن مرجع ذلك لغري هذه املجال�س ،وكالنزاع الذي يقع بني امل�أمورين
بتنفيذ امل�صالح العامة وبني من �أخذ �شي ًئا منها بقدر معلوم من �أرباب االتفاقات،
على مقت�ضى ال�شروط الواقعه بينهم ،وكالت�أمل يف اخل�سارة والفائدة التي يطلبها
�أ�شخا�ص من �أهل الإيالة من �أرباب االتفاقات املذكورة؛ ملا يح�صل ب�أعمالهم من
ال�ضرر� ،إىل غري ذلك من النوازل املتعلقة بالإدارة ال النوازل ال�شخ�صية التي تقع
بني �أفراد النا�س ف�إن مرجعها �إىل جمال�س احلكم.
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ن�صبه امللك،
�أما الأوطان الكبار ففي كل مركز منها نائب عن الوايل ُي ِّ
وم�أموريتهم يف الأوطان كما م�أمورية الوالة يف الإياالت ،وت�صرفهم عن �إذن الوالة
املذكورين.
ويف كل مركز �إيالة جمل�س ،عدد �أع�ضائه بعدد الأوطان ،تنتخبهم الأهايل
ملدة ت�سعة �أعوام ،وينتخب امللك رئي�س املجل�س ونائبه من الأع�ضاء ،وت�سمى هذه
املجال�س جمال�س الإياالت ،ويتبدل ثلثهم يف كل ثالثة �أعوام.
ومن �أعمالهم توزيع الأداء املُ َر َّتب من جمل�س وكالء العامة بني �أوطان
الإيالة ،باعتبار املكا�سب ،وتعيني املدة املطلوبة من كل واحد من �سكانها خلدمة
م�صاحلها العامة ،عدا الع�سكرية ،واملقدار الالزم دفعه للمجل�س البلدي ممن
�أراد �إعفاء نف�سه من تلك اخلدمة ،وما يلزم �إحداثه من م�صالح الإيالة ،كتمهيد
الطرقات ،وبناء القناطر واملار�ستانات ونحوها ،واملبالغ الالزم �صرفها يف ذلك؛
لأن العادة يف فرن�سا �أن �إحداث الطرقات ال�سلطانية املارة من تخت اململكة �إىل
حدودها ،وما يتبعها من قناطر ،وحفظها على الدولة ،والطرق املو�صلة لبع�ض
بلدان الإياالت لبع�ضها� ،أو منها للطرق ال�سلطانية ،على �أهل الإياالت.
واملبالغ ،ومدة اخلدمة الالزمة لذلك ،ونحوها من امل�صالح ُت َع ِّي ُن َها هذه
املجال�س .وكذلك من م�أموريتهم �إعطاء الر�أي فيما جتب �إزالته من َم َ�ض ّار الإيالة،
املعينة لإجراء م�صاحلها،
وحتقيق ح�ساب الوايل وغريه من املكلفني ب�صرف املبالغ َّ
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وهم الذين ُي َع ِّي ُنون الأمناء الذين يرجع �إليهم يف النظر يف تقومي ما ُي�ؤخذ من
الأمالك للم�صلحة العامة ،ولهم �أن يعر�ضوا على وزير العمالة ما يرونه من امل�صالح،
ويجب اجتماع هذا املجل�س كل �سنة يف وقت يعينه امللك ،وللوالة ح�ضوره عند
اجتماعه للخدمة ،و ُت ْ�س َم ُع �آرا�ؤهم �إال �إذا كان ت�أمل املجل�س يف حتقيق احل�ساب
املتعلق مب�صالح الإيالة.
أي�ضا ،تن َت ِخب الأهايل �أع�ضاءه
ثم يف كل من مراكز الأوطان الكبار جمل�س � ً
ل�ستة �أعوام ،حتت رئا�سة رئي�س ونائبه ينتخبهما امللك من �أع�ضائه ،ويتبدل ن�صفه
يف كل ثالثة �أعوام ،ويجتمع هذا املجل�س مرتني يف ال�سنة يف وقتني ُت َع ِّي ُنهما الدولة.
ومن �أعماله توزيع الأداء املُعينَّ من جمل�س الإيالة على الوطن بني بلدانه
باعتبار املكا�سب ،والت�أمل يف �شكايات البلدان من ثقل الأداء املرتب عليهم ،وله
ولنواب الوالة
�إعطاء الر�أي يف م�صالح الوطن ،مثل جمل�س الإيالة يف م�صاحلهاَّ ،
يف الأوطان ح�ضور هاته املجال�س عند اجتماعها ،غري �أنهم ال كالم لهم وقت
ترجيح الر�أي.
ن�صبه امللك �إذا بلغ عدد �سكانها
و�أما البلدان والقرى ،ففي كل منها �شيخ ُي ِّ
ثالثة �آالف ف�أكرث ،و�أ ّما �إذا كان �سكانها �أقل من ذلك فوالية م�شايخها من وايل
الإيالة.
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ومن م�أمورية امل�شايخ املذكورين النظر يف م�صالح البلد ،من �إدارة الأمالك
املعينة لذلك ،وحفظ راحة ال�سكان ،وح�صر عدد من ميوت ومن يزداد ،و�أمر
ّ
التزويج ،وانتخاب وكالء العامة؛ ليكون االنتخاب على مقت�ضى القانون .ولهم
�أحكام تخ�ص ال�ضبطية ،وهم نواب الدولة يف �إعالن القوانني و�إجرائها يف البلدان،
�سواء كان عامة �أو خا�صة.
ومن حقوقهم تولية �سائر املتوظفني بالبلد ،ممن مل تعينّ القوانني واليته،
ككتاب الإدارة ،واملكلفني بحفظ خزائن الكتب ،والبنائني ،واحلرا�س ،ونحوهم.
بلديا حتت رئا�سة �شيخ البلد �أو
جمل�سا ًّ
ثم �إن يف كل بلد من بلدان فرن�سا ً
مركبا من �أع�ضاء تنتخبهم الأهايل خلم�سة �أعوام.
نائبهً ،
ومن �أعمال هذا املجل�س ترتيب �إدارة الأمالك املعدة مل�صالح البلد التي
تبا�شر �إدارتها ،وتق�سيم املراعي بني �أهل البلد ،وتعيني مقدار احلطب الواجب
دفعه لكل من �سكان البلد يف ال�سنة ،واملكان الذي ي�ؤخذ منه من غابة البلد،
و�إعطاء الر�أي فيما يتعلق بحدود البلدان؛ ملعرفة ما يجب على كل منها من متهيد
الطرقات ،وله تعيني ما يجب �إحداثه من م�صالح البلد ،وترتيب �إدارة ما يعني
لديار ال�صدقات ،و�إعطاء الر�أي فيما يعر�ض عليهم من وايل الإيالة.
وباجلملة فلهم النظر يف جميع م�صالح البلد ،ثم لوايل الإيالة يف حالة معروفة
يف القانون �أن ِّ
يعطل خدمة هذا املجل�س ملدة �شهرين ،ولوزير العمالة تعطيله ملدة
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عام ،وللملك تعطيله لتمام خم�سة �أعوام ،ويف كل من الأحوال الثالثة تعني
جمعية لإدارة خدمة املجل�س املذكور.
ففي البلدان امل�سكونة ب�أقل من ثالثة �آالف نَ ْف�س يكون التعيني من وايل
الإيالة ،ويف البلدان التي �سكانها �أكرث من ذلك يكون من امللك ،وعند متام مدة
التعطيل يجب �إعادة االنتخاب من الأهايل ،ويت�سبب التعطيل عن �أمور �سيا�سية،
كتداخلهم فيما لي�س لهم ،ونحو ذلك ،ومل يرجعوا عنه بعد النهي.
هذا ،ويف كل مركز من مراكز الإياالت قاب�ض عمومي يقب�ض جمابي
جاب حتت �إذن القاب�ض ،ولي�س
الدولة حتت �أمر وزير املال ،ويف كل بلد �أو قرية ٍ
للوايل �أو نائبه مدخل يف خال�ص املجابي �إال �إعانة املذكورين.
وما �أح�سن هذا الرتتيب يف منع والة الإياالت والأوطان من التعاطي يف
قب�ض املجابي؛ لأنه بذلك يتي�سر لهم االحت�ساب على �سرية ال ُق َّبا�ض وا ُجلبارة يف
حفظ حقوق الدولة والرعية؛ �إذ هو �أهم املقا�صد من واليتهم.

الف�صل ال�سابع
يف الكالم على تق�سيم اجلي�ش

اعلم �أن اجلي�ش الفرن�ساوي ينق�سم �إىل �سبعة �أق�سام ،كل منها حتت رئا�سة
ماري�شال� ،ستة منها بفرن�سا وال�سابع باجلزائر.
فال�ستة التي بفرن�سا تنق�سم �إىل �أحد وع�شرين مرك ًزا ،كل منها حتت رئا�سة
�أمري �أمراء.
ثم تنق�سم هذه املراكز �إىل ت�سعة وثمانني ،كل منها حتت رئا�سة �أمري لواء.
والق�سم الذي باجلزائر مق�سوم �إىل ثالثة مراكز ،كل منها حتت رئا�سة �أمري
�أمراء ،ثم تنق�سم هذه املراكز �إىل خم�سة ع�شر كل منها حتت رئا�سة �أمري لواء.
وللمملكة املذكورة خم�س ٍ
مرا�س حربية� ،أربع منها يف �شطوطها على البحر
()1
املحيط ،وهي �شربورغ وبر�ست ،ولوريان ورو�شفور ،واخلام�سة على البحر الرومي
ت�سمى طولون.
(	)1البحر الرومي :البحر املتو�سط( .م).

الف�صل الثامن
يف الكالم على جمال�س احلكم بفرن�سا

اعلم �أن �سائر النوازل التي ميكن وقوعها بني ال�سكان ق�سموها �إىل ت�سعة
�أق�سام:
�أولها :اجلنايات ال�سيا�سية ،وهي كمن يتحزب على الدولة� ،أو يق�صد ذات امللك
ب�سوء� ،أو يخون اململكة ،ونحو ذلك مما يعم �ضرره ،وقد تقدم الكالم على ترتيب
املجل�س الذي يف�صل هاته النوازل مبح�ضر اجلوري.
ثانيا :النوازل ال�صادرة من املتوظفني يف خدمة الدولة مما له تعلق مب�أموريتهم� ،أي
ً
بقوة اخلطة وب�سببها دون نوازلهم ال�شخ�صية.
النوازل التي ترتكب َّ
وف�صل تلك النوازل يكون من كرباء امل�أمورين ،كالوزراء ،وغريهم من
ر�ؤ�ساء الإدارة ،كوالة الإياالت� ،إىل �أن تنتهي النازلة �إىل جمل�س الدولة ،وهذا
احلكم ال�صادر �سواء كان من الر�ؤ�ساء �أو من جمل�س الدولة هو حكم �سيا�سي،
من باب نظر �آم ٍر يف فعل م�أموره برتجيع احلق لربه �أو رفع ال�ضرر النا�شئ من �سرية
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امل�أمورين� ،إال �إذا ثبت يف النازلة خمالفة عمدية توجب عقوبة بدنية ف�إنها تنقل ملجل�س
اجلنايات.
ثالثها :النوازل ال�شخ�صية التي ت�صدر من املتوظفني ،مما ال تعلق له بامل�أمورية،
وهذه يكون الف�صل لها مبجال�س احلكم� ،إال �أنه لي�س للمجال�س املذكورة جلب
املدعى عليه �إال بعد �أخذ الرخ�صة يف ذلك من جمل�س الدولة.
رابعها :النوازل الع�سكرية التي تف�صلها املجال�س احلربية.
خام�سها :اجلنايات التي تقع بني الأهايل مما عقوبته �شديدة ،كالقتل وال�سجن
بالكراكة ،وال�سجن الطويل ،والنفي �إىل مكان بعيد ،ونحو ذلك ،وف�صل هذه
النوازل مبجل�س اجلنايات مبح�ضر اجلوري الآتي بيانه.
�ساد�سها :اجلنايات اخلفيفة الواقعة بني الأهايل ،مما عقوبته ال�سجن مدة خم�سة
�أعوام ف�أقل ،وهذه النوازل تف�صل مبجال�س ال�ضبطية.
ال�صلح.
�سابعها :النوازل املالية �إذا كانت يف مائتي فرنك ف�أقل ،ويف�صلها حكام ُّ
ثامنها :النوازل املالية التي تزيد على مائتي فرنك ،ونوازل الربع والعقار والإرث
والزوجية ،وغريها من �سائر النوازل املالية غري املتجرية ،وهذه كلها ُت ْف َ�صل باملجال�س
العرفية.
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وبحرا ،وهذه يكون ف�صلها مبجال�س املتجر ،و�سي�أتي
تا�سعها :النوازل املتجرية ًّبرا ً
يف الف�صل بعد هذا تف�صيل ترتيب املجال�س املذكورة.
واعلم �أن وظيفة �أع�ضاء ور�ؤ�ساء جمال�س اجلنايات واملجال�س العرفية عمرية،
للملك توليتهم ،ولي�س له عزلهم �إال بحكم ي�صدر من املجال�س.

الف�صل التا�سع
يف الكالم على ترتيب جمال�س احلكم

حاكما ي�سمى حاكم
اعلم �أن يف كل كومون � -أي حمل والية ل�شيخ ً -
ال�صلح ،وله نائبان للقيام مب�أموريته يف مغيبه بالتناوب ،واجلميع بوالية من امللك،
ولي�ست وظيفتهم عمرية ،بل ميكن ت�أخريهم عن املبا�شرة ،وكلفة هذا احلاكم ف�صل
النوازل اخلفيفة املالية الواقعة بني ال�سكان ،على وجه ال�صلح و�أحكامه ،على
ق�سمني:
�أحدهما :احلكم القاطع يف احلال ،بحيث ال يتوقف تنفيذه على نظر جمل�س
التحقيق ،وهو ما تعلق مبقدار مائة فرنك ف�أقل.
والثاين :ما يتوقف على التحقيق ،وهو ما تعلق ب�أكرث من مائة �إىل نهاية
املائتني ،وكذلك له ف�صل النوازل التي تكون يف مقدار �ألف ف�أقل� ،إذا كانت
فيما يفوت بفوات الوقت .وترفع �إليه نوازل اجلنايات الواقعة بني �سكان عمله؛
لعمل التقارير ،وحترير احلجج الالزمة ،وقد تطلبهم كبار العائالت بالتوجه �إىل
حمل �سكناهم ملعاينة ما يقع من اجلنايات فيها .ولهم النظر مع ال�ضبطية يف النزاع
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اخلفيف الواقع بني ال�سكان ،كالتعدي على الزروع والب�ساتني ،وقطع ما ال ي�سوغ
قطعه من �شجر الغابة ،ونحو ذلك.
قلت :وما �أنفع هذا الرتتيب �إذ النوازل اخلفيفة ال تقبل التطويل� ،إال
�أنه ُي�شرتط يف احلاكم ال�صلحي من املعرفة ومتام املروة �أكرث مما ي�شرتط يف غريه؛
النفراده باحلكم ،وعدم تعقبه يف غالب النوازل.
ويف كل من الأوطان الكبار جمل�س لف�صل النوازل العرفية من املاليات،
ما عدا النوازل املتجرية� ،إال �إذا مل يكن يف الوطن جمل�س متجري .وكل من
املجال�س املذكورة مركب من رئي�س �أول ور�ؤ�ساء ٍ
ثوان ،ومن �سبعة �أع�ضاء �إىل اثني
معينني �إىل �ستة.
ع�شر ،ومن �أربعة ّ
فاملجال�س املركبة من �سبعة �أع�ضاء و�أربعة ُم َع َّينني تنق�سم �إىل ق�سمني،
ع�ضوا و�ستة معينني تنق�سم على ثالثة ،بحيث ال يكون
واملركبة من اثني ع�شر ً
الق�سم �أقل من ثالثة �أع�ضاء .ولكل ق�سم نوازل معروفة ،ويف النوازل املهمة جتتمع
الأق�سام كلها ،وال حتقيق على املجال�س امل�شار �إليها يف الأحكام املتعلقة مببلغ �ألف
وخم�سمائة فرنك ،وفيما دخله �ستون ً
فرنكا يف ال�سنة من الربع والعقار ،وفيما عدا
الف�صلني املذكورين للمحكوم عليه �أن يرفع نازلته ملجل�س التحقيق.
ثم �إن املجال�س العرفية املذكورة لها حتقيق الأحكام ال�صادرة من حكام
ال�صلح ،يف القدر الذي فيه التحقيق ،ولها احلكم يف اجلنايات اخلفيفة التي تقع
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يف �أوطانها ،و�سجن اجلاين مدة معلومة� ،أقلها خم�سة �أيام ،وعقوبته ب�أداء مال �أكرثه
خم�سة ع�شر ً
فرنكا.
ويف كلّ من مراكز الإياالت جمل�س جنايات ،يرتكب من رئي�س ير�سله
أي�ضا من جمل�س
جمل�س التحقيق الكائن يف تلك الإيالة ،وثالثة �أع�ضاء ت�ؤخذ � ً
التحقيق� ،أو من املجال�س العرفية �إن مل يوجد بتلك الإيالة جمل�س حتقيق.
ع�ضوا يف الأقل ،تنتخب من
ويف كل من جمال�س اجلنايات اثنا ع�شر ً
�أعيان اململكة ،ت�سمى اجلوري؛ وذلك �أن مقت�ضى قوانينهم �أن ُينتخب يف كل
�سنة عدة �أ�شخا�ص من �أهل اململكة ،ممن تتوفر فيه �شروط مقررة يف القوانني ،وهم
ع�ضوا يف الأقل.
امل�سمون باجلوري ،فيح�ضر منهم باملجل�س اثنا ع�شر ً
و�صورة عملهم يف ذلك �أن الوكيل العمومي � -أي املحت�سب � -إذا �أدىل
املدعى عليه  -لأنه هو القائم بالدعوى يف اجلنايات  -ونا�ضل عنه
بدعواه على َّ
وكيله ،وا�ستوفى الرئي�س �أعماله ،من اال�ستف�سار وجلب ال�شهود ونحو ذلك،
يلتفت الرئي�س �إىل اجلوري ،ويطلب منهم بيان ما ظهر لهم يف النازلة ،فتنحاز
جماعة اجلوري �إىل مكان لهم ليتفاو�ضوا فيها ،وما يتفق عليه غالبهم ُي َع ِّر ُف به
رئي�سهم رئي�س جمل�س اجلنايات؛ لأن اجلوري ال مدخل له يف تعيني مقدار
عذرا
العقوبة ،و�إمنا نظره يف طرق ثبوت الدعوى ،وكون املدعى عليه
معذورا ً
ً
يقت�ضي التخفيف �أو ال لتفاوت العقوبة عندهم باختالف بواعث اجلناية؛ ف�إن من
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�صمم على القتل مث ًال قبل �صدوره منه مبدة لي�س كمن تعدى عليه املجني عليه
َّ
حتى َح َملَه على الفتك به� ،إىل غري ذلك من الأعذار التي تخف بها العقوبة.
وحكمهم بالرباءة ال يتوقف تنفيذه على موافقة جمل�س التحقيق .نعم قد
ينظره املجل�س الأعلى باعتبار فهم القانون؛ ليعترب ذلك فيما ي�ستقبل ،فال يبقى
ملجل�س اجلنايات بعد �إعطاء اجلوري ر�أيه �إال تنزيل العقوبة من القانون �إن كان
احلكم بالعقوبة� ،أو �إطالق املدعى عليه يف احلني �إن كان احلكم بالرباءة ،وال يقبل
هذا املجل�س نوازل اجلنايات ال�سيا�سية ،كمن يهجم على ذات امللك ب�سوء� ،أو
جمل�سا يخ�صها كما تقدم.
يحري راحة اململكة� ،أو نحو ذلك؛ لأن لتلك النوازل ً
قلت :ومع كون وظيفة �أع�ضاء جمال�س احلكم ور�ؤ�سائها عمرية يف ممالك
�أوروبا ،ف�إن الأهايل مل تر فيها �ضمانة كافية حلفظ حقوقها� ،إن ق�صد الأمراء ظلمها؛
لأن ت�أييد وظيفة الأع�ضاء مل تنتف به �سلطة الأمراء عليهم؛ لأنه قد بقي ب�أيديهم
ترقيتهم من مرتبة �إىل ما فوقها من اخلطط ،ورمبا يت�سبب عن ذلك ميل الأع�ضاء
�إىل �إر�ضاء جانب الأمراء وقت احلكم؛ ولذلك جعل تعيني احلكم بالذنب �أو
�سدا للذريعة ،وجعل تنزيل
الرباءة �إىل جماعة اجلوري التي تنتخبها الأهايل ًّ
العقوبة من القانون �إذا كان احلكم بالذنب ،وجلب ال�شهود ،وا�ستف�سارهم ،وغري
ذلك من الأعمال لأع�ضاء املجال�س ور�ؤ�سائها.
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دابل ،بكل منها رئي�س �أول
جمل�سا ،ت�سمى كُ ْور َّ
وباململكة ثمانية وع�شرون ً
ور�ؤ�ساء ٍ
ثوان بقدر ما يوجد به من الأق�سام التي هي يف الغالب ثالثة :ق�سم
لتحقيق �أحكام العقوبات اخلفيفة يعر�ضها اجلوري.
وق�سم لتحقيق �سائر الأحكام ال�صادرة من املجال�س العرفية وجمال�س
املتجر.
وق�سم للت�أمل يف حجج الدعوى :هل تقت�ضي �إر�سال املدعى عليه ملجل�س
اجلنايات �أم ال؛ لأن دعوى اجلناية تعر�ض �أو ًال على املحت�سب ،وهو يعر�ضها على
هذا الق�سم بعد �إمتام �أعمال له ،ويف كل من املجال�س حمت�سب عمومي ومعه
حمت�سبان لإعانته من طرف الدولة؛ للمنا�ضلة عن حقوق القانون يف �سائر النوازل
ال �سيما اجلنايات.
متجرية مركَّ بة من �أع�ضاء ينتخبهم �أهل املتجر
وبالبلدان الكبار جمال�س َّ
ملدة عامني.
وملا كانت جميع املجال�س حتكم با�سم امللك � -إذ هم نوابه  -وجب عر�ض
�أ�سماء املنتخبني لها عليه؛ �إذ له تولية �سائر �أع�ضاء جمال�س احلكم ور�ؤ�سائها.
ع�ضوا غري الرئي�س ،وال يكون �أقل
وال يتجاوز املجل�س امل ْت َجر ُِّي �أربعة ع�شر ً
من ع�ضوين.
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ويف كل جمل�س معينون بقدر احلاجة ،والنوازل التي تن�شر يف املجال�س
املتجرية هي ما يقع بني �أهل املتجر من ر�سوم االتفاقات ،وبيوع ال�سلع بالآجال،
وعقد ال�شركات وال�سفاجت( ،)1وغري ذلك مما له تعلق باملتجر.
وباململكة جمل�س �أعلى مقره تختها ،تنتهي �إليه جميع الأحكام ال�صادرة
من املجال�س� ،سواء كانت يف الأمور العرفية �أو اجلنايات �أو املتجر ،وبحكمه تنتهي
النوازل .و�صورة نظره �أنه ال يت�أمل يف �أ�صل النازلة من جهة ثبوتها �أو بطالنها ،و�إمنا
ينظر يف �أعمال املجال�س� ،أكانت على مقت�ضى القانون �أم ال ،وهل يقت�ضي القانون
ما حكموا به �أم ال ،ومهما عرث على خلل يف احلكم يحكم ببطالنه ويرجع النازلة
�إىل من يعينه من جمال�س التحقيق لي�ست�أنف النظر فيها ،ف�إن وافق املجل�س الأول
ُور َّدت النازلة �إىل املجل�س الأعلى ،ف�إنه يعيد الت�أمل فيها باجتماع غالب �أع�ضائه،
وبحكمه تنتهي النازلة .وهذا احلكم الأخري يجب على جمال�س احلكم اعتباره
ك�شرح للقانون يف نظائر تلك النازلة.
ولهذا املجل�س ال�سلطة والنظر على �أع�ضاء �سائر احلكم باململكة ،ك�إلزام
طاعة �أهل املنا�صب بع�ضهم لبع�ض ،واحرتام مكارم الأخالق ،واجتناب ما ال
ي�سوغ للحاكم .ويف قوته تعطيل خدمة �أحد �أع�ضاء جمال�س احلكم ،و�إر�ساله �إىل
وزير الأحكام الختبار حاله.
(	)1ال�سفاجت :يق�صد بها �أن يعطي �شخ�ص ما ًال ل�شخ�ص �آخر ,وي�أخذ منه توقي ًعا ميكنه من خالله �أن ي�سرتد هذا املال
من �شخ�ص �آخر ,وهي جمع �سفتجة( .م).
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ويرتكَّ ب املجل�س الأعلى من رئي�س �أ َّول وثالثة ر�ؤ�ساء ٍ
ثوان ،وخم�سة
ع�ضوا ين�صبهم امللك بوظيفة عمرية.
و�أربعني ً
وتنق�سم �أعماله �إىل ثالثة �أق�سام:
ق�سم ي�سمع دعاوى امل�شتكني من �أحكام املجال�س؛ لتمييز ما يقبل من
ذلك وما يرد ،وما ُي ْقبل ُي ْن َقل �إىل �أحد الق�سمني الآتيني:
ق�سم يحقق الأحكام ال�صادرة من جمل�س اجلنايات.
وق�سم يحقق �أحكام املجال�س العرفية واملتجرية.
أي�ضا حمت�سب عمومي ،ومعه حمت�سبان للمنا�ضلة عن
وبهذا املجل�س � ً
القانون.

الف�صل العا�شر
يف الكالم على جمال�س الع�سكر بفرن�سا

هي على مرتبتني:
جمل�سا.
الأوىل :لف�صل النوازل الع�سكرية ،وعددها �سبعة وثالثون ً
والثانية :لتحقيق الأحكام ال�صادرة من املرتبة الأوىل ،وعددها ثمانية جمال�س.
تن�صبهم
وكل من املجال�س املذكورة مركَّ ب من رئي�س و�ستة �أع�ضاءّ ،
�أمراء مراكز اجلي�ش ،وذلك �إذا كانت رتبة املدعى عليه قائم مقام فما دونه ،و�أما
�إذا كانت رتبته �أمري �آالي فما فوق �إىل رتبة املاري�شال  -التي هي �أعلى املراتب
الع�سكرية  -ف�إن نَ ْ�ص َب الأع�ضاء والرئي�س يكون من وزير احلرب.
ويف كلّ من املجال�س املذكورة وكيل عمومي ،ومعه �أعوان للمدافعة عن
ن�صب جميعهم وزير احلرب.
القانون ،وكُ َّتاب لتحرير الوقائع ُي ِّ

الف�صل احلادي ع�شر
يف تركيب املجال�س املذكورة

�إذا كانت رتبة املحكوم عليه من با�ش �شاو�ش فما دونه يكون رئي�س املجل�س
بينبا�شيا �أو �آالي �أمني ويوزبا�شيني ومالز ًما �أول
�أمري �آالي �أو قائم مقام ،والأع�ضاء
ًّ
و�شاو�شا.
ثانيا
ً
ومالز ًما ً
بينبا�شيا �أو
ثانيا فيكون الرئي�س كما ذكر والأع�ضاء
و�إذا كانت رتبته مالز ًما ً
ًّ
�آالي �أمني ،وثالثة يوزبا�شية ،ومالز ًما �أول ومالزمني ثانيني.
بينبا�شيا �أو �آالي
و�إذا كان مالز ًما �أول فيكون الرئي�س كما ذُكر والأع�ضاء
ًّ
�أمني وثالثة يوزبا�شية ومالزمني.
يوزبا�شيا فيكون الرئي�س �أمري �آالي ،والأع�ضاء قائم مقام ،وثالثة
و�إذا كان
ًّ
بينبا�شية� ،أو ثالثة �آالي �أمينية ،وثالثة يوزبا�شية.
بينبا�شيا �أو �آالي �أمني فيكون الرئي�س �أمري لواء ،والأع�ضاء �أمريي
و�إذا كان
ًّ
�آالي وقائمي مقام وبينبا�شيني.
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و�إذا كان قائم مقام فيكون الرئي�س �أمري لواء ،والأع�ضاء �أربعة �أمراء �آالي
وقائمي مقام.
و�إذا كان �أمري �آالي ،فيكون الرئي�س �أمري �أمراء ،والأع�ضاء �أربعة �أمراء لواء
و�أمريي �آالي.
و�إذا كان �أمري لواء ،فيكون الرئي�س ماري�شا ًال ،والأع�ضاء �أربعة �أمراء �أمراء
و�أمريي لواء.
و�إذا كان �أمري �أمراء فيكون الرئي�س ماري�شا ًال ،والأع�ضاء ماري�شالني و�أربعة
�أمراء �أمراء.
و�إذا كان ماري�شا ًال فيكون الرئي�س ماري�شا ًال والأع�ضاء ثالثة ماري�شاالت
وثالثة �أمراء �أمراء.
ويكون تركيب جمل�س التحقيق يف الرئي�س والأع�ضاء مثل تركيب املجل�س
الذي وقع القدح يف حكمه.

الف�صل الثاين ع�شر
يف دخل �أهل فرن�سا من نتائج الأر�ض كالنباتات
واملعادن واحليوانات ,ومن املتاجر وال�صنائع وغريها
فرنك

الريع والعقار
ّ
املتح�صل يف ال�سنة من �أكرية ّ

380,047,000

فرنك
5,000,000,000

فرنك
2,160,000,000
300,000,000
12,000,000
80,000,000
145,000,000
38,000,000
50,000,000
10,000,000
950,000
750,000,000
140,000,000
550,000,000
125,000,000

قيمة �أنواع ال�سلع التي ت�صنع بفرن�سا ،وعدد الأ�شخا�ص امل�شتغلني بها
يبلغ �ستة ماليني

دخل النباتات قبل طرح امل�صاريف

ثمن حبوب على اختالف �أنواعها
ثمن بطاطة
ثمن ق�سطل
ثمن دخان
ثمن كتان وق ّنب
ثمن اللفت الأحمر
ثمن بزر الكتان ،وغريه من احلبوب الزيتية عدا الزيتون
ثمن �أنواع ما ي�صبغ به
ثمن بزر الهبلون ،وهو نبات تخمر به البرية
كالف�صة وغريها مما يزرع �أو ُيحمى
املتح�صل من املحا�ش ّ
ثمن برية ،وهي اجلعة (بك�سر اجليم)� ،أي نبيذ ال�شعري
ثمن عنب
ما يتح�صل من ثمار الب�ساتني امل�شجرة ومن املقاثي
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فرنك
60,000,000
30,000,000
2,280,000,000
300,000,000
6,000,000
98,000,000
150,000,000
1,000,000
30,000,000
7,315,950,000

دخل النباتات قبل طرح امل�صاريف

ما يتح�صل من ثمن ثمر �شجر التوت وورقه
ثمن غلة الزيتون
ثمن ما ينتج من احليوانات
ما يتح�صل من �أثمان الكر�ستة واحلطب
ما يتح�صل من ثمن ع�سل النحل
ما يتح�صل من ثمن احلرير
ما يتح�صل من �أثمان الطيور وبي�ضها ،من الدجاج وغريه
ما يتح�صل من �أثمان ال�صيد الربي
ما يتح�صل من �أثمان ال�صيد البحري
اجلملة

فرنك
170,000,000
17,000,000
46,000,000
57,000,000

ما يتح�صل من نتائج املعادن

ثمن احلديد والذكري
ثمن الف�ضة والنحا�س والر�صا�ص وغريها
ثمن الفحم احلجري
ثمن الرخام واملرمر وغريهما من احلجارة

290,000,000

اجلملة

فرنك

دخل التلغراف

523,260,833

3,305,993
263,911
5,937,904

ر� ًأ�سا
2,983,966
327,720
398,149
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دخل طرق احلديد املنجزة �سنة  1864وعدد امل�سافرين بها  ،71874089وما
حمل بها من ال�سلع  29793000طونالتة
من داخل اململكة �سنة 1864

من املكاتيب الواردة به من خارج اململكة وال�صادر عنها
اجلملة

عدد احليوانات املوجودة يف مملكة فرن�سا

خيل
بغال
�أَ ْح ِم َرة
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ر� ًأ�سا

14,197,360
33,281,592
7,268,081

58,456,868

فرنك
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عدد احليوانات املوجودة يف مملكة فرن�سا

بقر
�ض�أن
معز

اجلملة

قيمة �أنواع الطري املوجودة بفرن�سا من دجاج وغريه

40,500,000

قيمة ال�سلع التي دخلت فرن�سا والتي خرجت منها �سنة
الداخل

اخلارج
371,400,000

215,600,000

37,140,000

87,400,000

180,000,000

1,888,000,000

157,600,000

123,600,000

82,200,000

190,200,000

125,500,000

71,200,000

42,400,000

63,600,000

46,400,000

52,200,000

111,700,000

46,100,000

33,600,000

9,600,000

95,600,000

34,900,000

35,500,000

30,000,000

2,440,000

24,000,000

1,000,000

8,600,000

1858

�أ�سماء املمالك

�أنكلرتة
العماالت الراجعة لأنكلرتة
�أمريكا �أي الدول املتحدة
البلجيك
�سردانية ومونكو
زولوراين من �أملانيا
ّبر الرتك
الرو�سية
�إ�سبانيا
العماالت التابعة لها
ال�سوي�سرة
نابلي و�صقلية
هوالندة
العماالت التابعة لها
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الداخل

اخلارج
2,000,000

20,800,000

21,200,000

17,200,000

15,000,000

16,000,000

2,700,000

21,500,000

45,000,000

12,500,000

38,000,000

10,100,000

12,500,000

9,100,000

5,500,000

9,100,000

400,000

2,100,000

19,200,000

9,100,000

11,500,000

7,100,000

10,300,000

7,600,000

11,000,000

6,700,000

17,700,000

5,900,000

8,900,000

480,000

3,500,000

4,200,000

9,300,000

3,900,000

10,800,000

3,700,000

3,700,000

3,600,000

6,900,000

2,500,000

800,000

2,100,000

4,500,000

1,600,000

6,000,000

500,000
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�أ�سماء املمالك

ال�شطوط الغربية من �إفريقيا
قرنة
دول بالطة من �أمريكا
ال�سويد والنورويج
برازيل
هايتي
م�صر
تون�س وطرابل�س واملغرب الأق�صى
بلدان خمتلفة من �إفريقيا
بريو يف �أمريكا
مك�سيكو
فرانكفورت ولوبك وبرمين و�سبور
النم�سا
�شيلي يف �أمريكا
رومية
ال�صني والكو�شن�شني وال�سيام
�أورغن يف �أمريكا
الربتوغال
وينازويلة يف �أمريكا
الإغريق
غواتيمالة يف �أمريكا
غرناطة اجلديدة يف �أمريكا
دامنارك
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الداخل

اخلارج
200,000

300,000

900,000

100,000

�أ�سماء املمالك

بوليفيا
�أكواتور يف �أمريكا
هانوفر
اجلزائر
العمالت التابعة لفرن�سا

400,000
126,400,000

34,200,000

100,500,000

118,400,000

1,597,240,000

256

جملة املتاجر الداخلة واخلارجة
ً
فرنكا

1,462,500,000

ي�ضاف الداخل �إىل اخلارج
تكون قوة املتجر داخ ً
وخارجا
ال
ً

1,462,500,000
3,059,740,000

عدد املراكب التي دخلت فرن�سا والتي خرجت منها
مراكب دخلت

مراكب خرجت

طونالتة

مراكب

طونالتة

مراكب

1,445,873

8,201

19,07,897

12,374

1,560,097

11,004

2,658,776

16,448

3,005,969

19,205

4,566,673

28,822

4,566,673

28,822

ي�ضاف الداخل للخارج

7,572,642

48,027

�أ�صحاب املراكب

مراكب فرن�سي�س
مراكب �أجانب

اجلملة مما ذكر
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تكاثر اخللق مبملكة فرن�سا
عدد �أنف�س
19,669,320

كان عدد اخللق يف مملكة فرن�سا �سنة 1700

21

و�صار يف �سنة 1772

24,800,000

ويف �سنة 1785

27,349,000

ويف �سنة 1801

30,461,875

ويف �سنة 1821

34,230,000

ويف �سنة 1841

37,386,161

ويف �سنة 1861

وليعلم الناظر �أن هذه الزيادة �إمنا هي من منو العمران والرثوة ،وممن يدخل
يف الع�صابة الفرن�ساوية من �أفراد الأجانب ،ونحو ذلك من ثمرات العدل ال من
خ�صو�صا من �سنة � 1821إىل �سنة .1861
�إ�ضافة ممالك جديدة؛ �إذ مل يقع ذلك
ً
عدد �أنف�س
20,351,628
2,094,371
7,810,114
3,991,026
735,505
780,954
35,763,628

�أ�صناف اخلدم

خدمة �أنواع الفالحة
مالَّكة موا ّد ال�صناعات
�ص ّناع
�أهل العلم من املدر�سني والك َّتاب وغريهم
َخ َد َمة
�أنواع �أخرى
اجلملة

الف�صل الثالث ع�شر
يف دخل دولة فرن�سا َ
وخ ْر ِجها َّ
والدين الذي عليها,
وقوتها الربية والبحرية
دخل دولة فرن�سا �سنة  1864م�أخو ًذا من احل�ساب الر�سمي الذي وافق عليه جمل�س
وكالء العامة.
�أنواع الدخل

فرنك
504,852,633

الأداء الذي على الربع والعقار والأبواب وال�شبابيك

423,760,216

الأداء الذي على كتب العقود والطبع ودخل �أمالك الدولة

39,921,500

دخل الغابات وا�صطياد احلوت

121,642,000

دخل الكمارك وامللح

53,951,000

الأداء الذي على ال�سلع وامل�أكوالت و�أمثال ذلك

29,233,000

دخل البو�سطة

18,800,000

دخل اجلزائر

14,399,000

ما نق�ص من مرتبات املتوظفني وغريهم

81,030,015

حت�صل من �أنواع طارئة
ما َّ
الأداء املوظَّ ف على ال�سكر

134,990,000
203,709,000

الأداء املوظَّ ف على امل�شروبات

220,376,000

الدخل احلا�صل من الدخان
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�أنواع الدخل

فرنك
14,183,000

الدخل احلا�صل من البارود

2,846,500

الدخل احلا�صل من املكاتب
الأداء املوظَّ ف على اخليل والكراري�س

176,537,981

الدين املرتب على الدولة
املبلغ املعينَّ ل�شراء كواغد من َّ
الدخل احلا�صل من �سهام طرق احلديد

3,500,000

ثمن �أرا�ض

7,000,000

الق�سط الرابع من املبلغ املطلوب من دولة ال�صني

12,000,000

ما بيع من غابات الدون

2,000,000

ثمن احلطب

2,110,437,345

يطرح منه امل�صروف الآتي بيانه

2,700,000

3,000,000

2,105,093,124
5,344,221

فا�صل املقبو�ض بعد امل�صروف

26,500,000

مر ّتب الإمرباطور وعائلته من الذكور والإناث

9,404,000

مرتب وم�صروف جمل�سي ال�سناتو ووكالء العامة

9,209,280

زيادة يف مرتب ني�شان االفتخار

385,937,574

الدين امل�ؤبد
فائدة َّ

118,022,745

الدين
ل�شراء كواغد من َّ

60,308,617

الدين امل�ؤقت وغريه
فائدة َّ

76,607,931

العمرية
املرتبات ّ

25,595,900

لوزارة الدولة
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فرنك
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�أنواع الدخل

33,167,610

لوزارة الأحكام

12,534,200

لوزارة اخلارجية

179,552,006

لوزارة العمالة

26,472,522

لوزارة املال

377,173,040

لوزارة احلرب

19,443,533

للم�أمورين وغريهم يف اجلزائر

177,242,332

لوزارة البحر والعمالت اخلارجية

75,820,257

والديانة
لوزارة العلوم ّ

135,865,153

لوزارة الفالحة واملتجر وامل�صالح العامة

233,451,248

م�صروف على �إدارة الدخان واملعادن

132,785,203

جلبابة املال و�صرف كواغد الدولة وغري ذلك

2,095,093,124

جملة اخلرج

9,840,000,000

الدين الذي على دولة فرن�سا
جملة َّ

اعلم �أن ما تراه من الديون الكثرية على كل دولة من دول �أوروبا مل يكن
نا�ش ًئا عن عدم �ضبط ال�سبب ،الذي يتعني لأجله اقرتا�ض الدين ،وال عن �سوء
التدبري ب�صرف �شيء من املال  -قَلَّ �أو َكثرُ َ  -فيما ال يلزم �سيا�سة يف نظر املجل�س،
وال عن خيانة من املبا�شرين ،و�إمنا ال�سبب فيه ما ي�أتي �شرحه:
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تقدم
وهو �أن العادة الدارجة يف املمالك امل�ضبوطة بالقوانني� ،أن الدولة ّ
ملجل�س وكالء العامة جملة امل�صاريف املعتادة الالزمة لل�سنة القابلة ب�أو�ضح بيان
يف جميع ف�صولها ،وما يثبت عند املجل�س من املقدار الالزم لها يف نظره ،بعد
املجادلة بينه وبني الوزراء يف ذلك ،يرتتب الأداء الواجب �أخذه من الأهايل يف
تلك ال�سنة على مقت�ضاه.
ولهذا كان قانون الأداء وامل�صاريف يتجدد عندهم يف كلّ �سنة.
و�أما �إذا لزمت م�صاريف غري معتادة؛ لعمل حرب للمدافعة عن اململكة،
�أو للهجوم على الغري �إن اقت�ضته م�صلحة الأمة ال�سيا�سية �أو املتجرية ،كحرب
القرم التي �صرفت فيها الدولة الفرن�ساوية وحدها ما يقرب من �ألفي مليون فرنك
�أو مل�صلحة عمومية ،كعمل الطرقات واخللج واملرا�سي ،وتعمري املراكب احلربية،
وتبديل �أ�سلحة اجليو�ش بامل�ستحدثات منها ،ونحو ذلك مما يلزم لتنجيزه مبالغ
املو ِجب خللل
وافرة ال يتي�سر �أخذها من الأهايل؛ ملا ين�ش�أ عنه من �ضعفهم ُ
العمران يف اململكة ،ف�إن الدولة تطلب من جمل�س الوكالء الرخ�صة يف اقرتا�ض
املبلغ الالزم لتلك امل�صلحة ،بفائدة معلومة يف ال�سنة ،واملجل�س يتفاو�ض يف �أ�صل
ال�سبب الداعي �إليها مبح�ضر الوزراء املقدمني لذلك من طرف الدولة املنا�ضلني
عنها.
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ف�إذا ر�أى غالب املجل�س لزومهَّ ،رخ َ�ص للدولة يف االقرتا�ض بقدره ،وحينئذ
تعلن الدولة للعامة باملبلغ املطلوب وفائدته و�آجاله التي يدفع فيها مق�سطًا ،فتبادر
العامة �إىل قبول ذلك؛ ملا هم عليه من الرثوة وات�ساع الآمال؛ ب�سبب تنظيماتهم
العادلة ال�ضابطة لت�صرفات الدولة ،امللزمة لوفائها بال�شرط ،بحيث ال ي�سوغ لها �أن
ت�سلم �شي ًئا من املال �إال ملن حتققت ح�سن تدبريه وح�سن �إدارته ف�ض ًال عن �أمانته؛
لأن جمل�س املحا�سبات يتعقب جميع م�صاريف الدولة بح�ساب مدقق؛ وملا لهم
غالبا .فهو
يف االقرتا�ض من الفوائد العمومية واخل�صو�صية لكونه من �أهل اململكة ً
يف احلقيقة ك�سب من مكا�سبهم ك�سائر الأمالك.
الدين املذكور يف كل �سنة،
وحينئذ ال يزاد على الأداء ال�سنوي �إال فائدة َّ
مث ًال �إذا كانت جملة املُ ْفترَ َ�ض مائة مليون فرنك بخم�سة يف املائة ،فالذي جتب
زيادته يف الأداء ال�سنوي خم�سة ماليني ،فتنتفع الدولة و�أهل اململكة يف �أحوال
ال�سيا�سة واملتجر باقرتا�ض املبلغ املذكور؛ ل�سهولة مواد العمران لهم ،وال يثقل
عليهم يف الأداء �إال املاليني اخلم�سة.
و�أما الفوائد املر َّتبة لأرباب الديون على املبالغ املقرت�ضة ،ف�إنها تختلف يف
القلة والكرثة بح�سب �سيا�سة كل دولة ،و�صحة معاملتها ،وح�سن �إدارتها ،ونحو
ذلك مما تعتربه �أرباب الديون ،فما كان من الدول بتلك املثابة خفف عنه �أرباب
الديون فوائد �أموالهم ،كدولة الإنكليز ودولة الفرن�سي�س.
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ف�إن الأوىل تدفع من اثنني ون�صف يف املائة �إىل ثالثة ون�صف ،والثانية من
�أربعة ون�صف �إىل خم�سة يف املائة فائدة ملن تقرت�ض منه� ،سواء كان من الأهايل �أو
من الأجانب؛ لأن �صحة معاملتهما وح�سن �إدارتهما كالكفيل بالدين.
ومن الدول ما تكون فائدة ديونه �ستة يف املائة ،ومنها ما تكون �سبعة ،ومنها
ما تكون ع�شرة ،ومنها ما ال طمع له يف االقرتا�ض �أ�صالً؛ حيث تكون معاملته يف
حيز ال�سقوط وعدم االعتبار يف �أنظار �أرباب الديون.
ففوائد دين كل دولة عنوان على ح�سن �إدارتها ومعاملتها .وبهذا التقرير
ُيعلم �أ�سباب وفوائد الديون الكثرية التي على دول �أوربا.
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القوة الع�سكرية الربية بدولة فرن�سا �سنة
جملة
اجلي�ش

ع�سكر
الرتي�س

خيالة
وطوبجية
ومهند�سون

�أمراء
وف�سياالت
11
90
70
180
172

523

610
967
360

357
365
662
3,645

8,696
515,037

4,389
515,037

100,221

100,221

66,007

66,007

15,443

15,443

24,172

24,172

24,561

24,561

2,961

2,961

758,953

542,924

205,843

10,186
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1861

�أ�صناف الع�سكر

ماري�شاالت
�أمراء حتت ال�سالح
ممن ذكر يف اليداك
�أمراء �ألوية حتت ال�سالح
ممن ذكر يف اليداك
ف�سياالت �إتاما جور اجلي�ش
ممنذكريفاحل�صون
ممن ذكر �شوا�ش و�أُنبا�شية يف
احل�صون
ف�سياالت يف اليداك
ف�سياالت يف الإدارة و�أطباء
ف�سياالت مبجال�س احلكم
الع�سكري
ع�سكر تري�س
خيالة اجلي�ش
طوبجية اجلي�ش
مهند�سون
جندرمرية وهم خيالة حلفظ
ّ
البلد
�ص َّناع الع�سكر
تالميذ مكتب الع�سكر
اجلملة
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ويف هذه املدة الأخرية طلبت الدولة من جمل�س وكالء العامة �إن�شاء قانون
جديد ،يف �صريورة جملة اجلي�ش وقت احلرب مليون نف�س ومائتي �ألف ،ومل
يزالوا يتفاو�ضون يف �ش�أن ذلك.
القوة البحرية بدولة فرن�سا �سنة
جملة البحرية

83

400

�أمراء البحر
وقبطانات

1866

�أ�صناف البحر

2

�أمريال يف مقام ماري�شال

17

وي�س �أمريال يف مقام �أمري �أمراء حتت ال�سالح

14

ممن ذكر يف اليداك

30

كنرت �أمريال يف مقام �أمري لواء

20

ممن ذكر يف اليداك

130

قبطان �أجفان يف مقام �أمراء �آاليات
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قبطانات فراقط يف مقام قائمي مقامات

825

يوزبا�شيه

1,200

�أني�س و�سبريان وتالميذ مكتب البحر

922

وم�صورون وتالمذة مكتب الإدارة
مهند�سون ّ

642

� َّأطباء و�أع�ضاء جمال�س احلكم

3,554

مكينجية و�ص َّناع

33,140

بحرية

24,797

ع�سكر البرَ ّ وال َع َملَة
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تابع القوة البحرية بدولة فرن�سا �سنة
جملة
املراكب
وبها مدافع

مراكب
قالع

فابورات بها قوة
خيل 105267
بالذنب
والعجلة

6230

266

1866

جملة �أمراء البحر
البحرية وقبطانات

�أ�صناف البحرية
واملراكب

حديد

39

1

36

2

�أجفان

72

18

37

17

فراقط

40

8

24

8

قرابط

12

12

�أبركة
97

�أفيزو

73

62

11

مراكب خفاف

79

30

49

مراكب حلمل
الأثقال

97

27

27
52

�شالوب كوتري
قوارب

52

4

4

131

306

بطرية ّعوامة

مراكب �صغار
حلرا�سة ال�شطوط
اجلملة
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عدد مراكب متجر الفرن�سي�س
طونالتة

�أ�صناف املراكب

عدد املراكب

910,729

14,738

مراكب قالع

73,267
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فابورات

983,996

15,065

جملة ذلك

دخل املجل�س البلدي بباري�س
ونعني بذلك املقادير املعينة مل�صالح باري�س لريى القارئ كيف ينمو عندهم العمران
فرنك
503,818

كان دخل املجل�س املذكور �سنة 1798

12,530,740

و�صار يف �سنة 1801

34,336,918

ويف �سنة 1811

41,654,360

ويف �سنة 1821

50,084,128

ويف �سنة 1831

60,494,058

ويف �سنة 1851

108,251,898

ويف �سنة 1859

202,554,092

ويف �سنة  ،1860ودخل يف هاته ال�سنة مداخيل طارئة
ويف �سنة 1864
ويف �سنة 1866

101,408,942
218,158,905
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فمن ت�أمل تدرج التفاوت بني هاته الأرقام يظهر له �أن خل�صو�ص مدينة باري�س
من الدخل ال�سنوي ما لي�س لكثري من املمالك ،وال يتوهم �أن ذلك نتيجة تثقيل
الأداء ملا �أن قاعدتهم يف توزيعه على وجه ال ي�ضر بالأ�صول امل�أخوذ منها متنع ذلك
كما تقدم ،و�إمنا ذلك من تزايد العمران وثروة ال�سكان ،والقليل من الكثري كثري.
ثم �إن ما تقدم من الأرقام يف بيان ما للأمة الفرن�ساوية من الرثوة ،وما لدولتها
من الدخل ،وكذا ما �سي�أتي من البيان ملا ذكر يف بقية ممالك �أوروبا ،رمبا ي�ستكرثه
تقدم من الأمم من الرثوة ،ولو ت�أمل ما حكاه
الناظر الذي ال خربة له مبا كان ملن َّ
املقريزي يف كتابه اخلطط عن جمابي م�صر زمن الفراعنة وزمن اخللفاء الرا�شدين،
وما حكاه � ًأي�ضا يف الكتاب املذكور ،وحكى ابن بطوطة مثله عن �سلطان الهند ،وما
حكاه ابن خلدون عن جمابي دولة بني العبا�س ببغداد ،ودولة الأمويني بالأندل�س،
وما حكاه غريهم من جهابذة امل�ؤرخني مما �أ�شرنا �إىل بع�ضه يف مقدمة هذا الكتاب،
لظهر له �صحة ما ن�سبناه �إىل الأمم الأوروباوية ،على �أنه تي�سر للأوروباويني من �أ�سباب
وبحرا
الرثوة والغنى ما مل يتي�سر لغريهم ممن تقدم ،ك�سهولة املوا�صلة بني املمالك ًّبرا ً
بوا�سطة الفابورات والطرق احلديدية وغريها ،وجودة �آالتها ،واجلمعيات املتجرية،
تقدم �شرحه.
والبانكات ،وغري ذلك من وجوه التمدن الذي َّ
وحم�صل جوابنا للمنكر هو ما �أجاب مبثله ابن خلدون؛ ملا َبينَّ َ مداخيل الدول
الإ�سالمية ،وخ�شي ا�ستكثار النا�س لذلك فقال:

269

يف الكالم على مملكة فرن�سا

269

«وال تنكرن ما لي�س مبعهود عندك وال يف ع�صرك �شي ًئا من �أمثاله ،فت�ضيق
حو�صلتك عن ملتقط املمكنات».
ا�ص �إذا �سمعوا �أمثال هذه الأخبار عن الدول ال�سالفة بادروا
فكثري من ا َخل َو ّ
بالإنكار ،ولي�س ذلك من ال�صواب؛ ف�إن �أحوال الوجود والعمران متفاوتة ،ومن �أدرك
منها رتبة �سفلى �أو و�سطى فال يح�صر املدارك كلها فيها.
ونحن �إذا اعتربنا ما ينقل �إلينا عن دولة بني العبا�س وبني �أمية والعبيديني،
وقابلنا ال�صحيح من ذلك والذي ال ن�شك فيه بالذي ن�شاهده من هذه الدول التي
هي �أقل بالن�سبة �إليها ،وجدنا بينهما بونًا؛ وهو ملا بينها من التفاوت يف �أ�صل قوتها
وعمران ممالكها.
فالآثار كلها جارية على ن�سبة الأ�صل يف القوة كما قدمناه ،وال ي�سعنا �إنكار
ذلك عنها؛ �إذ كثري من هذه الأحوال يف غاية ال�شهرة والو�ضوح ،بل فيها ما يلحق
بامل�ستفي�ض واملتواتر ،وفيها املعاين وامل�شاهد من �آثار البناء وغريه.
فخذ من الأحوال املنقولة راتب الدول يف قوتها �أو �ضعفها �أو �ضخامتها �أو
نق�صه عليك من هذه احلكاية امل�ستطرفة ،وذلك �أنه ورد
�صغرها ،واعترب ذلك مبا ُّ
للمغرب يف عهد ال�سلطان �أبي عنان من ملوك بني مرين رجل من م�شيخة طنجة
يعرف بابن بطوطة كان رحل منذ ع�شرين �سنة قبلها �إىل امل�شرق ،وتقلَّب يف بالد
العراق واليمن والهند ،ودخل مدينة دلهي حا�ضرة ملك الهند ،وهو ال�سلطان حممد
�شاه ،وات�صل مبلكها لذلك العهد ،وهو فريوز جوه ،وكان له منه مكان ،وا�ستعمله يف
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خطة الق�ضاء مبذهب املالكية يف عمله ،ثم انقلب �إىل املغرب ،وات�صل بال�سلطان �أبي
يحدث عن �ش�أن رحلته ،وما ر�أى من العجائب مبمالك الأر�ض ،و�أكرث
عنان ،وكان ّ
يحدث عن دولة �صاحب الهند ،وي�أتي من �أحواله مبا ي�ستغربه ال�سامعون،
ما كان ّ
فتناجي النا�س بتكذيبه.
ولقيت وزير ال�سلطان �أبي عنان �أبا منذر فار�س ابن ودرار البعيد ال�صيت،
ففاو�ضته يف هذا ال�ش�أن ،و�أريته �إنكار �أخبار ذلك الرجل ملَّا ا�ستفا�ض يف النا�س
تكذيبه ،فقال يل الوزير فار�سَّ �« :إياك �أن ت�ستنكر مثل هذا من �أحوال الدول ،مبا �أنك
مل تره فتكون كابن الوزير النا�شي يف ال�سجن.
وزيرا اعتقله �سلطانه ،ومكث يف ال�سجن �سنني َر َّبى فيها ابنه يف
وذلك �أن ً
ذلك املحب�س ،فلما �أدرك وعقل� ،س�أل عن اللُّحمان التي كان يتغذى بها ،فقال له
�أبوه« :هذا حلم الغنم» ،فقال« :وما الغنم؟» في�صفها له �أبوه ِب�ش َياتها( )1ونعوتها ،فيقول:
«يا �أبت تراها مثل الف�أر؟» فينكر عليه ويقول�« :أين الغنم من الف�أر؟!» وكذا يف حلم
الإبل والبقر؛ �إذ مل يعاين يف حمب�سه من احليوانات �إال الف�أر ،فيح�سبها كلها �أبناء
كثريا ما يعرتي النا�س من الأخبار كما تعرتيهم الو�ساو�س يف
جن�س الف�أر» وهذا ً
الزيادة عند ق�صد الإغراب ،كما قدمناه �أول الكتاب.

(�ِ )1ش َياتها :عالماتها( .م).
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فلريجع الإن�سان �إىل �أ�صوله ،وليكن مهيم ًنا على نف�سه ،وممي ًزا بني طبيعة
املمكن واملمتنع بطريق عقله وم�ستقيم فكرته ،فما دخل يف نطاق الإمكان قبله ،وما
خرج عنه رف�ضه.
حدا
ولي�س مرادنا الإمكان العقلي املُطلق؛ ف�إن نطاقه �أو�سع �شيء ،فال يفر�ض ًّ
بني الواقعات ،و�إمنا مرادنا الإمكان بح�سب املادة التي لل�شيء؛ ف�إ َّنا �إذا نظرنا �أ�صل
ال�شيء وجن�سه ،و�صنفه ،ومقدار ِع ِ
ظَمه وقوته� ،أجرينا احلكم من ن�سبة ذلك على
�أحواله ،وحكمنا باالمتناع على ما خرج عن نطاقه « .انتهى املراد منه بلفظه.

الباب الثالث

يف الكالم على مملكة �أنكلرتة
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخها

اعلم �أنه مل يعلم �شيء من احلوادث ُي�ستفاد منه حتقيق تاريخ �أنكلرتة قبل
ظهور جول �سيزاراي يوليو�س قي�صر ،الذي نزل بجي�شه مرتني يف تلك اجلزيرة،
حتى فتحها قبل ظهور امل�سيح  بخم�س وخم�سني �سنة ،وبعد ثالث و�أربعني
�سنة من امليالد امل�سيحي عاد الإمرباطور كلود �إىل ما كان عليه �سلفه قي�صر من
العناية بفتح املمالك ،وتبعه يف ذلك ورثته ،فاجتاز جي�ش الرومان اجلزيرة يف
مرورا ب�إغريكال �إىل �أن بلغ جبال
�سنة ثمان و�سبعني ثم يف �سنة خم�س وثماننيً ،
غرامبيان التي ت�شق �إ�سكو�سيا ،ومل تدخل تلك اجلزيرة بتمامها حتت طاعتهم.
ويف �سنة �إحدى ع�شرة و�أربعمائة خرج الإمرباطور هونوريو�س من الربيتانيا ،وترك
�أهلها غري قادرين على مدافعة �أمة البيكت ،فا�ستعانوا ب�أمة ال�ساك�سون ال�ساكنة
ب�شمال �أملانيا يف ذلك الوقت� ،سنة ثمان و�أربعني و�أربعمائة ،فلبت دعوتهم �سنة
ت�سع و�أربعني و�أربعمائة ،فت�أ�س�س بتعا�ضد الأمتني �أربع ممالك ب�أنكلرتة ،وهي
وو�سكْ �س و َك ْنت ،وذلك من �سنة خم�س وخم�سني و�أربعمائة
� ّأ�سكْ �س ُ
و�س ّ�سكْ �س ّ
�إىل �سنة �سبع وع�شرين وخم�سمائة ،ثم جاءت بعدهم �أمة الأجنل ،و�أ�س�سوا من
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�سنة اثنتني و�أربعني وخم�سمائة �إىل �سنة �أربع وثمانني وخم�سمائة ثالث ممالك
�أخرى ،وهي ا�ستنغليا ومر�سيا وديري مع برني�سيا.
وهاته املمالك �صارت متحدة حتت �سلطة �أغربت �صاحب �إ�سك�س� ،سنة
�سبع وع�شرين وثمامنائة ،ثم يف �سنة خم�س وثالثني وثمامنائة ت�صدت �أمة الدنيمرك
�إىل حماربة �أنكلرتة حتى خربوها ،ثم من �سنة �إحدى و�سبعني وثمامنائة �إىل ت�سعمائة
انت�صر على املذكورين �ألفرد الكبري ملك �أنكلرتة ،و�ألزمهم ال�صلح.
ثانيا،
ثم يف �سنة �إحدى وثمانني وت�سعمائة تغلب الدنيمرك على �أنكلرتة ً
و�أجل�سوا ملكهم �سيونون على تختها �سنة ثالث ع�شرة و�ألف ،ومل ترجع العائلة
الأ�صلية �إىل التخت املذكور �إال يف �سنة �إحدى و�أربعني و�ألف.
ثم يف �سنة �ست و�ستني و�ألف ا�ستوىل على اململكة املذكورة ِول َْيم الأول
دوك نورماندي ،و�أ�س�س اجلن�س اجلديد الذي جاء عقبه يف �سنة �أربع وخم�سني
ومائة و�ألف ،وهم جماعة البلنتجنات التي كانت م�سماة يف فرن�سا با�سم كونت
داجنو ،وهم من ذرية وليم املذكور من جهة الن�سوة.
و�أولهم هرني الثاين ،وه�ؤالء ت�سلطوا �إىل �سنة خم�س وثمانني و�أربعمائة،
ومن �أعظم احلوادث يف تلك املدة اجتماع خم�س �إياالت كبرية فرن�ساوية مع
الأنكليز ،بجلو�س هرني الثاين وحماربته لتوما�س َب َكت من �سنة اثنتني و�ستني
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ومائة و�ألف �إىل �سنة �سبعني ،وفتح �إرالندة �سنة �إحدى و�سبعني ،وحروب ر�شارد
كوردليون لفرن�سا ،من �سنة خم�س وت�سعني �إىل �سنة ت�سع وت�سعني ومائة و�ألف،
وظهور نظام ال�شرط الكبري امل�سمى مانيا كارتا� ،أ�سا�س كون�ستيتو�سيون الأنكليز
�سنة خم�س ع�شرة ومائتني و�ألف ،وقيام �سيمون دو مونفور كونت لي�سرت على هرني
الثالث� ،سنة ثمان وخم�سني ،وفتح مملكة �سكوتالند  -وهي �إ�سكو�سيا  -من �سنة
�ست وثمانني �إىل �سنة �أربع ع�شرة وثالثمائة و�ألف ،وحماربات فرن�سا املتجاوزة مائة
�سنة من �سنة �سبع وثالثني وثالثمائة و�ألف �إىل �سنة ثالث و�أربعمائة ،ثم احلروب
الأهلية الواقعة بني عائلتي يورك والنك�سرت امل�سماة حروب الوردتني ،املجلية عن
�سقوط العائلة امللكية من �سنة خم�سني و�أربعمائة �إىل �سنة خم�س وثمانني.
ويف ذلك الوقت ارتقت على تخت ال�سلطنة عائلة تودور ،التي تولدت من
ثاين فروع بيت امللك ،ويف �أيامها بلغت ال�سلطنة �إىل �أوجها ،وهي التي �أبدلت
املذهب الكاتوليكي باملذهب الربوت�ستانتي ،وممن �أعان على ذلك التبديل هرني
الثامن و�إدوارد ال�ساد�س وامللكة �إلزبث ،وذلك من �سنة ثالث وثالثني وخم�سمائة
و�ألف �إىل �سنة ثالث و�ستمائة و�ألف.
ثم يف ال�سنة املذكورة خلف امللكة �إلزبث جاك الأول ،الذي ابتد�أت به
عائلة �أل�ستوارد ب�أنكلرتة  ،وهو �أول من جمع املمالك الثالث� :أنكلرتة و�سكو�سيا
و�إرالندة يف مملكة واحدة ،و�سماها بريطانيا الكربى ،و�أراد ابنه �شارل الأول بعد
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واليته مبدة تغيري القوانني واال�ستبداد بالت�صرف ،فن�ش�أ من ذلك حروب بينه وبني
جمل�س البارملان ،وانت�صر عليه املجل�س ب�إعانة العامة ،و�ألقاه يف ال�سجن ،ثم حكم
عليه بالقتل كخائن للمملكة ،يف �سنة ت�سع و�أربعني ،ويف ذلك الوقت تكونت
رئي�سا
الربوبليك � -أي اجلمهورية  -ف�أخذ اجلرنال كرومول زمام اململكة ،وبقي ً
عليها مدة حياته با�سم احلامي� ،إىل �سنة ثمان وخم�سني ،ثم رجعت عائلة ال�ستوارد
�إىل امللك �سنة �ستني و�ستمائة ،لكن هفوات جاك الثاين �أن�ش�أت ثورة �سنة ثمان
وثمانني و�ستمائة التي بها �سقطت تلك العائلة باملرة.
وارتقى وليم الثالث من عائلة �أوراجن  -وكانت حتته بنت جاك الثاين -
ً
ملكا على تخت �أنكلرتة .وبهذه الثورة ت�أ�س�ست الدولة القانونية ب�أنكلرتة التي
�سبقت �سائر املمالك �إىل الكون�ستيتو�سيون بنحو قرن؛ فبها ت�أكد احرتام الذوات
واملكا�سب ،وظهور العدل يف الأحكام ،وعدم عزل احلكام ،وحتديد الأداء ومراقبة
�أحوال الدولة ،والتكلم يف ت�صرفاتها لدى املجال�س ،و�إمنا قلنا :ت�أكدت هاته الأمور؛
لأنها كانت موجودة عندهم قبل الثورة املذكورة منذ مدة مديدة يتوارثها الأبناء
وتقريرا.
عن الآباء ،فلم تزدها الثورة �إال تقوية ً
فاحلا�صل �أن ت�أ�سي�س القوانني احلامية حلقوق الرعية ب�أنكلرتة كان يف
القرن الثالث ع�شر ،ومن �سعادة الأمة الأنكليزية يف �أمورها الدنيوية معرفتها
ب�أمور ال�سيا�سة و�إدارة اململكة ،واقتدارها على معرفة ما ينبغي يف حماية حريتها
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وحفظ حقوقها ،و�إم�ضاء �شروطها؛ حيث �أوجدت يف ذلك القرن جمل�س البارملان،
�أي املفاو�ضة يف منا�ضالت ملوكهم ،والبارملان املوجود اليوم ٍ
باق على الكيفية
املت�أ�س�س عليها يف �أثناء القرن املذكور .وقد قال فرت�سكو الكن�شليري يف مدة هرني
ال�ساد�س ب�أنكلرتة �إن امللك على نوعني :ا�ستبدادي وقانوين ،والفرق بينهما �أن
امللك يف الأول يحكم على الأمة بنف�سه ،ويوظف عليهم الأداء بح�سب ما يظهر
له ،من غري �أن يبحث عن مقدرتهم ور�ضاهم ،ويف الثاين ال يت�صرف �إال ب�شريعة
وقانون ترت�ضيه الأمة لنف�سها.
وقد يقال �إن الثورة الأنكليزية ن�ش�أت عروقها يف القرون املا�ضية ،و�أظهرت
قوتها الأحوال والأو�ضاع القدمية التي كانت يف �سيا�سة اململكة ،والتبديل الواقع
من الثورة الدينية يف القرن ال�ساد�س ع�شر ،كما �أن ثورة �سنة ثمان وثمانني و�ستمائة
و�ألف كانت بد�سائ�س وليم الثالث ،الذي جل�س عقبها على تخت امللك ،و�أعانه
جدا التي كان عليها �سلفه امللك جاك الثاين ،الذي ال
عليها ال�سرية امل�ستقبحة ًّ
ب�صرية عنده ،وال �شفقة ،مع �أن املجل�سني � -أعني جمل�س اللوردات وجمل�س نواب
العامة  -كانا متفقني على تلك الثورة واخلروج عن طاعة امللك ،والأمة ب�أ�سرها
كذلك .ومن ذلك الوقت ظهر ح�سن التنظيمات ال�سيا�سية التي ا�ستقامت بها
�أمور �أنكلرتة الداخلية ،ومنت قوتها البحرية حتى ملكت امل�ستعمرات الكثرية يف
�سائر جهات املعمورة.
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حنـى بنت
ثم يف �سنة اثنتني و�سبعمائة و�ألف ا�ستولت بعد وليم الثالث َّ
جاك املذكور.
وا�ستدعت الأمة بعد موتها عائلة هانوفر �إىل امللك �سنة �أربع ع�شرة و�سبعمائة
و�ألف ،وهذه العائلة هي احلاكمة اليوم ب�أنكلرتة ،وقد ا�ستوىل منها خم�سة ملوك،
وا�سم امللكة امل�ستولية الآن فكتوريا .ويف مدة ه�ؤالء امللوك الأخرية فتحت كاندا
ب�أمريكا� ،سنة �ستني و�سبعمائة و�ألف ،ومت ذلك بعد حرب �سنة ثالث و�ستني
و�سبعمائة و�ألف ،و�ضاعت من �أيديهم املمالك املتحدة ب�أمريكا ،من �سنة �أربع
و�سبعني و�سبعمائة و�ألف �إىل �سنة ثالث وثمانني و�سبعمائة و�ألف ،ودخل الهند
حتت �سلطتهم �سنة �سبع وخم�سني و�سبعمائة و�ألف ،ومت ذلك بعد حروب انتهت
�إىل �سنة ع�شر وثمامنائة و�ألف ،وحاربوا نابليون الأول فرن�سا من �سنة ثالث
وت�سعني و�سبعمائة و�ألف �إىل �سنة خم�س ع�شرة وثمامنائة و�ألف .ويف مدة جورج
الرابع ابتدى تاريخ الع�صر اجلديد� ،أي تبديل ال�سيا�سة على الكيفية التي اختارها
نواب ال�شعب ،وذلك يف �سنة اثنتني وثالثني وثمامنائة و�ألف .ولنذكر �أ�سماء ملوك
�أنكلرتة على ترتيبهم يف امللك مرقو ًما ب�إزاء كل واحد منهم تاريخ واليته.
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�أ�سماء ملوك �أنكلرتة وتواريخ واليتهم
�سنة

827
836
858
860
866
871
900
925
941
946
955
957
975
978

�سنة

1013
1014
1016
1017
1036
1039
1041

1066

العائلة الأوىل ال�ساك�سونية

�أغربت
�أثلولف
�أثلبلد
�أثلربت
�أثلريد
�ألفرد الكبري
�إدوارد الأول القدمي
�أثل�ستان
�إدموند الأول
�أدرد
�إدوي
�إدغرد امللقب بالب�سيفك �أي ال�سليم
�صانت �إدوارد امللقب باملرتري �أي ال�شهيد
�أثلريد الثاين

العائلة الثانية ال�ساك�سونية والدامناركية

�س�ؤينون الدامناركي
�أثلريد املذكور
�إدموند الثاين امللقب بال�سك�سوين
كانوت الكبري دنيمركي
هارولد الأول دنيمركي
هاردي كانوت دامناركي
�إدوارد الكونف�سور �ساك�سوين
هارولد الثاين �ساك�سوين
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�سنة

1066
1087
1100
1135

�سنة

1154
1189
1199
1216
1276
1307
1327
1377
1399
1413
1422
1461
1483
1483

�سنة

1485
1509
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العائلة الثالثة من جن�س النورماند

وليم الأول امللقب بالفاحت
وليم الثاين امللقب بالأ�شقر
هرني الأول امل�سمى بوكلريك
�ستيفن دوبلوي

العائلة الرابعة من جن�س �أجنو البلنتجنات

هرني الثاين
ري�شارد الأول امللقب كور دليون� ،أي قلب الأ�سد ،وهو الذي حارب �صالح الدين بن �أيوب
عند افتكاكه لبيت املقد�س
جان �سانتري� ،أي الذي هو بال �أر�ض لأن �أباه مل ميلّكه �شي ًئا
هرني الثالث
�إدوارد الأول
�إدوارد الثاين
�إدوارد الثالث
ري�شارد الثاين
هرني الرابع
هرني اخلام�س
هرني ال�ساد�س
�إدوارد الرابع
�إدوارد اخلام�س
ري�شارد الثالث
هرني ال�سابع
هرني الثامن

العائلة اخلام�سة من بيت تودور
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�سنة

1547
1553
1553
1558

�سنة

1603
1625
1652
1652
1658

�سنة

1660
1685

�سنة

1689
1702

�سنة

1714
1727
1760
1820
1830
1837

�إدوارد ال�ساد�س
جان غري
ماريا
�إلزابث

العائلة اخلام�سة من بيت تودور

العائلة ال�ساد�سة من بيت �ستوارت

جاك الأول
�شارل الأول
فرتة مدة �سجن املذكور وقتله من � 1649إىل 1652
�أولور كرومول رئي�س اجلمهورية امللقب باحلامي
ري�شارد كرومول ابنه
�شارل الثاين
جاك الثاين

رجوع عائلة �ستوارت �إىل امللك

العائلة ال�سابعة من بيت �أوراجن و�ستوارت

وليم الثالث من بيت �أوراجن وماريا زوجته من بيت �ستوارت
ح ّنى
جورج الأول
جورج الثاين
جورج الثالث
جورج الرابع
وليم الرابع
فيكتوريا وهي امللكة الآن

العائلة الثامنة من بيت هانوفر
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الف�صل الثاين
يف و�صف مملكة الأنكليز وحتديد م�ساحتها

اعلم �أن اململكة الأنكليزية ت�شتمل على ثالث ممالك متحدة ،وهي �أنكلرتة
و�سكو�سيا و�إرالندة ،و�سميت بربيطانيا العظمى عند �إ�ضافة مملكة �سكو�سيا �إىل
�أنكلرتة  ،يف عهد جاك الأول �سنة ثالث و�ستمائة و�ألف ،وهما مت�صلتان يف �أكرب
جزر بريطانيا ،التي يبلغ طولها املمتد مما بني ال�شمال والغرب �إىل ما بني اجلنوب
وال�شرق ثمامنائة وثمانني كيلو مي ًرتا ،وعر�ضها يف جهة ال�شمال خم�سة و�سبعون
ومائتا كيلو ميرتٍ ،ويف الو�سط �أربعة وع�شرون ومائة كيلو ميرتٍ ،ويف اجلنوب ثمانية
وثمانون و�أربعمائة كيلو ميرتٍ ،وتك�سري �سطحها ت�سعة و�سبعون و�ستمائة وثالثون
مربع ،ويحدها �شما ًال و�شرقًا بحر ال�شمال ،وجنوبًا بحر
�أل ًفا ومائتا �ألف كيلو مي ٍرت ٍ
املان�ش الفا�صل بينها وبني فرن�سا ،وغربًا بوغاز �صان جورج وبحر �إرالندة.
هذا و�إن �أنكلرتة يف حد ذاتها تنق�سم �إىل اثنني وخم�سني كونتيا( ،)1منها
اثنا ع�شر لإمارة الغال.
( )1كونتيا :مقاطعة( .م).
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و�أما عدد �سكانها ف�إنه قد بلغ يف �سنة �إحدى و�ستني وثمامنائة و�ألف ع�شرين
نف�سا.
وخم�سا وع�شرين ً
مليونًا وواح ًدا و�ستني �أل ًفا و�سبعمائة ً
واجلبال بها قليلة �إال يف �إمارة الغال ،ويف الناحية ال�شمالية ،ومع هذا فلي�ست
�شاخمة؛ �إذ �أعالها �سناودون ،وهو ال يتجاوز �أل ًفا ومائتي ميرت ،و�أوديتها كثرية لكن
غالبها �صغري ،و�أكربها التام�س وال�سفرن ،والهومرب ،وهو متكون من الرتانت الأوز
ثم املدوي واملر�سي ،و�أودي �آفون ،والتي�س والدي ،والتني والدروانت .وهناك
بحريات قليلة يف الناحية ال�شمالية ،واخللج امل�صنوعة بها لتي�سري التوا�صل كثرية،
ولهم فيها �أربعة �أ�صول ين�سب كل واحد منها �إىل بلدة ،وهي ليفربول ومان�ش�سرت
ولندرة وبرمنغهم.
ثم �إن �إقليم �أنكلرتة كثري الرطوبات ،بارد ذو �ضباب ،ينبت به كثري من
تخمر بها البرية،
الثمار واحلبوب واخل�ضر ،ويوجد به الهبلون ،وهو ح�شي�شة الدينار ّ
ونباتات ي�ستخرج منها الدقيق ،و�أخرى ي�ستخرج منها الزيوت ،و�أما العنب فال
ينبت ب�أر�ضهم .ومراعيهم يف غاية اجلودة؛ ولذلك ح�سنت خيلها و�سائر موا�شيها،
وكرث ال�صيد يف غالب جهاتها ،وبالناحية الغربية من الإقليم املذكور �أجمة وا�سعة،
جدا وكذا مقاطع
ومزارعها كثرية ،ومقاطع الفحم احلجري واحلديد بها غنية ًّ
النحا�س والر�صا�ص والق�صدير.
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و�أما ال�صناعات فقد ات�سع عندهم نطاقها غاية االت�ساع ،ال �سيما �صناعة
اجلوخ والك ّتان و�سائر الأقم�شة ،ون�سج احلرير وال�صوف والكتان ،وغزل
القطن و�سبغه ،وا�ستخراج املعادن ،وا�صطناع الأ�سلحة و�آالت احلديد الالزمة
لل�ضروريات ،وا�صطناع ال�ساعات وامل�صوغ ،ودبغ اجللود ،وغ�سل الثياب بالآالت.
وبها طرق عظيمة اعتيادية ،وطرق كثرية حديدية ،وطول الذي مت منها
�سنة ثالث و�ستني وثمامنائة و�ألف ثمانية ع�شر �ألف كيلو ميرت و�سبعمائة وثمانية
و�سبعون كيلو مي ًرتا ويوجد �سلك التلغراف يف جميع جهات اململكة بكرثة� ،إال
�أننا مل نقف على ح�ساب طوله.
و�أمر التجارة بها يف غاية الرواج ،داخل اململكة وخارجها؛ بحيث �إن
جتاربهم ت�صل �إىل �سائر جهات املعمورة.
بهيجا ،ال ت�شبه جهة منها
منظرا ً
و�أما مملكة �سكو�سيا ف�إنها ُتبدي للناظر ً
الأخرى ،وناحيتها ال�شمالية �صعبة امل�سالك لكرثة اجلبال التي بها ،ويف الناحية
اجلنوبية منها مزارع منب�سطة خ�صبة ،والو�سط منها ت�شقه �سل�سلة من جبال
غرامبيان ،وال�شاطئ الغربي كله مت�صل مب�ستجزرات عديدة؛ حيث كانت مياه
تكون يف تلك اجلهة
البحر املحيط نافذة فيه ووا�صلة �إىل �أ�صول اجلبال؛ ولذلك ّ
عدد كثري من الغولف( )1ومن الباي( ،)2املعرب عنهما عندنا باجلون والدخلة .وبهاته
(	)1الغولف :اخلليج( .م).
(	)2الباي :اخلليج ال�صغري( .م).
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اململكة �أودية وبحريات كثرية ،وبها خليج كبري ي�سمى كليدونيان ،وا�صل بني بحر
ال�شمال وبحر �إرالندة .وهذا الإقليم بارد ويوجد بجباله مقاطع الر�صا�ص واحلديد
والفحم احلجري ،و�أنواع الرخام وبلور ال�صخر ،واحلجر اليماين( )1وبقية املعادن.
و�أمر الفالحة بها يف غاية االنتظام ،واملراعي كثرية خ�صبة؛ ولذلك كثرُ ت
خ�صو�صا الغنم ذا ال�صوف اجليد .و�أهل �سكو�سيا متقدمون يف �سائر
�أنعامها
ً
ال�صناعات ال �سيما علم الفالحة عند �أهل الأر�ض الب�سيطة.
ثم �إن مملكتها منق�سمة �إىل ثالثة وثالثني كونتيا ،وقد بلغ �أهلها يف �سنة
�إحدى و�ستني وثمامنائة و�ألف ثالثة ماليني وواح ًدا و�ستني �أل ًفا ومائتني وخم�سني
نف�سا.
ً
و�أما مملكة �إرالندة ف�إن موقعها بغرب �أنكلرتة منف�صلة عنها ببوغاز �صان
جورج وبحر �إرالندة ،وم�ساحة طولها املمتد من ال�شمال �إىل اجلنوب �أربعمائة
وخم�سون كيلو مي ًرتا ،وعر�ضها مائتان وثمانون كيلو مي ًرتا ،وتك�سري �سطحها يبلغ
�أربعة وثمانني �أل ًفا ومائتني و�سبعة وثالثني كيلو مي ًرتا مرب ًعا ،وعدد �أهلها يف �سنة
�إحدى و�ستني وثمامنائة و�ألف بلغ خم�سة ماليني و�سبعمائة و�أربعة و�ستني �أل ًفا
نف�سا.
وخم�سمائة وثال ًثا و�أربعني ً
(	)1احلجر اليماين :العقيق( .م).
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وهذه اململكة تنق�سم �إىل �أربع �إياالت ،وتنق�سم تلك الإياالت �إىل اثنني
وثالثني كونتيا ،و�أر�ضها يف غالب اجلهات منب�سطة كثرية الأودية ،وبها ثالثة خلج
كبرية ،ي�سمى �أحدها باخلليج الكبري ،والثاين باخلليج امللكي ،والثالث بخليج نيوري.
خ�صو�صا
وب�إرالندة عدد وافر من البحريات ،و�شطوطها يف غاية التعريج امل�ستح�سن،
ً
من الناحية التي بني القبلة والغرب؛ ولذلك ح�صلت هذه اململكة على عدة
مينات(� )1صاحلة لإر�ساء ال�سفن .و�أما املراعي اجليدة وم�ستنقعات املياه فكثرية بها،
و�إقليمها معتدل لكنه ندي �سريع التغري ،و�أ�صول النباتات التي بها ال�شعري والفوان(،)2
وهو نوع منه خمت�ص بالدواب ،والكتان والبطاطة بكرثة ،والقمح بقلة ،ويوجد بها
كثري من احليوانات ،وخيلها ال�صغار مرغوب فيها ،واملعز واخلنزير يوجدان فيها بكرثة،
وبها معدن الذهب والف�ضة ،والنحا�س والر�صا�ص ،واحلديد والفحم احلجري ،وحجر
الزرنيخ ،ومقاطع الكذان .و�أما ال�صناعات ف�إنها غري بالغة فيها مبلغها يف غريها ،وبها
من املواد قما�ش الكتان والقطن والأقم�شة الرقيقة.
و�أما اجلزر املوجودة بهذه املمالك فمنها اجلزر املجاورة للربيطانيا ،وهي ويت
ومان و�إنكل�سي.
واجلزر املتجمعة مثل جزر �إبريد وجزر �أوركاد وجزر �سيتالند �إلخ يحتوي
جميعها على �ألف و�ستة وع�شرين كيلو مي ًرتا مرب ًعا وقد بلغ �سكانها يف �سنة
�إحدى و�ستني وثمامنائة و�ألف مائة وثالثة و�أربعني �أل ًفا و�سبعمائة وت�س ًعا و�سبعني
نف�سا ،وقدر �سطح املمالك املذكورة بالتك�سري ثالث مائة �ألف وخم�سة ع�شر �أل ًفا
ً
( )1مينات :مواين( .م).
(	)2الفوان :العلف( .م).
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وت�سعمائة واثنان و�أربعون كيلو مي ًرتا مرب ًعا ،وقد بلغ �سكانها يف �سنة �إحدى و�ستني
نف�سا،
وثمامنائة ت�سعة وع�شرين مليونًا وواح ًدا وثالثني �أل ًفا ومائتني وثماين وت�سعني ً
وتختها مدينة لندرة املحتوية مبقت�ضى ما حترر يف ال�سنة املذكورة على مليونني
نف�سا.
وثمامنائة �ألف وثالثة �آالف و�أربع وثالثني ً
جزرا عديدة وم�ستعمرات،
ثم �إن للدولة الأنكليزية زيادة على جزر الربيطانيا ً
منها يف �أوروبا جزيرة اليغوالند يف بحر ال�شمال ،وجزر جر�سي وغرن�سي يف بحر
املان�ش ،وجبل طارق ب�أر�ض �إ�سبانيا ،وجزيرة مالطة وغوزو ببحر الروم ،وجملة
�سكان الأماكن املذكورة ثالثمائة و�سبعة وثمانون �أل ًفا وخم�سمائة وثالث
نف�سا ،ولها يف �آ�سيا غالب �أر�ض الهند ،من غربي الغاجن وجزيرة �سيالن،
وع�شرون ً
ويف �شرقي الغاجن مملكة �أ�سام و�أركان وممالك �أخرى ،ولها يف ال�صني جزيرة هنكونغ
وبلدتها ،ولها يف جزيرة العرب مدينة عدن ،ويف بوغاز باب املندب جزيرة برمي،
وجملة �سكان ما ذكر � -أي ممالك الأنكليز يف �آ�سيا  -مائة و�سبعة وثمانون مليونًا
نف�سا ،فمن ذلك يف الهند
ومائة و�سبعة وع�شرون �أل ًفا وثمامنائة وخم�س و�سبعون ً
مائة وخم�سة وثمانون مليونًا وثالثمائة و�سبعة ع�شر �أل ًفا وثمامنائة وخم�س ع�شرة
نف�سا ،والذين منهم حتت حكم الأنكليز مائة وخم�سة وثالثون مليونًا وثالثمائة
ً
نف�سا ،والباقي وقدره ت�سعة و�أربعون
وت�سعة و�ستون �أل ًفا وخم�سمائة وثمان و�ستون ً
نف�سا ،مق�سوم حتت
مليونًا وت�سعمائة وثمانية و�أربعون �أل ًفا ومائتان و�سبع ع�شرة ً
�سنويا
ملوك طوائف لها نوع ا�ستقالل يف �إدارتها الداخلية ،وت�ؤدي للأنكليز �أداء ًّ
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من املال ،وللدولة املذكورة يف �إفريقيا موا�ضع يف �سينغال ويف غنيا وجزر موري�س
�صانت الآن ،وجزيرة �أ�سا�سنيون وم�ستعمرات ر�أ�س الرجاء ال�صالح ،ومراكز يف
جزيرة مدغ�سكار ،و�سكان جميعها � -أي ما ب�إفريقيا  -ت�سعمائة �ألف و�أربعة ع�شر
نف�سا .ولها ب�أمريكا الربيطانيا اجلديدة ،املحتوية على
�أل ًفا وثالثمائة و�أربع و�ستون ً
كندا وبرنزويك اجلديد ،و�سكو�سيا اجلديدة والبرادور ،وجزيرة الأر�ض اجلديدة،
وعدة بلدان �أخرى كائنة غربي ما ذكر .ولها �أرا�ض وجزر يف ناحية القطب
ال�شمايل ،واجلزر امل�سماة بالأنتيل ال�صغار ،وجزيرة جامايك وغيان الأنكليزية
وجزر ماجالن ،وجملة �سكان جميعها � -أي ما ب�أمريكا  -ثالثة ماليني ومائتان
نف�سا ،ولها يف الأوقيانية  -وهي
وت�سعة وت�سعون �أل ًفا وخم�سمائة وثالث و�ستون ً
جزر الأوقيانو�س� ،أي البحر املحيط  -ال�شطر ال�شرقي من �أ�سرتاليا وعدة جهات
من ال�شاطئ الغربي ،وجزيرة تزمانيا وجزر نيو زيالند �أي زيالندة اجلديدة ،وجزر نور
فولك ،وجملة �سكانها مليون وثالثمائة وثمانية وخم�سون �أل ًفا وثالثمائة و�إحدى
نف�سا .ولها ممالك جديدة بجنوب �إفريقيا ،كمدينة الغو�س متلكتها �سنة
وثمانون ً
وويدا (بت�شديد الدال) ،وعدة جزر �صغرية.
�إحدى و�ستني وثمامنائة و�ألفّ ،
واعلم �أن من هذه املمالك ما هو غري معترب يف حد ذاته لكنه بوا�سطة كونه
جدا؛ حيث � َّإن بوارج الأنكليز
حربيا وم�أوى لل�سفن عند احلاجة معترب ًّ
مرك ًزا ًّ
ميكنها بوا�سطة تلك املمالك �أن جتول بجي�شها يف �سائر �أقطار الأر�ض ب�سهولة.
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فاحلا�صل �أن جملة رعايا �أنكلرتة يف �أق�سام الكرة اخلم�سة ،بلغت يف �سنة
�إحدى و�ستني وثمامنائة و�ألف مائتني وع�شرين مليونًا وثالثمائة وثمانية �آالف
نف�سا ،وذلك �أكرث من خم�س �سكان املعروف من الكرة
وت�سعمائة و�أرب ًعا و�أربعني ً
الآن.

الف�صل الثالث
يف بيان التنظيمات ال�سيا�سية ب�أنكلرتة

اعلم �أن الكون�ستيتو�سيون الأنكليزي  -كما �أ�شار �إليه لورد بروغم  -لي�س
ب�سيطًا ،بل هو مركب من مالحظة �أمور نا�شئة عن تركب الدولة الأنكليزية من
الأ�صول الثالثة التي ال تخلو دولة ملكية عن واحد منها ،وذلك �أن الدولة �إما �أن
تكون �أوتو كراتيك �أي ا�ستبدادية� ،أو �أري�ستو كراتيك� ،أي زمامها بيد الأعيان،
�أو دميوكراتيك �أي �أمرها بيد العامة .وال �شك �أن كل واحد من هاته ال�صور
يف حد ذاتها ال تكفي حلفظ حقوق الأمة وال حل�سن الإدارة؛ فلذلك ت�أ�س�س
الكون�ستيتو�سيون الأنكليزي على الأ�صلني املتقررين بني الدول الأوروباوية،
وهما� :أن ينوب عن القوة ال�سلطانية جمال�س م�ستقلة يف ت�صرفها ،و�أن ال مت�ضي
�أحكامها �إال مبوافقة امللك لها ،و�أما ما يعر�ض للكون�ستيتو�سيون املذكور من مزيد
القوة وال�ضعف ف�إمنا ذلك من اختالف عاداتهم وتبدل �أوقاتهم؛ �إذ مل يكن
�صادرا يف �أ�صله عن
الكون�ستيتو�سيون عندهم � ًأمرا
�سيا�سيا متف ًقا عليه ،ومل يكن ً
ًّ
�إمالء وروية و�إعمال للقواعد العملية كما فعله الفرن�ساويون ،بل هو نتيجة مالحظة
�أحوال وعادات كما �أ�شرنا �إليه .وقال دوك ديان الذي  -كان �أمب�شدور فرن�سا
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بلندرة � -إن الكون�ستيتو�سيون الأنكليزي م�ستجمع من القوانني القدمية واجلديدة،
وال يخلو من نوع ارتباك؛ �إذ قد يوجد فيه حكمان متناق�ضان يف نازلة واحدة ،ب�أن
ي�صدر حكم جديد فيها قبل �إبطال الأول وتركه؛ مبقت�ضى حب الأمة للتمدن مع
احرتامهم لعاداتهم القدمية.
ثم �إن مبد�أ تاريخ الكون�ستيتو�سيون الأنكليزي من وقت انعقاد ال�شرط
الكبري ،الذي عر�ضه جماعة البارونات على امللك جان �سانتري ،و�ألزموه بت�صحيحه
و�إم�ضائه ،وذلك يف التا�سع ع�شر من يونية �سنة خم�س ع�شرة ومائتني و�ألف،
ومنه قوله يف الف�صل الثاين�« :سوغنا ل�سائر رعايانا يف مملكتنا الأنكليزية ،علينا
وعلى ورثتنا �إىل الأبد ،جميع احلرية الآتي �شرحها ،ليملكوها و�أعقابهم منا ومن
�أعقابنا» .ويف الف�صل الرابع ع�شر منه يقول« :ولرتكيب املجل�س العمومي مبملكتنا
للمفاو�ضة يف توظيف الأداء على النا�س جنمع جماعة الأر�شفاك والأفاك� ،أي
ر�ؤ�ساء الأ�ساقفة ،وهم من �أهل اخلطط الدينية والأبي ،وهم ر�ؤ�ساء الأديرة التي بها
الرهبان ،والكونت والبارونات الكبار ،با�ستدعاء منا مبكاتبة كل �شخ�ص بانفراده،
وبوا�سطة ر�ؤ�ساء متوظفي الدولة جنمع املتوظفني الذين لنا عليهم الأمر» .ويف
الف�صل اخلام�س ع�شر منه يقول« :ونفعل مثل ذلك فيما �إذا �أردنا و�ضع الإعانة
على مدينة لندرة ،مع بقاء احلرية القدمية للمدينة املذكورة وحرية عاداتها» .ويف
الف�صل الثاين والع�شرين منه يقول« :جمل�س الأحكام العمومية الكبري ال يلزم
يف امل�ستقبل انتقاله �إىل حيث ننتقل بل ي�ستقر باملحل املعني له» .ويف الف�صل
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اخلام�س والع�شرين منه يقول« :املكرتي لأر�ض �أحد الأعيان الذين كانوا ميلكون
الأرا�ضي مبا عليها ال يغرم ما ًال ملجرد هفوة �صغرية وال كبرية� ،إال بح�سب اجلناية
و�إذا مل يكن للجاين ما يزيد على مقدار املعي�شة ال�ضرورية فال ي�سوغ �إغرامه و�إذا
تعلقت اجلناية بالباعة ال�سوقية فال ي�سوغ �أن مت�س ر�ؤو�س �أموالهم وال �أن تعطل
حركاتهم» .ويف الف�صل ال�ساد�س والع�شرين يقول�« :إن �أرباب الفالحة �سواء
كانوا حتت �سلطتنا �أو حتت �سلطة �أرباب الأمالك ال ت�ضرب عليهم الغرامة عند
�صدور الذنب �إال بقدر طاقتهم وال يعطون عن خدمة �أرا�ضيهم وال تلزم الغرامة
نف�سا من اجلريان الذين تر�ضى �شهادتهم وميينهم» .ويف
�إال ب�شهادة اثنتي ع�شرة ً
الف�صل الثامن والثالثني منه يقول« :لي�س لأحد من جماعة الأبي والكونت وال
غريهم من �ضباطنا �أن ي�أخذ على وجه الغ�صب خي ًال �أو كراريط حلمل �أثقالنا �إال
بدفع القيمة املعتادة» .ويف الف�صل الثالث والأربعني منه يقول« :ويكون القي�س
والكيل والوزن يف �سائر بلدان اململكة مبعيار واحد وهو املوجود مبدينة لندرة»
ويف الف�صل الثامن والأربعني يقول« :ال مي�سك �أحد من النا�س وال ي�سجن �أو
ي�ؤخذ منه �شيء مما ميلكه وال يعطل �شيء من عاداته وحريته وال يخرج عن ذمة
القوانني وال ينفى من �أر�ضه وال مي�س مبا ينايف احلرية ب�أي وجه كان ونحن ال نكون
عليه وال ن�أمر ب�سجنه �إال �أن ي�صدر ذلك حكم مبقت�ضى قانون البالد املتقرر لدى
املجال�س» .ويف الف�صل التا�سع والأربعني منه يقول« :ال مننع �أح ًدا ح ًّقا له وال نبيع
حكما» .ويف الف�صل الثاين واخلم�سني يقول« :كل �أحد
عليه �شي ًئا وال نعطل دونه ً
من مملكتنا يرخ�ص له يف ال�سفر واخلروج من اململكة متى �شاء ويف الرجوع �إليها
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ترخي�صا مطل ًقا بدون �أن يخ�شى من ًعا يف ذلك من �أحد كان ال�سفر يف الرب �أو يف
ً
البحر وعليه �أن ال يحيد عما يجب عليه من طاعتنا».
ويف �سنة ثمان وخم�سني ومائتني ومائتني و�ألف تقرر ال�شرط الكبري بالقانون
امل�سمى تقرير �أوك�سفورد ،وهي بلدة ب�أنكلرتة ،ال�صادر عن �إمالء �أربعة وع�شرين
بارونًا يف �أول اجتماع لهم بلندرة ،يف جمل�س املفاو�ضة الذي لقبوه بالبارملان،
ويحتوي التقرير امل�شار �إليه على �أ�شياء ،منها �أن البارونات هم الذين ي�سمون
حكام النوازل يف كل �سنة كما ي�سمون ناظر اخلزنة ،وال�شان�سلر وهو رئي�س الكتبة،
و�شاهد الدولة ،وغريهما من متوظفي اململكة ،ومنها �أن تكون حتت نظرهم حرا�سة
ق�صور امللك ،ومنها �أن البارملان يجتمع ثالث مرات يف ال�سنة يف فرباير ويونية
مركبا من اثني ع�شر بارونًا للح�ضور
و�أكتوبر ،ومنها �أن ي�سمى كوم�سيونًا م�ؤب ًدا ً
يف البارملان ليتفاو�ضوا مع جمل�س امللك يف �سائر الأمور ،ومنها �أن يعني �أربعة من
الكفاليريية يف كل كونتي لتلقي ما ع�سى �أن يحدث من ال�شكايات بالأعيان،
ونحوهم من متوظفي امللك ،ويعر�ضون ذلك على الربملان يف �أول جل�سة له.
ثم يف �سنة �أربع و�ستني ومائتني و�ألف اجتمع البارملان �أول مرة ،وكان
فيها تا ًّما؛ �إذ مل يكن تركّ به من الأعيان والقرناء فقط بل كان معهم وكالء
الكونتي والبورغ� ،أي وكالء الإياالت والقرى ،حتى �إن ماكويل امل�ؤرخ عبرّ عن
هذا االجتماع بوقت متام تكوين الأمة الأنكليزية يف احلقيقة ،وظهور �أخالقهم
اخل�صو�صية املحفوظة فيهم من ذلك العهد ،ومن ثم ُع ّد �آبا�ؤهم �سكان جزيرة
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أي�ضا
ح�سا فهم منقطعون عنهم � ً
ِح ًّ�سا ومعنى� ،أي كما �أنهم منقطعون من غريهم ًّ
يف �سيا�ستهم وعاداتهم .وظهرت فيهم من ذلك الوقت مزايا الكون�ستيتو�سيون؛
ف�إنه وقع فيه بعد ذلك تغيري كبري ،فهو �أح�سن ما عا�شت عليه �أمة كبرية عدة قرون.
ومما ن�ش�أ يف ذلك الوقت اجتماع جمل�س الكومون� ،أي نواب الإياالت الذي
ن�سج على منوالهم فيه �سائر الأمم ،ويف مدة امللك �إدوارد الثالث افرتق املجل�سان
اللذان كانا جمتمعني قبل ذلك الوقت ،ثم يف مدة ري�شارد الثاين رخ�ص لنواب
الأهايل �أن ينظروا يف �أمر الدخل واخلرج ،ويف مدة هرني الرابع ظهر �شرط �سنة
�ست و�أربعمائة و�ألف ،الذي حجر على امللك �أن يت�صرف بدون موافقة جمل�س
م�ؤبد يحلف �أع�ضا�ؤه بالربملان على املحافظة على �سائر قوانني الكون�ستيتو�سيون.
ثم يف مدة حروب الوردتني من �أيام ملك عائلة تودور امل�ستبد �ضعفت
�سلطة جمل�س البارملان ،حتى �صار يقنع من الغنيمة مبجرد البقاء.
ثم يف مدة �ستوارت ارتفع �ش�أنه ،وخرج من ربقة العبودية التي بقي فيها
لتقدم �سلطة امللك بعد منازعات �شديدة� ،أر�سى احلال فيها على هدم
مدة طويلة؛ ّ
تلك ال�سلطة اال�ستبدادية.
ثم بعد ذلك دخل �أمر اململكة يف قب�ضة كرومول ،الذي بدد �شمل البارملان
يف �سنة ثالث وخم�سني و�ستمائة و�ألف ،ثم جتدد احرتامه يف مدة �شارل الثاين،
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ثم جتددت املحاربة بينه وبني ال�سلطة امللكية يف مدة جاك الثاين ،و�أجلى الأمر
أي�ضا �سنة ثمان وثمانني و�ستمائة و�ألف.
فيها عن �سقوط القوة امللكية � ً
ثم �إن البارملان �أعطى تاج امللك وليم دوراجن ،ويف الرابع والع�شرين من فرباير
�سنة ت�سع وثمانني و�ستمائة و�ألف جتدد مبعاري�ض القوانني �أ�سا�س الكون�ستيتو�سيون
الأنكليزي املوجود الآن بالتمام.
و�شروطه الأ�صلية هي �أنه ال عربة بالقوة امللكية التي ي�ستند �إليها يف
الإلزامات والتوقيفات بدون موافقة البارملان ،وال ين�سخ �شيء من القوانني �أو يوقف
العمل به ،وال ي�سوغ تعيني �شيء من الأداء خل�صو�صية امللك �أو مل�صلحة اململكة
بغري موافقة البارملان� ،أو بكيفية مغايرة ملق�صده ،و�أن كل �شخ�ص من �آحاد النا�س
له �أن يعر�ض على امللك مطلبه بنف�سه ،وال يعوقه �شيء عن ذلك ،وال ي�سوغ �أخذ
الع�سكر وال بقا�ؤه يف اخلدمة بدون موافقة البارملان ،و�أن انتخاب �أع�ضائه يكون من
الأهايل مبقت�ضى اجتهادهم ،بدون منافاة حلريتهم ،وال تعطل حرية املفاو�ضة بني
العامة فيما يقع به ،وال يلزم �أحد بو�ضع مال على جهة ال�ضمان �إىل متام اخل�صومة،
وال ي�ضرب عليه غرامة ت�شق عليه ،وال يعاقب بعقاب �شديد �أو غري معتاد ،وينبغي
�أن ي�شهر للنا�س �أ�سماء �أمناء احلكم الذين يقع عليهم االختيار ،كما ينبغي �أن
يكون اختيارهم على �أمت وجه ،والأمناء الذين ي�ستفتون يف مرتكب جناية كبرية
ينبغي �أن يكونوا من �أ�صحاب الأمالك ،ينبغي املحافظة على اجتماع البارملان
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لإ�صالح جميع ما ي�شتكي منه ،وتغيري ما يلزم تغيريه من القوانني وحفظ الباقي
عن طروق اخللل.
كما � ّأن �صك القانون الذي يبني �شروط وراثة التاج ي�شتمل على ال�شروط
الآتي بيانها ،وهيَّ � :أن كل �شخ�ص ي ّتحد بكني�سة رومية� ،أو يتزوج بباباوي� ،أو
بباباوية� ،أي يكون على مذهب الكاتوليك ،ي�سقط حقه من امللك ،وال ميكن
من �أن ميلك التاج �أب ًدا� ،أو يرثه وال تكون بيده �إدارة الدولة ،و�إذا وقع ذلك ونزل
فالأمة ال تكون مطالبة بطاعته ،ويرجع التاج �إىل �أقرب وارث.
ثم �إنهم بعد مدة قليلة اقرتعوا يف �صك القوانني على املقدار الذي ترخ�ص
فيه القمرة للدولة من الع�سكر الذي يبقى حتت ال�سالح يف كل �سنة.
ثم يف دولة اململكة حتى اقرتع بالبارملان على معرو�ض يف قبول عائلة هانوفر
للملك ،من ف�صوله �أن كل من يرث التاج الأنكليزي يف امل�ستقبل ال بد �أن يدخل
حتت قيود اعتقادات الكني�سة الأنكليزية طبق ما تقرر يف القوانني ،و�إذا نقل التاج
�إىل �أحد غري مولود ب�أنكلرتة فال تكون الأمة الأنكليزية مدافعة عن ملك �أو �أر�ض
غري راجعني �إىل التاج الأنكليزي بدون موافقة البارملان ،وال ميكن ملن ميلك التاج
يف امل�ستقبل �أن يتوجه خارج �أر�ض �أنكلرتة و�سكو�سيا و�إرالندة� ،إال ب�إجازة من
القمرة .وجميع نوازل الإدارة التي يجب عر�ضها على جمل�س امللك امل�سمى
باملجل�س اخلا�ص يجعل تقرير فيما وقع فيها من االنف�صال م�صحح ممن ح�ضر من
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الأع�ضاء ،وكل من ولد خارج �أنكلرتة و�سكو�سيا و�إرالندة وخارج بلدان �سلطة
ع�ضوا يف املجل�س اخلا�ص ،وال يف �أحد املجل�سني امل�شار
اململكة ال ميكن �أن يكون ً
بتف�ضلِ امللك� ،إال �أن يكون �أحد
�إليهما ،ولو �أخذ عقد اجلن�سية باال�ستحقاق �أو ُّ
�أبويه من الأنكليز ،وال ي�أخذ رتبة ما �أو توكل لأمانته وظيفة مدنية �أو ع�سكرية ،وال
يعطى �شي ًئا من �أر�ض التاج على وجه الهبة والعطية ،وال ينتفع �أحد بكتب �أمان،
ولو ختم بالطابع الكبري� ،إذا كان �صدور ال�شكاية منه من البارملان.
ومن �أجل ما ذكر من الأمور ومعاري�ض الرتاتيب وللقوانني التي �سي�أتي
الكالم عليها ،انق�سمت القوة احلكمية بني امللوك والبارملان.

الف�صل الرابع
يف قوة التنفيذ

اعلم �أن قوة التنفيذ بيد امللك؛ فهو الذي ينفذ القوانني بوا�سطة وزرائه ،و�أن
تاج الربيطانية العظمى ينتقل بالوراثة ،يرثه الأكرب فالأكرب من ال�سل�سلة الواحدة
من العائلة على ترتيبهم يف الوالدة ،مبعنى �أنه ينقل من الأب �إىل االبن البكر
وهكذا ،ويتقدم الذكر على الأنثى �إذا كانا يف درجة واحدة ،مثل الأخ ال�صغري
يتقدم على �أخته الكبرية ،ويلقب ملك �أنكلرتة با�سم الري.
وهذه طالعة �أوامره :فالن بنعمة اهلل ملك اململكة املتحدة من الربيطانية
حماميا عن العقيدة ،ومن حيث كونه رئي�س الكني�سة يختار
الكربى و�إرالندة ً
ين�صب
كرباء الديانة ،وي�أمر بجمع ديوان الأ�ساقفة ،ومن حيث كونه رئي�س اململكة ِّ
وبحرا ،و�سائر �ألقاب ال�شرف واملقامات
الوزراء ومينح �سائر الوظائف الع�سكرية ًّبرا ً
والنيا�شني ،وغري ذلك من �أنواع اجلزاء يف الأمور املدنية واجلندية ،ويرخ�ص
يف قبول عالمات التمييز املعطاة من ملوك الأجانب ،وير�سل ال�سفراء ،ويقبل
�سفراء الدولة الأجنبية ،وي�ستعني بكافة �أهل اململكة على ما يهم اجلميع ،وي�شهر
احلرب ،ويعقد ال�صلح ،وي�ضرب ال�سكة ،ويعطي مكاتيب اجلن�سية الأنكليزية،
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ويعفو عن اجلناة ونحوهم .وهذه الأمور و�إن كانت كلها راجعة ل�سلطة امللك ب�أ�صل
اال�ستحقاق ف�إنها متوقفة على �إجازة الوزراء ،من حيث �إنهم مطالبون بت�صرفات
الدولة عند البارملان؛ ولذلك ال يبدي امللك � ًأمرا حتى ي�ست�شري وزراءه.
ثم الوزراء ال ميكن بقا�ؤهم يف الت�صرف �إذا مل يكن غالب �أع�ضاء املجل�س
مواف ًقا ل�سيا�ستهم ،وهو معنى م�س�ؤولية الوزراء ،و�صورة موافقة املجل�س يف ذلك
�أن تعر�ض على �أع�ضائه �سائر النوازل الداخلية واخلارجية .وذلك من حقوقه ،كما
�أن له �أن ي�س�أل الوزراء عما يظهر له متى �شاء �أو يقدح يف �سريتهم ،وعلى الوزراء
اجلواب ،فين�ش�أ عن ذلك جمادلة باملجل�س بني القادح واملدافع ،ف�إذا اتفق غالب
املجل�س بعد ت�أملهم يف النوازل وجواب الوزراء عما ورد على �سريتهم يف �إدارة
اململكة من القدح ،مل يبق للملك  -واحلالة ما ذكر � -إال �أحد �أمرين� :إما تبديل
الوزراء �أو �إغالق املجل�س ،على �شرط �أن يعيد الأهايل االنتخاب ،ف�إذا انتخبوا
غري الوكالء الأول ممن يعرف باللني وامل�ساعدة للدولة ،دلَّ ذلك على ر�ضاهم
ب�سريتها ،فيبقى الوزراء حينئذ على خططهم ،و�إذا اختاروا الوكالء الأول من هو
مثلهم يف املعار�ضة دل ذلك على عدم ر�ضاهم بها ،ووجب حينئذ خروج الوزراء
من اخلطة.
أي�ضا �أن ّيدعي على �أحد الوزراء �أو على جميعهم
ومن حقوق املجل�س � ً
موجبا لذلك ،فيكون ف�صل النازلة باملجل�س الأعلى �أي جمل�س
باخليانة �إذا ر�أى ً
اللوردوات ،ومنها �أن ميتنع من �إعطاء املال والع�سكر للحرب التي يراها امللك �إذا
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مل ير فيها فائدة للأمة؛ لأن ترتيب الأداء واخلدمة الع�سكرية �أمر �سنوي ال بد من
جتديد القانون فيه كل �سنة.
قلت :فبهذه القوانني ح�صل للأمة الأنكليزية من املعارف والعمران و�أنواع
التمدن ما �صارت به جزيرتهم ك�أح�سن الب�ساتني ،بعد �أن كانت �صخرة يف البحر
ال عمران بها ،وما ا�ستولوا به على ُخم�س �سكان الكرة كما هو م�شاهد بالعيان ملن
له اطالع على اجلغرافيا.
ثم �إن الوزراء ينتخبهم امللك من �أع�ضاء املجل�سني ،ويقع االختيار بالتعيني
لرئي�س الع�صبة التي تنحاز �إليها �أكرثية القمرة ،وهذا الرئي�س يتلقب بالوزير
الأول ،وهو الذي يعني بقية الوزراء من �أعيان الع�صبة املذكورة ،ويعر�ض ذلك
على موافقة امللك؛ ف�إن مل يوافقه عليهم امتنع من قبول الرئا�سة؛ لأن امل�س�ؤولية
�إذا وقعت يف �إدارة �أحدهم ت�شمل جميعهم� ،إذ العهدة عليهم كلهم يف ح�سن
الإدارة ،فبال�ضرورة ميتنع من قبول اخلدمة مع من ال يتفق بكفاءاته.
هذا ويوجد يف �سيا�سة اململكة ع�صبتان ،وهما هويغ وتوري ،فالأوىل حزب
التقدم وتو�سيع دائرة احلرية ،والثانية املحافظة على الأ�صول القدمية ،فالوزراء
وغريهم من �أهل اخلطط املعتربة يكونون من �أحد احلزبني من غري م�شاركة احلزب
الآخر له ،و�إذا �سقطت الوزارة �أمام البارملان لأجل نازلة �سيا�سية �أو كان �أحد
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�ضدا لها ،وظهر بالقرعة عدم ر�ضاهم بت�صرفها ،ف�إن رئي�س الوزراء يت�أخر
املجل�سني ًّ
عن اخلدمة ،وا�ستعفا�ؤه ي�ستلزم ا�ستعفاء رفقائه.
�صورة تركيب الوزارة :لورد اخلزانة ،وهو وزير املال يكون يف الغالب
هو الوزير الأكرب ،ثم لورد رئا�سة املجل�س اخلا�ص ،ثم اللورد ال�شان�سلر الكبري،
و�شان�سلر الأ�شيكي ،وناظر الأمور الداخلية ،وناظر الأمور اخلارجية ،وناظر
أي�ضا ،وناظر احلرب ،وناظر �أمور الهند ،وي�ضاف �إىل ه�ؤالء
امل�ستعمرات اخلارجية � ً
الأع�ضاء الت�سعة الذين هم وزراء عدة �أ�شخا�ص من متوظفي الدولة ،ثم �إن
جراية �أع�ضاء الوزارة تختلف باختالف خططهم ،من خم�سني �ألف فرنك �إىل
مائتني وخم�سني �أل ًفا يف ال�سنة .والوزارة تت�صرف حتت �أمر امللك يف �أمور اململكة
الداخلية واخلارجية املتعلقة مبوا�صالتهم مع الدول الأجنبية ،بدون خروج عن
حدود البارملان كما تقدم.

الف�صل اخلام�س
يف كيفية ا�ستنباط الأحكام القانونية

اعلم �أن ا�ستنباط الأحكام ببالد الأنكليز من ت�صرف امللك والبارملان،
الذي هو عبارة عن جمل�س اللوردوات وجمل�س وكالء العامة ،واجتماعهم يكون
يف الوقت الذي يعينه امللك من �أيام ال�سنة ،وال ي�ؤاخذ �أع�ضاء البارملان مبا ي�صدر
منهم من الأقوال يف كلتا القمرتني ،كما ال ي�ؤاخذ �صاحب املطبعة مبا ي�شيعه من
ذلك وغريه يف الورقات اليومية ،ولكل واحد من الأهايل �أن يعر�ض على البارملان
ما يبدو له يف �أي �أمر كان ،وانتهاء جل�ساته يكون ب�إذن امللك ،واجلرناالت تطبع
�سائر املفاو�ضات بدون �إخالل ب�شيء منها.
وقمرة اللوردوات ترتكب من الأكلريو�س ،وهم �أهل الكني�سة ،والنوبلي�س
وهم الأعيان ،ومن هذا الرتكيب يتولد طائفتان من اللوردوات ،وهما القرناء
الروحية والقرناء العاملية.
فالطائفة الأوىل مركبة من رئي�سي �أ�ساقفة كنتوربري ويورك ،وهما بلدتان،
و�أربعة وع�شرين �أ�سق ًفا من �أنكلرتة  ،و�أحد ر�ؤ�ساء �أ�ساقفة �إرالندة ،وثالثة �أ�ساقفة
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منها .والطائفة الثانية هم �أمراء العائلة امللكية املعدودون من جملة القرناء ،ثم
�سائر قرناء �أنكلرتة الذين وجدوا قبل احتاد �سكو�سيا بها وبعده ،وقرناء الربيطانية
الكربى املوجودون بعد احتاد �إرالندة معها ،وعدة �أ�شخا�ص من لوردوات �سكو�سيا
و�إرالندة ،فنواب �سكو�سيا بالقمرة �ستة ع�شر لور ًدا ينتخبهم لوردوات البالد ملدة
حياتهم ،وي�سمى ه�ؤالء اللوردوات بالقرناء النواب .فرتبة اللورد تكون تارة بالوراثة
و�أخرى بت�سمية امللك ،ف�إن كان بالوراثة ا�ستحقها االبن البكر .و�أما القرناء الذين
كان ي�سميهم امللك ملدة احلياة فقط فال وجود لهم اليوم ،وامللك ميكنه �أن ُي ْح ِدث
متى �شاء من �شاء من قرناء �أنكلرتة دون ح�صر بعدد خا�ص ،وال ميكنه ذلك يف
قرناء �سكو�سيا ،كما ال ميكنه �إحداث قرين من �إرالندة �إال �أن يبلغ عمر الواحد
منهم �إحدى وع�شرين �سنة ،ومن خ�صو�صياتهم �أن ال يحكم على من ارتكب
منهم خيانة تتعلق بالدولة �أو خرج عن الطاعة �إال يف قمرة اللوردوات ،كما �أن
اللورد ال يحلف عند دفع ال�شهادة �أمام احلكم ،و�إمنا يقول�« :أ�شهد مبا يقت�ضيه
�شرف ذاتي» .وال يعزل عن مقامه �إال بحكم ي�صدر من البارملان .وللقرين �إعطاء
م�صححا منه
حا�ضرا �ساعة االقرتاع ،كما �أن له �إر�سال ر�أيه
ً
الر�أي باملجل�س �إذا كان ً
�ضدا
�إىل املجل�س مع �أحد القرناء �أمثاله .ومن خ�صو�صيات القرناء جواز الت�سجيل ًّ
للقرعة امل�ضروبة بدفرت القمرة� ،أي �أن الذي يخالف فما اتفق عليه ر�أي الغالب له
�أن يكتب يف دفرت املجل�س �أدلته يف املخالفة.
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وما �أح�سن هذا الرتتيب� ،إذ بذلك يظهر من ح�صل بر�أيه �ضرر للمملكة!
ومن خ�صو�صيات اللورد �أنه ال يوقف لأجل َدين وجب عليه ،وجمل�س النواب �إذا
ادعى على �أحد املتوظفني ب�شيء ف�إن احلكم عليه ي�صدر من جمل�س اللوردوات،
الذي هو منتهى الأحكام .وقد بلغ عدد �أع�ضاء جمل�س اللوردوات يف جل�سة �سنة
ع�ضوا ،وكان انق�سامهم
خم�س و�ستني وثمامنائة و�ألف �أربعمائة و�ستة وخم�سني ً
من �أنكلرتة و�إيالة وال�س التي يقال لها بالفرن�ساوية الغال ،ومن �سكو�سيا ومن
حموله.
�إرالندة على الرتتيب الآتي بيانه يف اجلدول ّ
عدد
3
20
111
24
16
2
19
22
207
28
4
456

تف�صيل �أع�ضاء جمل�س اللوردوات

قرناء العائلة امللكية
دوك
كونت
أي�ضا مطارنة
�أ�ساقفة ويقال لهم � ً
قرناء �سكو�سيا
�أر�شفاك �أي ر�ؤ�ساء الأ�ساقفة
مركيز
فيكونت
بارونات
قرناء �إرالندة
ر�ؤ�ساء �أ�ساقفة منهم اثنان لإرالندة واثنان ل�سكو�سيا
اجلملة
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و�أما قمرة وكالء العامة امل�سماة بالقمرة الثانية ف�إنها ت�شتمل على �أنا�س
منتخبني من ال�شعوب ليقوموا بحقوقها مدة �سبعة �أعوام ،وعند متامها يبدلون
بغريهم �أو يجدد لهم ،وح�سب كيفية هاته القمرة من �آثار القانون املحرر يف �سنة
اثنتني وثالثني وثمامنائة و�ألف .وانتخاب الوكالء يف الكونتي واملدن والقرى من
حقوق من بلغ من العمر �إحدى وع�شرين �سنة مت�صرفًا يف حقوقه املدنية ،وله
من الدخل ال�سنوي مما ال ينقل من الأمالك مائتان وخم�سون ً
فرنكا ،وال يلزم
اعتبار ذلك املبلغ فيمن كان من �أهل املعارف ،ويف اجلميع تعترب الوجاهة ،ويكون
االنتخاب عل ًنا .والقرعة ال مدخل فيها لقرناء اململكة ،مبعنى �أنهم ال ينتخبون
غريهم ،كما �أنه ال مدخل فيها لأجنبي ،وال ملن مل يبلغ �سن الر�شد ،وال ملن
ثبت عليه �أنه حلف ميي ًنا كاذبة �أمام احلكم� ،أو ا�ستعان ب�صندوق ال�صدقة اخلارجة
من الكني�سة يف تلك ال�سنة ،وال للمكلفني ب�أخذ مداخيل الكمارك ونحوها،
ومداخيل الكومون ،وال للمكلفني بالتامرب �أي طبع الكواغذ ،وال ل�سائر متوظفي
حتيل
الدولة �أو متوظفي البو�سطة �أو �أعوان ال�ضبطية ،وال لكل من ثبت عليه �أنه َّ
التحيل يف االنتخاب ال�سابق عن ذلك الوقت.
�أو رام ُّ
هذا ما يتعلق بالذين ينتخبون غريهم.
و�أما الذين ينتخبون للنيابة عن ال�شعوب بالقمرة ،في�شرتط فيهم بلوغ
�إحدى وع�شرين �سنة ،و�أن يكونوا من الأهايل ،ال من الأجانب وال من حكام
املجال�س العالية �أو جمال�س الكونتي �أو جمال�س البولي�س �أو وكالء اخل�صام الذين
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يخدمون مبجال�س التحقيق ،وال من �أهل كني�سة �أنكلرتة و�سكو�سيا الكاتوليكيني،
وال ممن �صدر عليه حكم بالنفي �أو ثبتت عليه جناية �أو خروج عن الطاعة ،وال
ينتخب متوظفو الكونتي واملدن والقرى يف البالد التي يخدمون فيها ،وكذلك
املكلفون بقب�ض املجابي املوظفة بعد �سنة اثنتني وخم�سني و�ستمائة و�ألف .وكل
مرتبا من الدولة من اخلطط املحدثة بعد �سنة ثمان ع�شرة
من له خطة ي�أخذ عليها ً
و�سبعمائة و�ألف �أو تكون معي�شته جارية من الدولة� ،أو يكون من الوكالء املكلفني
ب�أمور اجلي�ش �أو ممن يلتزمون �شي ًئا من الدولة �أو من �ضباط ال�شرف ،ولفظ ال�شرف
لقب يف لغتهم خلطة معروفة.
ثم �إن قمرة النواب هي التي ُت َ�س ِّمي رئي�سها يف �أول اجتماع لها .و�سائر
معاري�ض القوانني ميكن عر�ضها على كل من القمرتني بدون متييز ،لكن جرت
العادة ب�أن تعر�ض �أو ًال على القمرة الثانية التي هي جممع نواب العامة ،و�إذا عر�ض
املعرو�ض عليها ميكنها �أن تقبله على حاله �أو تت�صرف فيه بالزيادة والنق�صان� ،أو ترده،
وي�ستثنى من ذلك ما له تعلق بالأعيان؛ ف�إنه يرفع �إىل جمل�س اللوردوات القت�ضاء
العادة �أن وكالء العامة ال يغريون منه �شي ًئا ،وكذا ما له تعلق بالأداء ال�سنوي؛
ف�إنه يقرتع عليه �أو ًال يف جمل�س النواب ،ثم تتفاو�ض فيه قمرة اللوردوات ،ف�إما �أن
تقبله �أو ترده بدون ت�صرف فيه ،ويف هذه القمرة للقرناء �أن يعر�ضوا املعاري�ض متى
�شا�ؤوا ،و�أما يف قمرة النواب فال بد من ا�ستيذانها وطلب الرخ�صة يف العر�ض.
غالبا عر�ضه من الدولة ،و�صورة االقرتاع
وكل ماله تعلق بفائدة اجلمهور يكون ً
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يف القمرة الأوىل �أن تيلفظ القرناء بلفظ را�ض �أو غري را�ض ،وكثري منهم يدفع
القرعة بوا�سطة غريه من �أمثاله بالكتابة كما قدمنا ،و�أما يف القمرة الثانية فال
بد من احل�صول بالذات ومن اجلواب بلفظ ال �أو نعم .وبعد قبول املعرو�ض يف
القمرتني يعر�ض على امللك ،ف�إما �أن يتوىل النظر فيه بنف�سه �أو ينيب له كوم�سيونًا
من اللوردوات ،وب�إم�ضاء امللك ي�صري املعرو�ض قانونًا يعمل به.
وقد بلغ �أع�ضاء قمرة النواب يف �سنة خم�س و�ستني وثمامنائة و�ألف �ستمائة
ع�ضوا ،وكان تركهم على التف�صيل الآتي:
وثمانية وخم�سني ً
اجلملة نواب البلدان والقرى

نواب الكونتي

500

338

162

53

23

30

105

41

64

658
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�أنكلرتة
�أرالندة
�سكو�سيا
256

اجلملة

الف�صل ال�ساد�س
يف احلرية العامة

ال ريب �أن الأمة باختيارها للنواب املنا�ضلني عنها بالقمرة ،ومبا لأرباب
الأمالك وغريهم من متوظفي اململكة من نفوذ الكلمة ،وبدوام نظر البارملان يف
ت�ستقر حريتها ،وي�ستتب جناح �سائر
�أمور العامة ،وب�إعالن مباحثاتهم بدون منعّ ،
�أمورها.
وح�سبك �أن الطبقة العليا من النا�س و�أو�ساطهم يتداخلون يف �سائر الأمور،
ولهم مزيد اعتناء و�شدة مراقبة لأفعال مت�صرف دولتهم ،ولآرائهم اعتبار تام يف
انتخاب متوظفي البالد مع ما لأرباب احلرف وال�صناعات من الرخ�صة يف عر�ض
ما �أرادوا عر�ضه على البارملان ،ثم ال ي�صدر من الدولة فعل من الأفعال بدون �أن
يكون الوزير الذي �أذن فيه �ضام ًنا ملا ين�ش�أ عنه ،وكذلك �سائر املتوظفني� ،ضامنون
ملا ين�ش�أ من ت�صرفهم ،بحيث �إنهم من الأدنى �إىل الأعلى يتوقعون �شكاية بهم
من �آحاد النا�س للرتيبونال( ،)1ويوقف امل�شتكى به ب�إذن البارملان وهو من �أح�سن
ال�ضمانات يف حفظ احلقوق.
(	)1الرتيبونال :املحكمة( .م).
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ثم �إن النا�س ال يمُ نعون من االجتماع يف املجامع العمومية للنظر يف �أفعال
الدولة ،وال ت�ضيق هذه الرخ�صة عليهم ،كما �أ�شار �إليه اللورد بروغم ،وقد ميكن
اجتماع مئات من الألوف يف مكان واحد للمكاملة فيما يظهر لهم من �سرية
الدولة ،ب�إقامة الدليل على ذلك بال مانع .وما يقع عليه االتفاق يعر�ض عليها
وعلى البارملان� ،إال �إذا خرجوا عن احلدود املعقولة القانونية ،ب�أن اغتنموا فر�صة
تلك الرخ�صة ،و�أرادوا حتيري راحة ال�سكان ،ب�إ�شهار ال�سالح ،وتهديد من مل يوافق
خطيبا فيهم
ر�أيهم ،ونحو ذلك ،فيجب منعهم حينئذ ،ب�أن يقوم حاكم املحل ً
بقوله�« :سيدنا وحاكمنا امللك ي�أمر كل فرد منكم �أيها املجتمعون بالتفرق يف
احلني ،وب�أن تدخلوا م�ساكنكم �أو �أماكن خدمتكم ،حتت قيد احلكم ال�صادر يف
�أول �سنة من دولة امللك جورج يف قطع الهرج واالجتماعات الغوغائية ،واهلل
يحر�س امللك».
و�إذا مل يفرتق اجلمع بعد اخلطبة بقدر �ساعة ميكن حينئذ �إعمال القوة،
وتوقيف ر�ؤ�ساء الع�صبة ،وقلما يحتاج �إىل ما ذكر.
أي�ضا الرخ�صة يف طبع الآراء ون�شرها يف البالد يف �أ�سرع وقت،
ولهم � ً
واليتوقفون على ا�ستئذان يف �إن�شاء جرنال �أو ت�أليف كتاب يف �أي غر�ض �شا�ؤوا،
وال�ضمانة التي يلزم اعتبارها يف ذلك �أن يعرف م�ؤلف الكتاب �أو اجلرنال ،با�سمه
ولقبه وم�سكنه؛ ليطالب �إذا جتاوز احلدود امللحوظة يف �صناعة الكتابة �إىل الت�شفي
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من الأغرا�ض ال�شخ�صية� ،أو التحري�ض على القيام واخلروج عن الطاعة ،ونحو
ذلك.
احلرية ال�شخ�صية لي�س خل�صو�ص متكني املوقوف بدون حق من
تقرر ّ
ثم � َّإن ّ
الت�شكي من �سائر املجال�س ،بل يعترب مع ذلك �إمكان وقوع احلكم ال�شديد على
كل حاكم ميتنع من �سراح املوقوف بعد �إعطائه �ضمانة كافية على الوجه الذي
مر ذكره .وزيادة على ذلك فالقانون الأنكليزي �أعطى �ضمانة �أخرى للنا�س عند
احلاكم ،وهي �إيقاع احلكم بوا�سطة اجلوري� ،أي الأمناء الذين تقدم بيانهم يف
الكالم على جمال�س فرن�سا.
هذا �إجمال الإدارة ال�سيا�سية مبملكة الأنكليز.
ولنختم هذا الف�صل مبا قاله اللورد بروغم من �أن الكون�ستيتو�سيون
الأنكليزي يحتوي على النتائج النافعة للدولة امللكية اال�ستبدادية ،والدولة التي
بيد الأعيان ،والدولة اجلمهورية؛ حيث ح�صلت به قوة الأوىل وثبات الثانية
لتقرر عاداتها وقوانينها ،وحرية الثالثة؛ حيث �إن جميع الأمة بوا�سطة وكالئهم
ّ
يتداخلون يف �سائر ت�صرفات بالدهم باالحت�ساب على �سرية الدولة ،ولهم �ش�أن
عظيم عند مديري �أمورهم ،ولآرائهم مزيد اعتبار عند انتخاب متوظفي الدولة،
ولوجوه النا�س منهم نفوذ كلمة متنع العامة من ارتكاب ما يحري راحة ال�سكان،
وكذا للملك نفوذ الكلمة يف �أحوال اململكة مبا ال يعطل �شي ًئا من �أعمال املجال�س
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املتقدم ذكرها .ومن مزايا الأمة الأنكليزية حت�سني الإدارة يف ف�صل النوازل،
با�ستقالل جمال�س احلكم ،ومنع �أع�ضائها من الدخول يف خدمة البارملان ،ويف
املنازعات ال�سيا�سية التي تقع بني الأحزاب.
ثم اعلم �أن اململكة الأنكليزية منق�سمة باعتبار �إدارتها املدنية �إىل �إياالت،
ت�سمى كل واحدة منها بكونتي� ،أي عمل كونت ،وباعتبار الإدارة احلكمية
و�إدارة ال�ضبطية �إىل �أق�سام �أخرى ،وكل من هذه الإدارات الثالث منف�صلة عن
وال�شرِف وحكام ال�صلح ،والكورنر،
الآخرين ،فمتوظف الكونتي اللورد النائب َّ
وهم دون حكام ال�صلح يف الرتبة والت�صرف ،ف�أما اللورد النائب فهو الوايل
الع�سكري بالكونتي ،وتقدميه وت�أخريه بيد امللك نف�سه ،وقد جرت العادة بانتخابه
من �أع�ضاء القمرة املعرب عنهم بالبري �أي القرناء ،وهم اللوردوات من �سكان ذلك
�شخ�صا �أو
الكونتي ،ولي�س لهذا الوايل مرتب يف مقابلة خدمته ،ويختار بنف�سه ً
�شخ�صني يكونان يف �إعانته ،ويعرب عن جمموع الوايل ومعينيه بنواب الكونتي
وي�سمي �ضباطهم ،وعليه حماية راحة
والوايل املذكور ي�أخذ احلرا�س الأهليةّ ،
ال�سكان و�أمنهم ،وهو الذي يعر�ض على اللورد ال�شان�سلر الكبري من ي�ستحق
التقدم من احلكام واملحافظ على دفاتر جمال�س الأحكام والرتيبوناالت.
ال�شرِف فهو لقب لأول متوظف مدين من الكونتي ،يختاره احلاكم
و�أما َّ
من ثالثة �أ�شخا�ص يعينهم حكام املجال�س العالية وعظماء اململكة يف كل �سنة،
بحيث ال يبقى هذا املتوظف يف خطته �أكرث من �سنة ،وال ي�سوغ ملن وقع عليه
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االختيار �أن ميتنع من القبول ،و�إن كانت خدمته جمانًا ،وكلفته ا�ستبقاء راحة
ال�سكان و�إجراء القوانني ،وهو الذي يوقف املدين ويجمع �أمناء احلكم � -أي
اجلوري  -الذين ي�شهدون على املدعى عليه بثبوت الذنب �أو عدمه ،كما �أنه
ير�أ�س املجتمع الذي يرام انتخاب النواب فيه للقمرة ،وعليه حرا�سة ال�سجون،
ويكون يف �إعانته معني نائب وبايل �أي عون حكم ،وحر�س �سجون ،وله �أن ي�ستعني
مبن �شاء من النا�س ممن جتاوز ِ�س ُّن ُة خم�س ع�شرة �سنة �إذا ا�ضطره احلال �إىل ذلك،
�إال جماعة البري �أي القرناء؛ ف�إنهم معافون من ذلك.
و�أما حاكم ال�صلح  -ويعرب عنه با ِمل ْج ِ�سرتات� ،أي القا�ضي  -فواليته تكون
ب�أمر اللورد ال�شان�سلر الكبري ،بعر�ض نائب الكونتي ،ويكون انتخابه من بني
�أ�صحاب الأمالك والعقارات ووجوه النا�س ،وقد يختار من �أهل الكني�سة ،ب�شرط
�أن يكون له من دخل �أمالكه مائة لرية �سرتلني �أي �ألفان وخم�سمائة فرنك يف
ال�سنة ،وكلفته احلكم بني النا�س وحت�سني الإدارة ،وال ي�أخذ يف مقابلة خدمته
�شي ًئا.
ثم �إن عدم عزلهم وتبديلهم مبجرد العادة؛ �إذ لي�س يف القوانني ما يقت�ضي
ذلك ،ولي�س لأحد عليهم يد ،وال يتقيدون بعدد ،ويجتمع بهم املتوظفون يف
�أوقات من ال�سنة لتلقي ما ي�ستقر عليه الر�أي من الإدارة.
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واجتماع هذه املجال�س على نوعني :كبري و�صغري ،فاالجتماع الكبري ملدة
ثالثة �أ�شهر ،فيقع �أربع مرات يف ال�سنة ،ويكون به عدد كثري من حكام ال�صلح ،وال
يتم ن�صابه �إال بوجود اثنني منهم ،ومي�ضي احلكم باتفاقهما ،ويختار حكام ال�صلح
غالبا جمانًا ،وحتت �أمرهم متوظف ي�سمى كالردبي،
ً
رئي�سا عليهم تكون خدمته ً
مبعنى �ضابط ال�صلح لتنفيذ �أوامرهم ،ويوليه اللورد النائب ،ويكون انتخابه يف
()1
�شخ�صا يقب�ض ويدفع
الغالب من �أعيان الأفوكاتية  .ومن �أعمالهم �أن يكلفوا ً
املال املتعلق بالكونتي ،ومن خدمتهم تعيني الأداء بوجه خ�صو�صي ،وت�سمية
غالب متوظفي الإيالة.
واعلم �أن �إدارة الكونتي حتتوي على اخلدم الآتية ،وهي� :إقامة �سجون
اجلنايات اخلفيفة ،و�أمر ال�ضبطية واملحافظة على لوازمها ،وبناء القناطر ،وت�سوية
الطرقات وحفظها ،وبناء م�آوى الفقراء وحفظها ،وحفظ املوازين الر�سمية.
وم�صاريف هذه امل�صالح كلها تخرج من الأداء املوظف على الكونتي ،واملغارم
املتح�صلة عند ال�ضبطية ،وما يعني لأماكن املجانني .و�أما الكورنر  -وهو احلاكم
امل�ستنطق  -فخدمته جمع �سائر احلجج الالزمة يف النوازل ،والقيام باحلق العام؛
ولت�سهيل الإدارة ينق�سم �إىل �أق�سام حكمية  -كما �أ�شري �إليه �آن ًفا  -وحكام ال�صلح
يرا�سلون اجلمعيات ال�صغار مرة يف ال�شهر �أو �أكرث �إذا اقت�ضى احلال.
(	)1الأفوكاتية :املحامني( .م).
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ذلك ،وتنق�سم �أنكلرتة بالن�سبة لأحكام اجلنايات �إىل �سبع دوائر ،تعقد بها
جمال�س اجلنايات يف كل �ستة �أ�شهر ،وت�سمى جمال�س الدائرة.
ثم ينق�سم الكونتي بالنظر �إىل �أعمال ال�ضبطية �إىل �أق�سام �أ�صولية تنتهي
�إىل حكام ال�صلح ،وعلى رئا�سة كل ق�سم ناظر من ال�ضبطية له النظر على �سائر
�ضباطها.
ثم ينق�سم كل كونتي �إىل �أق�سام ت�سمى َه ْن َد َر ْد�س مبعنى �أن املائة من
العائالت ير�أ�سهم كون�ستابل كبري� ،أي رئي�س �شرطة ،ي�سميه حكام ال�صلح حني
يجتمعون باملجل�س .و�أعمال املذكور تدور بني �ضابط ال�صلح ومنفذ �أحكام
أي�ضا بجمع الأداء.
الق�ضاء ،ويكلف � ً
نائبا يف البارملان� ،أو
ا�سم البورو يطلق يف �أنكلرتة على البلدة التي تقيم ً
تكون ذات خ�صو�صية يف الإدارة بدون �أن تكون حتت �أحكام الكونتي ،وبع�ض
تلك البلدان التي يوجد بها املطران � -أي كبري الكني�سة بذلك الق�سم  -ت�سمى
�ستي �أي مدينة ،ومن البورو وال�ستي حت�صل جمامع بلدية مركبة من ال�شيخ  -وهو
الرئي�س  -وال َْد ْر َمن  -وهو النائب عن ال�شيخ  -و�أع�ضاء من وجوه النا�س بالبلد
ينتخبهم الأهايل لثالثة �أعوام ،ويتبدل ثلثهم كل �سنة ،ونواب الرئي�س ت�سميهم
الأع�ضاء ،ومدة خدمتهم �ست �سنني ،ويتبدل ن�صفهم يف كل ثالث �سنني يعينون
الرئي�س يف خدمتهم.
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وهذا املجل�س ينتخب رئي�سه من الأع�ضاء �أو من معيني الرئي�س يف كل
�سنة ،ومن وظيفة الرئي�س �أنه ير�أ�س اجلمعية التي تختار النائب للقمرة� ،إذا مل
تكن البلدة من البلدان التي بها رئا�سة الكونتي ،كما ير�أ�سها عند اختيار �أع�ضاء
املجل�س البلدي ،ويت�أمل مع معينيه يف جرائد �أ�سماء من له حق االنتخاب بالقرية،
ويت�صرف كت�صرف حاكم ال�صلح يف �سنة خدمته ثم يف ال�سنة التي تليها ،وتكون
خدمته جمانًا.
ومن املتعلقات نظر املجل�س البلدي �إدارة الأمالك الراجعة للبلد،
و�ضبط مداخيلها ،ومراقبة �أحكام البلد ،ومطالعة ال�سجون واملار�ستانات و�إدارة
ال�ضبطية ،وف�صل املنازعات التي تقع بني �ضباطها والأهايل ب�إعانة حاكم ال�صلح
بالقرية ،ثم الباروا�س وهي ق�سم دائرة الديانة .وهذا التق�سيم يف بالد �أنكلرتة
و�سيا�سيا م ًعا ،م�ستعمل يف �سائر جهاتها .و�إدارة �أحوال الباروا�س
دينيا
ًّ
املعترب ًّ
تكون من اجلمعية املركبة من كل من يكلف ،ومن لوازم الإدارة املذكورة حفظ
الكنائ�س واملقابر والطرقات ،و�إعانة امل�ساكني ،وال�ضبطية ،وح�صر من يولد وميوت؛
فاملتوظفون املكلفون بهذه ا ِخل َدم املختلفة  -وهم وكالء الكنائ�س وامل َْرغ ِلري ونظار
املقابر والطرقات ،و�أولياء الفقراء و�ضباط البولي�س �أي ال�ضبطية  -كلهم ت�سميهم
اجلمعية العمومية املذكورة.

الف�صل ال�سابع
يف �شرح نظام الأحكام

اعلم �أنه لي�س ب�أنكلرتة وزارة حكم مثل التي بفرن�سا وغريها ،و�أحكامها
لي�ست حم�صورة بكتاب �أو تقييد ،ولي�س بها ما يخ�ص املتوظفني بحكم �إذا ارتكبوا
خمالفة يف ت�صرفاتهم احلكمية ،و�إمنا جميع النوازل التي يخت�ص بها جمل�س وايل
الإيالة وجمل�س الدولة بفرن�سا راجعة يف بالد الأنكليز �إىل جمال�س عالية ،ي�سمى
جمموعها جمل�س امللك ،و�إىل املجال�س املعتادة وجمل�س الأ�شيكيي فيما يخ�ص
املحا�سبات .و�سائر املتوظفني من �أي نوع كانوا مطالبني ب�أعمالهم ،فكل من يدعي
م�ضرة منهم يطالبهم لدى املجال�س املعتادة ،بدون توقف على رخ�صة ما ،ولو
كانت امل�ضرة نا�شئة عن قوة اخلطة العامة.
و�أحكام الأنكليز ت�ستند �إىل القانون العام امل�ؤ�س�س على جماري العادات،
وت�ؤخذ من الأحكام التي جرى بها العمل ،ومن ال�شروط املتفق عليها ،ومن
�شريعة الرومان ،ومن القانون امل�سطور والأحكام امل�ؤلفة ،و�أنظار امل�شرعني الكبار
من البارملان.
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فاجلمعيات التي عليها مدار الإدارة احلكمية  -بوا�سطة �أو بدونها  -هي
ال�شرِف ،والأفوكاتية ،و�أعوان احلكم.
الق�ضاة واجلوري وم�شرعو التاج ،وجماعة َّ
فاللورد �شان�سلر الكبري بيده رئا�سة املاج�سرتاتور� ،أي �أحكام القوانني،
أي�ضا �أحد �أع�ضاء جمل�س
ويقال له القا�ضي الأول ،وير�أ�س قمرة اللوردوات ،وهو � ً
الوزراء.
ثم نائب ال�شان�سلر واللوردوات الذين هم ق�ضاة املجال�س العليا ،وحتتهم
حكام جمال�س الكونتي وجمال�س ال�ضبطية ،وحكام هاته املجال�س ي�أخذون املرتب
وبجانب جمعيات احلكم امل�شار �إليها توجد حكام ال�صلح ،وال مرتب لهم ،وتكون
منهم جمال�س الأ�شهر الثالثة يف كل كونتي وجمال�س اجلل�سات ال�صغار ،ويح�ضر
لديهم جميع الت�صرفات املحلية املتعلقة باحلكم ،وكذلك ما يتعلق بالإدارة.
ثم اجلوري � -أي �أمناء احلكم  -لهم اعتبار تام يف احلكم املدين� ،أي
الأحكام العرفية ،وكذا �أحكام اجلنايات ،ومنهم جوري كبار وجوري �صغار،
فخدمة الكبار الت�أمل يف الدعوى من جهة قبولها �أو ردها ،فما يتفق عليه اثنا ع�شر
من ثالثة وع�شرين  -وهم جملة اجلوري  -يكون عليه العمل قبو ًال �أو ر ًّدا ،و�إذا
قُبلت الدعوة يكون ف�صلها مبجال�س احلكم مبح�ضر اجلوري ال�صغار الذين عددهم
يف الأقل اثنا ع�شر.
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وال�شروط الواجب اعتبارها يف انتخاب اجلوري املذكورين هي� :أن يكون
�سن الواحد منهم �أكرث من �إحدى وع�شرين �سنة ودون ال�ستني ،ويكون له دخل
�سنوي من الربع والعقار مقداره مائتان وخم�سون ً
�سنويا
كراء ًّ
فرنكا ،ويدفع ً
مقدارا معلو ًما للفقراء .ويف جميع احلاالت ي�شرتط
مقداره خم�سمائة فرنك �أو ً
�أن يكون ممن يت�صرف يف حقوقه املدنية وال�سيا�سية .ولي�س للجوري مرتب،
بل يخدمون جمانًا ،ولعدم وجود حمت�سب عمومي ببالد الأنكليز كان القيام
بدعاوى اجلنايات ممن تعلقت به اجلناية� ،إال �إذا ا�شتدت فتقوم بها الدولة ،ولذا
كانت �ضباطها .وم�ست�شارات التاج يف الأحكام هم �أتورين جرنال �أي املحت�سب،
و�سل َّْ�سترُ جرنال� ،أي الأفوكاتو العام ،و�أفوكاتو امللك ،وه�ؤالء املذكورون يعطون
ُ
خ�صو�صا ما يتعلق مبا بني الأجنا�س من احلقوق،
ر�أيهم يف كل نازلة ي�س�ألون عنها،
ً
وال�شرِف
والأتورين جرنال خم�صو�ص مبقا�ص�صة اجلناة يف اجلنايات الثقيلةَّ ،
مكلف ب�إم�ضاء الأحكام ،وحتته الكورنر الذي متعلق وظيفته الأ�صلية النظر يف
حال من ميوت بحادث :هل كان موته ب�أمر �سماوي �أو كان على وجه اخلط�أ �أو
العمد؟ وكل �أحد له �أن يدافع يف نازلته عن نف�سه لكن يف الغالب ال ي�ستغنى عن
تو�سط الأفوكاتو .وجماعة الأفوكاتية تنق�سم �إىل ق�سمني ،وكالهما مكلف بالنيابة
عن اخل�صمني و�إح�ضار لوازم النازلة.
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كيفية احلكم يف نوازل اجلنايات

ميكن ح�صر �أحكام اجلنايات يف طبقتني:
فاملجال�س التي حتكم بدون ح�ضور �أمناء احلكم هم الطبقة الأوىل ،وهم
حكام ال�صلح الذين يحكمون بانفرادهم ،وجمال�س اجلل�سات ال�صغار وجمال�س
ال�ضبطة ،وه�ؤالء ال يحكمون �إال يف النوازل اخلفيفة ،كغرامات املخالفات يف مثل
�صيد البحر والرب وخدمة الفربيكات ،وعدم التحفظ عما ي�ضر بالعامة كبيع ما
ي�ضر بالبدن ،ونحو الإجارات الواقعة بني املعلمني و�صناعهم ،ويف زجر من ال
حرفة له عن البطالة ،ثم يف حفظ ال�شوارع وطرق احلديد ،و�آالت الوزن والكيل،
وما �أ�شبه ذلك ،ونوازل امل�شامتات ،وال�ضرب الذي مل ين�ش�أ عنه جرح �أو م�ضرة،
وال�سكْ ر ،و�إف�ساد �سياجات الب�ساتني ،ونحوها.
ُّ
املجال�س التي يح�ضرها �أمناء احلكم ال�صغار ،فالأمناء الكبار يوجهون لهاته
املجال�س املدعى عليه بغري الأمور الثقيلة ،والأمور الثقيلة يحكم فيها املجل�س
امل�ستقر ،ويقال له جمل�س الوطن .ومبدينة لندرة جمل�س اجلنايات الكبري ،وحتكم
هذه املجال�س يف اجلنايات ال�شخ�صية ،واجلنايات على الأمالك ،ودعاوى الزور،
ونحو ذلك .ورفع ال�شكايات �إليها تارة يكون ممن تعلقت به اجلناية ،وتارة من
�ضباط ال�ضبطية ،وتارة من الدولة نف�سها .ولكل واحد من النا�س غري املتوظفني
القيام باجلنايات �صغرية كانت �أو كبرية ولو مل تلحقه �ضرورة منها .ثم �إن �ضباط
ال�ضبطية لهم �إم�ساك الذين ال �صناعة لهم و�إيقافهم بال�سجن� ،إذا �صدر منهم ما
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يحري الراحة ،كما لهم �إيقاف من يدعى عليه �أنه اختطف �شي ًئا �أو �سرقه �أو جنى
جناية ،وي�سوغ مثل ذلك للأثورين جرنال ،وهو حمت�سب الدولة امل�شار �إليه �آن ًفا
يف حالة خم�صو�صة كما تقدم .و�إذا وقع موت بقتل �أو ت�شاجر �أف�ضى �إليه ولو
فورا ،وي�ستدعي
بال تعمد� ،أو قتل �أحد نف�سه ،فالكورنر يبذل اجلهد يف البحث ً
لذلك بع�ض �أطباء الدولة ليمتحن بدن القتيل ويعطي ر�أيه يف �سبب املوت ،وكل
�أحد يدعى عليه القتل يرفعه الكورنر للمجل�س امل�ستقر ،وفيما عدا �أحوال القتل
من �سائر اجلنايات يرفع �إىل �أحد احلكام �أو حكام ال�صلح �أو اجلل�سات ال�صغار �أو
جمل�س ال�ضبطية ،وكل من هذه املجال�س ال�صغار التي حتكم يف النوازل اخلفيفة ال
يوقف املدعى عليه ،بعد �إعطاء �ضمانة كافية ملطلب املدعي ،الذي مل ي�شتط فيه،
كما �أنه يطلقه �إذا ر�أى احلجج القائمة عليه غري ناه�ضة .و�إذا كانت حمتملة لل�صحة
أي�ضا ،بعد �أخذ ال�ضمانة الكافية ب�أن
احتما ًال ال يكفي احلكم عليه ف�إنه يطلق � ً
�سريته تتح�سن يف امل�ستقبل .وهذه ال�ضمانة �إما �أن تكون بكفالة �إن�سان معروف،
�أو بتعيني مقدار معلوم من املال ،وال يلزم و�ضعه مبحل .و�إذا مل توجد ال�ضمانة
املذكورة فللمجل�س �إيقاف املدعى عليه مدة �أق�صاها �سنة ،و�إذا ترجح ثبوت اجلناية
على املدعى عليه ف�إن املجل�س يف�صل النازلة بذلك �إن كانت من النوازل اخلفيفة،
و�أما �إن كانت ثقيلة ف�إن يتمم املوجبات من حترير ال�شهادات وحتليف �شهودها
ونحو ذلك ،ثم يوجه النازلة �إىل جمل�س الأ�شهر الثالثة �أو �إىل املجل�س امل�ستقر.
و�سائر �أعمال املجل�س تكون عل ًنا ،وللمدعى عليه �أن يح�ضر الأفوكاتو �أول
وهلة ليدافع عنه ،وال ي�ستنطق خارج املجل�س بل ويف املجل�س نف�سه ينبهه احلاكم،
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وي�أمره بالتثبت ،وعند ا�ستنطاقه يقول له« :ما تقول؟ ول�ست مبكره على القول قل
�إن �شئت عارفًا �أن ما تقوله يكتب عليك ،وميكن �أن يكون فيه حجة عليك ،فانظر
ما تقول» .قلت :ما �أبعد هذا عن التقرير ب�ضرب ال�سياط ونحو ذلك فت�أمل.
ويف الأحكام املتقررة �أن املدعى عليه ال يرخ�ص له يف ال�سراح بو�ضع
ال�ضمانة ،بل يوقف باملحل املعلوم ي�أكل ما ي�شتهيه من الطعام ،ويجتمع ب�أقاربه
متى �شاء ،وي�أتيه الأفوكاتو املدافع عنه يف �أي وقت �شاء ،ويختلي به ،وال ينادي يف
ال�سجن �أو يف حمل احلكم �إال بعنوان امل�سجون ،دون املتهم �أو اجلاين �أو املذنب
ال�شرِف غالب
حتى تثبت عليه الدعوى .ويف اليوم الذي ي�صدر فيه احلكم يجمع َّ
الأمناء الكبار وال�صغار ،ويقر�أ �شاهد املجل�س تقرير الدعوى على الأمناء الكبار،
فيت�أملون هل يف النازلة قرائن و�شبهات كافية يف تذنيب امل�سجون ،ف�إذا اتفق غالب
توجه موجب احلكم يكتب كبريهم على ر�سم الدعوى لفظ ر�سم
الأمناء على ُّ
�صحيح ،وامل�سجون الذي تظهر عليه قرائن كافية يف اجلناية يح�ضر باملجل�س ،ويقر�أ
عليه �ضابط املجل�س ر�سم الدعوى ،وي�س�أله �أيعرتف بالذنب �أم ال؟
ف�إن اعرتف َّنبهه احلاكم بخطاب لينّ على ما ميكن �أن يرتتب على اعرتافه،
ع�سى �أن يتيقظ ويرجع عما �صدر منه ،ف�إذا دام على االعرتاف حكم املجل�س
عليه يف احلال بدون ح�ضور الأمناء وبدون مدافعة عنه.
والذي ال يعرتف بالذنب ويدعي الرباءة يح�ضر له الأمناء ال�صغار،
فيحلفون �أمام املجل�س ،و ُت ْب َت َد�أ املنازعة فيتكلم وكيل املدعي �أو ًال ،مع تقرير الأدلة
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وا�ستنطاق ال�شهود وحتليفهم قبل ال�شروع يف احلكم ،ويجل�سون يف بيت احلكم
بحيث ي�سمع كل منهم �شهادة من قبله.
واملدعى عليه �أو وكيله ميكنه معار�ضة
قلت :وهذا ال�صنيع لي�س مب�ستح�سنَّ .
�أدلة املدعي وا�ستنطاق ال�شهود ،ب�إلقاء ما يظهر له بدون تو�سط رئي�س احلكم يف
ذلك ،وال ي�سوغ للرئي�س �أن يعرف املجل�س مبا يعرفه من حال املدعى عليه ،ك�أن
يقول :هذا من �أهل التهم �أو ذوي املروءة ،وح�سبه �إذا تكررت منه اجلناية �أن
يعرف احلاكم بذلك ،بعد �إعطاء �أمناء احلكم ر�أيهم يف النازلة وحينئذ ي�سوغ
ّ
له تقرير ذنبه ال�سابق ،وال تدفع ال�شهادة �إال مبحلّ احلكم ،ويجب ح�ضور �شهود
اجلنايات ب�أنف�سهم يف املجل�س بحيث ال تغني الكتابة من غري ح�ضور ال�شاهد.
واجبا
وهذا احل�ضور من ال�شهود لدى احلكم يف �أمر اجلنايات كاد يكون ً
يف هذه الأزمان .وبعد �سماع دعوى املدعي وا�ستف�سار �شهوده يبتد�أ ب�سماع كالم
أي�ضا و�آخر الكالم للمدعى عليه �إذا مل يكن
املدعى عليه وا�ستف�سار �شهوده � ً
املدعي هو الدولة؛ ف�إن كان �إياها ف�إن لها �آخر الكالم ،ف�إذا انتهت املجادلة ف�إن
الرئي�س يعر�ض النازلة على الأمناء ،وتكون املباحثة مبحل خم�صو�ص .وجماعة
الأمناء ال يعطون ر�أيهم �إال بعد اتفاق جميعهم ،مبعنى �أن يقولوا كلهم :مذنب
�أو غري مذنب ،ف�إن خالفهم واحد منهم باحثوه حتى يرجع �إليهم �أو يرجعوا �إليه.
قلت :ووجوب االتفاق غري معقول.
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احلكم املدين

ملا مل يكن ب�أنكلرتة قانون معني يرجع �إليه يف الأحكام املدنية ،اعتا�ضوا عنه
اال�ستعانة يف غالب الأحوال بالأحكام املا�ضية ،والقوانني املتقررة ،وقد يحكمون
مبجرد االجتهاد مع ترجيح �سلوك طريق اللني والتخفيف .وميكن لهذه الطائفة �أن
خ�صو�صا �إذا مل تتكرر اجلناية من
حتكم مبا يقت�ضيه الذوق ال�سليم والإن�صاف،
ً
املدعى عليه.
واحلا�صل �أن دائرة املجال�س التي حتكم مبقت�ضى العادات والأحكام املا�ضية
�أ�ضيق من دائرة املجال�س احلاكمة مبجرد االجتهاد.
قال امل�ؤلف فرانكفيل� :إذا تعلقت النازلة بحدوث م�ضرة فمجال�س
الأحكام غري االجتهادية ال تقدر �إال على احلكم بدفع املقدار احلا�صل من ال�ضرر،
و�أما جمال�س االكيتي �أي  -االجتهاد املبني على العدل  -فلها �أن حتكم ب�أخذ
احلذر الالزم منها لعود امل�ضرة يف امل�ستقبل ،مبعنى �أن جمال�س الأحكام العامة
نظرها مق�صور على احلقوق الثابتة ،وجمال�س االكيتي جتيل نظرها فيما ي�ؤدي �إليه
االجتهاد فتمنع امل�ضرات الواقعة واملتوقعة.
وينفذ حكم هذين النوعني من املجال�س يف �سائر الأحكام املدنية� ،أي
املعامالت واجلنايات ،فاملجال�س التي ت�صدر عنها الأحكام االجتهادية هي قمرة
اللوردوات ،وجمل�س ال�شان�سلر العايل امل�شتمل على رئي�س الق�ضاة  -وهو اللورد
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�شان�سلر  -وعلى لوردوين من حكام التحقيق ،وثالثة من نواب ال�شان�سلر ،وواحد
م�ست�شارا ملجرد
أي�ضا اثنا ع�شر
دفرت دار ( )1ينظر �صحف احلكم .وبهذا املجل�س � ً
ً
اال�ست�شارة ،بدون �أن يكون لهم �صوت يف احلكم و�إعطاء االجتهاد ملثل هذا
العدد ،مع �أن �أفراده من العارفني بالنوازل والأحكام ،ال ين�ش�أ منه �ضرر.
والأحكام العامة تنح�صر يف �أربع طبقات:
الأوىل :جمال�س الكونتي للحكم يف الأمور املدنية التي يحقق عليها.
الثانية :املجال�س الثالثة العالية للأحكام العامة ،وهي جمل�س امللك ،وجمل�س
النوازل املدنية ،وجمل�س الأ�شيكيي �أي املحا�سبات املالية.
أي�ضا.
الثالثة :جمل�س بيت الأ�شيكيي � ً
الرابعة :قمرة اللوردوات؛ فمجال�س الكونتي يبلغ عددها �إىل ت�سعة وخم�سني،
وهي التي حتكم احلكم الأول يف النوازل التي ال يتجاوز احلق فيها �أل ًفا ومائتني
وخم�سني ً
فرنكا.
وهذه املجال�س ت�شتمل على قا�ض ،وهو احلاكم ،وعلى �صاحب خزانة
املجل�س ،وعلى يازجي� ،أي كاتب املجل�س ،وعلى �أعوان ورئي�سهم.
( )1دفرت دار :موظف املالية املكلف مبراقبة احل�سابات يف العهد العثماين( .م).
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ف�صاحب اخلزانة هو املكلف بتحقيق ح�ساب اليازجي ،واليازجي يقبل
�سائر املطالب ويقيدها بدفرت جمعول لذلك الأمر ،مع تعيني �أ�سماء اخل�صوم،
و�ألقابهم ،وم�ساكنهم ،وجماعة الأعوان مكلفون ب�إم�ضاء الأحكام ،ويح�ضرون
وقت احلكم ،وهم الذين يكتبون تذاكر التعيني ويبا�شرون تعطيل الأمالك ،وغري
ذلك من لوازم احلكم .ولكل من املدعي واملدعى عليه يف النوازل العرفية �أن
يطلب لف�صل النازلة �أمناء احلكم �إذا كانت الدعوى يف قدر مائة وخم�سة وع�شرين
ً
فرنكا ف�أكرث.
وهذه اجلوري � -أعني التي تكون يف الأحكام العرفية  -ترتكب من ع�شرة
�أع�ضاء ،وجمال�س احلكم الثالثة الكبار حتقق النوازل التي ترجع �إليها من جمال�س
الكونتي ،وتقبل النوازل التي تكون يف مقدار �ألف ومائتني وخم�سني ً
فرنكا فما
فوق ،ويخت�ص جمل�س امللك زيادة على مراقبة املجال�س التي هي دونه ،بجلب
جميع النوازل التي يظهر له �أن ينظر فيها ،ولو يف �أقل الأ�شياء ،كما يخت�ص
جمل�س الأ�شيكي باحلكم يف النوازل املتعلقة مبال الدولة ،فاملجل�س الأول مركب
أي�ضا .و�أع�ضاء هذه املجال�س الكبار مكلفون باحل�ضور
من رئي�س و�أربعة �أع�ضاء � ً
مرتني يف ال�سنة مبجال�س اجلنايات ،وبالإياالت ال�سبعة من تق�سيم اململكة
الأنكليزية .وزيادة على ذلك ير�أ�س يف كل �شهر واحد من �أولئك الأع�ضاء
جمل�س اجلنايات امل�ستقر بلندرة ،احلاكم يف �سائر اجلنايات التي ترتكب بلندرة
ونواحيها ،ومن يطلب حتقيق احلكم ال�صادر من �أحد املجال�س الثالثة يركَّ ب له
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جمل�س من ثمانية �أع�ضاء م�أخوذين من املجل�سني اللذين مل يحكما يف النازلة،
وير�أ�سهم اللورد �شان�سلر ،وهو قا�ضي الق�ضاة ،وال يحقق على هذا املجل�س �أحد �إال
جمل�س اللوردوات ،الذي هو يف تلك احلالة مبثابة املجل�س العايل ،وبحكمه تنتهي
النازلة .وهذا املجل�س له النظر يف الأحكام العامة ال�صادرة من جمل�س ال�شان�سلر
واملجال�س الثالثة العالية.
واحلا�صل �أن للأحكام املدنية و�أحكام اجلنايات �سلطات ت َّتحد تارة وتتعاقب
املعدة ملثل نوازل
�أخرى ،وهناك تريبوناالت �صغار خ�صو�صية تركناها هنا ،وهي ّ
ال َفلَ�س والإرث ،والنكاح والطالق ،وجمل�س البحرية وجمل�س املعادن ،وجمل�س
املدار�س ،ونحو ذلك .واحلكام مطل ًقا ينتخبون من �أ�شهر العارفني بالأحكام،
وي�سميهم اللورد �شان�سلر الكبري ،وال يعزل �أحد منهم باختيار احلاكم ،و�إذا وقع
خالف بني �إدارة الدولة وجمل�س من املجال�س تعر�ض النازلة على جمل�س اململكة.
هذا ما �أمكن تلخي�صه من تراتيب املجال�س والأحكام ب�أنكلرتة.

الف�صل الثامن
يف حما�صيل اململكة الأنكليزية وعدد حيواناتها,
ونتائج معادنها ،وغري ذلك
لرية �سرتلني
86,700,000
113,000,000
19,000,000
3,800,000
2,600,000
6,000,000
3,500,000
12,000,000

حما�صيل الأ�شياء الآتي ذكرها �سنة 1833

ثمن �سائر احلبوب
ثمن �أنواع احل�شي�ش املزدرع والطبيعي واللفت
ثمن البطاطا
ثمن الفواكه واخل�ضر املزدرعة باملقاثي
ثمن الكر�ستة والهبلون �أي ح�شي�شة الدينار
ثمن اجلنب والزبد والبي�ض وغريها
الد ّمال
ثمن الأنغري �أي َّ
ثمن ال�صوف وبزر القنب

246,600,000

اجلملة لرية ت�صري  61,665,000,000فرنك

ر�أ�س

عدد احليوانات يف ال�سنة املذكورة

2,560,000
11,600,000
55,800,000
69,960,000

خيل
بقر
غنم ومعز وغري ذلك
تقريبا  6,050,000,000فرنك
اجلملة قيمتها ً
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واململكة الأنكليزية تقدمت يف عمران �أر�ضها ب�أنواع الفالحة واملوا�شي
كليا منذ نيف وثالثني �سنة� ،إال �أين مل �أجد تف�صيل ذلك يف الكتب
تقد ًما ًّ
امللخ�ص منها هذا الكتاب.
َّ
نتائج معادن �أنكلرتة �سنة 1856

�أ�صناف املعادن

فرنك
20,031,000

ثمن الق�صدير

71,176,000

ثمن النحا�س

43,877,000

ثمن الر�صا�ص

5,577,000

ثمن الزنك وهو التوتية

363,638,000

ثمن احلديد

48,000

ثمن املعدن امل�سمى �أر�سنيك وهو ال�سليماين

13,000

ثمن املعدن امل�سمى نيكل

416,597,000

ثمن الفحم احلجري

13,850,000

ثمن امللح

2,500,000

ثمن املعدن امل�سمى باريت

76,062,000

ثمن حجر البناء

3,022,000

ثمن الرتاب الذي ي�صنع منه الفرفوري

1,016,391,000

اجلملة
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نتائج �سكك احلديد
فرنك

778,908,925

نف�سا.
جملة ما حت�صل منها يف �سنة  1863وعدد امل�سافرين بها ً 204,699,466

حما�صيل الأهايل �أ�صحاب ال�صنائع
لرية �سرتيلني
31,000,000
8,000,000
16,250,000
11,000,000
15,000,000
17,300,000
59,000,000
3,400,000
9,000,000
31,200,000
148,050,000

�أنواع امل�صنوعات

ثمن الأقم�شة امل�صنوعة من القطن
ثمن �أقم�شة احلرير
ثمن �أقم�شة ال�صوف
ثمن �أقم�شة الكتان
ثمن اجللد
ثمن �أنواع امل�صنوعات الرقيقة
ثمن البلور والفخار
ثمن امل�صوغ وماعون الف�ضة ونحو ذلك
ثمن الكاغذ وتوابعه
حما�صيل ما بقي من �سائر احلرف
جملة ذلك ت�ساوي  3,701,250,000فرنك
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قيمة ال�سلع الواردة �إىل �أنكلرتة واخلارجة منها يف 1861

الداخل

اخلارج
5,765,830

12,822,688

1,121,921

2,620,720

628,602

9,551,205

1,961,426

2,635,041

4,057,850

6,440,895

97,897

412,431

1,882,716

284,984

77,148

36,479

13,046,419

6,058,490

10,989,749

7,692,895

1,195,827

335,883

4,914,359

3,817,800

17,427,413

17,826,646

20,955

30,322

11,095

85,353

2,356,105

1,962,899

3,686,434

5,458,373

1,460,269

4,271,793

210,991

781,510

940,397

1,046,323

6,792,660

2,480,064

�أ�سماء املمالك

الرو�سية �أي املو�سكو
ال�سويد
النورويج
الدنيمرك وعماالتها اخلارجية
الربو�سية
مكلنبورغ
الهانوفر
�أولدمبورغ
البلدان املتحدة من �أملانيا
هوالندة
عماالتها يف غري �أوروبا
البلجيك
فرن�سا
اجلزائر
عماالت فرن�سا يف غري �أوروبا
الربتوغال
�إ�سبانيا وجزر الباليار
كوبا وغريها من م�ستعمرات �إ�سبانيا
عماالت من توابع الربتوغال
عماالت من توابع �إ�سبانيا
�إيطاليا

يف الكالم على مملكة �أنكلرتة
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الداخل

اخلارج
1,795,659

1,246,046

324,196

789,544

3,104,029

3,631,929

196,375

1,123,290

884,544

77,425

2,398,478

8,398,493

1,794

14,093

187,726

498,288

11,025,683

49,389,492

652,862

347,529

176,517

313,869

310,555

137,471

837,426

433,060

434,086

24,556

4,690,875

2,631,480

602,087

439,717

1,403,227

1,674,869

1,380,533

2,414,895

1,031

125,416

1,221,018

3,169,552

156,916

81,802

3,161,918

8,608,609
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�أ�سماء املمالك

�أو�سرتيا �أي النم�سة
الإغريق
برالرتك
التونة من توابع الدولة العلية
أي�ضا
ال�شام من توابع الدولة العلية � ً
م�صر
تون�س وطرابل�س
الغرب
الدول املتحدة يف �أمريكا
املك�سيك
�أمريكا الو�سطى
هايتي
غرناطة اجلديدة
فينازويلة
برازيل
�أوراغون
بوينو�س �إير�س وباطاغونيا
�شيلي
بوليفيا
بريو
�أكواتور
مملكة ال�صني
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الداخل

اخلارج
43,426

538,687

36,191

25,138

26,545
216

495

1,076,452

1,467,992

271

46,721

143,110

822,024

638,772

1,169,142

133,834

628,891

143,437

325,982

213,157

4,195,581

8,682,061

2,178,944

4,381,054

666,701

1,761,380

13,121

4,767

11,530,804

6,901,487

17,053,355

21,968,752

1,056,458

1,913,425

508,349

2,251,019

368,12

17

589,747

1,914,042
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�أ�سماء املمالك

جزر جابون
�سيام
العجم �أي بالد فار�س
�شطوط �إفريقيا ال�شرقية
�شطوط �إفريقيا الغربية
كرونالند وم�ضيق داو�س
جزر البحر اجلنوبي
ٍ
مرا�س خمتلفة
جزر ال�صوند
جبل طارق
مالطة
جزر الإغريق
عماالت الأنكليز يف �أمريكا ال�شمالية
جزر يف غربي الهند وهندورا�س
غيان
جزر فالكالند ويقال لها مالوين
�أو�سرتاليا
عماالت الهند ال�شرقي
جزر �سانغبور
جزيرة �سيالن
عدن وجزر يف البحر الأحمر
جزيرة موري�س
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الداخل

اخلارج
2,171,616

1,421,647

507,079

208,751

1,778,522

137,864

394

544

159,632,498

218,478,751
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عماالت جنوبي �إفريقيا
عماالت وجزر غربي �إفريقيا
هونكونغ يف ال�صني
جزيرة اليغوالند
اجلملة لرية �سرتلني
ي�ضاف الداخل �إىل اخلارج

218,478,751

جملة قوة املتجر لرية ت�ساوي
ً 9,452,781,225
فرنكا

378,111,249

بيان متجر الهند �سنة 1861

لري �سرتلني

34,170,703
34,090,154

28,260,758

الداخل �إليها يف ال�سنة املذكورة
اخلارج منها

جملة قوة متجر الهند ت�ساوي ً 1,706,521,425
فرنكا

املراكب التي دخلت مرا�سي �أنكلرتة والتي خرجت منها يف 1862

املراكب الداخلة
طونالتة

مراكب

املراكب اخلارجة
طونالتة

�أ�صناف املراكب

مراكب

5,532,162

22,921

5,260,329

22,635

4,911,579

25,765

4,745,473

24,434

2,609,816

7,644

2,660,046

7,941

462,479

1,225

512,040

1,793

مراكب قالع �أنكليزية
مراكب قالع �أجنبية
فابورات �أنكليزية
فابورات �أجنبية
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املراكب اخلارجة

املراكب الداخلة
طونالتة

مراكب

طونالتة

مراكب

13,516,036

57,555

13,177,888

56,803

336

�أ�صناف املراكب
اجلملة

13,177,888

56,803

ي�ضاف الداخل للخارج تكون

26,693,924

114,358

جملة املراكب الداخلة
واخلارجة

عدد ال�سكان

بيان تكاثر الأهايل ب�أنكلرتة عدا �إرالندة و�سكو�سيا

4,800,000

كان عدد ال�سكان ب�أنكلرتة �سنة 1600

2,525,000

ويف �سنة 1688

10,942,000

ويف �سنة 1801

18,526,000

ويف �سنة 1841

560,000
7,517,000

و�صار يف �سنة 1650
ويف �سنة 1750

11,609,000

ويف �سنة 1821

23,271,995

ويف �سنة 1861

وما تراه من التكاثر غري داخل فيه من ارحتلوا عن �أوطانهم.
دخل الدولة الأنكليزية وخرجها والدين الذي عليها
لرية �سرتلني
24,034,000
17,155,000
8,994,000
10,567,000

�أنواع الدخل �سنة 1862

من الكمارك
من الأداء الذي على امل�أكوالت وامل�شروبات
من الأداء الذي على التامرب �أي الطابع
الأداء املرتب على الدخل
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لرية �سرتلني

3,150,000
3,600,000
300,000
2,803,561

�أنواع الدخل �سنة 1862

الأداء املرتب على الربع والعقار وغريهما
دخل البو�سطة
دخل ملك الدولة
من الأنواع املختلفة

اجلملة

70,603,561

ي�ضاف �إىل ذلك دخل الهند

42,970,000

اجلملة لرية ت�ساوي ً 2,839,339,025
فرنكا

113,573,561

�أنواع اخلرج يف ال�سنة املذكورة

�سرتلني
26,231,657

فائدة الدين
م�صاريف على الدين
م�صروف الع�سكر واحلرا�سة البلدية
م�صروف ال�سفن والبحرية
م�صروف �إن�شاء ال�سفن
مرتب امللكة
مرتب املوظفني ال�سيا�سية وغريهم

4,553,461

م�صروف على ا�ستخال�ص الأداء

1,080,001

م�صاريف خمتلفة

43,255,000

م�صروف الهند

1,884,001
16,264,789
11,370,588
920,587
406,489
7,640,435

113,607,008
112,573,561
836,175

جملة اخلرج ت�ساوي ً 2,840,175,200
فرنكا
يطرح من هذه اجلملة الدخل املتقدم
زيادة اخلرج على الدخل
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فرنك

338

بيان ديون الدولة الأنكليزية

جملة الدين الذي على الدولة
جملة الدين الذي على الهند
املجموع من ذلك

2,004,521,517
2,846,927,025
22,892,142,200

واعلم �أن الدولة الأنكليزية مبقت�ضى قوانني اململكة ال تطلب من الأهايل
�سنويا �إال امل�صاريف الالزمة ل�صالح الدولة املذكورة �أ�صولها �آن ًفا ،و�أما
�أداء ًّ
الأداء الالزم للم�صالح العامة غري ما تقدم ،من عمل الطرقات ،وبناء القناطر
واملار�ستانات ،والكنائ�س واملدار�س ،ومرتبات املكلفني بها ،ومرتبات �أهل اخلطط
الدينية ونحو ذلك ،ف�إن تعيينه و�صرفه بيد جمال�س الأوطان والبلدان ،حتت نظارة
تقريبا ثمامنائة مليون فرنك.
الربملان الكبري ،وال دخل للدولة فيه ،وقدره ً
القوة الع�سكرية الربية بدولة �أنكلرتة �سنة .1861
جملة
اجلي�ش
98,918

ع�سكر
الرتي�س

اخليالة

الطوبجية
واملهند�سون

98,918
14,436

14,436
21,336

21,336

11,708

11,708

1,121

59,567

59,567

�أ�صناف الع�سكر

ع�سكر تري�س بال�ضباط
خيالة بال�ضباط
طوبجية بال�ضباط
مهند�سون وغريهم بال�ضباط
�أتاماجور �أي �أركان احلرب
جي�ش الهند
تري�س
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جملة
اجلي�ش

ع�سكر
الرتي�س

الطوبجية
واملهند�سون

اخليالة

6,416

5,482

12,057
12,400
19,333
262,772

158,485

20,825

�أ�صناف الع�سكر

خيالة
طوبجية
يداك
يف �إرالندة
رديف

6,416

5,482
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اجلملة

38,526

القوة البحرية ب�أنكلرتة يف �سنة 1861

جملة البحرية

�أمراء البحر وقبطانات
24
66

�أ�صناف البحر

�أمري ً
كبريا حتت ال�سالح
اال ً
ممن ذكر يف اليداك

90
27
57

كاهية �أمريال حتت ال�سالح
ممن ذكر يف اليداك

84
21
107

كنرتا �أمريال حتت ال�سالح
ممن ذكر يف اليداك

128
350
402
752

قبطانات �أجفان حتت ال�سالح
ممن ذكر يف اليداك
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�أمراء البحر وقبطانات

جملة البحرية

340

�أ�صناف البحر

قبطانات فراقط حتت ال�سالح
ممن ذكر يف اليداك

450
723
2,173

يوزبا�شية حتت ال�سالح
ممن ذكر يف اليداك

798
353
1,151

ف�سياالت �صغار وع�سكر بحرية
ف�سياالت وع�سكر بر معد للمراكب

54,300
18,400
76,078

جملة البحرية

3,378

تابع القوة البحرية بدولة �أنكلرتة
جملة
املراكب
ومدافعها

مراكب
قالع

فابورات بها قوة خيل جملة ف�سياالت
البحرية
105267
فابورات

9756

82

1

58

53

10

43

30
55

1

فابورات
مدرعة
23

27

3

52

4

3

136
4

136
4

76,078

3,378

البحرية
و�أ�صناف
املراكب

جملة البحرية
�أجفان
فراقط
قرابط
�شالوب�أيقوارب
كنونيار �أي ذوات
املدافع
�شالوب كنونيار
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جملة
املراكب
ومدافعها

مراكب
قالع

فابورات بها قوة خيل جملة ف�سياالت
البحرية
105267
فابورات

9756

12

12

4

4

38
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فابورات
مدرعة

بطريات عوامة
مراكب متنوعة
�أفيزو
�شالوب بومبارد
مراكب كبار
حلمل الأثقال
بومبارد
ياكت
مراكب حلرا�سة
ال�شطوط

38

70

70

2

2

6

6

2

2

497

50

البحرية
و�أ�صناف
املراكب

421

35

76,078

3,378

اجلملة

عدد مراكب متجر الأنكليز يف �سنة 1862

طونالتة

عدد
املراكب

4,396,509

26,212

537,891

2,228

906,125

9,829

5,840,525

38,269

�أ�صناف املراكب

مراكب قالع
فابورات
مراكب العماالت التابعة لأنكلرتة  ،ومل يتي�سر لنا الآن متييز
الفابورات من مراكب القالع
اجلملة

نف�سا .2,883,045
وجملة البحرية يف جميع املراكب املذكورة ً

الباب الرابع

يف الكالم على مملكة النم�سة
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخها

اعلم �أن هذه اململكة يقال لها مملكة �أو�سرتيا ،و�أو�سرتيا يف نف�سها عمالة
بلقب �أر�شيدو كاتو ،وكانت ت�سمى نوركا وبانونيا العليا� ،أ�ضيفت لل�سلطنة الرومانية
يف مدة الإمرباطور تيبار� ،سنة ثالث وثالثني من تاريخ امل�سيح .وكانت منذ القرن
اخلام�س منه تتداول عليها �أمم الربابرة((( ك�أمة الهن والإ�سرتوغوت ،والبويان
والواندال ،واللونغوبارد� ،إىل �أن انق�سمت بني �أهل ب�أواريا وجماعة الأوار ،وهي
�أمة من التتار.
ثم ا�ستوىل عليها �شارملان �سنة �سبعمائة و�إحدى وت�سعني ،و�سماها �أو�سرتيا.
�سدا يقي اململكة
وملا �أراد هرني الوازلور � -أي ال�صائد بالطيور � -أن ي�ضع ًّ
من �إغارات املجار ،جعل �أر�ض �أو�سرتيا مارغرافية ،واملارغراف لقب حلاكم احلدود،
وكان ذلك �سنة ت�سعمائة وثمان وع�شرين ،ثم يف �سنة ت�سعمائة واثنني وثمانني
�أوىل عليها �إمرباطور �أملانيا �أوتون الثاين ليوبولد من بالربغ ،وتوارثها بنوه بعده،
((( �أمم الربابرة :ال�شعوب اجلرمانية التي غزت الإمرباطورية الرومانية ,ابتداء من القرن الثالث �إىل ال�ساد�س
امليالديني( .م).
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بلقب مارغراف �أو ًال ثم با�سم مركيز ،ثم با�سم دوك وكان �أخذهم للقب الأخري يف
�سنة �ألف ومائة و�ست وخم�سني.
ثم بعد انقرا�ض تلك العائلة دخلت حتت �سلطة فردريك الثاين �إمرباطور
�أملانيا ،وذلك يف �سنة �ألف ومائتني و�ست و�أربعني ،ثم انتقلت �إىل يد �أوتو كار ملك
البوهيميا يف �سنة �ألف ومائتني وثالث وخم�سني ،ثم دخلت حتت يد رودولفو ،من
عائلة هاب�سبورغ �إمرباطور �أملانيا يف �سنة �ألف ومائتني و�ست و�سبعني ،ثم �أعطاها
البنه �ألربت يف �سنة �ألف ومائتني واثنتني وثمانني ،وبقيت يف َع ِق ِبه يتداولونها
�أو ًال بلقب دوك ،ثم من �سنة �ألف و�أربعمائة وثالث وخم�سني بلقب �أر�شيدوك.
وقد خرج من هاته العائلة عدة �أ�شخا�ص ا�ستولوا �إمرباطورية �أملانيا بعد الإمرباطور
إمرباطورا على �أملانيا يف �سنة �ألف
رودولفو ،وبا�ستيالء �ألربت من تلك العائلة �
ً
و�أربعمائة وثمان وثالثني با�سم �ألربت الثاين� ،صارت الإمرباطورية وراثة يف تلك
العائلة ،وكانت مملكة �أو�سرتيا يف ذلك الوقت تعاظمت ،بان�ضمام عمالة �سترييا
�إليها يف �سنة �ألف ومائة و�ست وثمانني ،وعمالة كارنيول ،ثم ب�إ�ضافة كل ما كان
راج ًعا بالوراثة �إىل رودولفو من هاب�سبورغ ،وهو الألزا�س وال�صواب وال�سوي�سرة،
وذلك يف �سنة �ألف ومائتني واثنتني وثمانني ،لكن يف �سنة �ألف وثالثمائة و�سبع
ا�ستقلت ال�سوي�سرة بنف�سها ،وكذا ان�ساق لعائلة �أو�سرتيا ب�سبب تزوج مك�سيمليان
مبارية  -التي هي من عائلة بروغونيا � -سنة �ألف و�أربعمائة و�سبع و�سبعني ،البالد
الواطئة� ،أي هوالندة ،وقطعة كبرية من بورغونيا ،ثم ملا ا�ستوىل �شارلكان � -أي
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�شارل اخلام�س � -أ�ضاف �إىل ممالكها العديدة مملكة �إ�سبانيا ،لكن بالق�سمة التي
وقعت يف �سنة �إحدى وع�شرين وخم�سمائة و�ألف بني �شارل املذكور و�أخيه
الأر�شيدوك فردناند ،انتقلت هوالندة و�أحواز بورغونيا �إىل الفرع الإ�سبنيويل
من عائلة �أو�سرتيا ،وتناول ق�سم فردناند املذكور عمالة �أو�سرتيا الأ�صلية ،مع ما
يتبعها ،و�ضم �إليها البوهيميا وبالد املجار ،والأ�سقفيات الثالث� ،أي العماالت
التي كانت حتت حكم املطارين((( ،وهي تول ومات�س وفردون ،وكذلك املورافيا
وال�سيالزيا واللوزا�س ،ثم نزعت منهم هذه الأخرية مبعاقدة و�ستفاليا الواقعة يف
�سنة ثمان و�أربعني و�ستمائة و�ألف ،كما نزع منهم الألزا�س والأ�سقفيات الثالث،
ُوع ِّو َ�ضت لهم مبلك تران�ساوانيا والكروا�سيا ،ثم مب�صاحلة �أوترخت �سنة ثالث ع�شرة
و�سبعمائة حازت �أو�سرتيا من تركة �شارل الثاين ملك �إ�سبانيا دائرة بورغونيا،
ودوكاتو مانتوة وممالك نابلي و�سردانية ،ويف �سنة �أربع ع�شرة و�سبعمائة ا�ستبدلوا
�سردانية مبملكة �صقلية ،ثم بعد �سنة خم�س وثالثني و�سبعمائة �أرجعوا �صقلية
ونابلي �إىل الإنفانت دون كارلو�س من عائلة �إ�سبانيا ،و�أخذوا عو�ضهما دوكات
بارمة وبيا�شن�سة وغوا�ستالة .ويف �سنة �أربعني و�سبعمائة و�ألف انقطع ن�سل عائلة
�أو�سرتيا من الذكور ،وانتقلت وراثة اململكة �إىل البنات ،فا�ستولت مارية تريزة -
ولقب زوجها فرن�سوى من لورين  -با�سم �إمرباطور ،بعد منازعات طويلة ،ثم �صار
إمرباطورا بالفعل �سنة خم�س و�أربعني و�سبعمائة و�ألف ،و�سمي فرن�سوى الأول،
�
ً
وهو جد العائلة اجلديدة امل�سماة �أو�سرتيا لورين ،امل�ستولية الآن .ويف �سنة �ست
((( املطارين :جمع مطران وهو رئي�س الكهنة ،درجة كن�سية( .م).
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انحلَّت �سلطنة �أملانيا ،و�سلب من فرن�سوى الثاين لقب �إمرباطور
وثمامنائة و�ألف َ
�أملانيا ولقب با�سم �إمرباطور �أو�سرتيا ،وق�صر حكمه على املمالك التي كانت له
بطريق الوراثة.
ثم �إن ثورة الفرن�ساويني وحرب �سنة خم�س وت�سعني وثمامنائة و�ألف نزعت
كبريا من ممالكها ،يف �أملانيا و�إيطاليا ،غري �أنه بحوادث �سنة
من يد �أو�سرتيا ً
جزءا ً
خم�س ع�شرة رجعت لها �إياالتها القدمية ،ما عدا دائرة بورغونيا التي عو�ضت
عنها مملكة اللومبارديا والبندقية ب�إيطاليا ،ويف �سنة ت�سع وخم�سني وثمامنائة و�ألف
�ضيعت مبحاربة �سولفرينو اللومبارديا ،ف�أخذها ملك �سردانية بوا�سطة نابوليون
الثالث املنت�صر يف تلك الواقعة ،ويف �سنة �ست و�ستني وثمامنائة خرجت البندقية
أي�ضا من يدها؛ حيث تغلبت عليها دولة برو�سية يف حرب �صادووة؛ ملعاهدة بني
� ً
تلك الدولة ودولة �إيطاليا على حماربة دولة �أو�سرتيا.

الف�صل الثاين
يف بيان �أ�سماء ملوك �أو�سرتيا

�سنة

982

994
1018
1056
1075
1096
1136
1136

�سنة

ليوبولد الأول كونت دوبابنربغ
هرني الأول
�ألربت الأول املُ َل َّقب باملن�صور
�أرن�ست امللقب بال�شجاع
ليوبولد الثاين امللقب باجلميل
ليوبولد الثالث امللقب باخلا�شع
�ألربت الثاين امللقب باملُ َت َع ِّبد
ليوبولد الرابع امللقب الكرمي

جماعة املارغراف

جماعة دوكات �أو�سرتيا

 1142هرني الثاين جازومريغو
 1177ليوبولد اخلام�س
 1194فردريك الأول الكاتوليكي
 1198ليوبولد ال�ساد�س امللقب باملاجد
 1230فردريك الثاين امللقب باملحارب وال�شجاع
� 1247أوتوكار
عائلة �أو�سرتيا هاب�سبورغ
�سنة
� 1282ألربت الأول
 1308فردريك الأول امللقب باجلميل
� 1330ألربت الثاين امللقب بالعاقل
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عائلة �أو�سرتيا هاب�سبورغ

 1358رودولف الرابع امللقب باملاهر
� 1365ألربت الثالث �أخو املذكور
� 1385ألربت الرابع
� 1404ألربت اخلام�س ،ثم يف �سنة  1438انتخب املذكور لإمرباطورية �أملانيا با�سم �ألربت الثاين
 1440فردريك الثالث ،ويف �سنة  1453لقب �أمراء عائلته ب�أر�شيدوك �أو�سرتيا
�سنة جماعة الأر�شيدوكات الذين نالوا الإمرباطورية ب�أملانيا من عائلة هاب�سبورغ
 1493مك�سيملياين الأول
أي�ضا� ،أي نابلي و�صقلية
� 1519شارلكان ،وكان ملك �إ�سبانيا وال�صقليتني � ً
 1556فردناند الأول ملك البوهيميا واملجار ،ثم الذين من بعده ا�ستولوا على تلك املمالك مع
�إمرباطورية �أملانيا
 1564مك�سيملياين الثاين
 1576رودولف الثاين
 1612متيا�س
 1619فردناند الثاين
 1637فردناند الثالث
 1657ليوبولد الأول
 1705جوزاف الأول
� 1711شارل ال�ساد�س
 1740مارية تريزة ابنة �شارل املذكور ،وكان زوجها دوك لوران ،و�شاركها يف امللك ثم �صار �إمرباطور
�أملانيا بلقب فرن�سوى الأول ،وبعد موته �سنة � 1765شاركت يف ملكها ابنها جوزاف الثاين،
وا�ستقل بعدها �سنة 1780
1790
1792

ليوبولد الثاين
فرن�سوى الثاين

�إمرباطورية �أو�سرتيا
�سنة
 1804فرن�سوا املذكور ،تلقب بفرن�سوى الأول
1835
فردناند الأول ابن املذكور ،ورث �أباه �سنة 1835
 1848فرن�سوى جوزاف الأول امل�ستويل الآن

الف�صل الثالث
يف و�صف اململكة

اعلم �أن ال�سلطنة النم�ساوية مقرها و�سط �أوروبا ،بني �سبع درجات و�إحدى
ع�شرة دقيقة و�أربع وع�شرين درجة وخم�س دقائق من الطول ال�شرقي ،وبني
اثنتني و�أربعني درجة وثمان دقائق و�إحدى وخم�سني درجة ودقيقتني من العر�ض
ويحدها يف ناحية ال�شمال الرو�سية يف طائفة والربو�سية يف �أخرى ،ومملكة
ال�شمايلُّ .
ال�ساك�س ،و�شرقًا عمالتا �إفالق و ُب ْغ َدان التابعتان للدولة العثمانية يف طائفة ،ويف
البقية الرو�سية ،وقبلة مملكة �إيطاليا وبحر البنادقة واململكة العثمانية الأوروباوية،
وغربًا مملكة ب�أواريا ومملكة فورتنربغ وع�صبة ال�سوي�سرة و�إيطاليا يف طائفة .و�أكرب
الطول فيها من امل�شرق �إىل املغرب يبلغ �أل ًفا و�أربعمائة وثمانني كيلو ميرت ،و�أكرب
العر�ض يبلغ �أل ًفا ومائة و�ستني كيلو ميرت ،وم�ساحة �سطحها من وقت ال�صلح املنعقد
يف زوريك �سنة ت�سع وخم�سني وثمامنائة و�ألف �ستمائة �ألف وثالثة وثالثون �ألف
كيلو ميرت مرب ًعا ،وعدد �سكانها على ما حترر يف �سنة �سبع وخم�سني وثمامنائة و�ألف
نف�سا ،وعلى
خم�سا وثالثني مليونًا وثمانية ع�شر �أل ًفا وت�سعمائة وثماين وثمانني ً
بلغ ً
ما حترر يف �سنة �إحدى و�ستني وثمامنائة و�ألف �سبعة وثالثني مليونًا من النفو�س،
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منهم ثمانية وع�شرون مليونًا و�ستمائة �ألف وثمانية و�أربعون �أل ًفا واثنتان و�ستون
نف�سا كاتوليك ،و�أربعة ماليني وثالثمائة �ألف وخم�سة وع�شرون �أل ًفا وثالثمائة
ً
وثالث �أنف�س بروت�ستانت ،ومليونان وت�سعمائة �ألف و�أحد وع�شرون �أل ًفا وت�سعمائة
نف�سا على مذهب الإغريق ،وخم�سون �أل ًفا وخم�سمائة و�سبعون
وت�سع وثالثون ً
نف�سا بروت�ستانت يقولون بالوحدانية� ،أي ينكرون الثالوث و�ألوهية  ومليون
ً
نف�سا من اليهود ،وثالثة �آالف
وت�سعة و�أربعون �أل ًفا وثمامنائة و�إحدى و�سبعون ً
نف�سا على مذاهب خمتلفة .وتخت اململكة مدينة
وت�سعمائة وخم�س وخم�سون ً
ِو َي َّنى ،وقد بلغ �سكانها يف �سنة �أربع و�ستني وثمامنائة و�ألف خم�سمائة �ألف وثمانية
نف�سا ،مع ما فيها من اجلند .وينتظم يف
وخم�سا وع�شرين ً
و�سبعني �أل ًفا وخم�سمائة ً
هذه ال�سلطنة �أمم خمتلفة الأجنا�س ،وبلدان خمتلفة الطبائع والأخالق ،وميكن
ح�صر تلك الأمم يف ثالثة �أق�سام كُ ِّل َّية ،وهي :بلدان �أملانيا ،وبلدان املجار ،وبلدان
بولونيا.
فبلدان �أملانيا هي �أو�سرتيا التي �سميت بها ال�سلطنة ،ودوكات �صال�سبورغ
و�سترييا ،وكارينتيا وكارنيول ،والفريول ،و�أرا�ض مدينة تريي�ست والتريول ،مع
الفورارلربغ ،ومملكة بوهيميا ،ومارغرافية مورافيا ،و�سيليزيا النم�ساوية.
و�أما بلدان املجار فهي الرتان�سيلوانيا ،وال�سالفونيا والكروا�سيا ،املنق�سمة �إىل
عدة �أوطان حربية.
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و�أما بلدان بولونيا فتحتوي على الغالي�سيا ،ولودومرييا ،والبوكوين .وبلدان
�أملانيا هي الداخلة وحدها يف الكونفيدرا�سيون جرمنيك� .أي ع�صبة جرمانيا ،وقد
خرجت الآن عن الع�صبة املذكورة .ومن هاته البلدان املختلفة يتكون اليوم �أربع
والر َبا �أعظم ذلك �سل�سلة جبال
ع�شرة والية كبرية .وهذه اململكة كثرية اجلبال ُّ
�أرت�س التي يف الناحية ال�شمالية ،ويقال لها جبال �أر�ض احلديد ،و�سل�سلة جبال
كراباك يف الناحية ال�شرقية ،وفيما بني الغرب واجلنوب فروع من جبال الألب،
ويف الو�سط جبال بوهيميا وجبال مورافيا .وباململكة �أفياف يف غاية االمتداد ،منها
ب�سيطة �أو�سرتيا ال�سفلى التي ي�شقها وادي طونة ،والب�سيطة الكربى والب�سيطة
ال�صغرى الكائنتان يف بالد املجار ،وب�سيطة �سالفونيا .و�أما �أَ ِو ْد َيتها فالألب والأودر
والفي�ستول والدنيي�سرت ،كلها تخرج من مملكة �أو�سرتيا ووادي طونة ،غالب امتداده
يف تلك اململكة وا�ستمداده من عدة موا�ضع بها .وبها عدة ُخ ُلج م�صنوعة ،جمموع
طولها يبلغ �ستة �آالف وثالثمائة وخم�سني كيلو مي ًرتا ،وتت�صل بها �أودية تلك
اململكة ،و�أعظمها خليج فرن�سوى الأول ،يجمع بني وادي تي�س والطونة .وبها طرق
كثرية متقنة ال�صنعة لت�سهيل املوا�صلة بني البلدان وطول طرق احلديد املُ ْن َجز َة
�سنة ثالث و�ستني وثمامنائة و�ألف ،بلغ خم�سة �آالف وثمامنائة وثمانية وثمانني
كيلو مي ًرتا .و َد ْخ ُلها يف ال�سنة املذكورة بلغ مائة و�سبعني مليون فرنك وت�سعمائة
�ألف وخم�سة وثمانني و�أل ًفا ومائتني واثنني و�سبعني ً
فرنكا .وبلغ طول التلغراف
بها �سنة �أربع و�ستني وثمامنائة و�ألف خم�سة ع�شر �ألف كيلو ميرت وت�سعمائة و�ستة
وت�سعني كيلو مي ًرتا.
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واعلم �أن اململكة النم�ساوية كلها يف الأر�ض ال َق َّارة ،ولي�س بها من ال�شطوط
�إال املقدار الذي على بحر البنادقة ،و�شاطئه ال�شرقي �أرفع من الغربي ،الذي غمر
البحر منه موا�ضع كثرية ف�صارت م�ستنقعات للمياه ،ومقدار امتداد ال�شطوط
املذكورة �ألف و�سبعمائة كيلو ميرت .ويوجد فيه من جهة ال�شرق جزر عديدة،
مثل فاليا وكري�سو و�أوزيرو ،كما يوجد بتلك اململكة بحريات ،منها بحرية �أتري يف
�أر�شيدو كاتو �أو�سرتيا ،وبحريات بالتون ونويدل يف املجار ،وبحرية كالجنفورت يف
ال�سرييا.
ثم اعلم �أن اململكة النم�ساوية هي �أغنى املمالك الأوروباوية من جهة
املعادن التي ت�ستخرج من �أر�ضها؛ ف�إن بها معدن الذهب يف تران�سيلوانيا واملجار،
ومعدن الزئبق يف الكارينتيا ،والق�صدير والر�صا�ص يف بوهيميا ،واحلديد بكرثة يف
�سترييا والرييا وبوهيميا وهنغاريا ،كما ي�ستخرج من هاتني اململكتني الأخريتني
الزنك� ،أي التوتيا املعدنية ،والكاالمني� ،أي احلجر ال�سليماين ،والأنتيمون� ،أي
أي�ضا معادن الزرنيخ والزاج والرهج الأبي�ض.
الكحل الأ�صبهاين ،ويف بوهيميا � ً
ويوجد يف هنغاريا وتران�سيلوانيا وغالي�سيا معادن عديدة ،ي�ستخرج منها امللح،
كما يوجد الرتب بكرثة يف املجار ،وهو نوع من الرتاب له بع�ض خوا�ص للنفط،
وي�صلح للوقود .والفحم احلجري موجود يف �سائر �إياالت ال�سلطنة املذكورة ،كما
يوجد يف بع�ض موا�ضع منها الأحجار الثمينة ،كالروبيل� ،أي الياقوت الأحمر،
أي�ضا تراب الفرفوري ونحوه من الأتربة املنتفع بها ،ومن خوا�ص
والأوبال ،وبها � ً
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بالد �أو�سرتيا كرثة العيون املعدنية� ،أي اجلارية على املعادن ،ففي املجار �أكرث من
�ألف عني من ذلك.
هذا ,و�إن ال�صناعات يف �سائر بالد �أو�سرتيا يف غاية الرواج ،وبها عدد وافر
من الفربيكات والآالت املعتربة ،ال �سيما �صناعة اجلوخ؛ ف�إن لهم بها مزيد اعتناء،
وكذلك �أقم�شة احلرير والقطن ،والكتان والكاغد ،و�صناعة اخلرط .وبلور بوهيميا
يف غاية ال�شهرة ،وب�سترييا يتقن �صناعة احلديد والفوالذ ،وامل�صوغ ،وا�صطناع
الأواين ،ونحوها ،كما ا�شتهرت مدينة ِو َي َّنى ب�إتقان �صناعة الكراري�س وال�صيني
وافرا من �أهايل
و�أهل التريول ب�صناعة الفراء .وباجلملة ,ف�أعمال اليد ُت َ�ش ِّغلُ عد ًدا ً
ذكورا و�إنا ًثا ،يبلغ �سبعة ماليني وثمامنائة �ألف بني �صغار وكبار،
تلك اململكة ً
وقيمة ما يخرج من �أيديهم تتجاوز الثالثة �آالف وخم�سمائة مليون من الفرنكات.
ومقاطع املعادن والفربيكات يف اململكة املذكورة عيون ُم َت َد ِّف َقة باملال ،وت�شغل
من الأهايل �أكرث من مائة �ألف وثمانية �آالف ،وقد بلغت نتائجها يف �سنة ثالث
و�ستني وثمامنائة و�ألف مائتني وثالثة وت�سعني مليونًا و�أربعمائة و�سبعة وخم�سني
�أل ًفا و�أربعمائة و�سبعة وخم�سني ً
فرنكا.
الحة ف�أكرث من ثلث ال�سلطنة �صالح للحرث ،وق َْد ُر الثلث منها
و�أما ال ِف َ
غابات ،و�أكرث من الربع ُم ُروج و َم َر ٍاع ،ومنابت الكروم منها ُم َق َّد َرة ُبخم�س ال ُع�شر.
وباململكة من احليوانات العدد الكثري؛ فمن اخليل ثالثة ماليني و�أربعمائة و�ستون
�أل ًفا وثالثمائة وت�سعة وت�سعون ،ومن البغال ثالثة وع�شرون �أل ًفا و�سبعمائة و�أحد
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وثمانون ،ومن ال ْأح ِم َرة ثمانية وثمانون �أل ًفا ومائتان و�أربعة وثمانون ،ومن البقر
ال�ض�أْن
�أربعة ع�شر مليونًا ومائتان وخم�سة وخم�سون �أل ًفا ومائة و�ستة ع�شر ،ومن َّ
�ستة ع�شر مليونًا و�ستمائة و�أربعة و�ستون �أل ًفا ومائتان و�ستة وثالثون ،ومن امل َْعز
مليون وخم�سمائة و�سبعة ع�شر �أل ًفا وثمامنائة وخم�س وع�شرون ،ومن اخلنازير
يتح�صل من
ثمانية ماليني ومائة و�أحد وخم�سون �أل ًفا و�ستمائة وثمانية .وقدر ما َّ
نتائج الفالحة يف ال�سنة يبلغ خم�سة �آالف وت�سعمائة وخم�سة ماليني من الفرنك،
وبها عدة جمعيات ُي َعبرَّ عنها عندهم بكريدي فون�سي لإعانة �أهل الفالحة مبا
يحتاجون �إليه من املال ،وبها اثنتان و�سبعون جمعية للفالحة ،وخم�سة هارا�س،
�أي �أماكن لتجويد اخليل.
ونمُ ُ ُّو املتاجر بها مل يزل �آخذًا يف االزدياد يو ًما فيو ًما ،وبلغت قيمة املَ ْت َجر
وخرجا يف �سنة اثنتني و�ستني وثمامنائة و�ألف �أل ًفا و�أربعمائة مليون وثمامنائة
دخ ًال ً
و�ستة و�أربعني �ألف فرنك و�سبعمائة واثنني وخم�سني ً
فرنكا .وعدد املراكب
املتجرية التي دخلت مرا�سي اململكة وخرجت منها يف تلك ال�سنة �أحد وع�شرون
�أل ًفا و�سبعمائة وخم�سة ع�شر ،الداخل منها ع�شرة �آالف وت�سعمائة وخم�سة،
واخلارج ع�شرة �آالف وثمامنائة وع�شرة ،واملحمول للق�سم الأول من الطونالتات
�سبعمائة و�ستون �أل ًفا وثالثمائة واثنتان وخم�سون ،وللق�سم الثاين �سبعمائة و�أربعة
و�سبعون �أل ًفا وت�سعمائة وع�شرة ،فاجلملة مليون وخم�سمائة و�أربعة و�أربعون �أل ًفا
ومائتان واثنتان و�ستون طونالتة.
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عظيما بالتعلّم والعمل مبا يتعلَّمونه ،وظهر منهم التقدم
ثم �إن لهم ً
اعتناء ً
خ�صو�صا يف �إيالة �أو�سرتيا .وتعليم الأطفال �أمر محُ َ َّتم عندهم من
َالبينِّ يف ذلك
ً
�سن ال�ست �إىل االثنتي ع�شرة �سنة .وقد بلغ عدد املكاتب يف �سنة ت�سع وخم�سني
وثمامنائة و�ألف ت�سع ًة وع�شرين �أل ًفا ومائة وثمانية وثالثني ،وهي مكاتب �أوىل
ذكورا و�إنا ًثا،
لتعليم مبادئ العلوم ،وبها مليونان وخم�سمائة �ألف من التالمذة ً
مكتبا يف
مكتبا �أرفع منها ،ومائتان واثنان و�سبعون ً
وهناك ثمامنائة و�أربعة وثالثون ً
مكتبا من النوع الذي ي�سكن به التالميذ
الدرجة الو�سطى ،منها مائتان و�أربعون ً
مكتبا للعلوم الريا�ضية .وهناك �سبعة مكاتب بوليتكنيك� ،أي
واثنان وثالثون ً
ل�سائر العلوم الريا�ضية ،وعدة مكاتب �أخرى خم�صو�صة بال�صنائع ،وبها مدار�س
عمومية يتعلم بها املنتهون من التالمذة .وهناك مكاتب خا�صة بفنون منها �سبعة
مكتبا لفن القبالة ،وثالثة للمعادن ،واثنان وثالثون للفالحة ،وخم�سة لعلوم
ع�شر ً
الت�شريح ،وثالثة لعلم الأحكام ،ومكتب للبحرية ،وت�سعة للع�ساكر الربية .واعلم
�أن م�صاريف املكاتب املذكورة ُيدفع من الدخل الراجع لها مما ي�ؤخذ من التالمذة،
ونحو ذلك ،وما ينق�ص من امل�صاريف املذكورة فعلى الدولة والبلدان.

الف�صل الرابع
يف قوانني هاته اململكة وكيفية �إدارتها ال�سيا�سية

اعلم �أن القوانني النم�ساوية م�ؤ�س�سة على منا�شري �صدرت من ملوكها يف
تواريخ خمتلفة:
الأول :املن�شور ال�صادر من امللك �شارل ال�ساد�س �سنة �أربعة وثالثني و�سبعمائة
و�ألف ،وفيه منع تق�سيم اململكة يف امل�ستقبل ،و�أنها تبقى مملكة واحدة حتت �سلطة
ملك واحد ،وبينَّ فيه كيفية وراثة كر�سي امللك.
الثاين :املن�شور ال�صادر من امللك فرن�سوى الثاين يف �أول �أع�شت �سنة �أربع
وثمامنائة و�ألف ،ومبقت�ضاه �سمي ملك النم�سة با�سم �إمرباطور.
الثالث :املن�شور ال�صادر من الإمرباطور فرن�سوى جوزاف الأول يف الثاين من
�أكتوبر �سنة �ستني وثمامنائة و�ألف ،ومبقت�ضاه �صارت القوة الت�شريعية � -أي و�ضع
القوانني  -من حقوق الإمرباطور واملجل�س.
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الرابع :القانون امل� َّؤرخ يف ال�ساد�س وع�شرين من فرباير �سنة �إحدى و�ستني
وثمامنائة و�ألف ،ومبقت�ضاه �صار من حقوق الأهايل انتخاب وكالء يجتمعون يف
املجل�س امل�سمى ريخ�سرات ،املنق�سم �إىل جمل�سني:
الأول :جمل�س الأعيان ،وهو ُم َركَّ ب من مائة وت�سعة �أع�ضاء من الر�شداء
من �أمراء العائلة امللكية ،وكرباء الكني�سة الذين لهم رتبة �أمري ،ور�ؤ�ساء العائالت
الذين لهم احلق يف �أن يكونوا �أع�ضاء يف هذا املجل�س بالوراثة ،وبقية الأع�ضاء
ينتخبهم الإمرباطور من ِّ
املتوظفني يف الدولة ومن �أعيان �أهل اململكة بوظيفة
عمرية.
ع�ضوا،
الثاين :جمل�س وكالء العامة املركَّ ب من ثالثمائة وثالثة و�أربعني ً
تنتخبهم جمال�س الإياالت من �أع�ضائها ،ور�ؤ�ساء امل َْج ِل َ�سينْ ِ ينتخبهم امللك من
الأع�ضاء.

الف�صل اخلام�س
فيما للملك من احلقوق

فمن حقوقه عر�ض القوانني اجلديدة على املجل�سني ،والإمارة على
الع�ساكر الربية والبحرية ،و�إن�شاء احلرب ،وعقد ال�صلح واملعاهدة ،والتجارة،
ون�صب املتوظفني من الوزراء وغريهم ،وت�أخري من مل تكن وظيفته عمرية عن
املبا�شرة ،وتعيني وقت اجتماع املجال�س ال�سيا�سية يف كل �سنة ،وغلق جمل�س
وكالء العامة ،ومنعه من اخلدمة �إن اقت�ضى احلال ذلك ،و�إجراء �إدارة اململكة
على مقت�ضى القوانني ،وغري ذلك من كليات ال�سيا�سة بوا�سطة وزرائه امل�س�ؤولني
للمجل�س عن ت�صرفات الدولة.

الف�صل ال�ساد�س
يف حقوق املجل�سني

فمنها الت�أ ّمل والقرعة((( يف �سائر القوانني املعرو�ضة من امللك ومن الأع�ضاء؛
لأن لهم ذلك بحيث ال ميكن �صدور قوانني جديدة �إال بعد املفاو�ضة فيها عل ًنا
خ�صو�صا فيما يتعلق بتعيني �أ�صول
باملجل�س ،وموافقة غالب الأع�ضاء عليها،
ً
م�صاريف الدولة ،واملبالغ الواجب �أخذها يف كل �سنة من الأهايل ،والقوانني
املتعلقة بالكمارك واملتجر ،والربيد والتلغراف ،والطرق احلديدية ،واخلدمة
الع�سكرية ،و�سائر قوانني الأحكام املعتربة بني ال�سكان ،وغري ذلك مما َي ُع ُّم نفعه.
ومن حقوق املجل�سني �س�ؤال الوزراء املبا�شرين عما يظهر لهم يف �إدارة �أحوال
اململكة متى �شا�ؤوا ،وعلى الوزراء اجلواب بالبيان ،وال يح�ضر يف املجل�سني وكالء
العامة من هنغاريا وكروا�سيا وتران�سيلوانيا �إال يف النوازل التي َت ُع ُّم م�صلحتها �سائر
اململكة؛ لأن ِل َها ِت ِه الإياالت املذكورة نوع ا�ستقالل يف �إدارتها الداخلية ،ولها
جمال�س خا�صة للنظر يف م�صاحلها.

(((	القرعة :الت�صويت( .م).

الف�صل ال�سابع
يف الكالم على جمل�س الدولة

هذا املجل�س ُم َركَّ ب من الوزراء ،وممن ينتخبهم امللك من ِّ
املتوظفني،
ومن �أهل اململكة ،وم�أموريته تهذيب القوانني اجلديدة التي يجب عر�ضها على
املجال�س ال�سيا�سية وتراتيب الإدارة ،وف�صل النوازل الواقعة بني امل�أمورين فيما
يتعلق مب�أموريتهم ،ونحو ذلك من كليات الأمور.

الف�صل الثامن
يف الكالم على الوزارات

اعلم �أن �إدارة اململكة تنق�سم �إىل ِنظَ َارة ثمانية وزراء ،وهم م�س�ؤولون عن
ت�صرفاتهم ،ويجتمعون للنظر يف امل�صالح حتت رئا�سة امللك �أو من ينوبه ،و ُي َ�س َّمى
ُّ
ت�سمى �شان�سليي� ،أي
حملّ اجتماعهم جمل�س الوزراء ،ومعهم ثالثة �أعيان َّ
كن�شليري ،ولكلِّ واحد منهم رتبة وزير ،وه�ؤالء مكلَّفون مب�صالح الإياالت الثالث
املذكورة يف �آخر الف�صل ال�ساد�س.

الف�صل التا�سع
يف تق�سيم اململكة

اعلم �أن اململكة النم�ساوية تنق�سم �إىل ع�شرين �إيالة ،وتنق�سم تلك الإياالت
�إىل �أوطان كبار و�صغار ،ويف كل �إيالة ٍ
وال من طرف الدولة ،ومعه جمل�س م�شورة
مكلَّف ب�إم�ضاء �أوامر الدولة ،والنظر على ال�ضبطية ،وعلى بقاء راحة ال�سكان،
و�إدارة عموم م�صالح الإيالة ،وغري ذلك مما للعمال النظر فيه من م�صالح الدولة
والإيالة.

الف�صل العا�شر
يف جمال�س الإياالت

اعلم �أن يف كل �إيالة جمال�س؛ ففي �إيالتي �أملانيا و�سالفونيا جمل�س مركَّ ز
من كرباء الكني�سة ومن ر�ؤ�ساء مكاتب العلوم ،ومن املنتخبني من �أ�صحاب
الأمالك ،ومن جمال�س املتجر و�أهل ال�صناعات ،ومن �أهايل البلدان واملدا�شر،
ومن ُن َّواب �سكان ال�ضواحي ل�ستة �أعوام .ويف �إيالة هنغاريا جمل�س ينق�سم �إىل
جمل�سني� :أحدهما مركَّ ب من كرباء الكني�سة ومن �أعيان اململكة امل�سلمني عندهم
نوبلي�س((( ،والآخر ُم َركَّ ب ممن ذكر ومن الأهايل ،وجملة �أع�ضائه ثالثمائة وثالثة
وثالثون ملدة ثالثة �أعوام .ويف عمالة تران�سيلونيا وكروا�سيا و�سالفونيا جمال�س مثل
ما ذكر لهنغاريا ،وامللك ينتخب ر�ؤ�ساء املجال�س املذكورة من الأع�ضاء� ،إال رئي�س
املجل�س الثاين من هنغاريا؛ ف�إن انتخابه للمجل�س ،وكذلك رئي�س جمل�س �إيالة
ترن�سيلوانيا؛ لأنه من حقوق �أكرب �أعيان اململكة.

((( نوبلي�س :طبقة من الأعيان( .م).

الف�صل احلادي ع�شر
فيما َت ْ�س َتحِ ُّقه َهاتِ هِ املجال�س

فمن حقوقها النظر يف امل�صالح اخلا�صة بالإياالت ،من توزيع الأداء ،وغري
ذلك ،كما ينظر جمل�س النواب يف التخت يف م�صالح �سائر اململكة.

الف�صل الثاين ع�شر
يف جمال�س الأوطان

اعلم �أن يف كل وطن كبري من �أوطان �إيالة هنغاريا وتران�سيلوانيا وكروا�سيا
جمل�سا مركَّ ًبا من �أع�ضاء ،ينتخبهم الأهايل للنظر يف م�صالح الوطن،
و�سالفونيا ً
مثل ما ملجل�س الإيالة ،ويف الأوطان التابعة لإيالتي �أملانيا و�أ�سالف جمال�س مركَّ بة
من �أع�ضاء تنتخبهم الأهايل لإعطاء الر�أي للوالة ،و�إعانتهم على �إدارة امل�صالح،
وغري ذلك.

الف�صل الثالث ع�شر
يف جمال�س البلدية

مركبا من �أع�ضاء تنتخبهم
اعلم �أن يف كل بلدة من بلدان اململكة ً
جمل�سا ً
الأهايل ملدة ثالثة �أعوام ،حتت رئا�سة م�شايخ البلدان وم�أمورية املجال�س املذكورة
�إدارة الأمالك الراجعة مل�صالح البلد ،و�صرف املبالغ املُ َع َّي َنة لعمل الطرقات ،وبناء
القناطر وحفظها ،و�إدارة مكاتب العلوم ،واملار�ستانات وديار ال�صدقات ،و�إعالن
القوانني اجلديدة ،وتوزيع الأداء املرتب من جمال�س الكبار على �أهل البلد باعتبار
املكا�سب ،و�إعانة امل�أمورين ب�أخذ الع�سكر ،والنظر يف �أحوال ال�ضبطية املكلَّفة مبنع
ما ُي َحيرِّ راحة ال�سكان.

الف�صل الرابع ع�شر
يف �إدارة الأحكام

الأملان وال�سالف

اعلم �أن الأحكام يف اململكة النم�ساوية تختلف �إدارتها باختالف
�أق�سامها.
وال�سالَف فلهما جمل�س ٍ
عال َم َق ُّره مدينة ِوي َّنى ،و�أعمال
ف�أما الأملان ِّ
نظرا ثال ًثا� ،أي حتقيق حكم جمال�س التحقيق،
هذا املجل�س النظر يف النوازل ً
�سواء تعلَّق بجناية �أو مبعاملة مالية ،وف�صل جميع ما يقع من التوقفات
واملخالفات بني املجال�س والرتيبوناالت الداخلة حتت �إدارته ،وف�صل ما يرفع
�إليه من اخلالف الواقع بني املجال�س ومتوظفي الدولة.
ويليه جمال�س مكلفة بالتحقيق� ،أي ب�إعادة النظر يف �أحكام املجال�س
الأُ َول ،وهذه املجال�س موجودة مبدينة ِوي َّنى ،وغرات�س وتريي�ست ،و�أن�سربوك
وبراغ ،وبرون والمربغ ،وكراكوفيا وزارة.

370

�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك

370

ولهم من املجال�س الأُ َول نحو ثالثة وع�شرين ،مركبة من عدة �أع�ضاء،
�شخ�صا
ولهم من الرتيبوناالت ال�صغار �سبعة و�أربعون .ويكون احلاكم فيها ً
واح ًدا ،وحكمها �أق�صر من حكم املجال�س ،حتى �إنها ال حتكم يف اجلنايات
�إال مبثل ما يحكم به ر�ؤ�ساء البولي�س �أي ال�ضبطية.
و�أما اجلنايات الثقيلة واملتو�سطة فرتجع �إىل املجال�س ،فما كان منها
�سيا�سيا يخت�ص باحلكم فيه املجل�س الذي يف مركز الإيالة؛ وذلك لأن
ًّ
املجال�س يحكمون يف �سائر النوازل املالية ،ويف اجلنايات التي مل ُي َعينِّ لها
حاكما غريهم خل�صو�صية يف النازلة �أو يف مرتكبها.
القانون ً
ثم �إن �أعمال املجال�س ال يلزم كتابتها �إال يف النوازل املالية ،و�أما
يف اجلنايات فال يلزم ذلك ،كما ال يلزم �إ�شهار احلكم ،غري �أن للرئي�س �أن
يرخ�ص ملن يطلب احل�ضور ال�ستماع اخل�صام ،وله �أن يفتح باب جمل�س
املد ِعي �أو من وكيل
احلكم ل�سائر النا�س .وعر�ض ِّ
ال�ش َك َاية يكون �أو ًال من َّ
واملد َعى عليه له �أن يوكل من ينا�ضل عنه ،و�إن اقت�ضى
احلق العموميَّ ،
احلال تقدمي وكيل ر�سمي ق ُِّدم و�أمر الوكالء العمومية والأفوكاتية نظري
ا�صطالح فرن�سا.
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هنغاريا

�أما هنغاريا فاملجل�س الأعلى امل�سمى عندهم بطاولة ال�سبعة الأ�شخا�ص
مركب من �سبعة �أع�ضاء ،ومن املجل�س امللكي املُ َعبرَّ عنه بطاولة روايال،
و ُي َعبرَّ عن اجلميع باملجل�س الأكرب ال�سلطاين ،وير�أ�سه وزير احلكم ،وينفرد
جمل�س طاولة ال�سبعة بتحقيق نوازل الأموال واجلنايات كما ينفرد املجل�س
امللكي بتحقيق �أحكام الرتيبوناالت التي حتت �إدارته ،ومع كونه جمل�س
أي�ضا جمل�س �أول ،فيما �إذا �أريد فهم م�ضمون حكم م�شكوك
حتقيق يحكم � ً
فيه ،وينزل الأحكام بطريق القيا�س ،كما يحكم يف نوازل القتل والق�صا�ص
ال�شائن للعر�ض ،ولهم تريبوناالت �صغار ،و ُي َعبرّ عنها برتيبوناالت طاولة
عدة �أع�ضاء ،ونظامهم ي�شبه املجال�س الأُ َول.
الدي�سرتتكت امل�شتملة على َّ
وعلى هذه الكيفية جمال�س كروا�سيا و�سالفونيا وتران�سيلوانيا ،ووراء
َها ِت ِه املجال�س املذكورة يوجد لتلك ال�سلطنة �سلطة و�أحكام خ�صو�صية،
كمجل�س املاري�شال الكبري ،الذي يحكم يف النوازل املتعلقة بالعائلة
ال�سلطانية ور�سل الأجانب ،والرتيبوناالت الع�سكرية والبحرية واملتجرية،
و�أحكام �أهل ال ُع ْرف يف النوازل التي حتدث يف الأ�سواق ال�سنوية امل�سماة
بفوار ،ويقع التحكيم برتا�ضي اخل�صمني يف الأمور املتجرية واملالية.
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هذا ،وبعد حتريرنا �أحوال الإدارة ال�سيا�سية باململكة النم�ساوية وقعت
تغيريات معتربةَ ،ل ِز َم َنا بيان خال�صتها هنا ،وهي �أن اململكة املذكورة انق�سمت
�إىل مملكتني :الأوىل مملكة النم�سة وتوابعها من �أمم الأملان وال�سالف ،والثانية
مملكة املجار وتوابعها ،واململكتان حتت رئا�سة ملك واحد با�سم �إمرباطور
بالن�سبة للأوىل ،وبا�سم ملك بالن�سبة للثانية .ولكل من اململكتني قوانني
تخ�صها ،وجمل�سان :جمل�س �أعلى وجمل�س وكالء عامة؛ لت�أ�سي�س
�سيا�سية ّ
القوانني وتعيني �أ�صول م�صاريف الدولة ،والأداء الالزم �أخذه من الأهايل
لذلك ،واالحت�ساب على الدولة ،وغري ذلك مما تقدم بيانه.
و�إدارة اململكتني يف �أمورهما الداخلية واخلارجية موكولة �إىل عهدة
امللك بوا�سطة وزراء يف كلتا اململكتني م�س�ؤولني عن ت�صرفات الدولة
للمجال�س .واململكتان و�إن كانت كل وحدة((( منهما م�ستقلة يف �أحوالها
اخلا�صة بها ،لكنهما ُم َّت ِح َد َتان يف امل�صالح التي َت ُع ُّم ُه َما وللنظر يف هاته
امل�صالح التي تتحد فيها اململكتان جمل�س ُم َركَّ ب من �أع�ضاء تنتخبهم
املجال�س ،و�إدارة مملكة املجار مبقت�ضى قوانينها القدمية.
وقوانني اململكة النم�ساوية تغريت يف هذه املدة الأخرية؛ لأن ت�أ�سي�س
القوانني ال�سيا�سية وانتزاعها كان من حقوق امللك ،والآن �صار من حقوق
((( وحدة :واحدة( .م).
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�أهل اململكة ،بحيث �إن ترتيب القوانني املذكورة وتبديلها يكون منه ومن
جمل�س وكالء العا ّم كما ذكر عن غريها من املمالك ،وما عدا ما ذكرنا
يكفي يف بيانه ما ق ََّد ْم َناه.

الف�صل اخلام�س ع�شر
يف القوة املالية والع�سكرية

دخل الدولة النم�ساوية �سنة ((1863

�أنواع الدخل

فيورين

()1

129,386,100

الر ْبع والعقار والبتيندات� ،أي �سراحات ال�صنائع
من َّ

249,958,501

من الكمارك وامللح ،والدخان والتامرب ،وامل�أكول وامل�شروب

40,612,863

من املعادن و�أمالك الدولة

16,762,917

دخل طارئ من �أنواع �ش َّتى

436,720,381

اجلملة فيورين ت�ساوي  109,180,095,250فرنك

((( �سراحات ال�صنائع :ما يدفعه التجار وال�صناع مقابل رخ�صة ملزاولة املهنة( .م).
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خ ْرج الدولة النم�ساوية �سنة 1863
َ

فيورين
7,458,700
75,000
192,900
68,500
2,733,800
27,085,264
9,740,935
15,064,764
2,297,437
3,539,118
3,341,771
9,136,700
113,176,998
6,881,034
4,636,000
1,386,000
93,321,600
11,072,500
150,102,560
35,000,000
496,311,581

�أنواع اخلرج

ُم َر َّتب الإمرباطور وعائلته
�سر الدولة
م�صروف كن�شلرية امللك� ،أي بيت ّ
مرتب �أع�ضاء جمل�س الدولة
م�صروف جمل�س الوزراء
املبلغ املعني لوزارة اخلارجية
املبلغ املعني لوزارة الدولة
للوزارة املذكورة مل�صالح الديانة ومكاتب العلوم
املبلغ املُ َعينَّ لكن�شلرية هنغاريا
لكن�شلرية �إياالت كروا�سيا و�سالفونيا
لكن�شلرية �إياالت تران�سيلوانيا
لوزارة البولي�س �أي ال�ضبطية
لوزارة الأحكام
لوزارة املال ،ومنه م�صروف خال�ص املجابي
لوزارة الفالحة واملتجر
م�صروف على حترير حما�سبات الدولة
م�صاريف خمتلفة
لوزارة احلرب
لوزارة البحر
الدين الذي على الدولة
فائدة َّ
زيادة لوزارتي احلرب والبحر
جملة ذلك ت�ساوي ً 1,240,778,95,250
فرنكا
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فيورين
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مقابلة اخلرج بالدخل

جملة اخلرج كما يف اجلدول ال�سابق
يطرح منه جملة الدخل املتقدم تف�صيله
زائد اخلرج ي�ساوي  148,978,000فرنك وقيمة الفيورين النم�ساوي فرنكان
ون�صف

496,311,581
436,720,381
59,591,200

الد ْين الذي على الدولة النم�ساوية ً
فرنكا
جملة َّ

6,316,796,602

القوة الع�سكرية البرَ ِّ َّية بدولة النم�سة
وقت ال�صلح

وقت احلرب
3

3

212

212

326
489,788

171,428

41,903

39,183

93,962

45,122

785

785

12,404

12,404

639,383

269,137

مراتب الع�ساكر و�أ�صنافهم

ماري�شاالت �أي م�شريات
�أمراء و�أمراء �ألوية
من املذكورين يف اليداك
تري�س
َخ َّيالَة
طوبجية
ُح َّرا�س
جندرمرية وهم �ضرب من ال�شرطة
جملة ذلك عدا الف�سياالت

وي�ضاف �إىل العدد املذكور ع�ساكر �أخرى يف وقت احلرب ،كا َخل َّيالة غري
املر َّتبني واحلر�س البلدية ،وغري ذلك.
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القوة البحرية بالدولة النم�ساوية �سنة 1865

جملة املراكب
وبها مدافع 1063

مراكب قالع

جملة البحرية

فابورات بها قوة
خيل 13580
6

10
21
4
433
10251
3635
5121
1

1

2

7

5

7

3

7

5

11

2

14

34

3

61

27

19

19

2

2

1

1
117

51

66

19481

مراتب الع�سكر
و�أ�صناف املراكب

�أمراء البحر
قبطانات �أجفان
قبطانات فراقط
قبطانات قرابط
يوزبا�شية ومالزمية
بحرية
�أطباء و�صنائعية وغريهم
ع�سكر تري�س معد للبحر
�أجفان
فراقط
فراقط حديد
قرابط
زبركة
�شالوب
فابورات بالعجلة
ياكت
بطرية عوامة
اجلملة

الباب اخلام�س

يف الكالم على مملكة الرو�سية
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخها

اعلم �أنه مل ُي ْع َرف يف القدمي من َّ
�سكان هاته اململكة �إال �أهل اجلنوب،
وكان الأقدمون َي ْد ُعون هذه اجلهة با�سمي �سرماتيا و�شيتيا ،على وجه �إجمايل من
دون حتديد معلوم ،ويق�سمون القبائل ال َق ِاط َنة بها �إىل �سرمات ورك�سوالن ،ويازيج
و�أغاتري�س ،وكيمري�س وتاوري وماوت ،وغري ذلك .ثم يف القرون الأوىل من
ال�سلطنة الرومانية �أغار ال�سرمات  -وهم فرع من ال�سالف �سكان �شمال الرو�سية
وا�ستمرت يف �سلطتهم �إىل
الأ�صليني  -على اجلهة اجلنوبية املذكورة ،ومتلَّكوها،
َّ
�أن خرجت عليهم يف القرن الثالث من التاريخ امل�سيحي �أمة الغوت  Gothsمن
�أر�ض �سكندينافيا  -و�سي�أتي ذكرها  -وا�ستولت على غالب القبائل املُ ْ�س َت ِق َّرة بني
بحر البلتيك والبحر الأ�سودَ ،ف َت َك َّو َن من ذلك بني �أنهر النييمن والدنييرب ،والولغا
ي�سمى الآن رو�سية �أوروبا .ويف �سنة �ست
والدون �سلطنة كبرية� ،شملت جميع ما َّ
و�سبعني وثالثمائة �أغار الهن  -املتقدم ذكرهم يف الأبواب ال�سالفة  -على هذه
ال�سلطنة ،و�أ�سقطوها ،فا�ستمرت البالد بعد ذلك مدة �أربعة قرون ًّممرا للأمم الواردة
على �أوروبا من امل�شرق ،وميدانًا لال�ضطرابات امل�سرت�سلة.
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وباجلملة فقد ا�ستولت عليها �أمم الهن  Hunsوالآالن والبلغر واخلزر على
بع�ضا ،ومع ذلك اال�ضطراب فقد ت�أ�س�ست بها مدن يف
التعاقب ،وطرد بع�ضهم ً
حدود القرن ال�ساد�س ،و�أ�شهرها نفوغورود الكربى وكياف ،ثم ظهرت بها �أمة
الفاراغ ،وهي من �أمم جرمانيا ال�ساكنني ب�شاطئ البلتيك ،وقدومهم �إليها كان
با�ستدعاء من �أهل نفوغورود؛ ليدافعوا عن حدودهم �ضد �أهل فينالند.
ثم �إن روريك رئي�س الفاراغ ا�ستوىل على نفوغورود ،ولقب بالأمري الكبري
�سنة اثنتني و�ستني وثمامنائة ،ثم امتدت �أيدي ذريته حتى ا�ستولوا يف �أقرب وقت
على الق�سم اجلنوبي من الرو�سية ،وعلى الغالي�سيا ،وا�ستقروا بكياف �إىل �أن
َ�ض َّي ُقوا على الق�سطنطينية و�أخافوا �أهلها .وازدادت َ�ش ْو َك ُت ُه ْم ومنت مكا�سبهم يف
مدة الأمري فالدميري الكبري ،الذي �أدخل الديانة الن�صرانية �إىل بالده �سنة ثمان
وثمانني وت�سعمائة ،وا�ستمر ارتفاع �ش�أنهم ،وزادت �شوكتهم يف مدة ياروزالف
الأول� ،صاحب �شريعتهم و�أحكامهم ،وذلك من �سنة ت�سع ع�شرة و�ألف �إىل �أربع
وخم�سني و�ألف .ثم بعد ذلك ا�شتعلت بها نريان احلروب الأهلية؛ ب�سبب ما كان
لهم من العادة القبيحة من ق�سمة املمالك بني �أمراء العائلة امللكية؛ ف�إن الأمري
منهم كان ي�ستويل على قطعة من الأر�ض مبا فيها ،وكذا تعطى قطع للبنات عند
زواجهن ،فن�ش�أت من ذلك احلروب الأهلية التي انق�سمت بها اململكة �إىل �أق�سام
مقرا للأمري
يتعذر معها احتاد الإمرة ،فبقيت كياف  -التي هي تخت ال�سلطنة ًّ -
الكبري وبقية الأق�سام حتت �سلطة �أمراء من تلك العائلة ،وهي �إمارة نفوغورود
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وبولوت�سك و�سموال ن�سك وت�شرنغوف ،وبريزالف ومتوتركان ،وهاليك�س وتفار،
وفالدميري�س و�سوزدال ،ثم مو�سكو التي ت�أ�س�ست يف �سنة �سبع و�أربعني ومائة
و�ألف.
ومع هذا اال�ضطراب الذي كان داخل اململكة كانت الغارات امل�شرقية
تتداول عليها ،فمن ذلك ما فا�ض عليها من �أمة الب�شيناغ ،و�أمة بولوفت�س ،و�أمة
املغول.
ففي �سنة �أربع وع�شرين ومائتني و�ألف اجتاز باتوخان بن جنكز خان
ق�سما من الرو�سية اجلنوبية ،و�أ�س�س ال�سلطنة
بجي�ش املغول وادي ولغا ،وافتتح ً
الكبرية امل�سماة ب�سلطنة كاب�شاك ويف �سنة �أربعني ومائتني و�ألف ا�ستوىل باتوين
تو�شى � -أحد �أمراء املغول  -على مدينة كياف ،وبعد مدة ي�سرية انقاد لأحكامه
البودوليا والفولينيا والغالي�سيا ال�شرقية ،كما انقاد لطاعته �أمراء الرو�سية ال�شمالية،
ومل يبق منهم م�ستقل ب�أمره �إال �أمري مو�سكو ،الذي تلقب يف �سنة �ألف وثالثمائة
وثمان وع�شرين بلقب الأمري الكبري .وقد دامت �سلطة املغول على الرو�س مدة
مائة وخم�سني �سنة ،وذلك من �سنة �ألف ومائتني و�أربعني �إىل �سنة �ألف وثالثمائة
وت�سع وثمانني.
ثم بوقوع حروب �أهلية يف املغول والتتار ،وا�ستيالء تيمورلنك على بلدانهم
�ضيقوا على مدينة مو�سكو،
ات�سعت عن الرو�سية ِر ْب َقة العبودية ،ومع ذلك فقد َّ
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مرارا ،ومل تتحرر تلك البالد من رق التتار �إال يف �سنة �ألف و�أربعمائة
و ُنهبت ً
و�إحدى وثمانني ،على يد الأمري الكبري �إيفان الثالث .وطوع هذا الأمري يف ذلك
العهد نفوغورود وب�سكوف والبيارمية ،و�ضم �إىل ممالكه عدة واليات كانت لأمراء،
أي�ضا �إىل مملكته الق�سم الغربي من �سيبرييا.
منها ال�سفاريا ،ثم �أ�ضاف � ً
ثم �إن بازيلي و�إيفان الرابعني اللذين ا�ستوليا بعد الأمري املذكور �شرعا
يف احلروب التي ا�ستمرت مدة طويلة مع �أهل بولونيا ،وجماعة الكفاليريات
التوتونيك و�أهل ال�سويد ،ويف �أيامهما افتتحت �سموالن�سك وقازان ،وا�سرتاكان
وغالب �سيبرييا ،وعجز �إيفان املذكور عن �أخذ الليفونيا مع �شدة اجتهاده وحر�صه
على �أخذها.
ثم يف �سنة �ألف وخم�سمائة وثمان وت�سعني انقطعت عائلة روريك ،ووثب
بوري�س غودونوف على كر�سي اململكة ،فن�ش�أت من ذلك ا�ضطرابات ،مع ما كان
من تحَ َُارب بولونيا وال�سويد على �أخذها ،ومل يزل ذلك اال�ضطراب بها حتى
�أ�شرفت على اال�ضمحالل(.)1
ثم بوالية مي�شال رومانوف يف �سنة ثالث ع�شرة و�ستمائة و�ألف خمدت
نريان احلروب ،وزال معظم ال�ضرر ،وقامت الرو�سية على �ساقها �شي ًئا ف�شي ًئا يف
مدة هذا الأمري ،ثم يف الأيام التي بعده ا�سرتجعت �سفاريا من �أيدي البولونيني.
وملا انتقلت الدولة لبطر�س الكبري من �سنة اثنتني وثمانني و�ستمائة و�ألف �إىل �سنة
( )1اال�ضمحالل :الذهاب والزوال( .م).
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خم�س وع�شرين و�سبعمائة و�ألف� ،أخذ يف تو�سيع دائرة اململكة ،وتهذيب �أخالق
�أهلها بالفنون وال�صناعات ،وكان مطمح نظره حترير �أهل الرو�سية ،وا�ستخال�صهم
من ربقة( )1اجلهل والعبودية ،وتنمية َع َد ِدهم ُوع َد ِدهم .وكان اقت�ضى احلال �أن
ال�س ْبق( )2يف
يزور بنف�سه املمالك الأوروباوية ،وي�شاهد الأمم الذين �أحرزوا ق ََ�صب َّ
فتوجه �أو ًال �إىل مملكة هوالندة ،وتعلَّم بها �صناعة النجارة وا�صطناع
ميدان ُّ
التمدنَّ ،
مت�سميا با�سم بطر�س
ال�سفن ،وكان يخدم برت�سخانة �صاردم مثل �آحاد النا�س
ً
ميكايلوف ،ثم توجه �إىل �أنكلرتة ،واختار منها مهند�سني ُحذَّ اقًا لي�صطنعوا له
خليجا بني َوا ِد َي ْي دون وولغا .ومع ذلك فلم تنق�ص هذه الأ�شغال من مالحظته
ً
مل�صالح بالده و�أ�سباب عمرانها ،مع ا�سرت�ساله يف احلروب الهائلة ،ومن م�آثره �أنه
هذَّ ب الأحكام ،و َد َّون لها قانونًا ،ونَظَّ م �أحوال ال�ضبطية ،و�أجاد �صناعة ال�سفن
وترتيب احلربي منها ،و�أعان �أ�صحاب ال�صنائع ،و�أبدل حكم البطرك الذي هو
امل�ستبد بحكم املجل�س الذي ركَّ به للنظر يف �أمور الديانة ،و�أ�س�س
كبري الكني�سة
ّ
�أَ ْك َد ِم َّية العلوم مبدينة بطر�سبورغ ،واخرتع كيفيات نيا�شني االفتخار لتمييز ذوي
املنا�صب ،و�أ�س�س املدينة املذكورة التي هي التخت الآنَ ،و َو َّ�سع نطاق اململكة
و�ض ْع َ�ض َع ملك بولونيا ،و�أوقفها على
�إىل بحر البلتيك وبحر اخلزر والبحر الأ�سودَ ،
وقوى
ال�سقوط ،وك�سر من �شوكة ال�سويد ،وتداخل يف �سيا�سة �أوروبا العموميةَّ ،
رئي�سا للديانة.
�سلطته ونفوذ كلمته داخل مملكته ،بجعل نف�سه ً
( )1ربقة :قيد( .م).
تفوقوا على غريهم( .م).
ال�سبق:
(�	)2أحرزوا ق�صب
َّ
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ثم ملا �أف�ضت الدولة يف �سنة اثنتني و�ستني و�سبعمائة و�ألف �إىل عائلة
هول�ستني غوتورب الغربية من بيت رومانوف؛ النقرا�ض عقب( )1البيت املذكور
وقفت الرو�سية عن التقدم ُه َن َّية( ،)2ثم يف مدة كاترينا الثانية ،من �سنة ثالث
و�ستني و�سبعمائة و�ألف �إىل �ست وت�سعني عادت �إىل التقدم وتو�سيع الدائرة� ،إىل
�أن بلغت ما بلغت من القوة واال�شتهار ،وفتحت بالد التتار ال�صغرى مع �أر�ض
القرميّ ،
وافتكت الليتوانيا من يد البولونيني ،وا�ستولت على الكورالند والكوكاز -
�أي اجلرك�س  -وظفرت بن�صف مملكة بولونيا عند اقت�سامها يف �سنة اثنتني و�سبعني
و�سبعمائة و�ألف .وابنها بول�س الأول امل�ستويل بعدها دخل يف ال َتح ُّزب الأوروباوي
جي�شا حتت رئا�سة اجلرنال �سوفاروف �سنة ت�سع وت�سعني
على فرن�سا ،وبعث ً
و�سبعمائة و�ألف �إىل ال�سوي�سرة ملحاربة الفرن�سي�س هناك .فا�سرت�سلت احلروب مع
فرن�سا حتى �أوقفها �إ�سكندر الأول ب�شروط تيل�سيت�س �سنة �سبع وثمامنائة و�ألف،
ثم جتددت احلروب �سنة اثنتي ع�شرة بني الدولتني ،حتى ا�ضطرت الرو�سية �إىل
�إحراق مدينة مو�سكو بنف�سها �إرغا ًما لنابليون الأول .ومع ذلك فلم تتنازل عن
ق َُّو ِت َها ،بل �أخذت حينئذ فينالند والبوتنيا ال�شرقية وبا�سرابيا الكربج ،ثم يف �سنة
خم�س ع�شرة وثمامنائة و�ألف ت�سلَّطت على �أكرث من ثلثي بولونيا الكربى ،التي
كان نابليون قبل ذلك بثماين �سنني �أن�ش�أها دولة م�ستقلَّة با�سم غران دو كاتو
و�أر�سوفيا ،و�أن�ش�أت فيهما مملكة ذات كون�ستيتو�سيون بلقب مملكة بولونيا .وكانت
ولد ذكر( .م).
(َ )1ع ْقب :ذرية �أو ٌ
(ُ )2ه َن َّية :قليل من الوقت( .م).
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الرو�سية يف ذلك الوقت �أكرث الدول الكبار �سطوة ونفوذ كلمة يف �أوروبا ،ورئي�سة
املقد�سة ،املنعقدة بينها وبني دول
للحزب املعروف ب�صانت �أليان�س� ،أي املعاهدة َّ
برو�سية و�أو�سرتيا و�أنكلرتة ،وبع�ض الدول ال�صغار على حماربة نابليون املذكور.
ثم بعد انتقال ال�سلطنة �إىل الإمرباطور نيكوال ا�ستولت الرو�سية على الق�سم
الأكرب من �أرمينية َّ
وم�صب نهر
وافتكته من يد الفر�س ،وكذا �إيالة �إخال�سيكي
ّ
التونة من يد الرتك .ويف �سنة ت�سع وع�شرين وثمامنائة و�ألف بلغ جي�ش نيكوال �إىل
نواحي الق�سطنطينية ،ف�أوقفه تداخل الدول الكبار ،وقبل ذلك كانت هذه الدولة
�ضعفت الدولة الرتكية �ضع ًفا َب ِّي ًنا ب�إعانتها الإغريق على حت�صيل ا�ستقاللهم ،من
َّ
�سنة ع�شرين وثمامنائة و�ألف �إىل �سنة �سبع وع�شرين ،و ِب َ�س ْع ِي َها يف حترير ال�صرب
والفالق والبغدان وجعلها حتت حمايتها.
واحلا�صل �أن الدولة العثمانية ر�أت ال�شدة عند عقدها مع الرو�سية �شروط
هنكار �أ�سكله �سي ،يف �سنة ثالث وثالثني وثمامنائة و�ألف .وقد ثار �أهل بولونيا يف
ذلك الوقت على الرو�سية مع قيام �أهل فرن�سا على ملكهم يف �سنة ثالثني وثمامنائة
وطَو َع ْت ُهم ،مع ما �أظهره ال ُث َّوار من قوة املدافعة .ومن ذلك
و�ألف� ،إال �أنها قهرتهم َّ
الوقت �صارت بولونيا قطعة من مملكة الرو�سية ،بعد �أن كان لها نوع ا�ستقالل،
خلو ا َجل ِّو
ب�شروط كانت بينهما .وملا ظفر الإمرباطور نيكوال يف �سائر الوجهات ور�أى ّ
له عزم يف �سنة ثالث وخم�سني وثمامنائة و�ألف على حماية الن�صارى ال َق ِاط ِنني
ب�إياالت الدولة العثمانية ،ف�أن�ش�أ حروبًا جديدة مع الدولة املذكورة� ،أف�ضى احلال
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فيها �إىل احتاد فرن�سا و�أنكلرتة مع الدولة العثمانية ،ووقوع االنك�سار على جي�ش
الرو�سية عدة مرات ،حتى انقادت �إىل طلب امل�صاحلة بعد فقدها مدينة �سيب�ستبول
و�ص ِّح َحت يف منتهى مار�س �سنة �ست وخم�سني
يف القرمي ،ومتت �شروط ال�صلح ُ
وثمامنائة و�ألف ،وكان النجاح فيها للدول املُ َّت ِح َدة .ويف �أثناء احلروب املذكورة ُويل
�إ�سكندر الثاين ابن نيكوال ،وهو الذي عقد ال�صلح ثم �شرع يف �إ�صالح ما ف�سد
باحلروب امل�شار �إليها ،وتقومي حال �سلطنته ،فابتد�أ بتحرير الرعايا من �سلطة الأعيان
عليهم ،ونظم كيفية تعليم العامة .وبينما هو ب�صدد تفقد حال بالده �إذ ثار عليه
�أهل بولونيا يف �سنة ثالث و�ستني وثمامنائة و�ألف ،ومل ي�ستتب له تطويعهم �إال بعد
�سنتني بوا�سطة حروب �أُ ْه ِرقَت فيها دماء غزيرة.

الف�صل الثاين
يف ذكر ملوك الرو�سية على ترتيبهم يف الوالية

�سنة
862
879
913
945
964
973
980
1015
1019
1054
1067
1073
1078
1093
1113
1125
1132

عائلة روريك
روريك الأول مع �أخويه �سميو�س وتروفر ثم وحده
�أوليغ نائب الدولة عن �إيغور
�إيغور املذكور ابن روريك
�أولغا زوجة �إيغور املذكور
زفياتوزالف الأول
ياروبولك الأول
فالدميري الأول
زفياتوبولك الأول
ياروزالف الأول
�إيزيازالف الأول ،عزل مرتني ورجع �إىل 1078
فزيرالف
زفياتوزالف الثاين �إىل 1076
فزريفولود الأول
زفياتو بوولك الثاين
فالدميري الثاين
م�ستيزالف الأول
يارزوبولك الثاين
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فيات�شيزالف
فزيفولود الثاين
�إيغور الثاين
�إيزيازالف الثاين �إىل 1154
يوريي الأول يف مدينة مو�سكو ثم يف مدينة كياف ،من �سنة � 1149إىل �سنة  ،1157ثم وقع
خالف وان�شقاق بني ملوك مو�سكو وكياف وا�ستمر مدة �ست وثمانني �سنة مبد�ؤها 1154
يف كياف رو�ستيزالف الأول �إىل 1162
يف مدينة مو�سكو �أندريا الأول بوغوليو�سكي �إىل 1157
يف كياف �إيزيازالف الثالث �إىل 1167
أي�ضا م�ستيزالف الثاين �إىل 1170
فيها � ً
فيما ذكر غليب يوريافيت�ش �أي ابن يوريي الأول �إىل 1172
فيما ذكر ياروزالف الثاين �إيزيازالفيت�ش �إىل 1175
يف مو�سكو مكاييل الأول �إىل 1177
يف مو�سكو فزيفولود الثالث �إىل 1212
يف كياف رومان الأول
يف كياف زفياتوزالف الثالث �إىل 1193
أي�ضا روريك الثاين �إىل 1209
فيها � ً
أي�ضا رومان الثاين �إىل 1206
فيها � ً
أي�ضا فزيفولود الثالث �إىل 1212
فيها � ً
أي�ضا م�ستيزالف الثالث �إىل 1224
فيها � ً
يف مو�سكو يوريا الثاين �إىل 1238
يف كياف فالدميري الثالث �إىل 1239
يف مو�سكو ق�سطنطني �إىل 1218
يف كياف ميكاييل الأول [فزيفولود وفيت�ش] �إىل 1240
يف مو�سكو ياروزالف الثاين �أخو ميكاييل �إىل  1240وبعد حروب باتوبن تو�شي انتقل التخت
�أو ًال �إىل فالدميري�س ثم �إىل مو�سكو
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1294
1295
1304
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1328
1340
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عائلة روريك
ياروزالف الثاين املذكور
ياروزالف الثالث فزيفولود وفيت�ش
�أندريا ياروزالفييت�ش
�سمي نف�سكي النت�صاره على ال�سويد عند نهر النيفا
�صانت �إ�سكندر الأولّ ،
ياروزالف الثالث ياروز الفيت�ش
بازيلي الأول
دمييرتي الأول �إىل 1294
�أندريا الثاين �إىل 1304
دانيال
بازيلي من �سوزدال
ميكاييل الثاين من تفار �إىل 1319
يوريي الثالث
دمييرتي الثاين من تفار
�إ�سكندر الثاين من تفار
�إيفان الأول كاليتا
�سيميون
�إيفان الثاين
دمييرتي الثالث من �سوزدال
دمييرتي الرابع دون�سكي
بازيلي الثاين
بازيلي الثالث ال�ضرير
�إيفان الثالث امللقب بالكبري
بازيلي الرابع
ت�سمى كزار� ،أي �إمرباطور
�إيفان الرابع امللقب باملهول ،وهو �أول من ّ
فادور الأول
بوري�س غودنوف من عائلة رومانوف
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عائلة روريك

 1605فادور الثاين
 1605دمييرتي اخلام�س ،وا�سمه احلقيقي غريغوريو�س
 1606بازيلي اخلام�س �شوي�سكي
 1610فالدزال�س من بولونيا
عائلة الرومانوف
�سنة
 1613ميكاييل الثالث
� 1645ألك�سي�س الأول
 1676فادور الثالث
� 1682إيفان اخلام�س وبطر�س الأول الكبري
1686
�صوفيا مع املذكورين �إىل 1689
 1689بطر�س الكبري وحده
 1725كاترينا الأوىل زوجة بطر�س املذكور
 1727بطر�س الثاين
 1730ح ّنى بنت �إيفانوف
� 1740إيفان ال�ساد�س
� 1741إلزبث �أو �إلي�صابات بنت بطر�س
عائلة هول�ستني غوتورب
�سنة
 1762بطر�س الثالث من هول�ستني غوتورب حفيد �إلي�صابات
 1762كاترينا الثانية من �إنهالت زوجة بطر�س الثالث املذكور
 1769باولو الأول �أي بول�س ابنها
� 1801إ�سكندر الأول
 1825نيكوال الأول
� 1855إ�سكندر الثاين املوجود الآن
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الف�صل الثالث
يف و�صف مملكة الرو�سية

اعلم �أن هذه اململكة هي �أكرب ممالك الأر�ض؛ المتدادها يف �أوروبا و�آ�سيا
و�أمريكا من �ست ع�شرة درجة وع�شر دقائق �إىل مائة وثالث وثالثني درجة من
الطول ال�شرقي ،ومن ثمان وثالثني درجة و�أربعني دقيقة �إىل �إحدى وثمانني درجة
من العر�ض ال�شمايل ،وطولها من ال�شرق �إىل الغرب خم�سة ع�شر �ألف كيلو ميرت،
وعر�ضها من ال�شمال �إىل اجلنوب خم�سة �آالف كيلو ميرت ،ويقال �إنها مقدار ُت�سع
جزءا.
جزء من تق�سيم َج ْرم الكرة �إىل ثمانية وع�شرين ً
�سطح الأر�ض ،كما �أنها ٌ
جزءا
وبها من ال�سكان مقدار �سكان ربع �أوروبا ،وجزء من خم�سة ع�شر ً
بالن�سبة �إىل جميع الب�شر .والبحور حميطة بها يف غالب جهاتها ،ويف جهة ال�شمال
منها البحر اجلامد ،ويحدها يف �أوروبا من ناحية الغرب مملكة النم�سة واململكة
الربو�سيانية وبحر البلتيك ومملكة ال�سويد ،ومن ناحية القبلة بع�ض مملكة الرتك،
أي�ضا ،ومملكة الفر�س والرتك�ستان ومملكة ال�صني،
ويف �آ�سيا بع�ض مملكة الرتك � ً
َوي ُح ُّدها �شرقًا �أمريكا الأنكليزية.
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و�أعظم �أق�سامها الثالثة �آ�سيا ،لكن الق�سم الأوروباوي منها الذي ميكن �أن
يبلغ ن�صف ق�سم �آ�سيا هو املهم املعترب .وتك�سري م�ساحتها �أربعمائة �ألف و�أربعة
جغرافيا� ،أي ثالثة وع�شرون مليونًا ومائتان
وع�شرون �أل ًفا واثنان و�أربعون مي ًال مرب ًعا
ًّ
و�ستة وثالثون �أل ًفا ،و�سبعة وع�شرون كيلو مي ًرتا مرب ًعا.
وعدد �سكانها ثمانون مليونًا ومائتان و�أربعة وخم�سون �أل ًفا و�أربعمائة وثالثون
نف�سا ،منهم واحد و�ستون مليونًا وواحد و�ستون �أل ًفا وثمامنائة نف�س يف �أوروبا .وجملة
ً
رعايا الرو�سية تنق�سم باعتبار �أمر الديانة �إىل هذه الأق�سام ،وهي :ت�سعة و�ستون
مليونًا ومائتان وخم�سة و�ستون �أل ًفا على مذهب الإغريق ،ومليون وت�سعمائة �ألف
على مذهب الربوت�ستانت وثالثة ماليني و�ستمائة �ألف وواحد و�ستون �أل ًفا على
مذهب الكاتوليك ،و�أربعة ماليني و�أربعمائة �ألف و�ستة و�ستون �أل ًفـا من الإ�سالم،
والباقي يهود وغريهم.
وكان تخت ال�سلطنة يف القدمي مدينة مو�سكو ،ومن �سنة ثالث و�سبعمائة
وبع�ض �إيالة
وبع�ض �أق�سامها ُي َ�س َّمي حكومة ٌ
و�ألف �صار التخت مدينة بطر�سبورغٌ .
وبع�ض مملكة ،هو ق�سم بولونيا القدمية .وي�شتمل الق�سم الأوروباوي على خم�سني
ٌ
حكومة ،وبولونيا على خم�س حكومات ،وفينالند على ثمان ،وكذا الكوكاز
و�سيبرييا على �إحدى ع�شرة حكومة ،فجملتها خم�س وثمانون.
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و�أما الق�سم الأمريكاين فقد كان يف ملك جمعية من جتار الرو�س؛ ولذلك
مل توجد له �إدارة ر�سمية ،والآن بيع لدولة �أمريكا.
والبحور املحيطة بهذه ال�سلطنة عظيمة ،منها البحر الأبي�ض من ناحية
ال�شمال ،وبحر البلتيك يف الناحية الغربية ،والبحر الأ�سود وبحر �أزوف يف ناحية
القبلة ،وبحر اخلزر فيما بني القبلة وال�شرق ،ولي�س يف الق�سم الأوروباوي جبال
معتربة� ،إال يف الناحية ال�شرقية منها فيوجد جبال �أُ َورال� .أ َّما ق�سم �آ�سيا فكثري
اجلبال الكبرية ،منها بناحية اجلنوب جبال الكوكاز ،وبناحية ال�شمال فروع جبال
الأورال املمتدة �إىل الناحية ال�شرقية ،ثم جبال �آلتاي ال�صغري ،وجبال �سيانيان،
وجبال كانتي العليا ،وجبال داوري وجبال يابلونوي ،وجبال �آلدان و�ستانوفوي.
�أما �أوديتها فهي من �أكرب الأودية ،منها يف ق�سم �أوروبا الولغا والدنيبري،
والبات�شورا والدوينتان ،والنيامن والدنيي�سرت والدون ،وغري هذه مما ال يخت�ص
بالرو�سية ،كَوا ِد َي ْي الفي�ستول والكور ،ويف ق�سم �آ�سيا الكوبان والأوروبي،
والياني�سي واللينا ،وغريها مما هو �أقل طو ًال منها ،كالأورال واخلاتانغا ،وغريهما.
هذا ،و�أما �أ�سباب التوا�صل يف الرو�سية ف�إنها �إىل الآن مل تكن تامة ُم ْر ِ�ض َية
التقدم واحل�سن ،والدولة ب�صدد �إمتام الطرق احلديدية لتوا�صل
لكنها �آخذة يف ُّ
الإياالت وبلدان املتجر الكبار .وقد �أو�صلت طري ًقا من بطر�سبورغ �إىل مدينة
مو�سكو ،طوله �ستمائة و�أربعون كيلو مي ًرتا ،وكان انتها�ؤه �سنة �إحدى وخم�سني
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وثمامنائة و�ألف .وطري ًقا �آخر من بطر�سبورغ �إىل فار�سوفيا على ويلنا ،طوله مع الفرع
الوا�صل �إىل كانغزبرغ بربو�سية �ألف ومائتان وثمانية و�أربعون كيلو مي ًرتا .و َع َّما
قريب تو�صل مدينة تيودوزيا � -إحدى مرا�سي القرمي  -مبدينة مو�سكو بطريق
يكون امتداده �أل ًفا ومائة وت�سعة وخم�سني كيلو مي ًرتا .وهناك طريق �آخر يتوجه من
مو�سكو �إىل دونابورغ الكائنة على وادي الدوينا؛ ليت�صل منها مبدينة ليابو ،وهي
من �أكرب مرا�سي الكورالند على بحر البلتيك ،وطول هذا الطريق �ألف ومائتان
و�سبعة ع�شر كيلو مي ًرتا ثم يت�ضاعف بني ال�شمال واجلنوب .وجممع الطرق يف
كر�سك الذي هو مركز بني و�سط اململكة والناحية اجلنوبية ،و�سينزل خط الطريق
من هناك بني وادي الدون والدنيبري ،مع فرع طوله ثالثون كيلو مي ًرتا ي�صل �إىل
قرب �أودي�سة ،كما يخرج من مو�سكو طريق �آخر يتوجه �إيل الناحية ال�شرقية
مارا بفالدميري�س ،وينتهي �إىل نيجني نفوغورود ،وطوله �أربعمائة و�ستة وع�شرون
ًّ
كيلو مي ًرتا ،ثم ميتد �إىل ناحية �سيبرييا ليت�صل بحدود ال�صني.
وباجلملة ،فقد جمع بالطرق امل�شار �إليها بني ثالثة تخوت ،وهي فار�سوفيا
وبطر�سبورغ ومدينة مو�سكو ،وبني ثالثة بحور ،وهي بحر البلتيك وبحر اخلزر
والبحر الأ�سود ،وبني ثالثة �أقطار ،وهي القطر ال�شمايل والقطر املركزي والقطر
اجلنوبي من تلك ال�سلطنة ،كما جمع بها بني عدة بلدان كانت مت�صلة باخللج
امل�صنوعة ،فقد ح�صل بها لدولة الرو�سية هيئة اجتماعية ال حت�صل بدونها ،وات�صال
ب�أوروبا من جهة بور�سية والنم�سة.
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�أما االت�صال باخللج فلهم فيه كيفية م�ستح�سنة بها ق َُر َب توا�صل مرا�سي
الرو�سية مع الإياالت الداخلية ،فبحر البلتيك يت�صل ببحر اخلزر بخليجني،
وبالبحر الأ�سود بثالثة ُخلج كبار ،كما يت�صل هذا البحر ببحر اخلزر بخليج واحد،
ومن وادي ولغا والنيفا ،والدومنا والدون ،والدنيبري والنيامن ،حت�صل ات�صاالت
يف غاية االمتداد.
هذا و�إن مملكة الرو�سية حمتوية على عدة �أمم خمتلفة الأجنا�س� ،أعظمها
جن�س ال�سالف ،ومن هذا اجلن�س الرو�س والبولونيز �أي �أهل بولونيا .ثم اللفونيان
�أي �أهل ليفونيا ثم الكورلنديون ،ثم الليتوانيون .ويوجد بكرثة بناحية القطب
ال�شمايل من الرو�سية جن�س الفينوي والإ�ستوانيان والالبون ،ويقال لهم:
�ساموياد ،وجن�س الت�شرامي�س والأو�ستياك ،والت�شوفا�ش والبريميان ،وغريهم،
ثم بعد املذكورين جن�س الأملان والإغريق ،واليهود ،والتتار ،والرتك ،والأرمن
والكرج ،وقبائل الكوكاز ،وقبائل �أخرى َر َّحالة ،مثل املغول والكلموك ،والكورياك
والكم�شدال ،والت�شوكوت�ش والإليوت.
ويقال �إنه يوجد بهذه ال�سلطنة ثالثون ل�سانًا يف الأقل ،واملذهب الإغريقي
املنف�صل عن الكاتوليكي هو املت�سلطن بتلك اململكة .والكزار �أي الإمرباطور هو
رئي�س الكني�سة من �أيام بطر�س الكبري ،و ُي ِعي ُنه يف �إدارة �أمورها املجل�س الديني
الذي يعبرّ عنه عندهم بال�سيندو�س املقد�س( .)1ويوجد بالرو�سية كثري من الإغريق
( )1ال�سيندو�س املقد�س :املجمع الكن�سي( .م).
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التابعني لكني�سة رومة ،وقد اعتنى الأهايل كل االعتناء بتقليل �أرباب هذا
االعتقاد.
ثم �إن �سكان الرو�سية منق�سمون على خم�س طبقات ،وهي :جماعة
النوبلي�س �أي الأعيان ،والكالرجي� ،أي �أهل الكني�سة ،والربجوي� ،أي �سكان
احلوا�ضر ،والبيزان �أي �أهل البادية والقرى ،وهم ق�سمان� :أحرار و�سرف� ،أي
خ�صو�صا
م�ستعبدون تابعون لغريهم .ولطبقة الأعيان مزيد �سلطة على غريهم
ً
َ
فيما ميلكون من الأرا�ضي وعددهم يبلغ �أربعمائة �ألف نف�س ،وعدد الطبقة الثانية
يبلغ مائتني وخم�سة و�أربعني �ألف نف�س ،وهاتان الطبقتان ال يدفع �أهلهما �شي ًئا من
الأداء للدولة ،و�أما طبقة ال�سرف فقد خرجت من ربقة الرق بالأمر ال�صادر يف
التا�سع ع�شر من فرباير �سنة �إحدى و�ستني وثمامنائة و�ألف.
و�أمر التمدن يف الرو�سية خمتلف باختالف البلدان ومواقعها وعاداتها،
والعلوم والآداب ،و�سائر ال�صناعات ال تنمو �إال يف بلدان خم�صو�صة .وال يوجد
يف اململكة كلها �إال ت�سعة مراكز �أ�صلية لتعليم العلوم ،لكن الإمرباطور املوجود
الآن مل يزل جمته ًدا يف حترير �إدارة الئقة فيما يتعلق بتعليم العامة.
ثم �إن ناحيتي اجلنوب والغرب من اململكة املذكورة �أخ�صب و�أغنى
و�أعمر من بقية اجلهات ،لكن من جتاوز مدينة مو�سكو ووادي ولغا يرى �أن عدد
جدا ،و�أكرث الأرا�ضي َفل ََوات(ُ )1م َعطَّ لَة ال ُت ْن ِبت �إال
البلدان والقرى واحلرث قليل ًّ
(َ )1فل ََوات :جمع «فالة» وهي الأر�ض الوا�سعة القفر التي ال ماء فيها( .م).
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احل�شي�ش� ،أو مناقع مغطاة بالثلج� ،أو مقاطع� ،أو �أماكن حيوانات ينتفع بجلودها،
ومن ذلك �سيبرييا التي هي من �آ�سيا ال يوجد بها �إال املتوح�شون من النا�س� ،أو
املنفيون �إليها والذين يحر�سونهم.
واعلم �أن وط�أة الربد ت�شتد على ثالثة �أرباع اململكة يف الأقل مدة ت�سعة
�أ�شهر من ال�سنة ،ويعقبها �صيف يف غاية احلر والق�صر ،ويف الناحية القبلية من
اململكة يعتدل الهواء ،وتوريد و�أرمينية وب�سرابيا ذوات هواء طيب .و�أر�ض �أوروبا
منها خمتلفة اختالفًا ّبي ًنا؛ ولذلك اختلفت نباتاتها ،وكتان الكورالند واللفونيا يف
غاية اجلودة ،وهذا النوع مع ال ُق َّنب من جوالب الغنى املعترب .و�إيالة الأوكرانيا من
�أخ�صب موا�ضع املعمور يف نبات احلبوب ،التي يحمل منها مقدار وافر �إىل كثري
()1
من املمالك .ويوجد يف غالب �أر�ضها �أجمات ممتدة ،ومنها يجلب ال�صمغ املُ َعبرَّ
عنه بالرجينة ،والقطران ،و�أخ�شاب ال�سفن الفائقة .ويف �آ�سيا بنواحي بحر اخلزر
ينبت الراوند ،وغريه من �أنواع النباتات التي ُيتداوى بها ،ونبات الدخان كثري
يف الإياالت اجلنوبية ،وكذا يف �إياالت الأوكرانيا والفاروناج و�سراتوف وتوريد.
ويزرع اللفت الأحمر يف مقدار �أربعني �ألف هكتار (الهكتار ع�شرة �آالف ميرت
مربع) ،ويزرع يف غالب �أرا�ضي اململكة الهبلون .وب�إيالة �إ�سرتاكان ينبت القرمز(،)2
خ�صو�صا �أرمينية  -ينبت القطن ،وينبت الفلفل على �شطوط
ويف قبلي الكوكاز -
ً
وادي �سامارا ،ويف توريد ونواحي الكوكاز و�إيالة �إ�سرتاكان توجد الثمار اجليدة،
(�	)1أجمات :جمع «�أجمة» و هي الأر�ض التي تتكاثف فيها الأ�شجار وتلتف( .م).
( )2قرمز� :صبغ �أحمر( .م).
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وي�ستخرج من عنبها اخلمر املعدودة عندهم من �أنواعها الطيبة .كما يوجد باململكة
خ�صو�صا ذوات ال�شعر؛ فلها بها
املذكورة �سائر احليوانات املخلوقة لنفع الإن�سان،
ً
�شهرة عن بقية املمالك.
ولهذه اململكة مقاطع عديدة ،ال �سيما يف �سيبرييا .ومن جبال �أورال
ي�ستخرج الذهب والف�ضة ،والبالتني (الذهب الأبي�ض) ،واحلديد والق�صدير.
ومن �شطوط البلتيك وغابات الليتوانيا ي�ستخرج الكهرباء ( )1الأ�صفر والرمادي،
وبالناحية الأوروباوية من جبال �أورال يوجد املا�س و�أنواع من الأحجار الثمينة.
و�أما ال�صناعات ف�إن هذه اململكة متنازلة فيها عن املمالك الأوروباوية
الغربية بكثري ،ومع ذلك فلبع�ض بلدانها تقدم بينِّ ٌ فيها ،فمن ذلك �صناعة دبغ
الطيبة الرائحة ،منها التالتني وال�صابون ،و�أقم�شة ال�سفن ،والأخبية ،واللبد،
اجللود ّ
()2
امل�سمى حوت
وجمع اخلاويار� ،أي بي�ض احلوت ،والغراء املعروف ،وزيت البالني َّ
يون�س  وم�ستقطرات احلبوب ،و�صناعة الكراري�س ،وال�صباغة ،وال�سالح،
والبلور ،و�صناعة الأقفال ،وتذويب املعادن ،و�صناعة الكاغد والفرفوري و�أنواع
الك�شمري واجلوخ ،والأقم�شة القطنية ،وغريها.
و�أما التجارة فلها رواج تام يف داخل اململكة وخارجها ،ومراكزها البلدان
التي على �شاطئ الأبحر ك�أودي�سة وريغا ،و�إركاجنل ،وكذا يف الرب ،فلها تداول يف
( )1كهرباء :لغة يف كهربان حجر كرمي( .م).
( )2الغراء :ل�صق( .م).
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املتجر مع بلدان �أوروبا الغربية ،ومع الهند وال�صني .وقد بلغت قيمة املتجر دخ ًال
وخرجا يف �سنة �إحدى و�ستني وثمامنائة و�ألف �أل ًفا وثالثمائة و�أربعني مليونًا وواح ًدا
ً
وع�شرين �أل ًفا ومائة و�ستة وثالثني ً
فرنكا .وعدد املراكب املتجرية التي دخلت
مرا�سي اململكة وخرجت منها يف تلك ال�سنة ،خم�سة ع�شر �أل ًفا ومائة وثمانية
مركبا ،الداخل منها خم�سة �آالف وثمامنائة و�أربعة ،واخلارج ت�سعة �آالف
و�ستون ً
وثالثمائة و�أربعة و�ستون.

الف�صل الرابع
يف نظام ال�سيا�سة والإدارة

�إدارة دولة الرو�سية بيد �إرادة �سلطانية واحدة ،ال تطالب ب�شيء ،وال يجب
�أن تقف عند حد ،وهي مبعث جميع ال�سلطات .ويلقب ال�سلطان عندهم بكزار
�أي �إمرباطور �أوباوتو كرات ،وهو الرئي�س الأكرب ،و�صاحب �شريعة الأمة ،والذي
يوظف �سائر متوظفي ال�سلطنة ،ويده العليا يف الإدارة ،ويف �أمر املال والأمور الداخلية
ت�صرفه يتعلق بال�سيا�سة والديانة؛ �إذ هو رئي�س
واخلارجية ،وكذا يف ديانة الأمة؛ لأن ُّ
ي�سمونه الأورتودك�سي .وحتته جمل�س ال�سلطنة ،وي�ست�شار
املذهب الإغريقي الذي ُّ
يف جميع الأمور املهمة غري املتع ِّلقة بال�سيا�سة اخلارجية؛ ف�إنها من خ�صو�صياته ب�إعانة
وزرائه.
ثم �إن جمل�س ال�سلطنة هو جمل�س ت�شريع وجمل�س �إدارة وجمل�س حكم جمي ًعا،
فينظر يف �أمر القوانني ،ويكتبها ،ويعينّ املداخيل وامل�صاريف ،ويت�أمل املحا�سبات
ال�سنوية للوزارات ،ويكون يف الأحكام مبثابة جمل�س �أعلى .وتركيبته من الوزراء
و�أمراء العائلة امللكية ،ومن �أع�ضاء ينتخبهم الإمرباطور ملدة حياتهم .وينق�سم املجل�س
�إىل ثالث طوائف؛ �أُوالها للنظر يف الت�شريع وترتيب القوانني ،والثانية للنظر يف الأمور
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املدنية والدينية ،والثالثة للنظر يف االقت�صاد والت�صرفات املالية ،ووراء هذه الطوائف
ثالث جمعيات� :إحداها للنظر يف �أحوال الكوكاز ،والثانية للنظر يف �أحوال بولونيا،
والثالثة للنظر يف حترير ال�سرف .ومن �أع�ضاء املجال�س الذين هم م�ست�شارو اململكة من
ال يجل�س باملجل�س �إال �إذا ا�ستدعي ،وذلك يف غري �أوقات اخلدمة االعتيادية وبعبارة
�أخرى :االجتماعات عندهم نوعان� :أحدهما االجتماع للخدمة االعتيادية ،والثاين
لداع يقت�ضيه ،ويف هذا الوجه ي�ضاف �إليهم باال�ستدعاء من لي�س له
اجتماع عمومي ٍ
خدم ٌة اعتيادية من م�ست�شاري اململكة .وكل ق�سم ي�شتمل على رئي�س و�أربعة �أع�ضاء
�إىل �سبعة ،كلهم لهم حق اجللو�س باملجال�س العامة ،والإمرباطور مي�ضي ما يتفق عليه
املجل�س ،وله �أن ال مي�ضيه ،ورئي�س املجل�س العام ير�أ�س الوزراء ،وجمل�س ال�سناتو
الذي كان ت�أ�س�س ب�أمر بطر�س الأول يرتكب من �أع�ضاء ينتخبهم الإمرباطور من
�أعيان متوظفي اململكة.
وهذا املجل�س هو احلار�س للقوانني واملحافظ على �إم�ضائها ،واملراقب ل�سرية
الوالة و�أعمال كبار متوظفي الدولة املكلفني بخدمة العامة ،وهو الذي ي�شهر القوانني
حكما
والأوامر ال�صادرة من الإمرباطور ،و ُي َق ِّيدها ،ويعطي خطط النوبلي�س ،ويحكم ً
فا�ص ًال يف نوازل اجلنايات ال�سيا�سية ،وكذا يف الأمور املدنية ،و�سائر اجلنايات ،وي�ستثني
من ذلك نوازل قليلة ُت ْع َر�ض على خ�صو�ص الإمرباطور .وملجل�س ال�سناتو �إعادة النظر
يف الأحكام ال�صادرة من ُح َّكام الإياالت ،وهو منق�سم �إىل ع�شرة �أق�سام ،خم�سة منها
يف مدينة بطر�سبورغ ،وثالثة يف مدينة مو�سكو ،واثنان يف فار�سوفيا .و�أُلحْ ِ َق ق�سمان
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�آخران يجل�سان باملدينة الأوىل� ،أحدهما ينظر يف �أحكام الأمالك ،والثاين يف الأمور
املتع ِّلقة بخطَّ ة الأعيان ،وال مي�ضي حكم جمل�س ال�سناتو يف اجتماعاته العامة �إال �إذا
اتفق عليه ثلثاه ف�أكرث ،وتكون مفاو�ضتهم ِ�س ِّر َّية ال حت�ضرها العامة ،واملحت�سب بال�سناتو
هو وزير احلكم والإمرباطور مي�ضي ما يتفق عليه ،وميكنه �أن ال مي�ضيه.
وبجانب جمل�س ال�سلطنة وال�سناتو توجد جمعية تنظر يف املعاري�ض واملطالب
التي تعر�ض على الإمرباطور ،وتبينّ للم�شتكني من احلكام �أَ َل ُهم عر�ض نوازلهم على
املجل�سني املذكورين �أم ال؟
امل�سمى بال�سيندو�س امل�ستحدث يف �سنة �إحدى وع�شرين
و�أما املجل�س الديني َّ
و�سبعمائة و�ألف ،فهو م�شتمل على �أ�ساقفة الإياالت الكبرية ،ومن �أعماله ت�سمية
ي�ستقر عليه الر�أي يف ذلك املجل�س
كرباء الكنائ�س ،والنظر يف �إدارتهم لها ،وعر�ض ما ّ
على الإمرباطور ليم�ضيه.
وبعد هاته املجال�س الثالثة الكبرية جمل�س الوزراء ،املكلَّف ب�أمور الإدارة
املعتادة ،وعدد �أع�ضائه موكول الجتهاد الإمرباطور .والوزارات يف نف�سها ِت�س ٌع  -كما
تقدمت الإ�شارة �إىل ذلك يف غري هذه اململكة .وزيادة على ذلك يوجد هناك �إدارة
مركزية للبو�سطة والتلغراف ،و�إ�صالح الطرقات ،وتي�سري �أ�سباب املوا�صلة .وهناك
جمل�س ي�سمى بالرقيب العام� ،أع�ضا�ؤه مثل الوزراء ،وقد �أ�شرنا يف طالعة الكالم
على الرو�سية �إىل �أن مملكتها منق�سمة �إىل حكومات و�إياالت ،وكل حكومة تنق�سم
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�إىل دوائر ،والدوائر تنق�سم �إىل م�شيخات ،وامل َْ�ش َي َخة حتتوي على ق�سيمات �صغار،
وكل حكومة ير�أ�سها الوايل املدين ،وهو �أكرب متوظفيها واملُطَا ِلب بت�صرفاته فيها ،وله
جمل�س مركب من نائبه وثالثة م�ست�شارين وجلي�سني .ويعطي هذا املجل�س ر�أيه حتت
رئا�سة الوايل يف �أحوال الإيالة العامة ،لكن لي�س له �إال �إعطاء الر�أي ،فللوايل �أن
يعمل بر�أي املجل�س و�أن ال يعمل؛ حيث كان هو املطالب مبا ين�ش�أ عن ت�صرفه ،ويف
النوازل املُ َت َع ِّلقة بالتاج ،ونوازل اجلنايات ،ي�ضاف ملجل�س الوايل ثالثة �أ�شخا�ص من
املتوظفني ي�سميهم وزير احلكم ،ويح�ضر ذلك املجل�س نائب احلق العام مع معينني
له للنظر يف �إجراء القوانني .ويوجد مع ذلك يف كل مركز حكومة رئي�س �ضبطية
ورئي�س � َّأطباء ورئي�س مهند�سني .وللوايل � ًأي�ضا رئا�سة �صندوق املال على البناءات
والقناطر والطرقات ،وجمعية الأعيان يف كل حكومة طائفة ُم َّت ِحدة َم ُر َو�سة مباري�شال
منهم ،عددهم على عدد الدوائر وامل�شيخات التي توجد بها طوائف الأعيان .وهذه
اجلمعيات تعينّ غالب متوظفي الإدارة املدنية واحلكمية ،كخطَّ ة ماري�شال الأعيان
ورئي�س ال�ضبطية ،ور�ؤ�ساء جمال�س الأحكام و�أع�ضائها ،وحكام ال�صلح ،ويكون
التعيني يف كل ثالث �سنني ،لكن َت َق ُّر َر اخلطة موقوف على موافقة الإمرباطور،
ويكفي موافقة الوايل �إذا مل يكن يف اخلطة مزيد اعتبار.
ثم �إن �أهايل البلدان ينق�سمون �إىل طوائف ،منها �أعيان البلدية ،ومنها الباعة،
ومنها �أوا�سط النا�س ،ومنها جمعيات ال�ص َّناع املع ِّلمني .ومن البلدية �أحرار �إياالت
البلتيك و�إياالت بولونيا القدمية ،ثم �سائر ا َخل َدمة ،لكن ه�ؤالء لهم من البلدية جمرد
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اال�سم؛ فبلدية البلدان يختارون �أع�ضاء جمل�سهم البلدي ورئي�سه ،كما يختارون
م�شايخهم وجل�ساء املجال�س ،وهم م�ست�شارو احلكام .وللمجل�س البلدي زيادة على
ما له من ا ِخل ْد َمة و�إدارة الأ�شغال ف�صل �سائر النوازل التي حتدث بني البلدية يف
ُم َت َع ِّلقات التجارة .ويوجد يف املجال�س املدنية وجمال�س اجلنايات ُن َّواب عن املجل�س
البلدي يف البلدان الكبار ،وتتجدد املجال�س البلدية يف كل ثالث �سنني ،ويف البلدان
ال�صغار يكون اختيارهم من عامة البلدية ،ويف البلدان الكبرية يختارهم َم ْن �أدا�ؤه
خم�سا وع�شرين �سنة كاملة .هذا وبكل م�شيخة
يف العام مائتا فرنك ف�أكرث ممن بلغ ً
بالبادية جمعية من كبار عائالت املكان تكون هي املجل�س البلدي هناك ،ويعرب عن
رئي�سهم ب�ستار و�ست ،وهذا املجل�س هو الذي ُي َعينِّ �أداء امل�شيخة الالزم للدولة �أو
ويرتجح ر�أيهم بالأكرثية،
مل�صالح بلدهم ،ويعني الالئق باخلدمة الع�سكرية يف ق�سمهَّ ،
ورئي�سهم هو الوا�سطة بني جمعية الكانتون � -أي القيادة  -وبني حكام ال�صلح
ا�ستقر عليه ر�أيهم ،وله �شيء من ت�صرفات ال�ضبطية.
وامل�شيخة ،وهو الذي يجيب َع َّما َّ
وكل م�شيخة بها تريبونال ي�سمى تريبونال الأمان ،مركب من املار الذي هو رئي�س
املجل�س البلدي ،ومن ُع ْ�ض َو ْينِ مخُ ْ َت َار ْينِ من �سكان امل�شيخة ،وهذا الرتيبونال يحكم
يف �سائر النوازل ما عدا نوازل اجلنايات .و�أما الكانتون ف�إدارته بيد جمعيته امل�ستقرة
ب�أو�سط بلدانه� ،أو �أكرثها �سكانًا� ،أو �أ�شهرها يف احلرف وال�صنائع ،وت�شتمل على
نائبا عن ع�شر ديار.
متوظفي امل�شيخات ،وعلى نواب منها ،يكون كل واحد منهم ً
ونظر هذه اجلمعية يتعلق بجميع الفوائد العامة للكانتون ،كاملار�ستانات ونحوها ،وحترير
ح�سابات املتوظفني ،وت�صحيح دفاتر �أخذ الع�سكر ،وتوظيف الأداء ،والعمل على ما
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ي�ستقر عليه ر�أي الأكرث منهم .ورئا�ستهم تكون لل�شيخ الأ�سبق يف اخلطة ،وهو الذي
يتوىل �إدارة الكانتون وحفظ راحة ال�سكان ،وهو يف ذلك مثل رئي�س املجل�س البلدي
�إال �أنه �أكرب منه خطة ،ومن �أعماله مراقبة �إجراء الرتاتيب العامة ،والبحث عن اجلناة
و�إم�ساكهم ،ومنع ارتكاب الأمور املمنوعة ب�إنهائها ملن له النظر فيها ،وله ف�صل ما يكون
مرجعه لنظر ال�ضبطية .ويف �إعانته جمل�س مركب من �أعيان الكومون الكائن حتت
وقبا�ض املداخيل ،ومع ذلك فهو املطالب مبا يقع يف �إدارته؛ حيث
قيادته مع معينيه َّ
كان له االبتداء بعر�ض الأمور ،ولي�س على املجل�س �إال �إعطاء الر�أي فيها ،وتعيني
املقادير الالزمة من املال .ويف نحو بيع �أمالك بع�ض النا�س بطلب من خزانة الدولة
�أو من �أرباب الديون ،ويف ت�سمية املتوظفني �أو ت�أخريهم .وي�شتمل املجل�س امل�شار �إليه
ع�ضوا على ن�سبة عدد ال�سكان لف�صل الأحكام ،يختارهم
على �أربعة �إىل اثني ع�شر ً
املجل�س املذكور من �أع�ضائه ،ويتبدلون يف كل �سنة ،وي�صدر احلكم من جمموعهم �أو
على التناوب ،بح�سب ما يقت�ضيه نظر املجل�س املُ َعينّ لهم ،ويكون اجتماعهم مرتني
يف ال�شهر ،وقد يقت�ضي احلال �أكرث من ذلك فيجمعهم رئي�س القيادة .ويحكم هذا
املجل�س يف نوازل البوادي التي ال تتجاوز مائة روبل ،وهي مبلغ �أربعمائة فرنك .و�إذا
تعلَّقت نازلة ب�إن�سان �أجنبي عن الكانتون ف�إن نازلته ترفع �إىل املجال�س املعتادة� ،إال
�إذا ترا�ضى اخل�صمان فتف�صل هناك ،كما �إذا ترا�ضيا يف �أكرث من املقدار املذكور،
وبحكمهم تنتهي النازلة؛ بحيث ال ترفع بعدهم ملجل�س �آخر ،ولو يف اجلنايات التي
يحكم فيها ذلك املجل�س .وي�صدر حكمهم م�شافهة بدون كتب.
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ولأهل البادية التحاكم يف غري اجلنايات لدى حكم يتفق عليه اخل�صمان
الر�شيدان ،وما يحكم به يكون العمل عليه ،ويقيد ذلك احلكم بدفرت خ�صو�صي
يكون مبجل�س القيادة .وي�شرتط يف جميع املتوظفني امل�شار �إليهم �أن ال ينق�ص عمر
الواحد منهم عن خم�س وع�شرين �سنة ،و�أن يكون �صاحب عر�ض ،ولي�س لأحد
�أن ميتنع عن قبول خطة ما �إال �إذا كان له من العمر �ستون �سنة� ،أو عذر بدين معترب،
�أو �سبقية يف اخلدمة .ويوجد بالدي�سرتيكت جمل�س مركب من حكام ال�صلح دائرة
حكمه �أو�سع من دائرة حكم حكام ال�صلح بفرن�سا .ومن �أعمالهم �أنهم يقبلون �شكاية
البوادي من متوظفيهم� ،سواء كانوا جمتمعني �أو منفردين ،ولهم توبيخ امل�شتكي بهم،
و�إلزامهم غرامة ما �ضاع بحكمهم وتعطيلهم عن م�أموريتهم .وحكام ال�صلح حتت نظر
والة احلكومة وال�سيناتور.
كثريا من الإدارات الداخلية يتوالَّه �أهل اململكة ،و�أن
ومبا ذكرنا ُي ْع َلم �أن ً
الأعيان وطوائف الباعة ،والبلدية و�أهل البوادي ُي َ�س ُّمون متوظفيهم ب�أنف�سهم.
هذا ،و�إن الإياالت الكائنة بحدود اململكة يوجد بها مع كل وايل مدينة ٍ
وال
ع�سكري ،ولكل منها جمل�س �إدارة ومكتب �سيا�سي .وهذا الأمر متقرر مبملكة بولونيا
وفينالند و�سيبرييا ،ومتتاز فينالند بوجود وزارة لها خ�صو�صية ببطر�سبورغ ،وجمل�س
�سناتو �أع�ضا�ؤه ي�سميهم الإمرباطور يف كل ثالث �سنني ،ولهذا املجل�س ت�صرفان:
م�شرع من حيث ترتيب القوانني ،وت�صرف جمل�س �أعلى من حيث ف�صل
ت�صرف ّ
النوازل يف تلك اململكة.

الف�صل اخلام�س
يف �إدارة الأحكام بدولة الرو�سية

جدا ،وقد تقدم يف �أثناء بيان الإدارة الداخلية
�أحكام هاته اململكة مت�شعبة ًّ
الإ�شارة �إىل �أن كل طبقة من طبقات النا�س لها ت�صرف يف متعلقات الأحكام ،وال
حاجة لإعادة ذلك هنا ،بل َح ْ�س ُب َنا �أن نقول يف معنى قاعدة كلية �إنه يوجد يف كل
ق�سم من �إيالة تريبونال �أول يبتدي احلكم يف النوازل ،وهو منق�سم على طائفتني:
�إحداهما حتكم يف اجلنايات ،والأخرى يف الأمور العرفية .و�أع�ضاء هذا الرتيبونال
ُي ْن َت َخبون من الأهايل ،ويحقق حكمه املجل�س العايل امل�ستقر بالبلدة الرئي�سية من
أي�ضا منق�سم �إىل طائفتني� :إحداهما للجنايات والأخرى للأمور
تلك الإيالة ،وهو � ً
العرفية .وفوق هذه املجال�س جمل�س ال�سناتو وكوم�سيون املعاري�ض ،املكلف
بعر�ض النوازل على ال�سناتو �أو على جمل�س ال�سلطنة ،وفوق الكل الإمرباطور.
ومن م�ستحدثات قوانينهم �إبطال احلكم بالقتل ،وكذا بال�ضرب �إال يف
نوازل نادرة .وقد عو�ضت هاتان العقوبتان مع عقوبات �أخرى بالنفي �إىل �سيبرييا.
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هذا بيان �إدارة اململكة ،ف�إذا ت�أملت ذلك ترى �أن الإدارة بها م�ضبوطة
بقوانني وجمال�س ،كغريها من املمالك الأوروباوية� ،إال �أن الفرق بينها وبني هذه
املمالك من وجهني� :أحدهما �أن �أع�ضاء املجال�س ال�سيا�سية  -كمجل�س ال�سلطنة
وجمل�س ال�سناتو  -ينتخبهم الإمرباطور ال الأهايل ،الثاين �أن ما يتفق عليه
غالب �أع�ضاء املجل�سني للإمرباطور �أن يوافق عليه �أو يخالف؛ وهذا هو ال�سبب
يف ت�سميته بال�سلطان املطلق الت�صرف؛ لأنه مل ُي َر ِّخ�ص لرعاياه يف التداخل يف
الأمور ال�سيا�سية ،مما �أ�شرنا �إليه عند �شرحنا احلرية يف املقدمة.

الف�صل ال�ساد�س
يف قوة دولة الرو�سية املالية والع�سكرية

والد ْين الذي عليها
بيان دخلها َ
وخ ْرجها َّ

 404,068,004روبل جملة الدخل ت�ساوي ً 1,616,272,016
فرنكا.
 404,068,004روبل جملة اخلرج ت�ساوي ً 1,616,272,016
فرنكا
الد ْين الذي عليها ت�ساوي ً 7,688,865,276
فرنكا.
 1,922,216,319روبل جملة َّ
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القوة الع�سكرية الربية �سنة 18641

جملة اجلي�ش

بلطاجية

808,670

16,203

()1

َخ َّيالة

طوبجية

�أ�صناف اجلي�ش

ع�سكرتري�س
694,511

حتت ال�سالح

74,561

74,561

ع�سكر وطني

53,362

53,362

ع�سكر يف احلرا�سة

199,380

199,380

يداك

1,135,973

16,203

48,773

48,773

49,183

1,021,814

49,186

القوة البحرية بدولة رو�سيا �سنة 1864

جملة املراكب مراكب قالع فابورات بها قوة
خيل 37007
ومدافعها 3691
بالعجلة حديد

جملة البحرية �أمراء البحرية و�أ�صناف
املراكب
البحر
95

95

2345

2340

966

966

55216
169
18

9

9

25

5

20

25

3

22

12
1

12
1

( )1بلطاجية :العمال املنقبون يف الأر�ض ,وهي لفظة تركية( .م).

�أمرياالت وجرناالت
ف�سياالتكبارو�صغار
متوظفون �سيا�سيون
بحرية وع�سكر معد
للبحر
حرا�س املرا�سي
�أجفان
فراقط
قرابط
�أكلبري
بطرية عوامة
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جملة املراكب مراكب قالع فابورات بها قوة
خيل 37007
ومدافعها 3691
بالعجلة حديد

3

3

38

13
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جملة البحرية �أمراء البحرية و�أ�صناف
املراكب
البحر

25
1

1
79

79
14

12

2

2

22

13

70

2
9
70

3

3

300

300

613

363

248

1

( )1طاندير� :سفينة جمهزة للحفر يف البحر( .م).

2

58791

3406

�أبركة
�سكاين
�شالوب
�شالوب كنونيري
ياكت
()1
طاندير
مراكب حلمل
الأثقال
مراكب �صغار
دوك عوامة
خلدمة املرا�سي
تقريبا
ً

الباب ال�ساد�س

يف الكالم على مملكة الربو�سية
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخها

اعلم �أن �أ�صل ن�ش�أة الدولة الربو�سيانية كان ب�إيالة براند بورغ ،و�أول من
ا�ستوطنها يف زمن تا�سيت الروماين ،امل�ؤرخ ال�شهري املولود �سنة �أربع وخم�سني
م�سيحية� ،أمة اللومبارد ،وجماعة البورغوند ،وجماعة ال�سمنون التي تزعم �أنها �أعز
و�أ�شجع �أمم ال�سواف ،وهم ق�سم كبري من الأمم اجلرمانية ،ثم �أمة الغوتون التي هي
ق�سم من الفاندال.
ثم يف حدود القرن اخلام�س من امليالد امل�سيحي طردت �أمة الفاناد تلك
الأمم ،وا�ستقرت مكانها بتلك الإيالة ،و�أغارت تلك الأمم املطرودة على عدة
�إياالت للرومان ،فمكثت بها ،ومل تلبث �أمة الفاناد مدة ي�سرية حتى انق�سمت
�إىل عدة �أق�سام �صغرية.
ثم يف القرن الثامن دخلت حتت �سلطة �شارملان ،فجعلها �إيالة يف تخوم
مملكته.
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ثم ا�ستوىل عليها الكونت �سيجفريد �صاحب ال�ساك�س ،بلقب مارغراف
الرباندبورغ ،يف �سنة �سبع وع�شرين وت�سعمائة.
ثم دخل بالإرث ليد �ألربت امللقب بالدب ،من بيت انهالت ،وقد ترقى يف
ذلك الوقت �إىل خطة اليكتور ،وا�ستقام به حال تلك الإيالة ،و َت َهذَّ بت �أخالق
�أهلها ،وانتقلوا به من حالة الوثنية �إىل الن�صرانية.
ويف ذلك الوقت كانت تلك الإيالة منق�سمة على ثالثة �أق�سام ،وهي:
املار�ش القدمية الكائنة غربي وادي الألب ،واملار�ش املتو�سطة بني وادي الألب
والأودر ،واملار�ش اجلديدة ب�شرقي الأودر.
ثم يف ابتداء القرن اخلام�س ع�شر دخلت تلك الإيالة بطريق الإرث يف حوز
إمرباطورا جعل فردريك
عائلة لوك�سامبورغ ،وملا �صار ملك بوهيميا �سيجر موند �
ً
واليا عليها.
ال�ساد�س من عائلة هوهنزولرن  -الذي كان بورغرافًا يف نورمربغ ً -
ثم �إن �أحد كونتات هونزولرن ا�سمه كونراد ،وهو جد عائلة براندبورغ كان
حائ ًزا بورغرافية نورمربغ من �سنة �أربع و�ستني ومائة و�ألف ،وبقيت يف حوز ذ ُِّر َي ِته
�إىل عام واحد وثمامنائة و�ألف ،وا�ستوىل ذريته من �سنة ثمان و�أربعني ومائتني و�ألف
�إىل �سنة �إحدى وثالثني وثالثمائة و�ألف على عدة بلدان ،منها �أن�سباخ وكوملباخ،
خارجا عن ملكهم من فرنكونيا �إال جانب ي�سري.
ومل يبق ً
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ثم انق�سم ملكهم بعد ذلك بني ابني فردريك اخلام�س ،وهما جان الثالث
االبن البكر ،وفردريك ال�ساد�س االبن الثاين ،وهذا الأخري ا�شرتى يف �أوائل
القرن اخلام�س ع�شر من الإمرباطور مارغرافية براندبورغ ،بثالثمائة �ألف فيوري،
و�أخذ لقب �أليكتور الذي كان يتلقب به حاكم تلك الإيالة ،وت�سمى بفردريك
الأول من براندبورغ ،وذرية هذا الأمري هم الذين يتداولون رئا�سة تلك اململكة
اليوم با�سم ملوك برو�سية.
ومل تكن �إيالة براندبورغ حمتوية يف ذلك الوقت �إال على املار�شني القدمية
واملتو�سطة ،ثم �أ�ضاف �إليهما فردريك الثاين امللقب ب�سن احلديد املار�ش اجلديدة،
التي َّ
افتكها من الكفاليريات  -التوتونيك املتقدم ذكرهم ،يف �سنة خم�س و�أربعني
و�أربعمائة و�ألف ،ومل تزل هاته الإيالة ب�أيدي �آل بيته �إىل ابتداء القرن ال�سابع ع�شر.
ثم مبقت�ضى ال�شرط املنعقد يف �ساننت �سنة �أربع ع�شرة و�ستمائة و�ألف،
بوا�سطة دولتي فرن�سا و�أنكلرتة وبع�ض دول �أملانيا ،و�شرط دو�سلدورف املنعقد �سنة
�أربع وع�شرين و�ستمائة و�ألف� ،أ�ضاف الأليكتور جان �سيجرموند �إىل �إياالته دوكاتو
كليف وكونتي املارك والرافن�سربغ ،ثم �إن جان املذكور املتزوج بابنته �ألربت الثاين
الذي كان �آخر دوك بربو�سية ،ورث �سنة ثماين ع�شرة و�ستمائة و�ألف الدوكاتو
املذكورة التي كانت راجعة ل�سلطة بولونيا.
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ف�سكان برو�سية كانوا يف القدمي �أمتي الغوتون والفاندال وغريهم ،وكانت
معدودة من اململكة الغوتية ،ثم بعد خروجهم منها �أغار عليها �أمم من ال�سالف،
كانت فيهم جماعة الليتوانيني ،والبور�س الذين كانوا ي�سكنون �شاطئ وادي
الفي�ستول ،و َت َ�س َّمت مملكة برو�سية با�سمهم ،وقد كان ه�ؤالء القوم من عبدة
الأوثان املتوح�شني �إىل �أواخر القرن الثاين ع�شر من التاريخ امل�سيحي.
ويف مبادئ القرن الثالث ع�شر رام دوك مازوفيا  -وا�سمه كونراد � -إدخالهم
وخ َّربوا ممالكه �سنة �سبع ومائتني و�ألف ،فا�ستغاث
يف دين الن�صرانية ،فدافعوهَ ،
�أو ًال بجماعة الكفاليريات املل َّقبني يف الالتينية بان�سيفري� ،أي حاملي ال�سيوف،
يف �سنة خم�س ع�شرة ومائتني و�ألف ،ثم بالكفاليريات التوتونيك يف �سنة �ست
وع�شرين ،فانت�صرت اجلماعة الأخرية حتت رئا�سة كبريهم هرمان من �سالزا يف
�سنة �سبع وثالثني والتي بعدها .وكان ذلك مبد�أ افتتاح تلك البلدان املُ َتبرَ ْ ِب َرة ،ومت
فتحها يف �سنة ثالث وثمانني .ثم �إن اجلماعة الأخرية ا�ستقروا يف برو�سية ،وجعلوا
رئي�س �إدارتهم الكبري يف ماريانبورغ �سنة ت�سع وثالثمائة و�ألف .وكان م�ستقرهم
قبل ذلك ب�أر�ض ال�شام ،حني كانوا ممن يحارب امل�سلمني لأخذ بيت املقد�س،
فخرجوا منها وتركوها لهم يف حدود �سنة ت�سعني ومائتني و�ألف .وحني ا�ستقروا
ب�أر�ض برو�سية قام بختها بهم ،ووفدت عليهم طوائف من الأملان ،فبنوا مدنًا جليلة
اخت�صت مبزايا كمزايا اجلمهورية� ،إىل �أن َت َك َّون من �أهليها الطبقات الثالث الذين
َّ
كانوا مبجل�س الديانات� ،إال �أن رئا�سة اململكة بقيت بيد جماعة التوتونيك الذين
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بلغوا نهاية القوة والغنى �شي ًئا ف�شي ًئا ،ثم تنازل �أمرهم واختلَّ نظامهم؛ حيث
َّ
حتكمت فيهم دواعي الرفاهية والإ�سراف ،ف�آل �أمرهم �إىل التخاذل والتكا�سل،
حتى ت�ضع�ضع �إيوانهم ،وذهب عنفوانهم ،بعد �أن ا�شتدت َو ْط�أَ ُت ُهم على رعاياهم،
وبلغ نهبهم و�إف�سادهم �إىل حيث ال ُيطاق ،حتى �صارت الأهايل ت�ستعني عليهم
ب�أهل بولونيا .ومل تزل احلروب ُم َّت ِق َدة بينهم �إىل �أن فقدوا �شوكتهم وا�ستقاللهم
بالكلية .و�أول حرب قطعت �أَ ْو َداج(� )1شوكتهم حرب جماعة البولونيني لهم،
يف تانربغ �سنة ع�شر و�أربعمائة و�ألف ،ثم ما كان يف �سنة �أربعني و�أربعمائة و�ألف
من تع�صب طوائف عديدة عليهم ،ك�أهل دانت�سيك والبينغ وطورن ،وغريهم،
مع �أعيان من عدة �إياالت .ويف �سنة �أربع وخم�سني و�أربعمائة و�ألف دخلوا حتت
حماية كزمري الرابع ملك بولونيا.
ثم مب�صاحلة طورن يف �سنة �ست و�ستني و�أربعمائة و�ألف و�ضعت احلرب
جزءا ململكة بولونيا،
�أَ ْو َز َارها ،بانق�سام برو�سية ق�سمني :غربي و�شرقي ،فالأول �صار ً
با�سم برو�س ،ويدعى برو�س بولونيا ،والثاين بقي ب�أيدي والتها با�سم برو�س
توتونيك ،حتت رعاية بولونيا .ويف �سنة �إحدى ع�شرة وخم�سمائة و�ألف ا�ستوىل
على جماعة التوتونيك املذكورة املارغراف �ألربت ،وهو من بيت براندبورغ ،من
الفرع الثاين من تلك العائلة ،واتبع املذكور مذهب لوتري ،وحل �أحبا�س التوتون،
و�أدخلها يف بيت مال الدولة ،وذلك يف �سنة خم�س وع�شرين وخم�سمائة و�ألف،
(� )1أَ ْو َداج :جمع ودج وهو عرق يف الرقبة �إذا قُطع ال تبقى معه حياة .واملق�صود �أنه مل َي ُع ْد منهم خوف( .م).
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وجعل ممالكه امل�شار �إليها وراثة يف ذريته مع بقائها حتت رعاية بولونيا ،ومن ذلك
الوقت �صارت هاته اململكة تدعى با�سم برو�س دوكال.
ثم �إن تاج امللك انتقل �إىل زوج ابنة فردريك �ألربت الثاين ،وهو جان
املتقدم ذكره ،يف �سنة ثماين ع�شرة و�ستمائة و�ألف،
�سيجزموند �أليكتور براندبورغ ِّ
يتي�سر لأمراء براندبورغ تطويع تلك املمالك الداخلة يف َح ْو ِزهم
غري �أنه مل َّ
بالإرث؛ ال�شتغالهم بحروب الثالثني �سنة.
ثم �إن فردريك غليوم املُ َل َّقب بالأليكتور الكبري ا�ستخل�ص البالد من ورطة
اال�ضمحالل ،بعد �أن �أ�سلم لل�سويد �إيالة البومرانيا ال�سيناتور يف معاهدة و�ستفاليا
�سنة ٍ
ثمان و�أربعني و�ستمائة و�ألف ،وفتح البومرانيا ال�شرقية مع �إياالت �أخرى
كان بع�ضها يف حكم �أ�ساقفة وبع�ض يف حكم ر�ؤ�ساء �أ�ساقفة .ثم مبعاهدة والهاو
يف �سنة �سبع وخم�سني و�ستمائة و�ألف حتررت �إيالته من حماية بولونيا ،وح�صل
لهذا الأمري �شهرة عظيمة يف الناحية اجلنوبية ،با�ستخال�ص بولونيا ودنيمرك من
�سلطة ال�سويد ،مب�شارطة �أوليغا يف حدود �سنة �ستني و�ستمائة و�ألف .ثم دخل
الأمري املذكور يف التحالف مع �أعداء فرن�سا �سنة �أربع و�سبعني و�ستمائة و�ألف،
وكان له مزيد اعتناء يف حماربتها ،ويف �سنة �ست و�سبعني و�ستمائة و�ألف �آوى �إىل
مملكته ع�شرين �أل ًفا من الربوت�ستانت الذين طردوا من فرن�سا حني رجع ملكها عن
معاهدة نانت ،وكان �أولئك املطرودون هم الذين عمروا براندبورغ باحلراثة ،ومهدوا
بها طرق التمدن.
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ثم �إن فردريك الثالث وارث الأمري املذكور �أعان الإمرباطور ليوبولد على
�ضدا للويز
الرتك �سنة ثالث وثمانني و�ستمائة و�ألف ،ودخل يف حمالفة �أوغزبورغ ًّ
الرابع ع�شر� ،سنة �أربع وثمانني و�ستمائة و�ألف ثم دخل يف املحالفة �ضد لويز املذكور
يف حروب وراثة �إ�سبانية� ،سنة �سبعمائة و�ألف ،لكن كان دخوله يف هذه املحالفة
غاليا على �إمرباطور �أملانيا؛ لأنه طلب منه �أن يلقبه با�سم ملك ف�صارت �إيالته مملكة.
ً
ويف �أوائل �سنة �إحدى و�سبعمائة و�ألف ُت ِّوج بالفعل يف مدينة كانغزبرغ ،و�سمي
بفردريك الأول ،واعرتفت �أوروبا بتلك اململكة اجلديدة يف م�صاحلة �أوترخت �سنة
ثالث ع�شرة و�سبعمائة و�ألف .و�أ�ضاف بعد واليته �إىل مملكته �إمارة مور�س ،يف
�سنة اثنتني و�سبعمائة و�ألف ،و�أر�ض تكلنبورغ وفالنغن و�إمارة نو�شتيل يف �سنة
�سبع و�سبعمائة و�ألف ،ثم يف �سنة ثالث ع�شرة و�سبعمائة و�ألف �أ�ضاف ململكته
ق�سما من الغلدر ،ثم يف م�صاحلة �سطوكهومل الواقعة بعد حروب ال�شمال
� ً
أي�ضا ً
الكربى �سنة ع�شرين و�سبعمائة و�ألف� ،أخذ ابنه فردريك غليوم الأول �إياالته
جيو�شا معتربة مع
وج َّي َ�ش ً
فولن و�أو�سدوم و�سنتني ،والن�صف من بومرانيا القبلية َ
خزانة عامرة.
وباجلملة ،فقد ترك مملكة خ�صبة عامرة البنه فردريك امللقب بالكبري� ،سنة
�أربعني و�سبعمائة و�ألف ،الذي ن�سي به �أ�سالفه ،وبقي يف امللك �أربعني �سنة نافذ
الكلمة يف �سائر ممالك �أوروبا .ويف �سنة �إحدى و�أربعني و�سبعمائة و�ألف والتي
بعدها اغتنم من عائلة �أو�سرتيا جميع ال�سيالزيا �إال قلي ًال منها ،وكونتية غالت�س،
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وبقيت هذه على ملكه بعد �صلح �آك�س ال�شابيل ،الواقع يف �سنة ثمان و�أربعني
و�سبعمائة و�ألف ،و�صلح هوبرت�سبورغ الواقع يف �سنة ثالث و�ستني و�سبعمائة
و�ألف .وقاوم التع�صب القوي الواقع من فرن�سا و�أ�سرتيا والرو�سية وال�ساك�س
وال�سويد ،يف احلروب امل�سماة بحروب ال�سبع �سنني املتقدم ذكرها ،من �سنة �ست
وخم�سني و�سبعمائة و�ألف �إىل �سنة ثالث و�ستني و�سبعمائة و�ألف.
وباجلملة ،فقد �آل �أمر هذا امللك �إىل �أن و�ضع مملكته يف ال�صف الأول من
ممالك �أوروبا احلربية .ويف �سنة اثنتني و�سبعني و�سبعمائة و�ألف  -التي اقت�سمت
فيها بولونيا � -أخذ يف ح�صته الربو�س البولونيز ،عدا دانت�سيك وطورن.
ومما ُي ْح َكي عن هذا امللك �أنه بعد انتهاء تلك احلروب املذكورة �أ�س�س �إدارة
مملكته على قوانني مرعية بني الراعي والرعية ،و�شرع يف �إن�شاء ق�صر جليل ال�ش�أن
رفيع البنيان ،يف ب�ستان ينا�سب ظرفه فخامة املظروف؛ للداللة على ما له من القوة
وال�سلطان ،فاعرت�ض لإحدى زوايا الق�صر طاحون تدور بالريح كانت لرجل من
العامة ،فا�ستباعها منه املكلف بالبناء ف�أبى من بيعها ،ف�ضاعف له الثمن فامتنع،
فلم يجد املكلف ًّبدا من عر�ض النازلة على امللك ،فا�ستدعى امللك الرجل ،وقال
له« :ملاذا امتنعت من البيع وقد ُ�ضوعف لك الثمن؟» ف�أجابه بقوله« :موالي �إين
ال �أبيعها �أب ًدا ،وهي عندي مبنزلة بوا�ستدام» (يعني ق�صر امللك باملدينة امل�سمى
غ�صبا و�أخذها
بذلك اال�سم) ،فقال له امللك�« :أمل تعلم �أين قادر على افتكاكها ً
جمانًا؟» ف�أجابه الرجل ِب َت َه ُّكم« :نعم� ،أنت قادر على افتكاكها مني �إن مل يكن
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عندنا ق�ضاة بربلني» (�أي تخت اململكة ،وهذه العبارة �صارت اليوم مث ًال عندهم)،
ف�ضحك امللك ،والتفت �إىل �أ�صحابه قائالً« :لعمري لقد �صدق الرجل وما لنا �إال
تبديل �صورة ق�صرنا» فبقيت الطاحون على حالها �إىل اليوم بجانب الق�صر ،و�سمى
امللك ذلك الق�صر با�سم �صاحب الطاحون .انتهت احلكاية.
�أقول قد علم الرجل �أن امللك ال يقدر على افتكاك الطاحون بدعوى �أنها
للم�صلحة العامة؛ �إذ الق�صر والب�ستان �إمنا هما مل�صلحة امللك اخلا�صة؛ ولذلك مل
يتزحزح بالتهديد ،قا�ص ًدا بامتناعه معرفة :هل كان امللك يفي مبا وعد من العدل
�أو َي ِحيد عنه ل�شهوة نف�سه ،فلما ر�أى احرتامه ل�شريعة البالد و�أحكامها �أوقف
الطاحون على امللك وذريته ،وهي باقية �شاهدة على عدل ذلك امللك يق�صدها
امل�سافرون �إىل يومنا هذا ،وقد �شاهدناها .وعند االقت�سام الثاين لبولونيا  -الواقع
�سنة ثالث وت�سعني و�سبعمائة و�ألف  -دخلت دانت�سيك وطورن مع جميع بولونيا
الكربى يف حوز فردريك غليوم الثاين؛ هذا ولدخول امللك املذكور يف املحالفة
امل�ضادة لفرن�سا ا�ضطر يف م�صاحلة بال  -الواقعة يف �سنة خم�س وت�سعني و�سبعمائة
و�ألف � -إىل ت�سليم ما كان يف حوزه بالناحية ال�شمالية من �شاطئ الرين .لكن يف
أي�ضا  -اعتا�ض ما خرج من يده ب�إ�ضافة
االقت�سام الثالث  -الواقع يف هذه ال�سنة � ً
�إيالة بيالي�ستوك وبلوك وغريهما �إىل مملكته ،وكان قبل ذلك بخم�س �سنني ا�شرتى
�إمارة �أن�سباخ وبايروت.
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ثم ملا حارب فردريك غليوم الثالث نابليون ،وكانت دائرة احلرب عليه يف يانه،
�ضيع مب�صاحلة تيل�سيت �سنة �سبع وثمامنائة و�ألف جميع ما كانت متلكه الربو�سية يف
ّ
و�ستفاليا وفرنكونيا ،ثم بولونيا الكربى التي �صارت يف ذلك الوقت دوكاتو كربى
لفر�سوفيا .وحتددت برو�سيا بوادي الأودر ،و�سقط اعتبارهاَ ،ب ْي َد �أن �سقوط نابليون
رفعها دفعة واحدة .و�إن جممع ويني �أرجع لها يف �سنة �أربع ع�شرة وثمامنائة و�ألف
تقريبا ،وجميع املمالك التي كانت بيدها ،عدا �أن�سباخ
مقدار ربع بولونيا الكربى ً
تقريبا،
وبايروت ،كما التحق بها بومرانيا ال�سويدية ،والن�صف من مملكة ال�ساك�س ً
وعدة � ٍ
أرا�ض على حافتي الرين ال�شرقية والغربيةَ ،ت َك َّونَ ْت منها برو�سية الرين،
ويقال لها الدوكاتو الكربى بالرين الواطي .كما التحق بها �سنة خم�س ع�شرة
وثمامنائة و�ألف �سعارلوي ،وهي قلعة يف حدود فرن�سا القدمية ،ثم ا�ستولت �سنة
خم�سني وثمامنائة و�ألف على �إمارتي هوهنزولرن .وبعد حماربة الدنيمرك �أ�ضافت
�إىل ممالكها دوكاتو لونربغ ،باالتفاق مع النم�سة يف مدينة غا�ستني �سنة خم�س
و�ستني وثمامنائة و�ألف ،ثم بانت�صارها على النم�سة يف �سنة �ست و�ستني وثمامنائة
أي�ضا عدة ممالك من الكونفدرا�سيون � -أي ع�صبة
و�ألف� ،أ�ضافت �إىل مملكتها � ً
جرمانيا القدمية  -وهي مملكة الهانوفر والها�س �أليكتورال االنتخابية ،ودوكاتو نا�سو،
ومدينة فرنكفورت احلرة التي كانت تخت الع�صبة.

الف�صل الثاين
يف �أ�سماء ملوك برو�سية وبيان والية كل منهم
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الف�صل الثالث
يف و�صف مملكة برو�سية

اعلم �أن موقع اململكة الربو�سيانية بني ثالث درجات وخم�س وثالثني
دقيقة وع�شرين درجة و�إحدى وثالثني دقيقة من الطول ال�شرقي ،وبني ت�سع
و�أربعني درجة وثماين دقائق وخم�س وخم�سني درجة واثنتني وخم�سني دقيقة
من العر�ض ال�شمايل .وامتدادها طو ًال من حدود الرو�سية �إىل حدود فرن�سا �أي
من وادي نيامن �إىل وادي موزيل يتجاوز �أل ًفا ومائتي كيلو ميرت وعر�ضها يبلغ يف
�أطول جهاته خم�سمائة كيلو ميرت ويف متو�سطها مائة وخم�سني كيلو مي ًرتا ومبلغ
ت�سطيحها مائتان واثنان وع�شرون �ألف كيلو ميرت و�ستمائة و�ستون كيلو مي ًرتا
مرب ًعا .وقبل هذا التاريخ كانت اململكة منق�سمة �إىل ق�سمني منف�صلني ب�ست ممالك
�صغار يحتوي جمموعها على �سطح �أق�صر جهات عر�ضه يبلغ خم�سة وخم�سني
كيلو مي ًرتا و�أطولها ت�سعون كيلو مي ًرتا.
تقريبا،
وكان امتداد خط حدود اململكة الربو�سيانية ثمانية �آالف كيلو ميرت ً
منها خم�سمائة و�سبعون على �شاطئ بحر البلتيك .وكان مبلغ عدد �سكانها يف
ثالث دجمرب �سنة �ألف وثمامنائة و�أربع و�ستني ت�سعة ع�شر مليونًا وثالثمائة و�أربعة
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نف�سا .وبالإ�ضافات الأخرية احتدت �أق�سام اململكة
�آالف وثمامنائة وثال ًثا و�أربعني ً
وانتظمت �صورتها وحدودها وازداد ات�ساعها بقدر ثالثة وخم�سني �ألف كيلو ميرت
مربع على �سبيل التقريب ،كما ازداد يف �سكانها �أكرث من ثالثة ماليني ما عدا
�أهل �شلزويغ وهول�ستني اململكتني اللتني لهما من �سطح الأر�ض �سبعة ع�شر �ألف
كيلو ميرت وخم�سمائة وخم�سة و�أربعون كيلو مي ًرتا مرب ًعا ،ومن النفو�س ت�سعمائة
نف�سا .وهاتان اململكتان مل
وثمانية وخم�سون �أل ًفا وخم�سمائة وت�سع و�سبعون ً
يتحقق مرجعهما �إىل الآن لكن بح�سب الظاهر ت�ستقل بهما الدولة الربو�سيانية
تقريبا ثالثمائة وثالثة و�ستني �ألف كيلو ميرت مربع.
فيبلغ حينئذ �سطح �أر�ضها ً
أي�ضا.
تقريبا � ً
ويبلغ عدد �سكانها ثالثة وع�شرين مليونًا و�ستمائة �ألف ً
و�أما حدود اململكة املذكورة ،ف ََي ُح ُّدها يف ناحية ال�شمال بحر البلتيك ومملكة
الدنيمرك وبحر ال�شمال وهوالندة ،و�شرقًا بولونيا والرو�سية ،وقبلة مملكة النم�سة
ودوكاتوات �ساك�س ،وق�سم باواريا الذي على الرين ،والهي�س ،ودارم�ستاد وفرن�سا،
وغربًا البلجيك والدوكاتو الكربى من لوك�سامبورغ ،وفرن�سا.
و�أما جبالها فكثريها ب�ساك�س و�سيليزيا ،وناحية وادي الرين ،مثل :جبل
�سوديت وكاربات وهارن .وما عدا تلك اجلهات � ٍ
أرا�ض ب�سيطة ممتدة.
و�أما �أوديتها فكثريها يف الناحية ال�شرقية ،منها الربيغل والويزر ،والفي�ستول
والأودر ،والألب .والأنهار املت�صلة بتلك الأودية ُت َ�س ِّهل املوا�صلة يف �سائر جهات
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اململكة ،وحمل نتائج الأر�ض وال�صناعات من بلد �إىل �آخر .وبوادي الرين الذي
ي�شق اجلانب الغربي من اململكة انفتح طريق بحر ال�شمال للإياالت املتو�سطة.
خلجا ،و�أو�صلت بقنوات كبرية بني الألب والأودر
وكثري من الأنهر �أن�شئت ً
والفي�ستول ت�سري فيها ال�سفن التجارية .وبالناحية ال�شرقية من اململكة يوجد كثري
من الربك وم�ستنقعات املياه ،وبحريتان عظيمتان مت�صلتان بالبحر ،ت�سمى �إحداها
كوري�شحاف ،والأخرى برو�سي�شحاف.
وبها طرق كثرية ح�سنة كالتي يف �إيالة الرين و�إيالة الألب ،وبها من الطرق
احلديدية ما يتوا�صل به غالب بلدان اململكة مع التخوت الكبرية من ممالك �أوروبا.
و�إقليم اململكة يختلف َح ُّره وبرده باختالف املوا�ضع .وعلى اجلملة ،فهي
جدا .و�إيالة
�أقرب �إىل الربد منها �إىل احلر .ويف الناحية ال�شمالية تكرث الرطوبات ًّ
�سيليزيا والإيالة الكائنة على غربي وادي الويزر كثرية اخل�صب ،بخالف �أر�ض
براندبورغ ف�إنها جمدبة.
و�أما نتائج اململكة فمنها القمح اجليد على اختالف �أنواعه ،واحلبوب
الدقيقة ،واللفت الأحمر ،والبطاطة وا ُحل ُّم�صِ ،
والك َّتان وال ِق َّنب ،وخ�شب ال�سفن،
والهبلون والزعفران ،والدخان .وب�شاطئ الرين تكرث ُ
الك ُروم ،ويوجد بها الع�سل
وق�صب ال�سكر ،واحلرير ،وجياد اخليل والأنعام .كما �أن بها معادن احلديد
وال�شب وملح البارود ،وامللح ،والزاج ،والفحم
والنحا�س ،والق�صدير والر�صا�ص،
ّ
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احلجري واجلري ،والرخام املت�شفف ،وتراب ال�صيني ،واحلجر اليماين ،وا َجل ْزع،
ونحوها من الأحجار الثمينة .ويوجد ب�شاطئ بحر البلتيك الكهرباء ،ويف �آك�س
ال�شابال املياه املعدنية ،وكذا يف فارنربون وهري�شبوغ ،وغريهما.
و�أما �صناعات اليد فهي عندهم يف غاية التقدمُ ،ت َ�ض ِاهي �صناعات �أنكلرتة
وال�سروج
وفرن�سا ،ومن نتائجها �أقم�شة الكتان والقطن ،واحلرير ،والأقم�شة املطبوعةُّ ،
والكراري�س ،و�أنواع ال�سالح ،و�آالت احلديد والنحا�س ،والربانيط والكاغذ(،)1
وال�ساعات ،والزرابي( ،)2و�صناعة الدبغ ،والدهن الأزرق ال�شهري بدهن برو�سية.
وبها من الأ�شربة البرية و�سائر املقطرات ،وي�صنع بها البلور والفرفوري وال َقطْ ر(.)3
خ�صو�صا يف غربي الويزر ل�سهولة املوا�صالت بوادي الرين،
وجتاراتها رائجة،
ً
والطرق اجلبلية املت�صلة مبملكة البلجيك و�أملانيا وهوالندة وال�سوي�سرة ،مع وجود
�شركة الكمارك امل�سماة ب�شركة زولفرين ،املحتوية على غالب ممالك �شمال �أملانيا.
و�أما قوتها املَ ْت َجر َِّية فهي جمهولة؛ لدخولها يف ال�شركة املذكورة ،وعدد
مراكب املتجر الداخلة واخلارجة بهذه اململكة بلغ يف �سنة ثمامنائة واثنتني و�ستني
و�ألف �أربعة وع�شرين �أل ًفا ومائة مركب ومركب حممول ،جميعها ثالثة ماليني
(	)1الكاغذ :الورق( .م).
(	)2الزرابي :جمع ُز ْر ِب َّية وهي الب�ساط �أو الفرا�ش( .م).
(	)3ال َقطْ ر :النحا�س الذائب( .م).
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وثمامنائة وثالثة وت�سعون �أل ًفا ومائة و�أربع وخم�سون طونالتة ،الداخل منها �أحد
ع�شر �أل ًفا وت�سعمائة وثالثة و�ستون ،واخلارج اثنا ع�شر �أل ًفا ومائة وثمانية وثالثون.
هذا ،و�إنها من املمالك الأوروباوية املت�سعة بها دوائر املعارف ،ومل يزل
ات�ساعها يتزايد؛ حيث �إن قوانني البالد ُتل ِْْجئ الأهايل �إىل �إر�سال �أوالدهم
للمكاتب عند بلوغهم �ست �سنني .وقد بلغ عددهم �سنة �إحدى و�ستني وثمامنائة
و�ألف ثالثة ماليني ،ومن مكاتبهم ما هو خم�صو�ص بتعليم الفالحة وال�صناعات،
وبها عدة مدار�س لتدري�س الفنون العوي�صة.
لتقدم الدول يف
وباجلملة ،فباململكة الربو�سيانية �سائر �أنواع املعارف الالزمة ُّ
ميدان التمدن والتهذُّ ب.

الف�صل الرابع
يف قوانني اململكة الربو�سيانية ,وكيفية �إدارتها

اعلم �أن امللك فردريك غليوم الرابع �أعطى الكون�ستيتو�سيون لأهل اململكة
خام�س دجنرب �سنة ثمان و�أربعني وثمامنائة و�ألف ،مع قانون انتخاب وكالء العامة،
وتعرف به �أهل القمرتني املتكونتني مبقت�ضاه يف ال�ساد�س والع�شرين من فراير �سنة
ت�سع و�أربعني وثمامنائة و�ألف ،وحترر يف �سلخ مايه( )1من ال�سنة املذكورة ب�إعانة
أي�ضاَ ،ف�أَ َّرخ
جمل�س البارملان ،الذي اجتمع يف �سابع �أغ�شت من تلك ال�سنة � ً
الكون�ستيتو�سيون بعد التحرير ب�سلخ يناير �سنة خم�سني وثمامنائة و�ألف.
وهذا �أ�صوله� :أن يت�ساوى جميع الرب�سيانيني �أمام احلكم ،بحيث ال تعترب
مزايا الأعيان ،و�أن ال يتقدم �أحد لنيل الوظائف �إال باملعرفة والأهلية ،و�أن حتفظ
احلرية ال�شخ�صية ،وال يحرم منها �أحد من ال�سكان �إال يف احلاالت املقررة يف
القانون ،و�أن ال ُتنتهك حرمات امل�ساكن ،بحيث ال يبحث فيها عن الكواغد
أي�ضا .و�أن ال يحرم �أحد من حاكمه
و�سائر اخلبايا �إال على الوجه املبني يف القانون � ً
الوطني ،وال يحكم عليه جمل�س غري معتاد ،و�أن ال يحكم على املذنب �إال بحكم
متقرر معلوم يف القانون ،و�أن حترتم الأمالك ،وال ي�ؤخذ منها �شيء للم�صلحة
(� )1سلخ مايه� :آخر �شهر مايو( .م).
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العامة �إال بالقيمة ،وال يعاقب �أحد باملوت مطل ًقا ،وال ب�أخذ املال بدون �سبب
يوجب ذلك قانونًا .و�أن ال مينع �أحد من �إ�شاعة �آرائه يف هذا ال�ش�أن ،وال ت�ضيق
دائرة حرية املطابع �إال بقانون .وللأهايل �أن يجتمعوا بدون ا�ستئذان يف ذلك
ب�شرط �أن ال يكون معهم �سالح ،و�أن يكونوا مبحل منح�صر� ،سواء كان اجتماعهم
للم�شاركة �أو لغريها من الأغرا�ض التي يريدونها� ،إال �أن يكون لأمر مينعه القانون.
وال يمُ نع �أحد من عر�ض حاله �أو �شكواه اخلا�صة به دون ما هي راجعة للعامة؛ ف�إن
الكالم فيها من وظيفة اجلمعيات املعروفة .و�أ�سرار املكاتيب مكت َت َمة ،واحرتامها
واجب �إال يف �أحوال َع َّي َن َها القانون ،كحالة احلرب ،والبحث عن اجلناية .وقد حما
القانون ر�سوم مزايا الأعيان التابعة ملقاماتهم ،واخل�صو�صيات املتعلقة ب�أرا�ضيهم
حموا ال يكاد يتوقع معه رجوع �شيء منها يف امل�ستقبل يف جميع بلدان اململكة.
ً
وج َناب امللك واجب االحرتام ،ومكاتيبه الر�سمية خمتومة بعالمة �إم�ضاء
َ
ي�سمي الوزراء
الوزير امل�س�ؤول عن ت�صرفاته ،وللملك قوة التنفيذ ،وهو الذي ِّ
وي� ِّؤخرهم ،ويعلن القوانني ،وي�صدر الأوامر الالزمة يف �إم�ضائها ،ويحكم على
اجليو�ش ،وي�شهر احلرب ،ويعقد ال�صلح ،وي�شرتط ال�شروط� ،إال �أنه يجب عر�ض
�سائر �شروط امل�صاحلة وغريها على موافقة القمرة �إذا كان يف ال�شروط ما تتحمل
به اململكة .وله �أن يعفو عن اجلاين من غري تو ُّقف على موافقة القمرة� ،إال �إذا كان
ال�ش َكاية به من القمرة ،وله �أن يجمع البارملان ويفرقهم عند
وزيرا و�صدرت ِّ
اجلاين ً
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انتهاء اخلدمة ،وله نق�ض جمل�س النواب ب�شرط انتخاب الأهايل وكالء يف ظرف
�ستني يو ًما ،وبعد ذلك بثالثني يو ًما يجمع املجل�س.
ومن حقوق الوزراء ح�ضور القمرتني ،ويجب عليهما الإ�صغاء ملا ُي ْل ُقونَه لكن
ع�ضوا يف القمرة .ولكل من امل َْج ِل َ�سينْ
ال �صوت يف الرتجيح �إال ملن يكون منهم ً
خروجا عن حدود الكون�ستيتو�سيون،
�إقامة الدعوى على الوزراء �إذا ر�أوا منهم ً
�أو �أخذ مال اململكة �أو �شائبة خيانة .واحلاكم يف �أمثال هاته النوازل الرتيبونال
الأعلى عند اجتماع جميع �أق�سامه .والبارملان الذي هو جمموع قمرتي الأعيان
وال ُّن َّواب ي�شارك امللك يف القوة الت�شريعية ،وما يكون من الرتاتيب متعل ًقا بتوظيف
الأداء ُي ْع َر ُ�ض �أو ًال على قمرة النواب التي لها الت�صرف فيه بالزيادة �أو النق�ص،
ثم يعر�ض على قمرة الأعيان ،ف�إما �أن تقبله على ما هو عليه �أو ترده بدون ت�صرف
فيه .وللملك وكلّ من القمرتني ا�ستنباط الأحكام والرتاتيب ثم عر�ضها على
الأنظار لت�صري قانونًا باملوافقة عليها .وامللك ي�أمر باجتماع الربملان يف �صدر كل
�سنة للخدمة املعتادة ،ويجمعه كلما اقت�ضى احلال جمعه .ولكلٍّ من القمرتني
ت�سمية رئي�سها وعمل تراتيب �إدارتها الداخلية .ومفاو�ضة القمرة تكون عل ًنا ،وال
حا�ضرا ،وكل من الأع�ضاء
يتم الر�أي يف �شيء �إذا مل يكن غالب �أع�ضاء القمرة ً
يعطي ر�أيه يف القرعة مبا ي�ؤديه �إليه اجتهاده و�أمانته ،وال يقال له :ملاذا قلت كذا
�أو اخرتت هذا عن ذلك؟ وال يجلب �أحد من الأع�ضاء �إىل احلكم يف مدة فتح
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القمرة �إال �أن يظفر به وقت �صدور اجلناية منه �أو ب�أثر ذلك ،ويف هاتني احلالتني
ُت�ست�أذن القمرة يف جلبه ثم تتبع نازلته.
هذا ،و�إن قمرة الأعيان ترتكب من الأ�صناف الآتية� :أولها �أمراء العائلة
امللكية الر�شداء الذين ي�سوغ لهم امللك ح�ضور القمرة ،وثانيها :الأعيان الذين
ي�ستحقون ح�ضور القمرة بطريق الإرث ،وهم ر�ؤ�ساء عائالت هوهنزولرن هكينغن
وهوهنزولرن �سيغمرينغن ،ور�ؤ�ساء �أربع ع�شرة عائلة ملكية قدمية ،وت�سعة و�أربعون
�شخ�صا من الأعيان بني �أمراء وكونتات .وثالثها :متوظفو اخلطط الأربع الكبار
ً
�شخ�صا ينتخبهم امللك ،ومن يعر�ض على امللك بطلب
بربو�سية ،وخم�سة و�أربعون ً
جمعية الأعيان وجمعيات العلوم وال�صناعات و�أرباب الأمالك القدمية ،ووكالء
�أربع وثالثني مدينة �أعطي لها حق الع�ضوية .فعدد �أع�ضاء هاته القمرة واحلالة هذه
مرتبا وال م�صروفًا ،وخطتهم يف القمرة ُع ْمر َِّية.
غري حم�صور ،وال ي�ستح ُّقون ً
ع�ضوا ،منتخبني
و�أما قمرة النواب فت�شتمل على ثالثمائة واثنني وخم�سني ً
من مائة و�ست و�سبعني ق�سمة ،مبقت�ضى قانون ال�سابع والع�شرين من يونية �سنة
ومنتخ ًبا ،ف�أما ِ
�ستني وثمامنائة و�ألف .واالنتخاب ي�ستدعي ِ
املنتخب
منتخ ًبا
َ
برو�سيانيا ،ممِ َّن بل ْغ �أرب ًعا وع�شرين �سنة ومل يحرم
(بالك�سر) في�شرتط فيه �أن يكون
ًّ
احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ومل ي�أخذ ال�صدقة ،و�أن ي�سكن بامل�شيخة (�أي مكان
ت�صرف ال�شيخ) �ستة �أ�شهر يف الأقل .وكل مائتني وخم�سني رج ًال ينتخبون
رج ًال ينوب عنهم يف االنتخاب ،ف�إذا اجتمع املنتخبون �أو ًال الذين يبلغ عددهم
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وثانيا على
ثالثة و�سبعني �أل ًفا ينتخبون النواب ،وال بد �أن يكون االنتخاب �أو ًالً ,
أي�ضا �أن يكون
املنتخب (بالفتح) للنيابة بالقمرة في�شرتط فيه � ً
رو�س الأ�شهاد ،و�أما َ
برو�سيانيا بلغ عمره ثالثني �سنة ،ومل يحرم احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،و�أن يكون
ًّ
�ساك ًنا بربو�سية منذ عام يف الأقل قبل االنتخاب؛ (لأن الذي يغيب عن بالده
مدة قد يتنا�سى بع�ض �أحكامها ،وقد ُيحدث بعده منها ما ال يعلم به ،وقد ينق�ص
باملغيب حبه لوطنه الأ�صلي؛ ولذلك جرت العادة الأنكليزية ب�أن نواب دولهم
يف املمالك الأجنبية يرجعون لوطنهم بعد كل خم�س �سنني ،ويقيمون به ولو
�شهرين) .ومدة نيابة وكالء العامة بالقمرة ثالث �سنني ،وال ي�أخذون يف مقابلة
اخلدمة �إال م�صروف الطريق وال�سكنى ال غري.

الف�صل اخلام�س
يف كيفية الإدارة الوطنية باململكة الربو�سيانية

مرجع هذه الإدارة �إىل ثالث �إدارات� :إدارة املركز ،و�إدارة الإياالت ،و�إدارة
امل�شيخات.
ف�أما الإدارة املركزية فت�شتمل على وزارة العمالة( ،)1ويقال لها الإدارة
العليا ،وجمل�س الوزراء .و�أركانها ثمانية وزراء غري داخل فيهم وزير ق�صر امللك.
و�أما �إدارة الإياالت � -أي من جهة عموم �سيا�ستها – فهي بيد ثمانية ر�ؤ�ساء
كبار بقدر عدد الإياالت ،مقدمني من طرف الدولة ،ح�سبما اقت�ضاه املن�شور املُ�ؤَ َّرخ
بخام�س يونية �سنة ثالث وع�شرين وثمامنائة و�ألف .وبهذا املن�شور َت َر َّتب ديوان يف
كل �إيالة يحتوي على جماعة من الأعيان� ،أعطى امللك لكل واحد منهم �صو ًتا
�شخ�صيا وعلى وكالء مالّكة الأرا�ضي امل�سماة �أكوا�سرت ،وهي خمت�صة ب�صنف
ًّ
()2
من الكفاليريات ن�ش�أ يف عهد الرومان ،وعلى نواب املدن والقرى .ويف كل
�سنة جتتمع هذه الدواوين ،وتعر�ض الدولة عليهم جميع القوانني املتعلقة مب�صالح
العامة ،كما تعر�ض من تلك الدواوين القوانني املتعلقة ب�إياالتها .وكل ديوان
( )1وزارة العمالة :وزارة الداخلية( .م).
(	)2الكفاليريات :طبقة النبالء عند الرومان( .م).
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ي�سمى رئي�سه امللقب باملاري�شال .والإياالت تنق�سم �إىل واليات ،جمموعها �ست
وع�شرون ،و�إدارة كل والية بيد جمعية من املتوظفني ،كل فرد منهم يطالب ب�أمر
معني .وتلك اجلمعية تنق�سم �أق�سا ًما ثالثة :ق�سم يتكفل ب�أحوال ال�ضبطية و�أعمال
امل�شيخة ،وق�سم يتكفل ب�أمر الديانة والتعليم ،وق�سم يتكفل بالأمور املالية .وجتتمع
الأق�سام عدة مرات يف الأ�سبوع.
ثم تنق�سم الواليات �إىل دوائر ،املوجود منها باململكة ثالثمائة و�ست
وع�شرون دائرة ،يحكم يف كل دائرة منها الندرات ،وهو مبنزلة خليفة القائد،
وواليته من تلقاء امللك ،يختاره من �أ�شخا�ص ُي َع ِّي ُن ُهم نواب الدائرة يف مكتوب،
وي�شرتط فيه �أن يكون من ُمالَّك الأرا�ضي ،وهو مبثابة نائب الدائرة عند الدولة،
ونائب الدولة عند الدائرة ،ويكون يف �إعانته �أعيان الدائرة ونواب البلدان والقرى.
و�أما �إدارة امل�شيخة ف�إنها بيد جمعية ت�شتمل على �شيخ املدينة وعدة
م�ست�شارين له ،ويجل�سون باملجل�س البلدي .و�أع�ضاء تلك اجلمعية ي�سميهم
املجل�س البلدي ،لكن يف البلدان التي يبلغ �سكانها ع�شرة �آالف نف�س يلزم
�إم�ضاء امللك ،وفيما هو دون ذلك مي�ضي على ت�سميتهم والة الإياالت .ثم ت�سمية
دارا بامل�شيخة� ،أو يدفع �أداء
�أع�ضاء املجل�س البلدي تكون من كل برو�سياين ميلك ً
�أقله خم�سة ع�شر ً
فرنكا يف ال�سنة .واجلمعيتان املذكورتان � -أي حكام امل�شيخة
و�أع�ضاء املجل�س البلدي  -تنتهي خدمتهم ب�ست �سنني ،يتجدد يف كل عامني
ثلثهم .و�إذا اقت�ضى احلال تعطيل خدمة املجل�س البلدي مبقت�ضى �أمر من امللك
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فينبغي �أن يجمع غريهم يف ظرف �ستة �أ�شهر .وت�صرفاته على منوال ت�صرفات
املجل�س البلدي بفرن�سا ،وم�شيخة القرى يف �إدارة ال�شيخ ومعينيه وجماعة املالّكة،
�أما الأرا�ضي املحتوية على م�شيخة ف�إن مالكها  -مبعنى �صاحب اجلريد مث ًال  -هو
الذي يتوىل احلكم يف ذلك املكان من جهة الدولة ،و�إذا كانت الأر�ض لأحد
الأعيان فهو الذي ُي َعينِّ حاكم املحل للدولة من ال َفالَّحة املكرتين منه ،ويف غري
ذلك يختار ال�شيخ نائب احلاكم الذي ي�شمل حكمه تلك الأر�ض.
ويف �إيالة و�ستفاليا احتدت امل�شيخات امل َّتحدات الفوائد ،و�صارت كانتونًا مع
بقاء كل م�شيخة منفردة ب�إدارتها اخل�صو�صية ،و�إمنا اجتماعها فيما يرجع للإدارة
العمومية .و�أرباب الأمالك الذين يدفعون الأداء على الأر�ض هم الذين يتعاطون
�إدارة الكانتون مع رئي�سهم .ويف �إيالة الرين يتوىل ذلك �شيخ البورغ مع معينني له
�أو ثالثة ،ومن م�شايخ البورغ من له مرتب لرئا�سة الكانتون �إذا كان يحتوي على
عدة م�شيخات كبرية ،وكان لهم جمل�س بلدي ،وكل قرية لها رئي�س خا�ص يجمع
يخ�صهم.
�أهلها للمفاو�ضة فيما ُّ

الف�صل ال�ساد�س
يف ترتيب الأحكام

اعلم �أن مبملكة برو�سية قانونني� :أحدهما القانون الفرن�ساوي وهو املعمول
به يف �إيالة الرين ،والثاين القانون الربو�سياين ،وهو املحكوم به يف بقية بلدان
اململكة؛ ولذلك قد يقع تفاوت يف ترتيب الأحكام.
فاجلنايات اخلفيفة يحكم فيها تريبوناالت ال�ضبطية ،تارة بحاكم واحد وال
يتجاوز حكمه �سجن �شهر ون�صف ،وتغرمي مائة و�سبعة وثمانني ً
فرنكا ون�صف،
وتارة بثالثة ّ
حكام ،وي�شتمل حكمهم �سائر اجلنايات اخلفيفة.
و�أما اجلنايات الثقيلة ف�إنها تعر�ض على �أمناء احلكم املتنوعني �إىل تريبوناالت
معتادة� ،أو تريبوناالت خم�صو�صة ،فالأوىل هي املُ َعبرَّ عنها بالرتيبوناالت الأ َّو َّلية،
وحكمها ميتد �إىل نهاية الدائرة من تقا�سيم اململكة ،والرتيبوناالت الأخرى تكون
يف البلدان التي يبلغ �سكانها خم�سني �ألف نف�س ،ويف �إيالة الرين ميتد حكمها يف
جميع �أر�ضها.
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جمل�سا لتحقيق
هذا ،ويجعل من الرتيبوناالت الأولية اثنان وع�شرون ً
نوازل اململكة.
ومبدينة برلني التي هي تخت اململكة جمل�س ٍ
عال ُم َركَّ ب من �ستة ر�ؤ�ساء
ع�ضوا ،ومن �أعمال هذا املجل�س حتقيق �أحكام جمال�س التحقيق
وت�سعة و�أربعني ً
بجميع اململكة ،ف�أحكام اململكة لها ثالث درجات �إال يف �إيالة الرين فلي�س لها
�إال درجتان ،لكن ال يمُ نع �أحد من رفع نازلته من جمل�س التحقيق بتلك الإيالة �إىل
أي�ضا املنازعات
املجل�س الأعلى مبدينة برلني ،واملجل�س امل�شار �إليه هو الذي َي ْف ِ�صل � ً
الواقعة �أحيانًا بني املجال�س فيما يتعلق بحقوقها.
و�أما املنازعات التي حتدث بني �أهل الإدارة امللكية واملجال�س فيرُ َ كَّ ُب
لف�صلها جمل�س خ�صو�صي ،من رئي�س الوزراء ومن بع�ض �أع�ضاء املجل�س املنازع
وبع�ض متوظفي الإدارة .وهناك جمل�س كبري يعقد وقت احلاجة للحكم يف �أمور
خم�صو�صة ،وتركيبه من قمرة احلكم التي بربلني ومن جمل�س احلكم الذي به
�أع�ضاء من عائلة امللك وعائلتي هوهونزولرن ،ثم �إن جمل�س احلكم يرتكب من
أوليا،
ع�ضوا م�أخوذين من قمرة احلكم ،خم�سة منهم يحكمون ً
اثني ع�شر ً
حكما � ًّ
والباقون يحققون عليهم ،وتعيينهم يكون من وزير احلكم .ومن م�شموالت نظر
قمرة احلكم البحث واحلكم يف املخالفات التي تقع �ضد الدولة ،ويف هذه احلالة
تنق�سم القمرة ق�سمني� :أحدهما :يحكم على املدعي عليه ،والثاين :يحقق عليه
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ب�أن ينظر يف حال املُ َّد َعى عليه ،ويف تنزيل احلكم على جنايته .والق�سم الأول
يرتكب من �سبعة �أع�ضاء ،والثاين من ع�شرة.
هذا ،و�إن هناك جمال�س خ�صو�صية ،منها جمال�س التجارة التي ُت ْن َت َخب
التجار وثقات �أهل املعرفة ،بت�سمية املعلمني و�أرباب احلرف.
�أع�ضا�ؤها من �أعيان َّ
وقد يحقق هذا املجل�س ما يحكم به �أهل ال ُعرف على �أرباب ال�صناعات .ومنها
جمال�س املدار�س التي حتكم على التالميذ فيما يتعلق بالرتبية ،بال�سجن ملدة
�أق�صاها �شهر ،ومنها جمال�س مذهب الكاتوليك التي حتكم يف التعازير( ،)1ويف
متعلقات النكاح ،ونحوه مما يرجع للكني�سة ،ومنها جمال�س الكمارك ،واملجال�س
الع�سكرية ،وجمال�س القيم احلاكمة بتعيني قيمة ما ي�ؤخذ للم�صلحة العمومية.
واعلم �أن الرتبيوناالت كلها م�ستقلة ،وال َت َ�سلُّط لوزارة احلكم عليها �إال
بتح�سني الإدارة احلكمية .وت�سمية احلكام بيد امللك ،ولي�س له عزلهم ،و�إذا
�أعفى �أحد الأع�ضاء فال ي�سقط مرتبه .وهذا تلخي�ص املجال�س الأولية ،والأحكام
اخلفيفة مبملكة برو�سية ،على ما َّبي َنه �صاحب اجلدول ال�سنوي الباري�سي :ت�سعة
جمال�س مدنية �أي عرفية ب�إيالة الرين :ثالثة جمال�س للمدن ،جمل�سان للمدن
أي�ضا مثل جمل�س اجلنايات �إذا ان�ضاف �إليها
والدوائر ،وهذه اخلم�سة حتكم � ً
جمل�سا للدوائر الأولية ،منها �ستة
اجلوري� ،أي �أمناء احلكم .مائتان و�سبعة وثالثون ً
(	)1التعازير :جمع« :تعزير» ،وهو الت�أديب �أو العقوبات( .م).
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أي�ضا ب�إ�ضافة اجلوري �إليها� ،ست و�أربعون جمعية
و�سبعون هي جمال�س جنايات � ً
أي�ضا ،مائة وخم�سة وع�شرون
م� َّؤبدة معينة للحكم ،خم�سمائة كوم�سيون للحكم � ً
خ�صو�صيا ،منها جمل�سان للمتجر
جمل�سا
حاكم �صلح ب�إيالة الرين ،ثالثة وثمانون ً
ًّ
والبحر ،وثمانية خل�صو�ص املتجر يف �إيالة الرين ،و�ستة للمدار�س ،واثنان وع�شرون
للكمارك ب�شاطئ الرين والألب والويزر ،وثالثة وثالثون للم�شيخات يف �إيالة
الرين من الناحية اجلنوبية ،واثنتا ع�شرة جمعية من �أهل ال ُعرف يف والية كولونيا.

الف�صل ال�سابع
يف بيان قوة برو�سية املالية والع�سكرية الربية
والبحرية يف �سنة ]1849 1848-[ /1265
  150,714,031طالر جملة الدخل ت�ساوي ً 565,177,616فرنكا.
  150,599,164طالر جملة اخلرج ت�ساوي ً 564,746,865فرنكا.
  114,867زيادة الدخل على اخلرج ً 430,751فرنكا.
وكان دخل الدولة يف �سنة �إحدى و�ستني ومائتني و�ألف  135,341,701طالر،
مبقت�ضى امل�ضبطة الر�سمية املقدمة ملجل�س النواب ،واخلرج  139,327,337طالر ،فزاد
�إذ ذاك اخلرج على الدخل  3,985,636طالر .واعلم �أن الطالر ي�ساوي ثالثة فرنكات
�سنتيما� ،أي ثالثة فرنكات وثالثة �أرباع الفرنك.
وخم�سة و�سبعني ً
الدين  268,671,204طالر ،ت�ساوي ً 1,007,517,015
فرنكا.
جملة َّ
هذا ،وبعد التاريخ املذكور� ،أي عام خم�سة و�ستني اقرت�ضت الدولة
أي�ضا مبل ًغا
الربو�سيانية مبالغ وافرة حلرب جرمانيا ،ثم بعد احلرب اقرت�ضت � ً
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الدين الذي عليها
لتبديل املكاحل واملدافع؛ ولإن�شاء �سفن حربية ،فتكون جملة َّ
الآن �أكرب مما ذُكرِ.
بيان القوة الع�سكرية الربية يف �سنة 1865

وقت احلرب

وقت ال�صلح

1

1

1

1

35

35

58

58

97

97

190

190

308,373

165,963

42,013

41,203

30,120

17,611

7,072

5,427

33,750

2,220

144,597
153,516
719,823

8,015
240,821

�أ�صناف الع�ساكر

ماري�شال
نائبه
جرناالت كبار
ليتنان جرنال
ماجور جرنال
�أمراء الإياالت
ع�سكر تري�س
َخ َّيالة
طوبجية
بلطاجية وغريهم للطرقات
املكلفون برفع الأثقال
ع�سكر يداك
ع�سكر احلرا�سة
اجلملة
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القوة البحرية بدولة الربو�سية �سنة 1865

جملة الع�سكر

�أمراء و�ضباط
1

2

1
4

12

8
67

171

104

2454
300

3

3

1

1

2

2

8

8

666
6

6

32

32

444
4101

234

�أ�صناف البحرية

�أمريال
كنرت �أمريال
قبطانات �أجفان
قبطانات فراقط
يوزبا�شية ومالزمية
ف�سياالت �صغار
�شوا�ش و�أونبا�شية وبحرية و�صناع بحرية
َّ
�صغار
معد للبحر
ع�سكر تري�س ّ
�أمراء �آاليات
قائمو مقامات
�آالي �أمينية
يوزبا�شية ومالزمية
�شوا�ش و�أونبا�شية وع�سكر طوبجية
َّ
يوزبا�شية ومالزمية
ف�سياالت مكلفون ب�أحوال املرا�سي
�شوا�ش و�أونبا�شية وع�سكر
اجلامعة نقلت �إىل حموله
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تابع القوة البحرية بدولة الربو�سية
جملة املراكب
ومدافعها 462

مراكب
قالع

فابورات بها قوة
خيل 3900
�ألي�س

بالعجلة

�أمراء �أ�صناف البحرية
جملة
وال�سفن
الع�سكر وقبطانات
وف�سياالت
4101

2

2

8

8

6

6

15

15

1

1

1

237

�شالوب كانونيري
�صغار
ياكت
قرابط
�أفيزو
فابورات جلر
ال�سفن
فراقط قالع
�أبركة
مراكب �صغار
�شالوب كنويري
يول

1

2

2

2
3

3

3

3

2

2

36

36

4

4
85

48

34

4101

نقلة جامعة
حموله
�أجفان مدرعة
باحلديد
قرابط
�شالوب كانونيري
كبار

237

اجلملة
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هذا ،ودولة برو�سية جمتهدة الآن يف تكثري �أ�سطولها اقتداء بالدول الكبار
الأخرى؛ ف�إنها بعد التاريخ املتقدم ذكره خ�ص�صت ت�سعة و�أربعني مليون طالر
لإن�شاء �سفن جديدة ،منها ع�شر فراقط ُم َد َّرعة ،وع�شرة من النوع امل�سمى مونيتور.
وهي مراكب مدرعة ذات منطح ،حاملة ملدافع �ضخمة ،وع�شر قرابط من لوح
وحديد ،وعدة مراكب حلمل الأثقال ،و�أكرث هذه املراكب يكون �إن�شا�ؤها يف بالد
الأنكليز.
بيان عدد مراكب برو�سية املتجرية يف �سنة 1865

مركبا ال غري،
كان للربو�سيانيني يف �سنة  1855ثمامنائة وت�سعة وع�شرون ً
أي�ضا عدد
حممولها من الطونالتات  ،267,088ولكن مع ازدياد حظوظ البالد ازداد � ً
مراكب املتجر؛ ملا يوجد يف �أجزاء العمران واحل�ضارة من تعلق بع�ضها ببع�ض ،فبلغ
مركبا ،حممولها  326,216طونالتة،
عددها يف �سنة  1858ت�سعمائة وثالثة وثالثني ً
فابورا،
مركبا ،منها خم�سة و�أربعون ً
و�صار يف �سنة � 1861ألف مركب وثالثة و�أربعني ً
حممولها من الطونالتات  ،336,832ومن البحرية  .10,251وبلغ يف �سنة  1865ما
ي�أتي:
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عدد البحرية
10251

اجلملة

�أ�صناف املراكب

عدد املراكب
961

مراكب قالع كبار

27

فابورات كبار

390

مراكب قالع �صغار

86

فابورات �صغار
1464

451

الباب ال�سابع

يف الكالم على ع�صبة جرمانيا
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخها

قد �سلف لنا يف املقدمة �أن �شارملان ملك فرن�سا ومعظم ممالك �أوروبا �أ�س�س
�سلطنة �سماها ال�سلطنة الغربية اجلديدة �أو الثانية ،وذلك �سنة ثمامنائة م�سيحية،
ثم خرجت عنها فرن�سا و�إيطاليا �سنة �سبع وثمانني وثمامنائة ،ومن مبد�أ دولة �أوتون
الثاين �سنة اثنتني و�ستني وت�سعمائة� ،صار التاج امللكي الذي كان متداو ًال بني
خمت�صا مبلوك الأخرية منها ،و ُل ِّق َب ْت من ذلك الوقت
ملوك فرن�سا و�إيطاليا و�أملانيا ًّ
باململكة اجلرمانية.
وكان هذا التاج من عهد موت �آخر �إمرباطورات العائلة الكارلوجنيانية
�سنة �إحدى ع�شرة وت�سعمائة �إىل �سنة ٍ
ثمان وثالثني و�أربعمائة و�ألف ال يعطى
�إال باالنتخاب ،ومن هذه ال�سنة �إىل �سنة �ست وثمامنائة و�ألف �صار وراثة يف عائلة
هاب�سبورغ.
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ويف ال�سنة املذكورة َت�ش َّتت �شمل هذه ال�سلطنة بت�سليم فرن�سوى الثاين ،ثم
أي�ضا احتدت املمالك الغربية منها ،و�أن�ش�أت املعاهدة امل�سماة مبعاهدة الرين،
فيها � ً
حتت حماية نابليون الأول.
ثم مبا وقع من احلوادث �سنة �أربع ع�شرة وثمامنائة و�ألف ،والتي بعدها تغريت
تلك املعاهدة ،وتبدلت مبعاهدة جديدة بني ثالث وثالثني دولة تلقبت مبعاهدة
جرمانيا ،حتت رئا�سة �إمرباطور النم�سة ،وباحلرب التي وقعت بني الربو�سية والنم�سة
�سنة �ست و�ستني وثمامنائة و�ألف انحلَّت املعاهدة املذكورة ،و�أ�س�ست دولة برو�سية
الظافرة يف هاته احلرب معاهدة �أخرى لقبتها مبعاهدة �أملانيا ال�شمالة ،وجعلتها حتت
رئا�ستها ،و�أدخلت فيها جميع املمالك التي كانت داخلة يف املعاهدة التي قبلها ،ما
عدا مملكة باواريا والفورتنربغ ،و�إمارة بادن وليختن�ستني ،واملمالك التي كانت تابعة
للنم�سة وداخلة يف املعاهدة ،وهوالندة ،و�أ�س�ست لتلك املعاهدة كون�ستيتو�سيونًا
مبح�ضر البارملان الأملاين �أي جمل�س نواب العامة من تلك الدول املتحدة ،ومبح�ضر
املجال�س اخل�صو�صية بها ،وذلك �سنة �سبع و�ستني وثمامنائة و�ألف.

الف�صل الثاين
يف قانون املعاهدة

حم�صل الكون�ستيتو�سيون امل�شار �إليه �آن ًفا ما معناه �أن املق�صود من هذه
ّ
املعاهدة هو حماية حقوق املمالك الداخلة فيها ،و�إبقاء قوانينها ،وحت�سني حال
�أمة الأملان ،و�أن رئا�سة الدول املتعاهدة من حقوق تاج برو�سية فقط ،و�أن ترتيب
القوانني العمومية لهذه الدول يكون بوا�سطة املجل�س امل�شرتك ،الذي هو فيها
مبثابة جمل�س الدولة يف غريها ،وبوا�سطة بارملان املعاهدة ولأع�ضاء املجل�س
امل�شرتك �أ�صوات بقدر قوة ممالكهم حتى � َّإن برو�سية مبا �أ�ضافت لها من املمالك
�صار لها �سبعة ع�شر �صو ًتا ،وبقي ملا عداها من �سائر الدول �ستة وع�شرون.
ولكل نائب دول ٍة من الدول املذكورة �أن يح�ضر يف البارملان ولو بدون
موافقة �أع�ضاء املجل�س ،وي�سمع كالمه فيما يدافع به عن ر�أي دولته .و�إذا
وقعت خمالفة بني �أع�ضاء املجل�س يف تغيري القوانني التي تتعلق بالقوة البحرية
�أو الربية ،ف�إن اجلهة التي معها �صوت الدولة الرئي�سة ترتجح على مقابلتها� ،إذا
كان الر�أي �إبقاء احلال على ما كانت عليه .و�أع�ضاء البارملان ت�سميهم �أهايل
املمالك ،و َك َّل َف ْته ا�ستنباط القوانني العمومية ،وله �أن يقبل ال�شكايات وعر�ض
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احلال ،ومدة خدمته ثالث �سنني ،وال يغلق قبل ا�ستيفائها �إال مبوافقة جمل�س
النواب والدولة الرئي�سة .و�إذا وقع ذلك فال بد �أن يجتمع املنتخبون من الأهايل
يف ظرف �ستني يو ًما؛ لينتخبوا �أع�ضاء جمل�س جديد يجتمع عند متام ت�سعني
يو ًما من يوم الإغالق .وينتخب الربملان رئي�سه والنواب عنه ُ
والك َّتاب ،ومي�ضي
الأمور مبوافقة الأكرث.
و�أما مبا�شرة الدول الأجنبية فيما يتعلق بخلطتها مع دول املعاهدة
فال تكون �إال للدولة الرئي�سة؛ فهي التي تن�شئ احلرب وتعقد �شروط ال�صلح
واملعاهدات ،وغري ذلك مع الأجانب ،وتر�سل ال�سفراء ال�سيا�سية بالنيابة عن
جميع تلك الدول ،وهي التي جتمع جمل�س النواب والبارملان كل �سنة ،وتفتح
املجل�س وتغلقه ،وتعر�ض على البارملان ما اتفق عليه جمل�س النواب .ويبعث
خ�صو�صيا للمدافعة ،وتعلن القوانني ،ومت�ضي
املجل�س بع�ض الأع�ضاء �أو مك َّل ًفا
ًّ
عليها ،وت�سمي املتوظفني يف اخلطط العمومية ،وت�ؤخرهم �إن ا�ستوجبوا الت�أخري.
وير�أ�س ملك برو�سية الذي هو �أمري جيو�ش الع�صبة الأملانية يف احلرب القوة
البحرية والربية املعدودة جن ًدا واح ًدا يف حالة ال�سلم واحلرب ،ويت�سع ت�صرفه
يف القوة البحرية ،بحيث يويل ال�ضباط بها واملتوظفني بخططهم وي�ؤخرهم.
وقد وقع اتفاق الع�صبة املذكورة من هذا التاريخ �إىل �آخر �سنة �إحدى و�سبعني
وثمامنائة و�ألف ،على �أن تكون قوة اجلند يف حالة ال�صلح بح�ساب واحد على
تقريبا ،و�أن جميع القوانني الع�سكرية املوجودة يف برو�سية
املائة من ال�سكان ً
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مت�ضي على جميع ع�ساكر املمالك املتعاهدة ،و�إذا �أرادت مملكة �أجنبية الدخول
يف املعاهدة فال يكون ذلك �إال بوا�سطة الدولة الرئي�سة ،ومبقت�ضى قانون املعاهدة.
واحلا�صل �أن جمل�س نواب الدول وجمل�س وكالء العامة باملمالك
املتحدة كالهما ينظر يف امل�صالح العمومية لتلك الدول ،حتت رئا�سة دولة
برو�سية امل�ستقلة كما تقدم ،مبا يتعلق بالأحوال اخلارجية من عمل احلرب
وعقد ال�شروط وغري ذلك بالنيابة عن جميع تلك الدول ،و�إن كانت كل
واحدة منها لها ا�ستقالل تا ٌّم يف �أحوالها الداخلية؛ فعندها جمال�س و�إدارات
برتاتيب تخ�صها بح�سب ما يليق بحالها.
واملق�صود من هذا االحتاد �أمران:
الأول :حماية هذه الدول بع�ضها من بع�ض ،بحيث ال تتعدى واحدة منها
على الأخرى ولو كانت �أ�ضعف منها.
والثاين :حمايتها من الدول املجاورة لها ،ولو كانت يف غاية القوة؛ ملا تراه
من ال�شوكة ملجموعها التي ال حت�صل لكل واحدة منها بانفرادها ،فظهر بهذا
�أن كل واحدة من هذه الدول و�إن فاتها �شيء من حقوقها كمبا�شرتها للدول
الأجنبية ،فقد ح�صل لها من الطم�أنينة التامة ب�سبب االحتاد املذكور احلامي
ا�ستقاللها ،ما يوازي �أ�ضعاف ما فاتها من تلك احلقوق احلا�صلة لها على فر�ض
عدم دخولها يف املعاهدة وتعر�ضها للأخطار ،ولذلك مل يقع من واحدة منها
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توقف يف هذا الأمر ،الذي َم ْن َت َب َّ�صر فيه يراه من �أحكم ال�سيا�سات النافعة يف
بقاء ا�ستقالل الدول ال�صغرية ،التي تهتدي �إليه ،وتبني قواعدها عليه؛ لأن
قوة اجلميع لي�ست كقوة املجموع كما قال احلكيم العربي[:الكامل]
اج َت َم ْع َن َف َرا َم َها
�إنَّ ال ِق َد َ
اح �إ َذا ْ
َ�س ِل َم ْت َو مَ ْ
ل ُت ْك َ�س ْر َف� ِْإن ِه َي ُب ِّد َد ْت

َ
بالك ْ�س ِر ُذو َح َنقٍ َو َب ْط ٍ�ش َ �أ ِي ِد
للم َت َب ِّدد
ري
َ
ُ
فالو ْه ُن وال َّت ْك ِ�س ُ

ثم �إن برو�سية عقدت مع ممالك جرمانيا اجلنوبية  -وهي مملكة باواريا
ومملكة فورمتربغ ،و�إمارة بادن الكبرية – معاهدة ،على �أن تكون هي مع هذه
الدول ي ًدا واحدة على من حاربها �أو حارب واحدة منها .والغالب على الظن
أي�ضا جانب
�أن هذه املمالك �ستدخل يف املعاهدة املتقدمة ،كما يدخل فيها � ً
من �إمارة الها�س الكائنة على �شاطئ وادي املني ،و�إمارة ليختن�ستني ال�صغرية.
وم�ساحة جملة هذه املمالك مائة وثالثة ع�شر �أل ًفا و�سبعمائة و�أربعة وثمانون
كيلو مي ًرتا مرب ًعا ،وعدد �سكانها بلغ يف �سنة �ست و�ستني وثمامنائة و�ألف ثمانية
نف�سا .و�إذا وقع ما
ماليني وخم�سمائة �ألف وع�شرين �أل ًفا و�أربعمائة و�ستني ً
يظن من دخول هذه املمالك يف املعاهدة املتقدمة ،تكون م�ساحة ممالك الدول
املتعاهدة خم�سمائة �ألف وثمانية وع�شرين �أل ًفا وثمامنائة واثنني وت�سعني كيلو
مي ًرتا مرب ًعا ،وعدد �سكانها ثمانية وثالثني مليونًا ،وجندها امل�شرتك يف حالة
ال�سلم ثالثمائة �ألف وثمانني �أل ًفا وبان�ضمامه لبقية ع�ساكر املمالك املذكورة يف
نحوا من مليون ومائتي �ألف.
حالة احلرب يبلغ ً
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ثم �إن التعليم العمومي بتلك املمالك يف درجة مر�ضية ،ووجوه الدخل
بها هي الفالحة والغابات ،وتربية احليوان ،وخدمة املعادن ،التي منها الف�ضة
واحلديد ،والر�صا�ص والفحم احلجري.
أي�ضا ،و�أكرثها غزل ال�صوف
و�صناعات الأيدي بها يف حالة ُم ْر ِ�ض َية � ً
وغريه ،و�صناعة الأقم�شة منهما ،وبها فربيكات الفرفوري والفخار ،وال�سكر،
والبلور ،و�صناعة اجللود ،وغريها ،ودائرة املتجر بها يف غاية االت�ساع واال�ستقامة.

الف�صل الثالث
يف تف�صيل �أحوال الدول املُ َّتحِ َدة ب�أملانيا امل�سماة
كونفدرا�سيون جرمنيك ما عدا برو�سيا
بيان دخل هذه الدول وخرجها
اخلرج

الدخل

51,221,189

51,221,189

16,462,500

16,462,500

2,062,500

2,062,500

8,089,125

8,324,625

6,375,330

6,487,991

19,155,000

19,155,000

14,468,000

14,468,250

4,174,500

4,316,340

5,226,738

6,045,932

3,135,830

3,295,890

910,435

1,097,158

1,994,018

1,954,738

5,422,876

5,422,876

2,292,577

2,355,055

1,083,164

1,107,536

�أ�سماء الدول

دولة ال�ساك�س
دولة مكلمبورغ �شوارن
دولة مكلمبورغ �سرتالت�س
دولة �أولدنبورغ
دولة �ساك�س و�إميار
دولة برونزويك
دولة �إنهالت دا�سوت�ساتن
دولة �ساك�س مايننغن
دولة �ساك�س كوبورغ غوطا
دولة �ساك�س �ألتنبورغ
�إيالة لبيـي ديتمولد
�إيالة والديك
�إيالة �شوارت�سبورغ رودول�ستات
�إيالة �شوارت�سبورغ �سوندر�سهوزن
�إيالة روي�س (فرع ٍ
ثان وهو�شاليز)
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الدخل

اخلرج
855,000

855,000

750,000

750,000

17,236,724

17,236,724

2,670,000

2,538,000

7,380,479

6,677,917

19,683,200

19,941,716
191,776,937

190,649,185

463
�أ�سماء الدول

�إيالة �شومبورغ ليبـي
�إيالة روي�س (فرع بكر وهوغراياز)
بلدة هامبورغ
بلدة لوبك
بلدة برمين
�إيالة ها�س دارم�ستات
اجلملة

قدمه من الع�ساكر
الدين وما ُت ّ
بيان ما على كل من الدول املذكورة من َّ
جلي�ش الع�صبة
الدخل

الد ْين
َّ
221,551,241

23,439

29,437,812

5,526

3,750,000

990

25,852,125

3,018

21,396,000

3,015

44,511,661

2,933

12,923,351

1,930

7,383,144

1,780

6,268,431

1,645

5,047,000

1,418

1,343,956

1,113

�أ�سماء الدول

دولة ال�ساك�س
دولة مكلمربوغ �شوارن
دولة مكلمبورغ �سرتالت�س
دولة �أولد نبورغ
دولة �ساك�س و�إميار
دولة برونزويك
دولة �إنهالت دا�سوت�ساتن
دولة �ساك�س مايننغن
دولة �ساك�س كوبورغ غوطا
دولة �ساك�س �ألتنبورغ
�إيالة ليبـي ديتمولد
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الدخل

الد ْين
َّ
5,625,000

591

3,500,000

737

5,648,291

661

2,636,491

864

3,300,000

313

3,300,000

436

106,320,400

2,509

3,054,825

506

12,902,010

1,041

23,625,000

2,524

561,133,738
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�أ�سماء الدول

�إيالة والديك
�إيالة �شوارت�سبورغ رودول�ستات
�إيالة �شوارت�سبورغ �سوند ر�سهوزن
�إيالة روي�س (فرع ٍ
ثان وهو �شاليز)
�إيالة �شومبورغ ليبـي
�إيالة روي�س (فرع بكر وهوغرايز)
بلدة هامبورغ
بلدة لوبك
بلدة برمين
�إيالة ها�س دارم�ستات
56,985

اجلملة

بيان عدد �سكان الدول املذكورة وما لكل منه من الأ�صوات يف جمل�س النواب
العام و�أ�سماء التخوت
ال�سكان

الأ�صوات

2,225,240

4

546,639

2

99,628

1

294,359

1

267,112

1

274,069

2

119,515

1

التخوت

درازد
�شوارن
نيو�سرتالت�س
�أولدنربغ
واميار
برونزويك
دا�سو

�أ�سماء الدول

دولة ال�ساك�س
دولة مكلمبورغ �شوارن
دولة مكلمبورغ �سرتالت�س
دولة �أولدنربغ
دولة �ساك�س واميار
دولة برونزويك
دولة �إنهالت دا�سوت�ساتن
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ال�سكان

الأ�صوات

168,816

1

153,879

1

137,075

1

106,086

1

57,550

1

70,030

1

62,974

1

81,806

1

مايننغن
كوبورغ
لتنبورغ
ديتمولد
رول�سان
رود ول�ستات
�سوندر�سهوزن
�شاليز
بوكبورغ
غرايز
هامبورغ
لوبك
برمين
دارم�ستات

30,144
39,397

1

229,911

1

55,423

1

88,856

1

845,571
5,954,080

التخوت

26
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دولة �ساك�س مايننغن
دولة �ساك�س كوبورغ غوطا
دولة �ساك�س �ألتنبورغ
�إيالة ليبـي ديتمولد
�إيالة والديك
�إيالة �شوارت�سبورغ رودول�ستات
�إيالة �شوارت�سبورغ �سوندر�سهوزن
�إيالة روي�س �شاليز
�إيالة �شومبورغ ليبـي
�إيالة روي�س غرايز
بلدة هامبورغ
بلدة لوبك
بلدة برمين
�إيالة ها�س دارم�ستات
جملة ال�سكان والأ�صوات

واعلم �أن هذه الدول كلها قانونية وراثية ،ولكل واحدة منها قمرة خ�صو�صية،
�أي جمل�س نواب� ،إال بلدة هامبورغ وبلدة لوبك وبلدة برمين؛ ف�إنها جمهورية ،و�إال
�إيالتي روي�س ف�إنهما من الدول ذوات ال�سلطان املطلق ،وهما بالن�سبة �إىل غريهما من
تلك الدول مت�أخرتان يف جمال التمدن .والظاهر من الأحوال اجلارية الآن يف �أوروبا
�أنهما ال بد �أن تتخذا الكون�ستيتو�سيون لت�ساويا بقية الدول.

الباب الثامن

يف الكالم على مملكة �إيطاليا
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخها

اعلم �أن �إيطاليا  -مبقت�ضى الأخبار املنقولة عن الرومانيني  -كانت ت�سمى يف
تقريبا قبل امليالد وفدت جماعة
الزمن القدمي �ساتورنيا ،ويف �سنة �سبعمائة و�ألف ً
من �سكان �أركاديا  -وهي قطعة من املورة � -إىل �إيطاليا ،حتت رئا�سة كبريهم امل�سمى
�أنوترو�سَ ،ف َت َ�س َّمت البالد املذكورة �أنوتريا ،ن�سبة �إىل الرئي�س املذكور ،ثم �سماها
�إيطالو�س �أحد خلفائه �إيطاليا ن�سبة �إليه .وقبل حرب تروية مبدة وجيزة� ،أعني يف
تقريبا قبل امليالد ،ا�ضطر �إيفاندرو�س حفيد ملك �أركاديا �إىل
�سنة ثالثمائة و�ألف ً
الرحيل من عمل البيلوبونيز  -وهو ا�سم عمل املورة القدمي  -وتوجه لإيطاليا مع
جماعة من الأركاديني ،و�أن�ش�أ املدينة ال�صغرية امل�سماة بالأنتيوم ،على اجلبل الذي
ُ�س ِّمي فيما بعد بالتني .وبعد ذلك مبدة ي�سرية وفد �أنيا�س �صهر ملك تروية على
م�صب وادي التيرب ،مع فرقة من ع�سكره الذين َ�س ِل ُموا من �شر الإغريق ،وعقد
ّ
على بنت امللك التينو�س امل�سماة الفينيا ،و�أن�ش�أ مدينة الفينيوم �سنة خم�سني
تقريبا قبل امليالد .وعلى كل حال ف�إن يف الأزمان القدمية كانت
ومائتني و�ألف ً
�إيطاليا م�سكونة ب�أمم يقال لهم �أبو ريجان� ،أي �أ�صليون ،ثم �أتاها البيالج والليبورن
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والأو�سك ،ثم �أتاها جماعة من طائفة الإغريق اجلديدة ،ودخلها مرتني غزاة من
�أهل الرب الذي هو الآن فرن�سا و�أملانيا ،وهم ال�سمربوال�سنون وغريهم ،ويقال لهم
أي�ضا �سلت �أ�صحاب بلوفيز .وتخلل بني الدخولني جماعة من جبال الرا�سية،
� ً
يقال لهم �إترو�سك ،واملذكورون كانوا دولة جمهورية قوية ب�إيطاليا حتى قدم بلوفيز
�إليهم يف �سنة �سبع وثمانني وخم�سمائة قبل امليالد.
فمن ذلك العهد ابتد�أ انحطاطهم ،وانتهزت رومية الفر�صة يف تطويع الدولة
املذكورة لها .ورومية هذه التي كانت حم ًّال للفوز على �سائر �إيطاليا ،وتكوين �سلطنة
عجيبة ال مثيل لها يف الدنيا ذلك الوقت ،اخ ُتطَّ ْت يف �سنة ثالث وخم�سني
و�سبعمائة قبل امليالد ،ف ََح َكم فيها �أو ًال �سبعة ملوك ،من ال�سنة املذكورة �إىل �سنة
ت�سع وخم�سمائة قبل امليالد .ويف عهد امللك الثالث والرابع منهم �صار لها �ش�أن
معترب ،ويف عهد الثالثة الباقني �صارت قوية وذات ثروة وعمارة كثرية ،وا�ستولت
على بع�ض جريانها من الأمم ،وظلم امللك تركوينيو�س �أحدهم �أوجب خلع الوالية
عنهم و�صريورتها دولة جمهورية يف ال�سنة املذكورة ،و�صاحب الأمر والنهي يف
م�ست�شارا ،وبهذا االنقالب وقفت
الدولة املذكورة كان يقال له قن�صل� ،أعني
ً
رومية عن التقدم واالنت�شار مدة مائة و�ستني �سنة .وكانت الأمم القوية ب�إيطاليا يف
ذلك الوقت الرومان والغوليني يف �شمالها ،وال�سمنيت يف جنوبها ،ولكن من �سنة
�إحدى وت�سعني وثالثمائة �إىل �سنة خم�سني وثالثمائة قبل امليالد �ضيع الغوليون
ق َُّو َت ُهم من غري نفع.
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ثم من �سنة ثالث و�أربعني وثالثمائة �إىل �سنة �سبع و�ستني ومائتني قبل
امليالد عظمت �شجاعة الرومان ،حتى �إنهم انت�صروا على ال�سمنيت ،وحازوا
جميع و�سط �إيطاليا وجنوبها .ويف املدة املذكورة تظاهر الرومان ب�أو�صاف فخرهم
احلربية والبلدية التي بنوا عليها قوة بالدهم ،وتغلبوا على جانب من بالد الغوليني
من �سنة �إحدى وع�شرين ومائتني �إىل �سنة ثالث و�سبعني ومائة .ويف �سنة اثنتني
و�أربعني للميالد ان�ضمت القطعة املذكورة �إىل �إيطاليا ،و�صارت عمالة من عماالت
الرومان.
وبعد ذلك العهد اختلط تاريخ �إيطاليا بتاريخ رومية ،و�صارت تابعة لها يف
أخريا خطى قوتها خارج �إيطاليا ،وت�سلطت �شي ًئا ف�شي ًئا
�أحوالها ،ثم مدت رومية � ً
على جانب كبري من الدنيا املعروفة عند الأقدمني.
ويف �سنة ثالثني قبل امليالد �أبطل �أوكتافيو�س � -أحد والتها  -الدولة
اجلمهورية ،وا�س َت َب َّد يف امللك بلقب �أغ�سطو�س ،و�إمرباطور �أي �سلطان ،فمن ذلك
العهد ابتد�أت ال�سلطنة الرومانية التي يقال ل�سالطينها قيا�صرة.
ويف �سنة خم�س وت�سعني وثالثمائة م�سيحية ،بعد موت الإمرباطور تيودور
انق�سمت ال�سلطنة املذكورة �إىل �سلطنتني� :سلطنة ال�شرق و�سلطنة الغرب ،وبقيت
مدينة رومية قاعدة �سلطنة الغرب .وملا خربت ال�سلطنة املذكورة يف �سنة �ست
و�سبعني و�أربعمائة م�سيحية� ،أغار على �إيطاليا �أمة يقال لها هريول ،وملكتها من
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ال�سنة املذكورة �إىل �سنة �إحدى وت�سعني و�أربعمائة م�سيحية ،ثم �أمة يقال لها
�أو�سرتوغوت من ال�سنة املذكورة �إىل �سنة اثنتني وخم�سني وخم�سمائة م�سيحية،
ثم دخلت يف ملك ال�سلطنة ال�شرقية من هذه ال�سنة �إىل �سنة ثمان و�ستني
وخم�سمائة.
أي�ضا لومبارد
ثم �أتى �إليها يف ال�سنة املذكورة قوم اللونغوبارد ،ويقال لهم � ً
وا�ستولوا على �أقاليمها ال�شمالية ،فانق�سمت حينئذ ق�سمني :ق�سم للومبارد �سمي
�إيطاليا اللومباردية �أو الرببرية ،وفيما بعد لومبارديا ،وق�سم لل�سلطنة ال�شرقية
�سمي �إيطاليا الإغريقية �أو الرومانية ،وهذه القطعة الثانية منها كان يقال لواليها
�أيكزارخو�س ،وهي لفظة يونانية معناها حاكم يف اخلارج ،وكان مقره مبدينة رافينا.
ويف �سنة �ست وع�شرين و�سبعمائة وقعت هناك ثورة؛ ب�سبب ظلم الإمرباطور
الإغريقي ليون الثالث ،وا�ست َقلَّت �إمارة رومية ،وترتبت دولة جمهورية حتت رئا�سة
الباب .ولكن بعد مدة قليلة �صار الوايل الإغريقي يجور على البابوات من جهة
وملوك اللومبارديا من جهة �أخرى ،حتى �إن البابا �إ�سطفان الثالث ا�ضطر �إىل طلب
�إعانة �شارل مارتل ملك فرن�سا .وبينما الأمر كذلك �إذ امتد اللومبارد �إىل جهة
اجلنوب ،حتى �أخذوا من الإغريق يف �سنة �إحدى وخم�سني و�سبعمائة قطعة،
أي�ضا بفعل الإمرباطور
و�سموها عمالة بنفانتو ،ولكن ُخ ِّر َبت مملكتهم الأ�صلية � ً
�شارملان يف �سنة �أربع و�سبعني و�سبعمائة.
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و�صارت �إيطاليا حينئذ منق�سمة �إىل ثالثة �أق�سام ،وهي �إيطاليا الإفرجنية،
و�إيطاليا اللومباردية ،و�إيطاليا الإغريقية ،ويف االنق�سام املذكور مل يكن البابوات ملوكًا
م�ستق ِّلني بل كانوا حتت �سلطة الإمرباطور.
وبعد وفاة �شارملان بقليل �صارت �إيطاليا مملكة م�ستقلة ،ويف �سنة ثالث و�أربعني
وثمامنائة م�سيحية �أ�ضيف �إليها تاج ال�سلطنة .والتاج املذكور كان لب�سه من حقوق
ملوك الإفرجن املعروفني بالكارلوجنيان ،ولكن بعد ت�أخري ال�سلطان �شارل ال�ضخم
منهم يف �سنة ٍ
ثمان وثمانني وثمامنائة اجتهد بع�ض �أمراء الطليان  -وهم براجني
وغي وغريهما � -أن يح�صلوا على تاج الإمرباطورية وتاج �إيطاليا �أو �أحدهما ،وبعد
زوال ال�ساللة الكارلوجنيانية من �أملانيا يف �سنة �إحدى ع�شرة وت�سعمائة بقي الأمراء
املذكورون م�ستقلني.
ويف �سنة اثنتني و�ستني وت�سعمائة �أرجع �أوتون الأول �إمرباطور �أملانيا �شمال
وخ�صو�صا
�إيطاليا حتت حكمه ،و�أراد من بعده اال�ستيالء على �إيطاليا الإغريقية،
ً
هرني الثالث منهم؛ ف�إنه جعل البابوات تابعني ل�سلطنته ،وذلك من �سنة ت�سع
وثالثني و�ألف �إىل �سنة �ست وخم�سني و�ألف م�سيحية.
ولكن يف �سنة ثالث و�سبعني و�ألف ا�ستقل البابا غريغوريو�س ال�سابع من
التبعية املذكورة ،و�سعى يف رفع الرتبة البابوية على رتبة ال�سالطني ،بوا�سطة �إثارته
لنازلة اخللعة( )1التي دام نزاعها �إىل �سنة اثنتني وع�شرين ومائة و�ألف م�سيحية.
( )1نازلة اخللعة :حادثة خ�صومة وقعت بني البابا قراقور ال�سابع والإمرباطور هرني الرابع ,و�أجرب البابا الإمرباطور
على االعتذار ب�صورة مذلة �سنة  1077م( .م).
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ويف ذلك الوقت دخل النورمنديون  -ن�سبة �إىل عمالة نورمنديا من �أعمال
فرن�سا � -إىل �إيطاليا الإغريقية ُّ
وافتكوها من �سالطني ال�شرق ومن اللومبارد،
و�أحدثوا مملكة ال�صقليتني �سنة �إحدى وثالثني ومائة و�ألف ،بوالية روجري الأول
ً
ملكا عليهما وتاب ًعا للبابا.
ويف �أثناء ذلك ا�شتعلت احلرب بني حزب الغوالف وحزب اجليبلني
الطليان ،ودامت من �سنة �إحدى و�ستني ومائة و�ألف �إىل �سنة ثمان و�ستني ومائتني
و�ألف ،ففاز الغوالفُ ،وط ِر َد الأملانيون من �إيطاليا ،وا�ستقلت بلدان اللومبارديا
والطو�سكانة ،ونادت باحلكم اجلمهوري ،ومل يبق لها خوف من ت�سلط �سالطني
�أملانيا عليها .ولكن ُجلَّ والة البلدان املذكورة كانوا ُظ َّال ًما ،وطاملا طرد البابا من
رومية ،وانت�صب احلكم اجلمهوري بها ،و�شي ًئا ف�شي ًئا متكن حال �إيطاليا يف الت�أ�سي�س
بعد ثورات �شديدة.
وانق�سمت مملكة ال�صقليتني بعد الثورة امل�شهورة بفابر �سي�سيليان� ،سنة
اثنتني وثمانني ومائتني و�ألف �إىل مملكتني :مملكة نابلي ومملكة �صقلية ،وا�ستوىل على
اململكتني املذكورتني بيتان متعاديان ،ودام هذا احلال �إىل �سنة �أربع وخم�سمائة
و�ألف .و�صارت ميالنو تخت عمالة معتربة يف عهد الأمراء من بيت في�سكونتي،
الذين دامت العمالة املذكورة ب�أيديهم من �سنة �سبع و�سبعني ومائتني و�ألف �إىل
�سنة �سبع و�أربعني و�أربعمائة و�ألف ،ومن بيت �سفورت�سة الذين دامت واليتهم
عليها من ال�سنة املذكورة �إىل �سنة خم�س وثالثني وخم�سمائة و�ألف.
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كبريا لعمالة �سافويا،
ورفع الكونت �أمدى ال�ساد�س امللقب بالأخ�ضر �ش�أنًا ً
من �سنة ثالث و�أربعني وثالثمائة و�ألف �إىل �سنة ثالث وثمانني وثالثمائة و�ألف.
ومنذ القرن الرابع ع�شر �صارت البندقية متتد يف َب ِّر �إيطاليا ،وكانت بيت
�آ�ست يف عمالة فرارة ،وبيت غونزاغة مبانتوة ،وا�شتهرت مدينة فلوران�سة من بني
بلدان طو�سكانة ،وابتدى ت�أ�سي�س بيت ميد�شي فيها.
ورجع البابوات لإيطاليا بعد �أن كانوا منفيني مدة �سبعني �سنة ببلدة �أفينيون
من فرن�سا� ،أعني من �سنة ت�سع وثالثمائة و�ألف �إىل �سنة ٍ
ثمان و�سبعني وثالثمائة
و�ألف ،و�أرجع الكردينال البورنو�س حكم البابا �أينو�سان ال�ساد�س ،ون�شره يف ُجلِّ
بلدان العماالت الكنائ�سية �سنة �ستني وثالثمائة و�ألف.
ومع ذلك مل يتي�سر لإيطاليا �أن تحُ مى بالتمام من َج ْور الأجنبي ،وطاملا
�سعى البابا جول الثاين ،من �سنة ثالث وخم�سمائة و�ألف �إىل �سنة ثالث ع�شرة
وخم�سمائة و�ألف يف طرد الرببر من �إيطاليا؛ ف�إن فرن�سا و�إ�سبانيا كانوا يتقاتلون على
�أخذ هذه البالد اجلميلة ،لكن خاب �سعي ملوك فرن�سا  -وهم �شارل الثامن ولويز
ال�ص َق ِّل َّي َتينْ
الثاين ع�شر وفرن�سوى الأول  -وفازت �إ�سبانيا با�ستيالئها على مملكة َّ
�سنة خم�س وخم�سمائة و�ألف ،ثم ا�ستتبعت عمالة ميالنو لها يف �سنة �أربعني
وخم�سمائة و�ألف ،بحيث �إنها ح�صرت �إيطاليا �شما ًال وجنوبًا ،ورتبت باقيها كما
�شاءت ،ومل تبق �إال البندقية م�ستقلة.
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ويف القرن ال�سابع ع�شر نق�صت �سلطة �إ�سبانيا ب�إيطاليا ،ويف الثامن ع�شر
كادت تزول بالكلية ،بدخول عمالة ميالنو ومملكة ال�صقليتني حتت حكم النم�سة،
من �سنة �ست و�سبعمائة و�ألف �إىل �سنة �إحدى وع�شرين و�سبعمائة و�ألف.
ولكن من �سنة �إحدى وثالثني و�سبعمائة و�ألف �إىل �سنة خم�س وثالثني
و�سبعمائة و�ألف ،ا�ستوىل يف عمالة بارمة ومملكة ال�صقليتني فرعان من بيت البوربون
الإ�سبنيوليني ب�شرط �أن ال ت�ضم العمالتان املذكورتان �إىل مملكة �إ�سبانيا �أب ًدا.
تبدلت �أحوال �إيطاليا مدة ب�سبب حروب الثورة الفرن�ساوية يف عهد
ثم َّ
نابليون الأول؛ ف�إنه وقع ان�ضمام عمالتي �سافويا والبييمونت لفرن�سا يف �سنة �إحدى
وثمامنائة و�ألف ،ووقع افتكاك عمالة ميالنو من النم�سة ،وجعلها دولة جمهورية،
و�أخذت دولة النم�سة بد ًال عن ذلك البندقية ،وما تبعها وا�ستوىل على الطو�سكانة
�أمري من �آل بيت �إ�سبانيا .ويف �سنة خم�س وثمامنائة و�ألف ،بعد حرب �أو�سرتليت�س
و�س ِّم َيت مملكة
و�شروط برزبوغ� ،أ�ضيفت البندقية مع ما تبعها �إىل عمالة ميالنوُ ،
و�ضمت جنوة �إىل فرن�سا ،وفتحت الع�ساكر الفرن�ساوية مملكة نابلي،
�إيطالياَّ ،
ومل يبق منها بيد ملكها فرديناند الرابع �سوى جزيرة َ�ص َق ِّل َّية .و�أوىل نابليون يف
اململكة املذكورة �أخاه جوزاف �سنة �سبع وثمامنائة و�ألف ،ثم ِ�ص ْهره مرات �سنة
ثمان وثمامنائة و�ألف .و�سلمت مملكة �سوطكانة يف ملكها �سنة �سبع وثمامنائة و�ألف،
و�أ�ضيفت اململكة املذكورة �إىل فرن�سا ،و�أ�ضيف جانب من عمالة البابا ململكة
�إيطاليا ،وكذلك التريول اجلنوبي يف �سنة ت�سع وثمامنائة و�ألف و�أ�ضيفت رومية مع
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ما بقي من عمالة البابا لفرن�سا ،بحيث �إن �إيطاليا بتمامها كانت تابعة لنابليون ب�أربع
كيفيات ما عدا جزيرة �صقلية؛ ف�إنها بقيت بيد بوربون نابلي ،ومملكة �سردانية بقيت
بيد �سافويا؛ وذلك �أن �سائر اجلهة الكائنة بني ال�شمال والغرب كانت معدودة
قطعة من فرن�سا ،ما عدا عمالة لوكة وبيومبيونو ،التي �أعطاها لأخته �أليزة و�سائر
اجلهة ال�شرقية مع جانب من عمالة البابا ،كانت معروفة با�سم مملكة �إيطاليا ،وكانت
حتت �إدارة الربن�س �أوجان ابن زوجته الأوىل بالنيابة عنه ،برتبة كاهية امللك .ومملكة
نابلي كانت حتت حكم �صهره مرات .وكان وقع ت�أخري البابا كبقية �أمراء الطليان.
ولكن بعد وقائع �سنة �أربع ع�شرة وثمامنائة و�ألف رجعت عمالة رومية
بتمامها للبابا ،مبقت�ضى �شروط وي َّني ال�شهرية ،ورجع لبيت �سافويا عمالة �سافويا
والبييمونت وني�سة وجنوة ،وا�ستولت دولة النم�سة على ميالنو والبندقية ،و ُل ِّق َب َتا
مبملكة اللومبارديا والبندقية.
وا�ستوىل بطو�سكانة ومودنة �أمريان من �آل بيت النم�سة ،و�أعطيت عمالة
بارمة ملاريا لويزة زوجة نابليون الثانية ،وبقيت مملكة نابلي بيد مرات ،ولكن وقع
افتكاكها منه يف مدة نابليون الثانية املُ َعبرَّ عنها مبدة املائة يوم ،وترجيعها لفرديناند
الرابع ملكها الأول.
ويف �سنة ٍ
ثمان و�أربعني وثمامنائة و�ألف ثارت مملكة اللومبارديا والبندقية
على دولة النم�سة ،وانف�صلت �صقلية من نابلي ،وت�أ�س�س بنابلي و�سردانية احلكم
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القانوين املُ َعبرَّ عنه بالكون�ستيتو�سيون ،ونادت رومية وطو�سكانة باحلكم اجلمهوري.
ولكن يف �سنة ت�سع و�أربعني وثمامنائة و�ألف رجع كل �شيء حلاله .ويف �سنة ت�سع
وخم�سني وثمامنائة و�ألف وقعت احلرب بني فرن�سا و�سردانيا وبني النم�سة ،فافتكت
وال�سردانية عمالة اللومبارديا من النم�سة ،ومبقت�ضى �أ�صول
الع�ساكر الفرن�ساوية
ّ
�شروط ال�صلح املنعقدة يف حادي ع�شر يولية �سنة ت�سع وخم�سني وثمامنائة و�ألف،
ببلد فيالفرانكة بوادي املين�شيو �أحال �إمرباطور النم�سة عمالة اللومبارديا املذكورة
لإمرباطور الفرن�سي�س ،وهو نقل الإحالة املذكورة مللك �سردانية .و�أ�صول ال�شروط
املذكورة وقع ت�صحيحها مبدينة زوريك ،و ُل ِّق َبت �شروط ال�صلح با�سم املدينة
املذكورةُ ،م�ؤَ َّر َخة يف احلادي ع�شر من نوفمرب �سنة ت�سع وخم�سني وثمامنائة و�ألف.
وبينما كانت احلرب واقعة باللومبارديا قامت عماالت الطو�سكانة وبارمة
ومودنة والرومانية ،ويف �شهر �إ�شتنرب �سنة ت�سع وخم�سني وثمامنائة و�ألف اجتمع
�أربع جمعيات منتخبة باالقرتاع العمومي بفلوران�سة وبارمة ومودنة وبولونيا،
وحكموا بت�أخري ملوكهم ال�سابقة ،وان�ضمام ممالكهم ململكة �سردانية حتت والية
امللك فيكتور �إمانويل الثاين من بيت �سافويا القانونية .ووقع عر�ض الر�أي املذكور
على الأهلني ،فوافقوا عليه من غري تعر�ض ،وقبل ملك �سردانية حكم االن�ضمام
املذكور ،و�أمر بان�ضمام بارمة ومودنة والرومانية مبن�شوره امل�ؤرخ يف الثامن ع�شر من
مار�س �سنة �ستني وثمامنائة و�ألف ،و�أمر بان�ضمام الطو�سكانة مبن�شوره امل�ؤرخ يف
الثاين والع�شرين من ال�شهر املذكور.
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وب�سبب الوقائع احلربية التي تمَ َّت يف ال�سنة املذكورة نادى �أهل عمالة
أي�ضا.
املار�ش واالمربيا من مملكة رومية ،و�أهل نابلي و�صقلية باالن�ضمام � ً
ويف �سلخ �أكتوبر واثنني يف دجمرب �سنة �ستني وثمامنائة و�ألفَ ،ق ِبلَ امللك
املناداة املذكورة ،ووافق على اجتماع العماالت املذكورة مملكة واحدة ،ب�أوامره
امل�ؤرخة يف ال�سابع ع�شر من دجمرب.
ثم يف ال�سابع ع�شر من مار�س �سنة �إحدى و�ستني وثالثمائة و�ألف ،وقع ن�شر
القانون الذي مبقت�ضاه �سمى امللك فيكتور �إمانويل الثاين نف�سه ملك �إيطاليا ،مع
ت�سل�سل هذا اال�سم يف ذ ُِّر َّيته.
ويف �سنة �ست و�ستني وثمامنائة و�ألف ان�ضمت عمالة البندقية لهذه اململكة
اجلديدة.

الف�صل الثاين
يف �أ�سماء ملوك �إيطاليا وترتيبهم يف الوالية

اعلم �أن بيت �سافويا مت�أ�صل من العائلة املعروفة بالعائلة ال�ساك�سونية ،وهي
عائلة كبرية منق�سمة �إىل �ستة فروع ،منها فرع �إمرباطورات جرمانيا .وكبري البيت
واليا على
املذكور هومربت الأول ،الذي �أقامه رودولف الثالث ملك بورغونيا ً
�سافويا وموريان بلقب كونت ،وكان يقال له ذا الأيادي البي�ض.
واختلف امل�ؤرخون يف ا�سم �أبيه؛ فمنهم من قال :هو ابن رجل يقال له
برتولد �أو بارولد كونت موريان ،ومنهم من زعم �أنه ابن رودلف املذكور ،ومنهم من
زعم �أنه ابن هوغ مركيز �إيطاليا .ولقب هومربت هذا بكونت �سافويا يف �سنة �سبع
وع�شرين بعد الألف ،ونال من �إمرباطور جرمانيا كونراد امللقب بال�ساليك عمالتي
الفو�سينيي وال�شابلي الأ�سفل ،والعمالة املُ َ�س َّماة وال دوا�ستة � -أي وادي �أو�ستة
وهو ا�سم مدينة  -كلها من �أعمال �سافويا يف �سنة �أربع وثالثني بعد الألف.

يف الكالم على مملكة �إيطاليا

481

من �سنة �إىل �سنة

481

�أ�سماء امللوك و�أن�سابهم
عائلة كونتات �سافويا

1027

1048

هومربت الأول املذكور

1048

1060

�أمدى الأول قيل ابن هومربت وقيل حفيده

1060

1080

�أمدى الثاين ابن �أخي الأول

1080

1103

1103

1148

1148

1188

هومربت الثاين امللقب باملتقي
�أمدى الثالث ،ت�سلط الإمرباطور هرني اخلام�س على بالده وجعلها كونتية
ال�سلطنة اجلرمانية
هومربت الثالث

1188

1233

توما�س الأول

1233

1253

�أمدى الرابع

1253

1263

بونيفا�س عرف روالند مات م�سجونًا

1263

1268

بطر�س �أخو �أمدى الرابع ،ويقال له �شارملان ال�صغري

1268

1285

فليب الأول �أخو بطر�س

1285

1323

�أمدى اخلام�س امللقب الكبري

1323

1329

بال�سخي
�إدوارد امللقب َّ

1329

1343

�إميون امللقب بال�سليم �أخو �إدوارد

1343

1383

�أمدى ال�ساد�س ،ويقال له الكونت الأخ�ضر

�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك

482
من �سنة �إىل �سنة

482

�أ�سماء امللوك و�أن�سابهم
عائلة دوكات �سافويا

1383

1391

1416

1451

1440

1465

�أمدى ال�سابع ،ويقال له الكونت الأحمر
�أمدى الثامن ،والَّه الإمرباطور �سيجز موند خطة دوك يف  ،1416و�سلم املُلْك
البنه لويز يف  ،1434ثم انخلع له يف 1440؛ لأنه انتخب بابا
لويز الأ ّول املذكور

1465

1472

�أمدى التا�سع

1472

1482

فيلربت الأول امل�سمى ال�صياد

1482

1489

احلربي �أخو فيلربت
�شارل الأول امل�سمى ّ

1489

1496

�شارل الثاين ،ولد يف  ،1488وكانت الإدارة بيد �أمه

1496

1497

فيليب الثاين ابن لويز الأول ،ولد يف 1438

1497

1504

فيلربت الثاين امل�سمى اجلميل

1504

1533

�شارل الثالث امل�سمى الطبيب �أخو فيلربت

1533

1580

�إمانويل فيلربت امل�سمى ر�أ�س احلديد

1580

1630

�شارل �إمانويل الأول امللقب بالكبري

1630

1637

فيكتور �أمدى الأول

1637

1638

�سن ال�سبع �سنني
فرن�سوى يا�سينت مات يف ّ

يف الكالم على مملكة �إيطاليا

483

من �سنة �إىل �سنة

483

�أ�سماء امللوك و�أن�سابهم

1638

1675

�شارل �إمانويل الثاين

1675

1713

فيكتور �أمدى الثاين

1713

1730

فيكتور املذكور ،توىل ً
ملكا على �سردانية وغريها ،بلقب فيكتور �أمدى الأول

1730

1773

�شارل �إمانويل الأول

1773

1796

فيكتور �أمدى الثاين

1796

1802

�شارل �إمانويل الثاين

1802

1820

فيكتور �إمانويل الأول

1820

1831

�شارل فليك�س

1831

1849

�شارل �ألربت من فرع �سافويا كارينيان ،توىل امللك لأن �شارل فليك�س مل يخلف
عقبا ،ثم انخلع لولده فيكتور �إمانويل الثاين يف  23من مار�س �سنة  ،1849عند
ً
مهاجرا لبالده يف مدينة �إبورتو،
تغلب جيو�ش �أو�سرتيا عليه يف واقعة نفارة ،وتويف ً
من �أعمال مملكة البورتوغال يف �أواخر ال�سنة املذكورة

عائلة ملوك �سردانية

ملوك �إيطاليا
1861

فيكتور �إمانويل املذكور املالك الآن

الف�صل الثالث
يف و�صف �إيطاليا

�إيطاليا قطعة من جنوب �أوروبا ،كائنة بني �سبع وثالثني درجة وخم�سني
دقيقة و�ست و�أربعني درجة و�أربعني دقيقة من العر�ض ال�شمايل ،وبني ثالث
درجات وخم�س و�أربعني دقيقة و�ست ع�شرة درجة وخم�س دقائق من الطول
وحدها من جهة
ال�شرقي .وهي �شبه جزيرة ،و�شكلها �شكل جزمة ذات مهمازُّ .
ال�شمال �سوي�سرة والنم�سة ،وبني ال�شمال والغرب فرن�سا ،ومن الغرب وبينه
وبني اجلنوب البحر الرومي امل�سمى مديرتاين ،وم�ضيق م�سينا الفا�صل بينها
أي�ضا ،ومن جهة ال�شرق بحر
وبني �صقلية ،وبني اجلنوب وال�شرق البحر الرومي � ً
الأدرياتيك.
وطولها �ألف وثالثمائة كيلو ميرت ،وذلك من اجلبل امل�سمى مون بالن
جدا؛ ف�إنه من جهة ال�شمال يبلغ قدره
�إىل ر�أ�س �سبارتيفينتو .وعر�ضها يختلف ًّ
خم�سمائة وخم�سني كيلو مي ًرتا ،ويف الو�سط ومن جهة اجلنوب ال يزيد على
مائتني وع�شرين كيلو مي ًرتا مع �أنه يف بع�ض الأماكن ي�ضيق حتى �إنه ال يتجاوز
�ستني كيلو مي ًرتا.
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وم�ساحتها مع جزرها مائتان و�أربعة وثمانون �أل ًفا و�أربعمائة وخم�سة و�ستون
كيلو مي ًرتا مرب ًعا.
وعدد �سكانها  -على ما حترر �سنة اثنتني و�ستني وثمامنائة و�ألف � -أربعة
نف�سا ،كلهم على
وع�شرون مليونًا ومائتان وثالثة و�ستون �أل ًفا وثالثمائة وع�شرون ً
املذهب الكاتوليكي �إال النادر منهم.
وجزرها املعتربة اخلا�صة بها جزيرة �صقلية وجزيرة �سردانية ،ويف جنوب
جزيرة �صقلية جزيرة بنتالرية ،وبني �صقلية والرب جزر ليباري ،ويف مدخل جون
نابلي جزر �إي�سكيا وكابري ،وبني طو�سكانة وكور�سكة جزيرة �ألبا.
قال نابليون� :إنه ال توجد قطعة من �أوروبا �أح�سن من �إيطاليا و�ض ًعا
ل�صريورتها دولة بحرية عظيمة؛ ف�إن طول �شطوطها يف الرب يبلغ �ألفني وثالثمائة
تقريبا ،وجزيرة �سردانية مع جزيرة �صقلية لهما �ألف و�أربعمائة كيلو ميرت
كيلو ميرت ً
و�صغارا حتتوي على ثالثة
كبارا
ً
من ال�شطوط ،بحيث �إن �إيطاليا مع �سائر جزرها ً
�آالف وت�سعمائة كيلو ميرت من ال�شطوط .وقبل �سنة ت�سع وخم�سني وثمامنائة و�ألف
كانت �إيطاليا منق�سمة �إىل �إحدى ع�شرة عمالة ،وهي مملكة �سردانية ،و�إمارة موناكو،
ومملكة اللومبارديا ،والبندقية ،ودوكات مودنة ،ودوكات بارمة ،ودوكات لوكة،
ودوكات ما�سة ،وكرارة ،وغران ،دوكات الطو�سكانة ،وعمالة البابا ،وجمهورية
�صان مرينو ،ومملكة نابلي.
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وجميع املمالك املذكورة اجتمعت الآن و�صارت مملكة �إيطاليا ،ما عدا
قطعتني �صغريتني ،وهما مونكو و�صان مرينو ،ومدينة رومية والرب املجاور لها الذي
بقي لدولة البابا.
ويف جهتي ال�شمال والغرب من �إيطاليا متتد جبال الألب ،وتت�صل بها
جبال الأبنني التي ت�شق �إيطاليا طو ًال ،وتتفرق منها عدة جبال �صغار ،منها جبل
أي�ضا �سل�سلة جبال �أعظمها اجلبل الناري
النار امل�سمى فيزوف .ويف �صقلية توجد � ً
امل�سمى �آتنة.
ويجري يف �شمال �إيطاليا نهر عظيم ي�سمى بو تن�صب ،فيه ُجلّ �أنهار تلك
اجلهة ،كالتي�شينو والآدا والأوليو ،واملين�شيو والرتابيا والطارو ،وغريها ،ما عدا
نهر الأيزون�صو والتليامينتو ،والبيايف والربينتة والأديجي؛ ف�إنها َت ْن َ�ص ُّب يف بحر
الأدرياتيك.
ويف جهة الو�سط واجلنوب جتري �أنهر �صغرية عديدة َت ْن َ�ص ُّب يف البحر.
ويوجد يف �إيطاليا ال�شمالية عدة بحريات ،منها البحرية امل�سماة الغو
ماجوري� ،أي البحرية الكربى ،وبحريات كومو وغاردا ،ولوغانو وليكو ،و�إيزيو.
وفيها طرق معتادة للموا�صلة كثرية.
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و�أما طرق احلديد ف�إن املنجز منها يف �سنة خم�س و�ستني وثمامنائة و�ألف
�أربعة �آالف و�أربعمائة واثنا ع�شر كيلو مي ًرتا ،والتي �أ�شرفت على التمام �أربعة
�آالف وثمامنائة واثنان وثمانون كيلو مي ًرتا.
و�إيطاليا م�شهورة بطيب الهواء وح�سنه ،ما عدا اجلهة الو�سطى منها؛ ف�إنه
يوجد فيها م�ستنقعات ت�سمى بونتني ،يحدث منها كل �سنة �أمرا�ض عامة .و�أر�ضها
وخ�صو�صا عمل اللومبارديا ،الذي ينتج فيه
تختلف ،لكنها يف الغالب خ�صبة،
ً
الأرز بكرثة و�سائر �أنواع احلبوب ،وعمل نابلي ،الذي زيته وخمره وبردقانه لها
�صيت عظيم يف �أوروبا.
ويف الأماكن اجلنوبية املتطرفة ُيزرع القطن والق�صب احللو ،ودود احلرير
وافرا.
والنحل يعطيان من ثمرهما ً
مقدارا ً
وحيوانها كحيوان �سائر �أوروبا ما عدا اجلامو�س الذي �صار مت�أ ّن ً�سا ،ونوع
خروف يوجد بجزيرة �سردانية.
وتوجد بها احليوانات ذوات ال�سموم بكرثة ،ويف �شطوطها حوت كثري لذيذ.
وغنى �إيطاليا الأر�ضي من �أنواع الأحجار الثمينة �أكرث من املعادن ،وهو
ركن مهم؛ ف�إنه يوجد بها �أنواع الربفري والرخام واملرمر ،بجبال الألب والأبنني
وبكرارة وفلترية ،والرخام املركَّ ب من �ألوان كثرية ،يف �ستات�سيمة ،والرخام الأ�سود
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يف بي�ستويا والرخام الأخ�ضر يف براتو ،وحجر فلوران�سة الذي بعد �صقل بالطه
تظهر فيه �أ�شكال ديار خربة و�أ�شجار ،واحلجر الذي بعد حرقه يتكون منه ما
يعرف بف�سفور بولونيا ،الذي يلمع يف الظالم ،واليماين ببارمة وغريها من �أعمال
الطو�سكانة وفي�شن�سة و�سيينة والبييمونت وجبل الفيزوف.
ي�سريا من الذهب ،وقناطري
و�أما مقاطع �صقلية و�سردانية ف�إنها تعطي ً
جانبا ً
قليلة من الف�ضة ،و�ألوف قناطري من الر�صا�ص ،وخم�سمائة �أو �ستمائة �ألف قنطار
من احلديد.
أي�ضا ب�إيطاليا مقاطع زئبق ونحا�س ،وتوتيا وكربيت ،و�شب وملح،
وتوجد � ً
وبع�ض عيون معدنية م�شهورة ك�شهرة عيون �أملانيا.
وي�صنع بها الأقم�شة احلريرية وال�صوف ،والربجنق والدويدة ،وغريها من �أنواع
العجني ،واملرايا ،والربانيط ،وغري ذلك .ولها �صنائع خا�صة بها تتقنها ،كالفرفوري
والفخار الفائق ،و�آالت الطرب ،و�أوتارها ،و�أمور ال�سعف والتنب املن�سوبة لها.
كثريا متجر �إيطاليا البحري منذ كُ �شفت �أمريكا ور�أ�س الرجاء
وقد قل ً
ال�صالح.
ومدنها امل�شهورة بالتجارة البندقية و�آنكوانة ،وغرنة وجنوة.
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أي�ضا ،لكن باجتماع �إيطاليا يف مملكة واحدة
والتجارة الداخلية غري نامية � ً
�ستزول جميع املوانع التي كانت ُم َع ِّط َل ًة للمتجر املذكور .وقد بلغت قيمة متجرها
يف �سنة �أربع و�ستني وثمامنائة و�ألف� ،أل ًفا ومائتني و�أربعني مليونًا وت�سعمائة و�سبعني
�أل ًفا وت�سعمائة وت�سعة وع�شرين ً
فرنكا ،اخلارج منها �أربعمائة وخم�سة ماليني
وثمانية وخم�سون �أل ًفا وثمامنائة و�سبعة وثمانون ً
فرنكا.
وعدد املراكب الداخلة ملرا�سيها واخلارجة منها �سنة �أربع و�ستني وثمامنائة
و�ألف ،مائتان وواحد وثالثون �أل ًفا وت�سعمائة و�سبعة ،اخلارج منها مائة وخم�سة
ع�شر �أل ًفا و�أربعمائة وخم�سة و�أربعون .حممول جميعها من الطونالتات �ستة ع�شر
مليونًا و�سبعمائة و�ستة و�ستون �أل ًفا ومائتان و�أربعة و�ستون .وال�سبب يف كرثة مراكب
هذه الدولة مع �أن متجرها �أقل بكثري من متجر فرن�سا ،التي ال يدخلها من املراكب
ما يدخل �إيطاليا ،هو �أن غالب هذه �شطوط ،فيدخلها قا�صدها وغري قا�صدها من
املراكب اجلائلة يف البحر الرومي وبحر البنادقة ،بل ميكن دخول املركب الواحد
عدة ٍ
مرا�س من مرا�سيها ،ونظري هذا ال�سبب يوجد يف بع�ض املمالك كالدمنارك.
وعمل الطرق احلديدية ابتدى ت�سهيله.
ويوجد يف جميع �أعمال �إيطاليا قمرات متجرية ،والبانكات �أخذت الآن
يف التكاثر.
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مقرا لل�صنائع امل�ستظرفة� ،أعني الت�صوير
وبقيت �إيطاليا مدة من الزمان ًّ
ال�س َّواحون()1؛ لكرثة الأبنية الهائلة بها.
والنق�ش ،ويرغب يف انتيابها ً
كثريا َّ
وخرج منها رجال معتربون يف جميع الأمور ال يتي�سر ت�سمية جميعهم؛
لكرثة عددهم ،فلنكتف من ال�شعراء الأقدمني بدانتي وبرتاركا ،و�أريو�ستو وتا�سو،
ومت�ستازيو و�ألفياري .ومن امل�ؤلفني املهرة ببوكات�شو وغويت�شرديني ،ودافيال .ومن
�أهل ال�سيا�سة مبكايافلي وفيكو .وبكاريا وفيلنجياري .ومن امل�صورين برفاييل
وليوناردو دافين�شي وتيت�سيانو وتينتوريل ،وكوريجيو وكارات�شو ،و�سالفتور روزا.
ومن النقا�شني ا ُحلذَّ اق مبيكيالجنلو وكانوفا .ومن امل�ؤلفني يف املو�سيقى ببوربرة
وبرغوليزي ،ومن الفلكيني بغليالو وتوري�شلي وفولطة ،ومن البابوات بغريغوريو�س
ال�سابع و�سي�ستو اخلام�س وليون العا�شر .والقرن ال�ساد�س ع�شر الذي وجد فيه
كثري من ه�ؤالء املهرة ُي�سمى قرن ليون العا�شر ،وهو معدود من الأربعة القرون
امل�شهورة بالعلوم.

( )1ال�سواحون :ال�سياح( .م).

الف�صل الرابع
يف الكالم على قوانني دولة �إيطاليا

اعلم �أن امللك �شارل �ألربت �صاحب مملكة ال�صاردو هو الذي �أعطى
القانون اجلاري به عملهم اليوم ،مبن�شوره امل�ؤرخ بالرابع من مار�س �سنة ٍ
ثمان
و�أربعني وثمامنائة و�ألف ،املُ َت َ�ض ِّمن �أن من حقوق امللك تنفيذ القوانني ،والإمرة
على الع�ساكر الربية والبحرية ،وعقد احلرب وال�صلح ،و�شروط املعاهدة والتجارة.
نق�صا من حدود اململكة فال
ولكن �إذا كان يف ذلك ما يوجب زيادة م�صاريف �أو ً
بد من عر�ضه على موافقة جمل�س نواب العامة.
ومن حقوقه ن�صب الوزراء وتعيني جميع الوظائف ،وت�أخري من مل تكن
وظيفته عمرية متى �شاء ،وتعيني وقت اجتماع املجل�س الأعلى وجمل�س النواب،
وتعطيل الثاين �إن اقت�ضى احلال ذلك ،ب�شرط �أن يطلب من الأهايل انتخاب
جمل�س جديد يف مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر ،وعر�ض ما ي�ستحدثه من القوانني
على املجال�س امل�شار �إليها ،ثم �إم�ضا�ؤها بعد موافقتهم عليها ،و�إ�صدار الأوامر
بتنفيذ القوانني ،والعفو عمن �شاء من �أهل اجلرائم.
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وهذه الأمور و�إن كانت كلها من حقوق امللك ف�إنها متوقفة على �إجازة
الوزراء؛ ملا عليهم من امل�س�ؤولية للمجل�سني املذكورين عن ت�صرفات الدولة ،حتى
�إنه ال ي�سعهم البقاء يف الوزارة �إذا مل يكن ر�أي الغالب من املجل�سني مواف ًقا
ل�سيا�ستهم كما تقدم يف الدولة الأنكليزية.

الف�صل اخلام�س
يف بيان حقوق الأهايل

فمنها امل�ساواة يف احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وامل�ساواة لدى احلكم ،واحلرية
ال�شخ�صية ،واحرتام الأمالك ،وحرية املطابع واالجتماعات العمومية للمفاو�ضة
يف م�صالح الأهايل ،وعر�ض كل �أحد ما يظهر له من ال�شكايات على املجل�سني
املذكورين.

الف�صل ال�ساد�س
يف بيان جمال�س اململكة

املجل�س الأعلى امل�سمى بال�سناتو يرتكب من �أع�ضاء ،ينتخبهم امللك من
�أعيان املتوظفني ،ومن كرباء الكني�سة ،ومن جنباء �أهل اململكة .ومن حقوق �أمراء
العائلة امللكية �أن من بلغ منهم ِ�س ُّنه �إحدى وع�شرين �سنة يدخل يف زمرة هذا
خم�سا وع�شرين �سنة.
املجل�س ،ولكن ال يكون له �صوت فيه �إال �إذا بلغ ً
وع�ضوية هذا املجل�س ُع ْمر َِّية ،وعدده غري حم�صور� ،إال �أن به اليوم مائتني
ع�ضوا .ومن �أعماله الت�أمل يف �سرية الدولة ،واملفاو�ضة فيها عل ًنا ،ثم
وثالثة وثمانني ً
االقرتاع على القوانني التي تعر�ض عليه من الأع�ضاء �أو من امللك ،ومنها الت�أمل
واحلكم فيما ي�صدر من الوزراء من املخالفات التي ُي ّدعى بها عليهم من جمل�س
نواب العامة ،وفيما ي�صدر من اجلنايات ال�سيا�سية املتعلقة بالدولة �أو بخ�صو�ص
ذات امللك.

الف�صل ال�سابع
يف بيان جمل�س ن َّواب العا َّمة

جمل�س نواب العامة يرتكب من �أع�ضاء عددهم اليوم �أربعمائة واثنان
و�أربعون ،ممن ال يكون عمره �أقل من ثالثني �سنة ،مبراعاة �أن على كل خم�سة
نف�سا وكي ًال واح ًدا ملدة خم�سة �أعوام .وال يكون يف هذا املجل�س من
وثالثني ً
متوظفي ال�سيا�سة والع�سكر من له مرتب من الدولة �إال �إذا كان ذلك يف مقدار
خم�س الأع�ضاء فال ي�ضر وجوده.
املنتخب (بالفتح)
و�أع�ضاء هذا املجل�س ينتخبهم الأهايل ،لكن ي�شرتط يف َ
�أن يكون من �أهل اململكة ،وممن يت�صرف يف حقوقه ال�شخ�صية وال�سيا�سية ،و�أن
يبلغ عمره ثالثني �سنة .كما ي�شرتط يف ِ
املنتخب (بالك�سر) �أن يكون من �أهل
خم�سا وع�شرين �سنة ،و�أن
اململكة من�ش�أً �أو دخو ًال يف اجلن�سية ،و�أن يبلغ عمره ً
يعرف القراءة والكتابة ،و�أن ي�ؤدي على �أمالكه �أربعني ً
فرنكا يف ال�سنة� ،أو يدفعها
كراء عن حمل خدمة �صناعته� ،إال �إذا كان من �أع�ضاء جمال�س العلوم �أو املتجر،
�أو املدر�سني للعلوم واملعارف و�أرباب الوظائف ال�سيا�سية والع�سكرية ،ونيا�شني
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االفتخار و�سما�سرة املتجر ،والتالمذة امل�شهود لهم باملعرفة؛ فجميع ه�ؤالء ال ُيعترب
يف ت�أهلهم لالنتخاب ذلك الأداء ال�سنوي.
ومن �أعمال جمل�س النواب املفاو�ضة واالقرتاع عل ًنا على جميع القوانني
املعرو�ضة من الدولة �أو الأع�ضاء.
ومن حقوقه اخلا�صة تعيني م�صاريف الدولة ،ومقدار الأداء الذي يوظف
على الأهايل ،والت�أمل يف �سرية الدولة يف الأمور الداخلية واخلارجية ،و�س�ؤال
الوزراء عنها ،و�إقامة الدعوى على �أحدهم �أو جميعهم باخليانة ،وتن�شر النازلة لدى
املجل�س الأعلى.
مركبا
�أما رئي�س جمل�س النواب فينتخبه �أع�ضا�ؤه .ثم �إن للدولة ً
جمل�سا ً
من �أع�ضاء ينتخبهم امللك من �أعيان املتوظفني ،م�أموريته �إعطاء الر�أي يف النوازل
التي تعر�ض عليه من الوزراء ،وف�صل النوازل التي تقع بني املتوظفني فيما يتعلق
بامل�أمورية ،وله تهذيب القوانني ،ونحو ذلك من امل�صالح امل�شار �إليها يف الكالم
على الدول املتقدمة.

الف�صل الثامن
يف �أحوال الوزراء

�إدارة هاته اململكة حتت نظارة ت�سعة وزراء ،يت�صرفون عن �أمر امللك مبقت�ضى
القانون ،و ُي�س�ألون يف ت�صرفاتهم للأمة ،ويجتمعون للنظر يف امل�صالح حتت رئا�سة
امللك �أو نائبه ،وي�سمى حمل اجتماعهم جمل�س الوزراء.

الف�صل التا�سع
يف �أحكام ا ِلإ َياالت

تنق�سم هذه اململكة �إىل ت�سع وخم�سني �إيالة ،وتنق�سم الإياالت �إىل �أوطان
كبار ،ثم هذه �إىل �أوطان �صغار.
ففي كل �إيالة ٍ
وال من طرف الدولة ،يف �صحبته جمل�س ُم َركَّ ٌب من �أع�ضاء
ينتخبهم امللكُ ،م َكلَّف ب�إم�ضاء �أوامر الدولة ،والنظر يف عموم م�صالح الإياالت،
وغري ذلك مما ل�سائر الوالة.
مركبا من �أع�ضاء ينتخبهم �أهل الإيالة ملدة
كما �أن يف كل �إيالة ً
جمل�سا ً
ع�ضوا ،يف الإيالة التي �سكانها �أكرث من
خم�سة �أعوام ،يكون عددهم �ستني ً
�ستمائة �ألف وخم�سني فيما دون ذلك� ،إىل �أربعمائة �ألف و�أربعني فيما دون ذلك،
�إىل مائتي �ألف وع�شرين يف بقية الإياالت امل�سكونة ب�أقل من مائتي �ألف.
ويف كل �سنة يبدل اخلم�س من املجال�س املذكورة بالقرعة يف اخلم�سة
الأعوام الأوىل ،ثم ي�صري التبديل بالأقدمية.
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وجتتمع هاته املجال�س �أول يوم اثنني من �شهر �إ�شتمرب من كل �سنة �إىل متام
املدة الالزمة .وخدمتهم تعيني املبالغ الالزمة مل�صالح �إيالتهم ،كتمهيد الطرقات،
وبناء القناطر واملار�ستانات واملكاتب ،ونحو ذلك.
وت�ؤخذ املبالغ املُ�شار �إليها من دخل الأمالك املوقوفة على م�صالح الإيالة،
و�إذا مل َي ِف الدخل املذكور يوزعون املقدار الناق�ص على الأهايل ،بزيادة جزء
على املطلوب من كل �شخ�ص ،و�إدارة �صرف ما ذكر يف امل�صالح امل�شار �إليها يف
ُعهدة وكالء الإيالة املنتخبني ملجل�س النواب.
ومن م�أمورية هاته املجال�س ال ِّنظَ ارة العا ّمة على �إدارة املكلَّفني بديار
املعينة للفقراء ،و�إعطاء الر�أي يف تغيري حدود الإياالت؛ حيث يقت�ضي
ال�صدقات َّ
احلال �إ�ضافة �شيء من بع�ضها البع�ض وفيما يجب �إحداثه من القناطر التي يدفع
املارون عليها �شي ًئا معي ًنا ،ويف تعيني الأماكن املنا�سبة لرت�سيم الأ�سواق وجمامع
ُّ
الدواب وال�سلع املعرو�ضة للبيع ،ويف حترير الرتاتيب املحرتمة ،وغري ذلك من
م�صالح �إيالتهم.

الف�صل العا�شر
يف نواب ُح َّكام ا ِلإ َياالت

ت�صرف املجل�س
يف كلّ من �أوطان الإيالة الكبار نائب ،م�أموريته الت�أمل يف ّ
البلدي :هل هو موافق للقوانني �أم ال ،وله يف غري احلالة ال�ضرورية تعطيل نفوذ
ر�أيهم ،ويبادر بعر�ضه على وايل الإيالة الذي له �إبطاله مبوجب القانون.
كما يوجد يف كل من الأوطان املذكورة م�أمور من طرف الدولة ،مكلف
بحفظ راحة ال�سكان ،وم�أمور �آخر ُم َكلَّف بالنظر يف �أخذ الع�سكر.

الف�صل احلادي ع�شر
ال�صغار
يف ُح َّكام املراكز ِّ

يف كل مركز من مراكز الأوطان ال�صغار م�أمور ،مكلف من طرف الدولة
بالنظر يف بقاء راحة ال�سكان الذي هو من واجبات حاكم البلد.

الف�صل الثاين ع�شر
يف املجال�س البلدية

ع�ضوا يف البلدان التي يبلغ
يف كلّ بلد جمل�س بلدي ،يرتكب من �ستني ً
�سكانها �ستني �ألف نف�س ،ومن �أربعني يف امل�سكونة مبا دون ذلك �إىل الثالثني �أل ًفا،
ع�ضوا فيما دون
ع�ضوا فيما دون ذلك �إىل ع�شرة �آالف ،ومن ع�شرين ً
ومن ثالثني ً
ذلك ملدة خم�سة �أعوام.
و ُي َب َّد ُل ا ُخل ْم ُ�س يف كل �سنة كما تقدم ،وكلهم حتت رئا�سة م�شايخ البلدان.
و�شروط انتخابهم ك�شروط انتخاب جمل�س النواب ،غري �أنه يف اعتبار ال�سن فيمن
لهم الكلمة يف االنتخاب يبد�أ مبن بلغ عمره �إحدى وع�شرين �سنة.
ويف اعتبار الأداء يبد�أ مبن ي�ؤدي خم�سة وع�شرين ً
فرنكا يف البلدان الكبار،
ويف التي دونها يبد�أ مبن ي�ؤدي ع�شرين ً
فرنكا ،وهكذا �إىل من ي�ؤدي خم�سة.
وجتتمع هاته املجال�س مرتني يف ال�سنة ربي ًعا وخري ًفا لتمام اخلدمة.
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وقد يجتمعون لن�صب املتوظفني وت�أخريهم عن املبا�شرة ،ولهم التفاو�ض
واالنف�صال يف �إدارة م�صالح بلدهم ،وال�صدقات ،ومكاتب التعليم ،والتنظيف،
والنظارة على ال�ضبطية ،وترتيب قب�ض املبالغ املعينة للبلدة وتعيني ما يكفي منها
مل�صاحلها ،وغري ذلك مما ملثلها يف املمالك الأخرى.

الف�صل الثالث ع�شر
يف �إدارة م�صالح البلدان

جمعية مركبة من �أع�ضاء ،يعينهم املجل�س البلدي حتت رئا�سة
يف كل بلد َّ
يعينه املجل�س مل�صالح البلد ،و�أع�ضاء هاته
م�شايخ بلدهم ،مكلفون مببا�شرة �إدارة ما ّ
اجلمعية �ستة يف البلد امل�سكون بثالثني �ألف نف�س ،و�أربعة يف امل�سكون مبا دون
ذلك.

الف�صل الرابع ع�شر
يف تعطيل املجال�س

للملك تعطيل خدمة جمال�س الإياالت ،واملجال�س البلدية؛ لأ�سباب
�سيا�سية ،ب�شرط �أن يطلب من الأهايل �أن ينتخبوا جمال�س جديدة يف مدة غايتها
ثالثة �أ�شهر .ويف تلك املدة يكلف بع�ض م�أموري الدولة ب�إجراء امل�صالح املكلفة
بها املجال�س املذكورة ،و�إذا رفع للملك �شكاية من �سرية الوالة� ،أو بع�ض �أع�ضاء
جمل�س النواب املكلفني ب�إدارة م�صالح الإيالة ،فعلى امللك عر�ض ذلك على
جمل�س الدولة.

الف�صل اخلام�س ع�شر
يف بيان جمال�س احلكم

اعلم �أن الدولة الطليانية هي اليوم عبارة عن جمموع دول �إيطالية ودولة
ال�صاردو ،كما تقدم؛ ولقرب مدة احتاد الدول املذكورة مل جتد الدولة ف�سحة
لرتتيب جمال�س احلكم على منط واحد؛ ولذلك مل يتي�سر لنا بيان عدد املجال�س،
لكن نقول على الإجمال �إن الأحكام ب�إيطاليا من�سوجة على منوال �أحكام
املمالك الأوروبية ،وذوات الكون�ستيتو�سيون كفرن�سا و�أنكلرتة ،بحيث �إن بها
جمال�س جنايات تف�صل نوازلها مبح�ضر اجلوري ،وجمال�س عرفية ،وجمال�س �صلح،
وجمال�س حتقيق ،و�أربعة جمال�س عليا.

الف�صل ال�ساد�س ع�شر
يف بيان مكاتب العلوم

تقدم عند الكالم على الرتاتيب الفرن�ساوية ،من انق�سام
اعتما ًدا على ما َّ
املكاتب �إىل ثالث مراتب ،ينبغي �أن نقت�صر هنا على بيان عدد املكاتب وما بها من
التالمذة ،مبقت�ضى ما ُح ِّرر يف �سنة �إحدى و�ستني وثمامنائة و�ألف ،فمكاتب املرتبة
الأوىل �أحد وثالثون �أل ًفا وثمامنائة ،بها من التالميذ مليون ومائة وثمانية و�سبعون
�أل ًفا و�سبعمائة وثالثة و�أربعون ،ومكاتب املرتبة الثانية �ألف و�ستة وت�سعون ،بها من
التالميذ ت�سعة و�أربعون �أل ًفا ومائة وخم�سة وثمانون .ومكاتب املرتبة الثالثة  -وهي
العليا  -ت�سعة ع�شر ،بها ت�سعة �آالف وخم�سمائة و�ستة وثمانون.
مكتبا،
و�أما البندقية ،ففيها من املرتبة الأوىل �ألفان ومائة و�ستة وع�شرون ً
بها من التالمذة مائة و�سبعة وع�شرون �أل ًفا ومائة و�سبعة ع�شر .ومن الثانية �أربعة
وثالثون ،بها من التالمذة �أربعة �آالف و�ستمائة و�سبعة ع�شر .ومن الثالثة مكتب
واحد ،به من التالمذة �ألف وثالثمائة وواحد وثمانون.
وفوق املراتب الثالث مكتب �أعلى لتحرير العلوم.
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وللمملكة مكاتب خم�صو�صة بالعلوم الع�سكرية ،وال�صنائع ،والفالحة،
و�إدارتها حتت نظر وزير العلوم ،وجمل�س معه ،وم�صاريف املرتبة الثالثة ،ومائة
وثالثة وع�شرين من الثانية ،و�سائر املكاتب الع�سكرية على الدولة ،وباقيها على
الإياالت والبلدان.

الف�صل ال�سابع ع�شر
يف قوة �إيطاليا املالية والع�سكرية ,الربية والبحرية

القوة املالية

 جملة دخل الدولة ال�سنوي ً 614,811,652تقريبا.
فرنكا ً
 جملة خرجها ال�سنوي ً 935,386,425أي�ضا.
تقريبا � ً
فرنكا ً
 ً 3,103,150,979الدين الذي كان عليها يف �سنة .1863
فرنكا جملة َّ
القوة الع�سكرية الربية يف �سنة 1866

وقت احلرب

وقلت ال�صلح

153

153

210

210

272,175

138,735

18,373

17,895

21,792

21,792

30,032

18,926

16,990

7,424

6,175

3,183

�أ�صناف الع�ساكر

�أمراء اجلي�ش من �أمري لواء فما فوق
�إتا ماجور �أي �أركان احلرب
بال�ضباط �إىل الأمري �آالي
تري�س َّ
خيالة
َّ
خيالة
�ضبطية ّ
جاندارم وهم ّ
طوبجية
مهند�سون وع�سكر لرفع الأثقال
املكلفون ب ب�إدارة اجلي�ش

510
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وقلت ال�صلح

�أ�صناف الع�ساكر

�ضباط وع�سكر مقيمون باحل�صون
ع�سكر ّيداك

13,900

115,000
494,800
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بحرية

جملة املراكب مراكب
ومدافعها  1321قالع فابورات فابورات ُم َد َّر َعة

فابورات بها قوة خيل 30210

2

�أمرياالت
في�ش �أمريال يف مقام
�أمري �أمراء

10

كنرت �أمريال يف مقام �أمري
لواء
قبطانات �أجفان
قبطانات فراقط
ف�سياالت من الرتبة
الأوىل والثانية
ف�سياالت �صغار
بحرية
�صنائعية
معد للبحر
ع�سكر ّ
فراقط منها واحدة
()1
بال�شبور

3

22
36
150
150
11193
660
5850
14

( )1ال�شبور :البوق �أو �صفارة الإنذار( .م).

14

�أ�صناف البحرية
واملراكب
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جملة املراكب مراكب
ومدافعها  1321قالع فابورات فابورات ُم َد َّر َعة

فابورات بها قوة خيل 30210

2

2

6

6

2

2

2

2

9

9
2

22
5
11

11

31

8
104

بحرية

23
10

�أ�صناف البحرية
واملراكب

قرابط
كوننيار
بطرية عوامة
�أجفان
فراقط
قرابط
كوننيار
�أبركة
حلمل الأثقال

20
5

511

24

70

اجلملة

18076
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مراكب

طونالتة
669,516

16,398

16,887

50
686,403

16,448

�أنواع املراكب

مراكب قالع
فابورات
اجلملة

الباب التا�سع

يف الكالم على مملكة �إ�سبانيا
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخها

هاته اململكة كانت يف القدمي قبل امليالد تابعة لدولة اليونان.
ثم ا�ستوىل عليها القرطاجنيون.
ثم يف �سنة ثالث وثالثني ومائة قبل امليالد ا�ستوىل عليها الرومانيون،
و�صارت من املمالك التابعة لهم ،وبقيت ب�أيديهم نحو خم�سة قرون.
ثم ا�ستولت عليها الأ َّمة امل�سماة فيزيغوت من �أهل ال�شمال ،وا�ستوطنتها
�إىل �سنة ع�شر و�سبعمائة م�سيحية.
وا�س َت ْف َحل ُملْكهم فيها ،وات�سع نطاقه
ثم دخلها الإ�سالم بفتح العرب لهاْ ،
خ�صو�صا
�إىل �أن بلغ من ال�شهرة والتقدم يف التمدن والعلوم واملعارف وال�صنائع،
ً
علم الفالحة الذي اتخذته الإفرجن قدوة �إىل يومنا هذا ،ما هو معروف.
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ثم انق�سم ملكها �إىل ملوك طوائف ،و�صار امللك يخرج من �أيديهم ب�سبب
ذلك �شي ًئا ف�شي ًئا ،كما هو م�شهور يف كتب التواريخ الإ�سالمية� ،إىل �سنة اثنتني
وت�سعني و�أربعمائة و�ألف ،وفيها انقر�ض ُملك الإ�سالم من �إ�سبانيا ر� ًأ�سا.
وا�ستوىل فردناند ملك �إ�سبانيا على غرناطة ،وهي �آخر ممالك الإ�سالم بها.
ودام امللك يف ذرية فردناند املذكور �إىل �سنة �سبعمائة و�ألف ،فانقر�ضت.
وطلب الإ�سبنيوليون فليب اخلام�س حفيد ملك فرن�سا �أن يتوىل �أمرهم،
فتواله بعد حروب م�شهورة بني فرن�سا وبقية دول �أوروبا الذين �أرادوا منعه من
الوالية عليها ،ودام املُلك يف ذريته �إىل �سنة ثمان وثمامنائة و�ألف ،وفيها وقعت
بني ملكها و�شارل الرابع من العائلة املذكورة ،وبني ابنه فردناند ال�سابع منازعة ،يف
حكاية م�شهورة اغتنم فر�صتها نابليون الأولّ ،
فافتك املُلك من �أيديهم ،وقدم � ًأخا
له ،وبقي يف يده �إىل �سنة �أربع ع�شرة وثمامنائة و�ألف.
ثم رجع ُم ُلكها لذرية فليب اخلام�س بوالية فردناند املذكور ،وال زال املُلك
يف �أيديهم �إىل يومنا هذا.

الف�صل الثاين
يف ملوك �إ�سبانيا وتواريخ واليتهم

�سنة
1479
1516
1556
1598
1621
1665
1700
1724
1724
1746
1759
1788
1808
1813
1833
1843

من عائلة �آرغون
فردناند اخلام�س مع زوجته �إيزابيال �صاحبة ق�سطيلية من عائلة النم�سة
�شارل الأول الذي تلقب فيما بعد ب�شارل اخلام�س
فليب الثاين
فليب الثالث
فليب الرابع
�شارل الثاين
من عائلة بوربون الفرن�ساوية
فليب اخلام�س
لويز الأول
فليب اخلام�س والية ثانية
فردناند ال�ساد�س
�شارل الثالث
�شارل الرابع
جوازاف بونابارت
فردناند ال�سابع
�إيزابيال الثانية مع �أمها مارية كري�ستينا
ثم وحدها �إىل الآن

الف�صل الثالث
يف و�صف اململكة

اعلم �أن هاته اململكة من املمالك الأوروباوية اجلنوبية الغربية ،ومقرها بني
�ست وثالثني درجة ودقيقة واحدة ،وثالث و�أربعني درجة و�إحدى وخم�سني
دقيقة من العر�ض ال�شمايل ،وبني الدرجة الأوىل من الطول ال�شرقي واحلادية
ع�شرة و�سبع وثالثني دقيقة من الطول الغربيَ .وي ُح ُّدها يف ال�شمال البحر املحيط،
واجلبال الفا�صلة بينها وبني فرن�سا ،ويف اجلنوب بوغاز جبل طارق ،ويف الغرب
مملكة الربتوغال ،ويف ال�شرق البحر الأبي�ض.
وعر�ضا
وم�ساحتها طو ًال من ال�شمال �إىل اجلنوب �ألف ومائة كيلو ميرتً ،
من الغرب �إىل ال�شرق �ستمائة كيلو ميرت ،ودائرتها ثالثة �آالف وت�سعمائة و�أربعة
و�سبعون كيلو مي ًرتا منها �ألفان و�سبعمائة كيلو ميرت �شطوط.
وم�ساحة �أر�ضها خم�سمائة �ألف وت�سعة و�أربعون �أل ًفا ومائتان وثالثة و�أربعون
كيلو مي ًرتا مرب ًعا ما عدا جزر الباليار.
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وهي ذات جبال و�أودية ،فيها من اجلبال الكبار �ستة ،ومن الأودية العظام
خم�سة ،ومن ال�صغار �أربعة.
وعدد �سكانها بلغ يف �سنة �سبع وخم�سني وثمامنائة و�ألف خم�سة ع�شر
نف�سا ،وكلهم على املذهب
مليونًا و�أربعمائة وخم�سني �أل ًفا وخم�سمائة و�أربع ع�شرة ً
الكاتوليكي.
ولها م�ستعمرات يف �أمريكا ،يبلغ عدد �سكانها �أربعة ماليني و�أربعة و�ستني
نف�سا.
�أل ًفا و�أربع وع�شرين ً
ولها يف �إفريقيا و�آ�سيا والأوقيانو�س م�ستعمرات ،يبلغ عدد �سكانها �أربعة
نف�سا.
ماليني و�سبعمائة و�ستة و�أربعني �أل ًفا ومائتني وثال ًثا وثالثني ً
تقدم يف العلوم واملعارف ،وفيها من املكاتب من الطبقة الأوىل ثالثة
ولها ُّ
مكتبا ،ومن الثالثة اثنا ع�شر
وخم�سون �ألف مكتب ،ومن الثانية �ستة وخم�سون ً
مكتبا .ولها مكاتب �أخرى لتدري�س املنتهي من التالمذة يف املكاتب املتقدمة؛
ً
ليخرج منها املدر�سون بتلك املكاتب ،وتوجد مكاتب �أخرى كمكتب مهند�سي
الطرقات وبناء القناطر ،ونحوها من امل�صالح العامة ،وكمكتب ا�ستخراج املعادن،
ومكتب الفالحة ،ومكتب ال�صنائع ،ومكتب املو�سيقى والنحت و�صناعة الدهن،
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ومكتب ال�شهود ،ومكتب املتجر الربي والبحري ،ومكتب البيطرة ،ومكتب
�صناعة املاكينات.
ومن نباتاتها القمح وال�شعري ،والأرز والقطاين ،والزيتون والزعفران ،والقطن
والق َّنب ،والعنب والربدقان ،والر َّمان ،وغري ذلك من الفواكه والثمار.
وفيها معادن كثرية ،كمعدن الزمرد ،ونحوه من الأحجار الثمينة ،ومعدن
النحا�س والر�صا�ص ،والزئبق والتوتيا ،والفحم احلجري والكربيت ،واحلديد
وامللح ،وغري ذلك.
و�أنعامها كثرية ،ومن �أ�شهرها الغنم ذو ال�صوف اجليد ال�شهري ،ومن �صنائعها
�أقم�شة احلرير والكتان ،والقطن والكاغد ،وال�صابون واجللد ،والأ�سلحة ،وهي يف
خ�صو�صا بلدة طليطلة ،وال�صياغة ،ونحو ذلك.
جودة �صناعتها م�شهورة،
ً
ولها جتارة وا�سعة ،بحيث بلغت قيمة اخلارج منها �سنة اثنتني و�ستني
وثمامنائة و�ألف مائتني و�سبعة و�سبعني مليونًا و�ستمائة وثالثة وثالثني �أل ًفا و�سبعة
و�ستني ً
فرنكا ون�ص ًفا ،وقيمة الداخل لها �أربعمائة وت�سعة و�أربعني مليونًا وثمامنائة
وثمانية وع�شرين �أل ًفا ،و�سبعمائة وخم�سة و�سبعني ً
فرنكا وثالثة �أرباع.
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وبلغ عدد املراكب الداخلة براية الإ�سبنيول خم�سة �آالف ومائتني وثمانني
وبراية الأجانب خم�سة �آالف وخم�سمائة و�أربعة ،واخلارجة برايتهم �أربعة �آالف
مركبا.
وثالثمائة و�سبعة ع�شر ،وبراية الأجانب �أربعة �آالف وثمامنائة و�أحد ع�شر ً

الف�صل الرابع
يف تنظيماتها ال�سيا�سية

اعلم �أن الكون�ستيتو�سيون الذي عليه اليوم �سيا�سة هاته اململكة كان
ت�أ�سي�سه يف �سنة خم�سة و�أربعني وثمامنائة و�ألف ،ومن �أ�صوله �أن و�ضع القوانني
اجلديدة ال يكون �إال من املجل�س امل�سمى كورتي�س مبوافقة امللك .وهذا املجل�س
ينق�سم �إىل جمل�س �أعلى وجمل�س وكالء عامة ،فاملجل�س الأعلى هو املُ َركَّ ُب من
�أعيان العائالت الذين لهم احلق يف �أن يكونوا �أع�ضاء فيه بدون والية خا�صة وهم
العائالت ،املتف�ضل عليهم بذلك من امللوك خل�صال �صدرت من �أ�سالفهم ،ومن
�أرباب اخلطط النبيهة املجعولة من حقوقها الع�ضوية فيه مبجرد تقدمهم �إليها ،وهم
كرباء الكني�سة ،ومن �أ�ساقفة ور�ؤ�ساء �أ�ساقفة ،وكرباء الع�ساكر الذين يبلغون رتبة
خا�صة ،ور�ؤ�ساء جمال�س الأحكام من الرتبة العليا ،ومن �أعيان ينتخبهم امللك
بوظيفة عمرية من الأهايل ،باعتبار ال�شروط املقررة يف القانون.
وجمل�س وكالء العامة هو املركَّ ب من �أع�ضاء تنتخبهم الأهايل ممن يدفع
�سنويا مقداره يف الأقل مائة وخم�سون ً
فرنكا ،على ما ال ينقل� ،أو ممن
للدولة �أداء ًّ
له دخل مقداره يف الأقل مائة وخم�سون ً
فرنكا مما ُي ْنقل من الأمالك.
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و ُي ْع َتبرَ ُ يف عددهم �أن يكون لكل خم�سني �ألف نف�س وكيل .وه�ؤالء
الأع�ضاء يتبدلون يف كل خم�سة �أعوام ،و�شرط املنتخبني لهم �أن يكونوا ممن يدفع
�أداء للدولة مائة فرنك يف كل �سنة� ،أو ممن يدفع خم�سني ً
فرنكا �إن كان من �أهل
املعارف.
ومن حقوق هذين املجل�سني القرعة واملفاو�ضة يف جميع القوانني اجلديدة،
وتعيني �أ�صول م�صاريف الدولة ودخلها كل �سنة ،و�س�ؤال الوزراء عن ت�صرفات
تقدم �إي�ضاحه يف املمالك
الدولة يف ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية ،وغري ذلك مما َّ
القانونية.
�أما امللك فمن حقوقه تنفيذ القوانني با�سمه ،وعمل احلرب ،وعقد �شرط
ال�صلح واملعاهدة والتجارة ،ون�صب الوزراء ،وانتخاب ر�ؤ�ساء املجل�سني املذكورين،
وغريهم من املتوظفني ،وت�أخري من مل تكن وظيفته م�ؤبدة عن املبا�شرة و�إ�صدار
الأوامر ،يف تعيني �أوقات اجتماع املجال�س ،وتعطيل خدمة جمل�س وكالء العامة
�إن اقت�ضاه احلال ،على �شرط �أن يطلب من الأهايل انتخاب جمل�س جديد يف مدة
نهايتها ثالثة �أ�شهر ،وعر�ض القوانني اجلديدة على موافقة املجال�س .وهذه الأ�صول
و�إن كانت من حقوق امللك لكنها تتوقف على �إجازة الوزراء؛ مل�س�ؤوليتهم عن
ت�صرفات الدولة.
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قلت :لكن العمل بهاته القوانني يف هذه اململكة مل ينجح مثل ما جنح
يف غريها من املمالك الأوروباوية؛ لدوام احلروب الداخلية فيها بني الأحزاب،
وب�سببه تغتنم الدولة اال�ستبداد يف كثري من الأحوال بقدر ما تنتهز من الفر�صة.
وللدولة جمل�س �آخر غري املجل�سني املذكورينُ ،م َركَّ ٌب من �أع�ضاء ينتخبهم
امللك ،وم�أموريته تهذيب ما ُي َرا ُد عر�ضه من القوانني اجلديدة على املجال�س
املذكورة وتراتيب �إدارة اململكة ،وف�صل النوازل الواقعة بني املتوظفني� ،أو بينهم
وبني غريهم ،فيما يتعلق بامل�أمورية ،ويعطي الر�أي يف النوازل املهمة التي تعر�ض
أي�ضا م�أموريته الت�أمل فيما تنمو به املتاجر وتعظم
عليه من الوزراء .وجمل�س �آخر � ً
به ال�صنائع جودة و�إتقانًا.

الف�صل اخلام�س
يف �إدارة اململكة

�إدارتها مق�سومة بني ثمانية وزراء ،يبا�شرونها على نظر رئي�سهم ،الذي هو
الوزير الأ ّول ،ويجتمعون حتت رئا�سة امللك �أو من ينوبه يف ذلك للنظر يف امل�صالح،
وي�سمى جمعهم جمل�س الوزراء.
وتنق�سم اململكة �إىل ت�سعة و�أربعني �إيالة ،ويف كل �إيالة ٍ
وال مكلف بتنفيذ
�أوامر الدولة املتعلقة مب�صاحلها و�إدارتها .وينظر يف م�صالح الإيالة مما على الوالة
النظر فيه ،كما تقدم �إي�ضاح مثله ،ومعه جمل�س م�شورة ُم َركَّ ب من �أع�ضاء ينتخبهم
امللك ،م�أموريته الت�أمل ،واحلكم يف النوازل الواقعة بني امل�أمورين ب�إدارة امل�صالح
العامة ،ومن يتفقون معه على بع�ض ا ِخل َدم العمومية� ،أو بني امل�أمورين ومن َي َّدعي
�ضررا من �سريتهم.
ً
ولكل �إيالة جمل�س ي�سمى جمل�س الإيالة ،مركب من �أع�ضاء تنتخبهم
الأهايل ،حتت رئا�سة رئي�س ينتخبه امللك من الأع�ضاء ،م�أموريته توزيع الأداء
املرتب من جمل�س وكالء العامة على الإيالة بني بلدانها ،وتوزيع الأنف�س املطلوبة
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منها خلدمة الع�سكر ،والنظر فيما حتتاج �إليه الإيالة مما يجب �إحداثه من امل�صالح،
وتعيني املبالغ الواجب �أخذها من الأهايل لق�ضاء تلك امل�صالح ،ونحو ذلك.
ولكل بلدة من بلدان الإيالة جمل�س بلدي ،مركب من �أع�ضاء ينتخبهم
أداء مقداره يف الأقل خم�سون ً
فرنكا يف ال�سنة،
الأهايل الذين يدفعون للدولة � ً
على ما ال ينقل من الأمالك ،وهذا يف البلدان الكبار ،و�أما يف البلدان ال�صغار فال
يعترب �شرط الأداء.
ورئي�س هذا املجل�س هو �شيخ البلد �أو نائبه ،وينتخبهما امللك من �أع�ضائه.
وم�أموريته النظر يف م�صالح البلد ،وحتقيق ح�سابات ال�شيخ ونائبه املكلفني
بق�ضاء تلك امل�صالح ،و�إجراء القرعة يف �أخذ الع�سكر ،و�إعانة املكلفني بخال�ص
املجابي ،وتعيني تراتيب �إدارة �أمالك البلد ،وتق�سيم املياه واملراعي ،وغري ذلك من
م�صالح البلد بني �سكانه.
وللمملكة املذكورة من املجال�س احلكمية �أربعمائة وخم�سة وت�سعون
جمل�سا لف�صل نوازل اجلنايات واملاليات الواقعة بني ال�سكان ،وخم�سة ع�شر
ً
جمل�سا للتحقيق على الأحكام ال�صادرة من املجال�س املذكورة� ،إن طلب املحكوم
ً
عليه ذلك ،وجمل�س �آخر �أعلى ،بحكمه تنتهي جميع النوازل ،كما تقدم نظريه
يف فرن�سا.

الف�صل ال�ساد�س
يف قوة �إ�سبانيا املالية والع�سكرية ,الربية والبحرية

القوة املالية

 بلغ دخل اململكة ال�سنوي يف ً 507,892,250 :1862فرنكا.
 وبلغ خرجها يف ال�سنة املذكورةً 505,283,808 :فرنكا.
الدين يف تلك ال�سنةً 3,568,683,575 :
فرنكا.
 وكان عليها من َّقوتها الع�سكرية الربية يف �سنة 1862

ع�سكر تري�س
خيالة
طوبجية
مهند�سون
�ضبطية خيالة
خيالة جندارمية حلفظ البلد �أي َّ

169,972
16,824
12,626
4,016
12,951
216,389

اجلملة
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قوتها البحرية يف ال�سنة املذكورة
مراكب
قالع

جملة املراكب
ومدافعها 1864

فابورات

جملة
البحرية
1100
189
128
13615
7980

3

2

1

24

3

21

22

4

18
20

20
28

10

15

15

18

17

17

30

30

2

2

4

4

6

60

12

12
189

34

155

23012

�أ�صناف البحرية واملراكب

ف�سياالت كبار و�صغار
املكلفون بالإدارة
مكاجنية
بحريج
ع�سكر بر ُم َع ّد للبحر
�أجفان
فراقط
قرابط
قوليت
حلمل الأثقال
�أبركة و�سكاين
فابورات �صغار
كوننيار
مراكب م�شرفة على التمام
�أجفان حديد بها قوة خيل 100
قرابط
قوليت
�شالوب كوننيار
اجلملة
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القوة البحرية املتجرية
اجلملة

فابورات

مراكب قالع

1438

1395

43

3390

3309

81

4828

4704

املراكب املتجرية

مراكب كبار لل�سفر البعيد
مراكب �صغار لل�سفر القريب
124

اجلملة بها  36744بحرية

الباب العا�شر

يف الكالم على مملكة ال�سويد والنورويج
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخها

اعلم �أن هذه اململكة كانت منق�سمة �إىل عدة ممالك �صغار.
تكون من تلك املمالك دولتان.
ثم يف القرن العا�شر َّ
ويف ابتداء القرن الثاين ع�شر �صارت اململكتان مملكة واحدة.
ويف �سنة ثمانني وثالثمائة و�ألف انتخب �أهلها ملكة الدمنارك والنورويج
أي�ضا ،ومبقت�ضى �شروط انعقدت �سنة �سبع وت�سعني وثالثمائة و�ألف
لتتوىل عليهم � ً
�صارت املمالك الثالث  -وهي امل�سماة ب�إ�سكندنافيا � -أعني مملكة ال�سويد
والنورويج والدمنارك متحدة حتت �إمارة اململكة.
ومن �سنة ٍ
ثمان و�أربعني و�أربعمائة و�ألف �إىل �سنة ع�شرين وخم�سمائة
و�ألف وقعت ثورات عديدة مبملكة ال�سويد؛ لعدم ر�ضاها ب�سلطة الدمنارك عليهم،
�آل الأمر فيها �إىل ا�ستقاللهم حتت �إمارة غو�ستاف فازا� ،سنة ثالث وع�شرين
وخم�سمائة و�ألف ،ويف مدة هاته العائلة متذهب �أهل ال�سويد مبذهب لوتري ،الذي
هو فرع من مذهب الربوت�ستانت.
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أي�ضا من �سنة ثالث وع�شرين وخم�سمائة و�ألف �إىل �سنة �أربع
ويف مدتها � ً
وخم�سني و�ستمائة و�ألف� ،صارت مملكة ال�سويد من �أفخر املمالك املعتربة يف
�أوروبا ،حتى توىل ثالثة من ملوكها على بولونيا ،وتداخلت يف �أحوال �أملانيا مدة
احلروب امل�سماة بحروب الثالثني �سنة تداخ ًال جنحت فيه بانت�صارات عظيمة على
�صدها من دول �أملانيا.
وكانت من الدول ال�شمالية املتحالفة مع فرن�سا ،وات�سعت حدود اململكة
املذكورة ،زيادة على ما �أ�ضاف �إليها امللك �إريك التا�سع يف القرن الثاين ع�شر
من مملكة فينالند ،با�ستيالء امللك غو�ستاف �أدولف على �إياالت ليفونيا و�إينغريا
وكاريليا ،وا�ستيالء امللكة كري�ستينة يف القرن ال�سابع ع�شر على جزء من مملكة
البومرانيا ،و�إياالت برامن وفاردن ،وم�صب وادي الأودر.
ويف �سنة �أربع وخم�سني و�ستمائة و�ألف تنازلت هاته املَ ِلكة عن امللك
لقريبها �شارل العا�شر ،من الفرع امل�سمى بعائلة القنطرتني.
وهذه العائلة التي ملكت من ال�سنة املذكورة �إىل �سنة ع�شرين و�سبعمائة
و�ألف رفعت يف ابتداء �أمرها �ش�أن اململكة ،مبقت�ضى ال�شروط التي عقدها �شارل
احلادي ع�شر �سنة �ستني و�ستمائة و�ألف ،مع دولة بولونيا التي �سلمت حقوقها يف
�إيالتي ليقونيا و�إ�ستونيا لدولة ال�سويد.
ويف ال�سنة املذكورة ت�سلَّم من دولة الدمنارك �إياالت �إ�سكانيا وهاالند
انت�صارا
وبالكنج وبوه�س ،لكن ب�سوء �سرية �شارل الثاين ع�شر الذي كان انت�صر
ً
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عظيما على جيو�ش الرو�سية ،انت�صر عليه بطر�س الكبري ملك الرو�سية يف واقعة
ً
بولتافا �سنة ت�سع و�سبعمائة و�ألف ،و�ضاعت على ال�سويد ممالك معتربة ،مبقت�ضى
ال�شروط التي انعقدت بينها وبني الرو�سية �سنة �إحدى وع�شرين و�سبعمائة و�ألف.
ويف �سنة �إحدى وخم�سني و�سبعمائة و�ألف َت َ�سلْطَ َن على ال�سويد �أدولف
فردريك من عائلة هول�ستني غوتورب و�أجلئ امللك غو�ستاف �أدولف  -وهو الرابع
من العائلة املذكورة � -إىل التنازل عن امللك �سنة ت�سع وثمامنائة و�ألف ،ورجع التاج
لعمه �شارل الثالث ع�شر حل�سن �سريته ،وحيث مل يكن له وارث من عائلته تبنى
املاري�شال الفرن�ساوي برندوت �سنة �إحدى ع�شرة وثمامنائة و�ألف.
ويف �سنة ثالث ع�شرة وثمامنائة و�ألف دخلت دولة ال�سويد مع الدول املُ َت�أَ ِّلبة
على فرن�سا ،و�أ�ضيف لها مملكة النورويج ،حيث �شرطت ذلك يف تداخلها مع
الدول.
ويف �سنة ٍ
ثمان ع�شرة وثمامنائة و�ألف توىل املاري�شال برندوت املُلك بعد
موت �شارل الثالث ع�شر ،با�سم �شارل الرابع ع�شر ،ويف �سنة �أربع و�أربعني وثمامنائة
و�ألف مات �شارل الرابع ع�شر ،وتوىل ابنه �شارل اخلام�س ع�شر ،وهو املتويل الآن.
ويف مدة �شارل الرابع ع�شر وابنه �شارل اخلام�س ع�شر املذكورين ،ارتفع �ش�أن
خ�صو�صا يف فنون العلم واملعارف ،وتهذيب القوانني
مملكة ال�سويد والنورويج،
ً
ال�سيا�سية ،وتنمية الفالحة وال�صنائع.

الف�صل الثاين
يف و�صف مملكة ال�سويد والنورويج

اعلم �أن مملكتي ال�سويد والنورويج حمتويتان على اجلزيرة املت�صلة بالأر�ض
القارة ،امل�سماة بالإ�سكندنافيا ،وموقعهما بني خم�س وخم�سني درجة وثالث
وع�شرين دقيقة و�إحدى و�سبعني درجة وع�شر دقائق من العر�ض ال�شمايل ،وبني
درجتني وخم�سني دقيقة وثمان وع�شرين درجة وخم�س و�أربعني دقيقة من الطول
عر�ضا
ال�شرقي .و�أطول جهاتهما يبلغ �أل ًفا وثمامنائة وثمانني كيلو مي ًرتا و�أ�شدهما ً
يبلغ ثمامنائة وع�شرين كيلو مي ًرتا و�سطحهما يبلغ �سبعمائة و�ستة و�أربعني �أل ًفا
ومائتني وثمانية ع�شر كيلو مي ًرتا مرب ًعا.
ويحد هاته اجلزيرة من ناحية ال�شمال البحر اجلامد القطبي ،وغربًا خليج
ُّ
ال�صوند والكاتغات وال�سكاجر راك والبحر ال�شمايل وبحر الإ�سكندنافيا ،اللذان
هما من �أجزاء البحر املحيط ،وقبلة بحر البلتيك وال�سكاجر راك ،و�شرقًا مملكة
الرو�سية وبحر الرو�سية وبحر البلتيك وخليج بوتنيا.
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وقد بلغ �سكانها �سنة �ستني وثمامنائة و�ألف خم�سة ماليني وخم�سمائة
نف�سا.
وت�سعة وخم�سني �أل ًفا وت�سعمائة وت�س ًعا و�أربعني ً
وهاته الأر�ض املحدودة كائنة بني بحرين ،ومنق�سمة ب�سل�سلة جبال طويلة،
وهي مع ذلك كثرية البحريات وم�ستنقعات املياه والأودية وجماري ال�سيول ،وبها
دخالت كثرية يف البحر.
و�سكانها �أرباب قوة وفطنة ،و�شجاعة ،وخربة ب�أحوال البحر.
وقد كانت اململكتان منف�صلتني عن بع�ضهما مدة مديدة ،والآن اجتمعتا
حتت �سلطنة ملك واحد ،و�إن مل تزاال متغايرتني فلكل منهما ل�سان خمالف
أي�ضا ،وتاريخ كل منهما خمت�ص بها.
لل�سان الأخرى وعوائدها � ً
ولكل منهما ع�سكر م�ستقل بها.
امل�سماة جبال �ألب �إ�سكندنافيا.
والفا�صل بني اململكتني جبال دوفرين َّ
وم�ساحة مملكة ال�سويد وحدها �أربعمائة وت�سعة وثالثون �ألف كيلو ميرت
وثمامنائة وثالثة ع�شر كيلو مي ًرتا مرب ًعا ،وعدد �سكانها �أربعة ماليني وت�سعة و�ستون
جدا،
�أل ًفا وت�سعمائة واثنان .والهواء بغالب �أقطارها طيب ،وال�شتاء بها ياب�س ًّ
جدا مع �شدة احلر،
ويدوم �ستة �أ�شهر ،وال وجود للربيع بها ،ومدة ال�صيف ق�صرية ًّ
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ويف اخلريف يكرث ال�ضباب ،وكلما قربت ناحية ال�شمال ي�شتد الربد وتطول مدة
ال�شتاء.
ف�إن الالبونيا الكائنة يف ق�سم ال�سويد ال تزيد مدة ال�صيف فيها على �ستة
وخم�سني يو ًما ،من الثالث والع�شرين من يونية �إىل ثامن ع�شر �أغ�شت ،ويف بقية
�أيام ال�سنة تكون الأر�ض مغطاة بالثلج وا َجل َمد.
و�أر�ض ال�سويد لي�ست ب�أر�ض خ�صب �إال يف ق�سم الغوتيا منها ،وال ي�صلح
لالزدراع منها �إال مقدار ع�شرة �آالف كيلو ميرت مربع ،وهذا القدر جزء من ثالثة
جزءا من �أر�ضها ،وبقية الأجزاء �أجمات وبحريات وجبال.
و�أربعني ً
ومع ذلك ف�إن �سوق الفالحة بها نافقة ،حتى �إن احلا�صل من قمح �أر�ضها
يبلغ خم�سة ع�شر مليونًا وثالثمائة طن ،ومن البطاطة اثني ع�شر مليونًا و�سبعمائة
�ألف طن ،والطن عبارة عن �ألف كيلو� ،أي �ألفي رطل.
وبها من اخليل �أربعمائة �ألف ،ومن البقر مليونان ،ومن ال�ض�أن مليون ومائة
وخم�سون �أل ًفا ،ومن املعز مائة وخم�سون �أل ًفا ،ومن اخلنازير �أربعمائة و�ستون �أل ًفا.
وبها مقاطع احلديد اجليد امل�شهور ،ومقاطع النحا�س والر�صا�ص والتوتيا ،والكوبالت
والكربيت ،والزاج ،وامللح وال�شب ،والفحم احلجري والرخام والبورفري.
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و�أقوى جوالب الغنى بها ما ُيقطع من غاباتها ،الآخذة من �أر�ضها قدر
ثالثمائة وع�شرين �ألف كيلو ميرت.
ويكرث بها �صيد احلوت.
وال�صناعات بها رائجة ،ك�صناعة �أقم�شة ال�صوف واحلرير والقطن
والغوانتوات( ،)1وا�صطناع الآالت ال�صاحلة للفنون الريا�ضية والطبيعية ،وحماب�س
الرخام ،وغريها من التحف التي تعد للزينة ،و�صناعة ت�صفية ال�سكر ،وفربيكات
اجللد والفخار ،والبلور والكاغد ،والتقطري ونحوها.
ودخل الأهايل من قيمة ما ذكر يف ال�سنة مائة واثنان و�ستون مليونًا ومائة
و�أربعون �ألف فرنك.
كثريا من اخللجان امل�صنوعة لت�سهيل املوا�صلة،
هذا ،و�إن باململكة املذكورة ً
و�أعظمها و�أح�سنها خليج غونتة ،الذي ُيعرب عليه من بحر البلتيك �إىل البحر
ال�شمايل ،وبو�سطه وادي غوتة ،وخليج ترولهتى ،وبحرية وانر ،وبحرية واتر ،ووادي
موتاال ،وبحريات بورن وبوك�سن ،بحيث �إنه يتو�صل به من غومتربغ �إىل مدينة
�سطكهولهم .وطوله ثالثمائة وع�شرون كيلو مي ًرتا ،ويحتوي على ٍ
ثمان وخم�سني
جابية ومقدار اثنني وثمانني كيلو مي ًرتا ،منه نحت يف الأحجار.
جدا.
والطرق املعتادة بها كثرية ًّ
(	)1الغوانتوات :القفازات ,معربة( .م).
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و�أما طرق احلديد املوجودة بهاته اململكة ،فمنها ما متت خدمته ومنها ما مل
يزل فيه العمل.
ومل يزل متجرها يف النمو حتى بلغت قيمة اخلارج منها يف �سنة ثالث
و�ستني وثمامنائة و�ألف مائتني وواح ًدا وخم�سني مليونًا وثمامنائة و�سبعة وثالثني
�أل ًفا وثالثمائة و�أربعني ً
فرنكا ،وقيمة الداخل لها مائتني وخم�سة ماليني وت�سعمائة
وثمانية �آالف وثمانني ً
فرنكا.
وبلغت جملة املراكب املَ ْت َج ّرية التي دخلت مرا�سيها والتي خرجت منها
�أربعة ع�شر �أل ًفا وثالثمائة و�أرب ًعا ،منها براية ال�سويد والنورويج ت�سعة �آالف و�ستمائة
و�أربع وع�شرون ،اخلارج منها �سبعة �آالف وت�سعمائة وثمانية وع�شرون.
وتنق�سم مملكة ال�سويد �إىل ثالثة �أق�سام� :أولها ق�سم ال�سويد ،والثاين الغوتيا،
والثالث النورالند والالبونيا ،ثم ينق�سم الق�سم الأول �إىل ت�سعة م�شيخات ،والثاين
�إىل ع�شر ،والثالث �إىل خم�س .وب�ساط التعليم يف جميعها يف غاية االت�ساع.

الف�صل الثالث
يف قوانينها ال�سيا�سية

اعلم �أن من حقوق ملك ال�سويد الرئا�سة على الع�ساكر الربية والبحرية،
وعمل احلرب وال�صلح ،وعقد �شروط املعاهدة والتجارة ،على �شرط �أن ي�ست�شري
يف مغيب املجال�س ال�سيا�سية الكوم�سيون املركب من �أع�ضاء من مملكة ال�سويد
ومملكة النورويج ،و�أن يطلب اجتماع املجال�س ال�سيا�سية ليعر�ض عليهم �سبب
احلرب �إن كان ذلك يف وقت ح�ضورها.
وله تولية املتوظفني ،وغري ذلك مما ل�سائر امللوك القانونية ،ويت�صرف يف
�سيا�سة اململكة مبوافقة �أربعة جمال�س يف �أمور ،وب�إعانة الوزراء وجمل�س الدولة
امل�س�ؤول جميعهم � -أي الوزراء و�أع�ضاء املجل�س  -يف �أمور �أخرى .واملجال�س
الأربعة املذكورة �أولها مركَّ ب من النوبلي�س� ،أي �أعيان الأمة ،والثاين من �أهل
الديانة ،والثالث من �أعيان البلدان ،والرابع من لفيف النا�س .وال ميكن تبديل
قانون ،وال ترتيب �أداء ،وال �أخذ ع�سكر �إال مبوافقة غالب �أع�ضاء املجال�س الأربعة.
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وهذه املجال�س ال يقع اجتماعها �إال �أربعة �أ�شهر يف كل ثالثة �أعوام ،ويف
ع�ضوا ،من كل جمل�س
مدة مغيبهم يبقى منهم جمل�س ُمركَّ ب من �أربعة وع�شرين ً
�ستة �أع�ضاء ،وجمل�س ُمركَّ ب من �ستة �أع�ضاء م�أخوذين من املجل�س الثاين ،كلفته
حفظ حرية املطابع ،ومنع التعدي على من كتب �شي ًئا ،وهو مع املجل�س الأول
واملحت�سب العمومي نواب عن املجال�س الأربعة مدة مغيبهم؛ للت�أمل يف �سرية
الدولة ،وجمال�س احلكم ،وغري ذلك مما كانت تفعله املجال�س املذكورة لو كانت
حا�ضرة ثم وقع جمع املجال�س الأربعة يف جمل�سني :جمل�س �أعلى وجمل�س وكالء
عامة ،مع بقاء ما كان لها من احلقوق.
ولأهل مملكة ال�سويد والنورويج ما لغريهم من رعايا الدول القانونية ،من
ف�صل النوازل الواقعة بينها لدى جمل�س ُم َركَّ ٌب من رئي�س و�أع�ضاء بوظيفة عمرية،
يف�صلون �سائر اجلنايات واملاليات مبح�ضر اجلوري ،كما ذكر مبملكة فرن�سا وغريها.

الف�صل الرابع
وبحرا
يف القوة املالية دخ ًال
ً
وخرجا ,والع�سكرية ب ًّرا ً

القوة املالية

 جملة دخل الدولة ال�سنوي ً 335,314,107تقريبا.
فرنكا ً
 وجملة خرجها ال�سنوي ً 247,970,791أي�ضا.
تقريبا � ً
فرنكا ً
الدين الذي كان عليها �سنة ً 436,006,109 :1865
فرنكا.
 وجملة َّ وجملة الع�ساكر كانت يف ال�سنة املذكورة  130,000نف�س.القوة البحرية بدولة ال�سويد �سنة 1867

فابورات

جملة املراكب
ومدافعها 1000

مراكب قالع

7

5

2

4

3

1

9

4

بحرية وقت بحرية وقت �أ�صناف البحرية
واملراكب
ال�صلح
احلرب
25,000

9,600

بحرية
�أجفان
فراقط
قرابط
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544
جملة املراكب
ومدافعها 1000

مراكب قالع

8

8

94

76

فابورات

بحرية وقت بحرية وقت �أ�صناف البحرية
واملراكب
ال�صلح
احلرب

�أبركة
�شالوب كوننيار
فابورات �صغار

18

6

6
128

96

544

32

25,000

9,600

اجلملة

و�أما مملكة النورويج فتحتها مدينة كري�ستيانية.
وم�ساحة �أر�ضها ثالثمائة و�سبعة ع�شر �أل ًفا و�سبعمائة وت�سعون كيلو م ًرتا مرب ًعا.
وعدد �سكانها بلغ يف �سنة خم�س وخم�سني وثمامنائة و�ألف مليونًا و�أربعمائة
نف�سا.
وت�سعني �أل ًفا و�سب ًعا و�أربعني ً
و�إقليمها مقارب يف احلرارة والربد لإقليم ال�سويد ،على �أن الربد يف �شطوطها
�أقل منه يف �أر�ض ال�سويد ،كما �أنها يف ال�صيف �أقل حرارة من ال�سويد.
وال يزيد املُ ْحترَ َ ُث من �أر�ضها على جزء من مائة ،وال تتجاوز نتائج مزارعها
مليونني وخم�سمائة هكتوليرت� ،أي مائة ليرت من احلبوب ،وثالثة ماليني هكتوليرت
بطاطة ،ومائة �ألف هكتوليرت من اخل�ضر الياب�سة.
و�صوفها �أح�سن املوجود ب�أوروبا ،وبالق�سم اجلنوبي منها ينبت الدخان والهبلون،
والأ�شجار ذوات الثمار.
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وبهاته اململكة من اخليل مائة وخم�سون �أل ًفا ،ومن البقر �سبعمائة �ألف ،ومن
ال�ض�أن مليون وثالثمائة �ألف ،ومن املعز مائتا �ألف ،وفوق مائة وع�شرين �أل ًفا من بقر
الوح�ش املعدود من جوالب الغنى بهاته اململكة ،ك�صيد احلوت؛ ف�إنه �أروج جتارة بها،
خ�صو�صا النوع امل�سمى مبورو ،الذي ي�ستخرج منه الزيت امل�شهور نفعه عند الأطباء،
ً
وكذا امل�سمى بهارنغ.
ويف �سنة خم�س وخم�سني وثمامنائة و�ألف باع �أهل هاته اململكة من هذا
احلوت للأجانب ما جتاوز ثمنه خم�سني مليون فرنك.
ومن هذه اململكة ُي ْجل َُب الري�ش اللطيف امل�ستعمل ب�أوروبا حل�شو الو�سائد.
ويوجد بها جانب من مقاطع النحا�س واحلديد ،والر�صا�ص والف�ضة ،وغريها،
لكنها لي�ست غنية كمقاطع ال�سويد.
ولهم جتارة يف اللوح رائجة مع الأجانب ،وبها حمالّ لتذويب املعادن ،زيادة
على �أماكن تقطري ال�سبريتوات من احلبوب ،وحمال لن�شر اللوح وا�صطناع الآالت.
وغالب �صناعاتهم على منوال �صناعات ال�سويد ،فيما يرجع ال�ستخراج
املعادن ،وقطع الأ�شجار ،و�صيد احليتان ،وا�صطناع ال�سفن.
ويوجد مبدينة كري�ستيانية مدر�سة علوم عامة ،ومكتب حربي ،ومكتب بحري.
ومذهب �أهلها مذهب لوتري من الربوت�ستانت.
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وقوة متجرها يف �سنة ثالث و�ستني وثمامنائة و�ألف بلغت قيمة اخلارج منه
�سبعة وع�شرين مليونًا وخم�سمائة وخم�سة وخم�سني �أل ًفا ومائة وواح ًدا وع�شرين
ً
فرنكا ،وقيمة الداخل ثالثة و�أربعني مليونًا ومائة و�ستني �أل ًفا ومائة وت�سعة فرنكات.
وجملة املراكب املتجرية التي دخلت مرا�سيها �سنة �سبع و�ستني وثمامنائة و�ألف
ثالثة �آالف ومائتان و�أربعة و�سبعون براية اململكة ،و�ألفان ومائتان و�ستة و�أربعون براية
الأجانب .والتي خرجت منها ثالثة �آالف ومائتان وخم�سة وثمانون برايتها ،و�ألفان
وخم�سمائة وثمانية و�سبعون براية الأجانب.
و�أق�سام مملكة النورويج ثالثة :اجلنوب والو�سط وال�شمال ،وباعتبار الإدارة
تنق�سم �إىل خم�س حكومات ،وجمموعها يحتوي على �سبع ع�شرة م�شيخة.
ترتيبا وغري ذلك  -كمملكة ال�سويد.
وهي يف قوانينها وحريتها و�أحكامها ً -
وبحرا فهي ما �سنبينه:
و�أما قوتها املالية دخ ًال ً
وخرجا ،والع�سكرية ًّبرا ً
القوة املالية

 بلغ الدخل ال�سنوي يف �سنة ً 29,882,250 :1867تقريبا.
فرنكا ً
 وبلغ اخلرج يف ال�سنة املذكورةً 29,882,250 :فرنكا.
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الدين يف تلك ال�سنة 45,199,000 :فرنك.
 وكان على الدولة من َّ وجملة ع�ساكرها الربية 42,900 :نف�س.القوة البحرية مبملكة النورويج �سنة 1864
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ْكـا بها بحرية ً 36,694
وال�سفن املتجرية ُ 5,678فل ً

�أ�صناف البحرية
واملراكب
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اجلملة

الباب احلادي ع�شر

يف الكالم على مملكة هوالندة
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخها

اعلم �أن هذه اململكة كانت مق�سومة على عدة �إياالت منف�صلة عن بع�ضها.
ومن �سنة ثالث وثالثني و�أربعمائة و�ألف �أ�ضيف جميعها �إىل مملكة فرن�سا،
ثم رجعت �إىل العائلة امللكية من النم�سة.
ويف �سنة ت�سع و�سبعني وخم�سمائة و�ألف رجعت دولة جمهورية ،و�سميت
بال�سبع الدول املتحدة.
ويف �سنة �أربع و�سبعني و�سبعمائة و�ألف ا�ستولت عليها دولة فرن�سا ،وبقي
لها ا�سم الدولة اجلمهورية.
ويف �سنة �ست وثمامنائة و�ألف رجعت دولة م�ستقلة ،وتوالها لويز بونابارت
�أخو نابليون الأول .ومن �سنة ع�شر وثمامنائة و�ألف رجعت عمالة من العماالت
التابعة لدولة فرن�سا.
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ثم رجعت مع عمالة البلجيك دولة م�ستقلة ،و�سميت بالبالد الواطية:
(.)Pays -Bas
و�أول ملوكها من ذلك الوقت غليوم الأول من عائلة النا�سو ،وال زالت يف
ذريته �إىل يومنا هذا.
وخرجت عنها دولة البلجيك يف �سنة ثالثني وثمامنائة و�ألف ،وا�ستقلت
بنف�سها.

الف�صل الثاين
يف و�صف مملكة هوالندة

موقعها بني خم�سني درجة وخم�س و�أربعني دقيقة وثالث وخم�سني درجة
وخم�س و�أربعني دقيقة من العر�ض ال�شمايل ،وبني الدرجة الأوىل وخم�س دقائق
والدرجة الرابعة واثنتني وخم�سني دقيقة من الطول ال�شرقي.
ويحدها قبلة مملكة البلجيك ،و�شرقًا مملكة برو�سية ،و�شما ًال وغربًا بحر
ال�شمال.
مربع.
وقدر م�ساحتها �أربعة وثالثون �أل ًفا ومائتا كيلو مرت ٍ
ومبلغ �سكانها يف �سنة خم�س و�ستني وثمامنائة و�ألف ثالثة ماليني و�سبعمائة
نف�سا.
وخم�سة وثالثون �أل ًفا و�ستمائة واثنتان وثمانون ً
ولها م�ستعمرات خارج �أوروبا ،فمنها جزر بالأوقيانو�س من �شرق الهند،
م�ساحتها مليون وخم�سمائة و�أربعة وثمانون �أل ًفا وت�سعمائة وواحد وت�سعون
كيلو مي ًرتا مرب ًعا.
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و�سكانها ت�سعة ع�شر مليونًا و�أربعمائة واثنان وخم�سون �أل ًفا ومائتان و�سبع

ولها ب�أمريكا ما م�ساحته مائة وخم�سة وخم�سون �أل ًفا وثمانية و�سبعون
كيلو مي ًرتا مرب ًعا ،وبه من ال�سكان �ستة وثمانون �أل ًفا و�سبعمائة وثالث �أنف�س.
ولها ب�إفريقيا �شاطئ الغيني ،و�سطحه �سبعة وع�شرون �أل ًفا و�أربعمائة
كيلو مي ًرتا مرب ًعا ،و�سكانه مائة وع�شرون �أل ًفا.
فجملة �سطح امل�ستعمرات اخلارجية مليون و�سبعمائة و�سبعة و�ستون �أل ًفا
و�أربعمائة وت�سعة و�ستون كيلو مي ًرتا مرب ًعا ،وجملة �سكانها ت�سعة ع�شر مليونًا
و�ستمائة وثمانية وخم�سون �أل ًفا وت�سعمائة وع�شر �أنف�س.
ثم �إن �أر�ض هوالندة منب�سطة يف جميع جهاتها ،وبع�ضها �أ�سفل من البحر؛
ولذلك ت�سمى بالبالد الواطئة ،واحرتزوا من في�ضان البحر عليها ب�سدود عجيبة،
ولهم كيفيات ح�سنة يف ا ُخل ُلج التي ت�سهل بها املوا�صلة بني بلدان اململكة.
وبها �أودية معتربة ،منها وادي الأ�سكو ،واملوز ،والرين.
جدا ،ومن نتائجها القمح وال�شعري ،والفول والكتان،
ومروجها كثرية ًّ
والقنب والقرمز ،والدخان واخل�ضر ،والأ�شجار املثمرة ،و�أنواع الأزهار والأنعام.
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ومن معادنها احلديد وغريه.
و�صناعاتها يف غاية الرواج ،منها قما�ش الكتان ،واملوبر واحلرير ،واجلوخ،
والكاغد ،والفخار ،و�صناعة ال�صبغ ،و�صقل املا�س ،والكتب ،و�أنواع التقطري.
و�أما طرقها احلديدية فقد بلغت يف �سنة �أربع و�ستني وثمامنائة و�ألف �ستمائة
و�أربعة و�أربعني كيلو مي ًرتا.
ولها متجر وا�سع ،بلغت قيمة اخلارج منه من اململكة �سنة �إحدى و�ستني
وثمامنائة و�ألف بليونًا وثالثة ماليني ومائة وت�سع وخم�سني �أل ًفا وثمامنائة و�سبعة
وت�سعني ً
فرنكا ون�ص ًفا ،وقيمة الداخل لها بليونًا ومائة واثنني و�سبعني مليونًا
وت�سعمائة وثالثة وع�شرين �أل ًفا و�ستمائة وخم�سة وت�سعني ً
فرنكا.
والتعليم بها �آخذ يف التقدم؛ فبها من املكاتب الأولية ثالثة �آالف و�ستمائة
وثمانية ،ومن مكاتب الفقراء �ستمائة وخم�سة ،ومن مكاتب كبار ال�سن مائة
وواحد ،ومن مكاتب يوم الأحد مائة و�أربعة ع�شر.
وبها ثالثة مكاتب �أ�صولية لتعليم معلمي املكاتب ال�صغار ،وثالثة و�ستون
مكتبا لتعليم الفنون املتو�سطة ،وبها ثالث مدار�س لتعليم العلوم الدقيقة،
ً
مكتبا لعلوم الديانة .وبها ثالثة
ومكتبان ُي َع رَّب عنهما مبكتبي امل�شيخة ،واثنا ع�شر ً
مكاتب لتعليم ال ِقباَلة والطب ومتعلقاته ،ومكتب ملهند�سي البلدية ،ومتوظفي
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امل�ستعمرات اخلارجية ،ومكتبا حرب ،ومكتب بحرية ،ومكتب بيطرة ،ومكتب
فالحة ،وثالثة �أماكن لتعليم ال�صم والبكم ،وثالثة للعميان ،وواحد للبهاليل،
وهناك عدة مكاتب لتعليم املو�سيقى والتطريب ،والت�صوير ،واجلمنا�ستيك ،وهو
حركات ريا�ضة البدن.

الف�صل الثالث
يف قوانينها ال�سيا�سية

اعلم �أن دولة هوالندة دولة كون�ستيتو�سيونية.
فمن حقوق ملكها تنفيذ القوانني ،والإمارة على الع�ساكر الربية والبحرية،
وعمل احلرب وال�صلح ،وعقد �شروط املعاهدة واملتجر ،ما مل يكن يف ذلك تغيري
يف حدود اململكة ولو بالزيادة؛ ف�إنه ال يكون حينئذ �إال مبوافقة املجل�س الأعلى
وجمل�س وكالء العامة.
أي�ضا تعيني وقت اجتماع املجل�سني املذكورين يف كل �سنة،
ومن حقوقه � ً
وتعطيل خدمتهما م ًعا �أو �أحدهما �إن اقت�ضاه احلال ،على �شرط �أن يطلب من
الأهايل �إعادة االنتخاب.
ومن حقوقه عر�ض القوانني اجلديدة على موافقة املجل�سني ،ون�صب الوزراء
وغريهم من امل�أمورين ،وت�أخري من مل تكن وظيفته عمرية عن املبا�شرة ،وتعيني
مرتبات جميع املتوظفني� ،إال �أع�ضاء املجل�س؛ ف�إن مرتبهم معني يف القانون والنظر
يف عموم �إدارة العماالت التابعة للمملكة خارج �أوروبا ،والعفو عن املحكوم عليه
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من �أهل اجلرائم بعد ا�ست�شارة جمال�س احلكم يف ذلك ،وف�صل النوازل التي تقع
بني �إيالتني ف�أكرث فيما يتعلق بامل�صالح العامة ،ال يف النوازل ال�شخ�صية التي تقع
بني ال�سكان؛ ف�إن مرجعها ملجال�س احلكم .وجميع ما ذكر و�إن كان من حقوق
امللك لكن يتوقف �إجرا�ؤه على موافقة الوزراء له؛ مل�س�ؤوليتهم عن ت�صرفات
الدولة للمجال�س.

الف�صل الرابع
يف تركيب املجل�س الأعلى وجمل�س وكالء
العامة وحقوقهما
ع�ضوا ،تنتخبهم جمال�س
فاملجل�س الأعلى ُم َركَّ ٌب من ت�سعة وثالثني ً
الإياالت ممن يدفع �أداء معلو ًما لت�سعة �أعوام ،ويبدل ثلث الأع�ضاء كل ثالثة
�أعوام.
ع�ضوا ،باعتبار �أن لكل
وجمل�س وكالء العامة ُم َركَّ ٌب من خم�سة و�سبعني ً
خم�سة و�أربعني �ألف نف�س وكي ًال واح ًدا ،تنتخبهم الأهايل ملدة �أربعة �أعوام،
ويبدل ن�صف الأع�ضاء يف كل عامني .وانتخابهم ممن بلغ ِ�س ُّنه من الأهايل ثالث
وع�شرين �سنة ،وكان يدفع من الأداء مبل ًغا من �أربعني �إىل مائة وع�شرين ً
فرنكا.
ومن حقوق هذين املجل�سني املفاو�ضة عل ًنا .والقرعة على جميع القوانني
املعرو�ضة من الدولة �أو من �أع�ضائهما عليهما ،بحيث ال مي�ضي قانون �إال بعد
موافقة غالب املجل�سني عليه.
ومنها تعيني �أ�صول م�صاريف الدولة ،والأداء الواجب �أخذه من الأهايل يف
خ�صو�صا جمل�س
كل �سنة ،والنظر يف �سرية الدولة ،و�س�ؤال الوزراء عما يظهر لهم،
ً
وكالء العامة؛ لأن من حقوقه تعيني جماعة يحققون له احلال يف النوازل املهمة،
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ب�س�ؤال من يلزم �س�ؤاله ،واالطالع على دفاتر الدولة ،وغري ذلك مما يح�صل لهم به
معرفة حقيقة احلال يف ت�صرف الدولة ،بحيث تكون �سرية الدولة يف �إدارة �سيا�سة
اململكة مبقت�ضى قوانينها.
وتنق�سم �إدارتها �إىل نظارة �سبع وزارات م�س�ؤولة عن ت�صرفاتها ،بحيث
�إن بقاء الوزراء املبا�شرين يف اخلطة ال يكون �إال �إذا ا�ست�صوب املجل�س املذكور
�سريتهم.
وللدولة جمل�س مركب من �أع�ضاء ينتخبهم امللك ،وله ت�أخريهم .وم�أمورية
هذا املجل�س تهذيب القوانني ،وترتيب الإدارة ،وغري ذلك من م�صالح الدولة،
حتت رئا�سة امللك �أو من ينوبه ،كما تقدم بيانه يف الكالم على فرن�سا وغريها.

الف�صل اخلام�س
يف تق�سيم اململكة

اعلم �أن اململكة تنق�سم �إىل �إحدى ع�شرة �إيالة ،ويف كل �إيالة ٍ
وال من طرف
الدولة ،وجمل�س ُم َكل ٌَّف ب�إم�ضاء الأوامر والقوانني ،مثل ما ذكر لفرن�سا.
ويف كل �إيالة جمل�س ُم َركَّ ٌب من �أع�ضاء تنتخبهم الأهايل ل�ستة �أعوام،
يجتمعون يف وقت معلوم من كل �سنة للنظر يف م�صالح الإيالة ،من تعيني ما يجب
�إحداثه ،وتعيني املبالغ الالزمة له ،والت�أمل يف ح�ساب امل�أمورين ب�إدارة ذلك ،وغري
هذا من م�صالح �إيالتهم ،مما تقدم بيانه يف بقية املمالك.
وينتخب هذا املجل�س من �أع�ضائه جمعية مركبة من �أربعة �إىل �ستة �أع�ضاء
لإجراء ما اتفق عليه جمل�س الإيالة مع واليها.
ويف كل بلدة من بلدان الإيالة جمل�س بلديُ ،مركَّ ب من �أع�ضاء تنتخبهم
الأهايل ،حتت رئا�سة �شيخ البلد املنتخب من امللك ،ينظرون يف م�صالح البلد ،مثل
ما تقدم بيانه يف املجال�س البلدية باملمالك املتقدمة.
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جمل�سا من جمال�س
و�أما �إدارة الأحكام فلهذه اململكة مائة وخم�سون ً
جمل�سا للتحقيق ،وجمل�س ٍ
عال،
احلكم ،و�أربعة وثالثون تريبونا ًال �أول ،و�أحد ع�شر ً
ولي�س لهم �أمناء حكم .واحلكم عندهم يكون عل ًنا ،وحكامهم ال ُيعزلون.
ولهم �سبعة جمال�س للع�سكر ،وثالثة للبحرية .ومبدينة �أوترخت جمل�س
حربي ٍ
عال .والديانة احلاكمة بهاته اململكة هي الربوت�ستانتية.

الف�صل ال�ساد�س
وبحرا
يف قوتها املالية دخ ًال
ً
وخرجا ,والع�سكرية ب ًّرا ً

ً
فرنكا
146,967,970
262,662,387
409,630,357

ً
فرنكا
145,051,980
262,641,137

خ ُل الدولة يف �سنة 1,863
َد ْ

تقريبا
الدخل ال�سنوي من اململكة عينها ً
أي�ضا
تقريبا � ً
دخل التابع لها من الهند وغريه ً
اجلملة

َخ ْر ُج الدولة يف ال�سنة املذكورة

تقريبا
م�صاريفها يف �أوروبا ً
م�صاريف على العماالت التابعة لها اجلملة

407,693,117

الدين الذي عليها 2,582,547,455
جملة َّ

�أنف�س

القوة الع�سكرية الربية

ً
تقريبا
فرنكا ً

وخيالة وطوبجية وغريهم ب�أوروبا
تري�س َّ
مثل الأ�صناف املذكورة يف العماالت التابعة لها

60,962
28,504
89,466

اجلملة
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القوة البحرية يف مملكة هوالندة �سنة
جملة املراكب
ومدافعها 1780

فابورات

مراكب قالع

2

1863

جملة البحرية �أمراء البحر �أ�صناف البحرية
واملراكب

9

2

564

3

�أمريال

1

في�ش �أمريال

5

كنرت �أمريال

20

قبطانات �أجفان

40

قبطانات فراقط

309

ف�سياالت

173

ف�سياالت �صغار

96

�أطباء البحر

70

ف�سياالت الإدارة

6,197

بحرية غري
يف الهند

2,154

ف�سياالت
وع�سكر ّبر
�أجفان

800

12

7

5

فراقط

19

7

12

قرابط

42

13

29

قواليت
�أبركة وافيزو
وغريهما
بطرية ّعوامة
ّ

12
5

12
5
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جملة املراكب
ومدافعها 1780

مراكب قالع

8

8

�أبركة

3

3

�شنور

36

36

�شالوب كوننيار
منها  1حديد

6

6

مراكب

145

87

فابورات

565

58

جملة البحرية �أمراء البحر �أ�صناف البحرية
واملراكب

9,068

9

اجلملة

الباب الثاين ع�شر

يف الكالم على مملكة الدامنارك
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخها

اعلم �أن مملكة الدامنارك كان حالها جمهو ًال �إىل �سنة ثالثني وت�سعمائة ،ويف
التاريخ املذكور ا�ستولت عليها العائلة الأ�سكيو ُل ُدجنية ن�سبة �إىل �سكيولد ودام
امللك فيها �إىل �سنة �سبع و�أربعني و�ألف ،ويف مدة هاته العائلة ا�ستوىل الدمنارك على
غالب �أنكلرتة وبقيت ب�أيديهم من �سنة �ست ع�شرة و�ألف �إىل �سنة �إحدى و�أربعني
و�ألف وانقر�ضت هاته العائلة يف �سنة �سبع و�أربعني و�ألف.
وتولت عليها العائلة اال�سرتيثيدية ودام امللك فيها �إىل �سنة �ست وت�سعني
وثالثمائة و�ألف و�آخرهم امللكة مرغريتا ابنة امللك الأخري منهم التي تزوجت مبلك
النورويج فملكت الدامنارك بعد موت �أبيها بحق الوراثة فيه ،وملكت النورويج
بحق الوراثة يف زوجها بعد وفاته ثم ملكت ال�سويد بانتخاب الأهايل لها كما تقدم
يف الكالم على مملكة ال�سويد.
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ويف �سنة ت�سع وثمانني وثالثمائة و�ألف �أعطت تاج مملكة النورويج لقريبها
أي�ضا تاج مملكة
�إريك البومراين ،ويف �سنة �ست وت�سعني وثالثمائة و�ألف �أعطته � ً
الدامنارك ،ويف ال�سنة التي بعدها �أكملت له تاج ال�سويد.
ويف �سنة ثمان و�أربعني و�أربعمائة و�ألف توىل كري�ستيان الأول من عائلة �أو
لدنبورغ ،ومل يزل امللك يف �أعقابه �إىل �سنة ثالث و�ستني وثمامنائة و�ألف ،غري �أن
مملكة ال�سويد خرجت من �أيديهم �سنة ثالث وع�شرين وخم�سمائة و�ألف ،ومملكة
أي�ضا �سنة �أربع ع�شرة وثمامنائة و�ألف .ويف �سنة ثالث
النورويج خرجت منهم � ً
و�ستني وثمامنائة و�ألف املذكورة تويف امللك فريدريك ال�سابع� ،آخر ملوك الدامنارك
من عائلة �أو لدنبورغ ،ومل يرتك وار ًثا للملك ،فتوىل عو�ضه الربن�س كري�ستيان من
غلوك�سبورغ ،مبقت�ضى معاهدة لندرة �سنة اثنتني وخم�سني وثمامنائة و�ألف ،وتلقب
بكري�ستيان التا�سع .ويف �سنة �أربع و�ستني خرج من �أيدي الدامنارك �إيالتا �شلزوويغ
وهول�ستاين.

الف�صل الثاين
يف و�صف هاته اململكة

اعلم �أن مملكة الدامنارك هي �أ�صغر املمالك الإ�سكندينافية الثالث ،وموقعها
بني خم�س درجات مع ثالثني دقيقة وثالث ع�شرة درجة من الطول ال�شرقي،
وبني ثالث وخم�سني درجة مع ع�شر دقائق و�سبع وخم�سني درجة مع �أربعني
دقيقة من العر�ض ال�شمايل.
والبحر حميط بها من جميع اجلهات� ،إال اجلهة القبلية املت�صلة ب�إيالتي
�شلزويغ وهول�ستاين ،اللتني انف�صلتا عنها �سنة �أربع و�ستني وثمامنائة و�ألف ،باحلرب
التي وقعت بينها وبني الربو�سية والنم�سة.
ويحدها يف ناحية ال�شمال م�ضيق �سكاجر راك الفا�صل بينها وبني النورويج،
ويف ناحية ال�شرق م�ضيق ال�صوند والكاتاغات وبحر البلتيك الفا�صلة بينها وبني
()1
ال�سويد ،ويف ناحية الغرب بحر ال�شمال .ومن م�شموالتها القطعة امل�ستجزرة

(	)1امل ُْ�س َت ْجزِرة� :أي التي هي مبثابة �شبه جزيرة( .م).
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امل�سماة جوتالند ،وجزر �سيالند وفيونيا ،والالند وال�سرتو بورنهومل ،وماين و�آروي،
و�آلزن وفامارن ،والزوي ون�ستاتهومل.
مرب ًعا.

ومبلغ ت�سطيحها خم�سة وثالثون �أل ًفا وت�سعمائة و�ستة و�سبعون كيلو مي ًرتا

ومبلغ �سكانها مبقت�ضى ما حترر يف �أول فرباير �سنة �أربع و�ستني وثمامنائة
نف�سا.
و�ألف مليون و�ستمائة و�ألف وثمانية �آالف وخم�س وت�سعون ً
وامل�ستعمرات الراجعة للدولة املذكورة هي جزر فاوري ب�أوروبا ،و�إنزالند
وغروهنالند و�صانت كروا ،و�صان توما�س و�صان جان ب�أمريكا ،وجمموع ت�سطيح
يخ�ص
هاته اجلزر مائة وت�سعة وثالثون �أل ًفا ومائتان و�أربعة و�سبعون كيلو مي ًرتا مرب ًعا ُّ
�إزالند منها مائة و�ألفا كيلو ميرت و�أربعمائة و�ستة و�سبعون .وجمموع �سكانها مائة
نف�سا ،يخ�ص �إزالند منها �ستة و�ستون �أل ًفا وت�سعمائة
و�أربعة وع�شرون �أل ًفا وع�شرون ً
نف�سا.
و�سبع وثمانون ً
وتخت هاته اململكة مدينة كوبنهاغ.
واملت�صل منها ب�أوروبا غالبه �أر�ض منب�سطة .وم�ساحات الأودية والبحريات
وال�سباخ وم�ستنقعات املياه منها حتتوي على قدر ن�صف ع�شر اململكة.
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وهذا الإقليم و�إن مل يكن يف غاية �شدة الربد ،لكنه ندي ،و�أر�ضه خ�صبة؛
ولذلك كانت �أنعامها طيبة ،وخيلها جيدة ،ويبلغ عدد اخليل فيها ثمامنائة �ألف،
والبقر يبلغ مليونني ون�ص ًفا ،واخلنازير �ستمائة �ألف .والفالحة بها يف غاية النمو
و�شعريا وغريهما .ومما ينجح فيها من النباتات النبات الذي ي�صبغ به اللون
قمحا
ً
ً
العنابي ،والهبلون ،والكلزة التي ي�ستخرج منها الزيت ،ويزرع به الغرفالة ،والفول
والبطاطة ،واخلردل والكتان والقنب ،والدخان ،ومن ذوات الثمار التفاح واجلا�ص،
وحب امللوك والعوينة.
و�صيدها كثري وكذا احلوت.
ومن جوالب الغنى بهذه اململكة الطني الذي يحمل منها لتدميل الأر�ض(.)1
وبها بع�ض مقاطع حديد ،واحلجر الذي يطبع عليه ،وحجر الكرِي مثل
اجل�ص والأرجيل( ،)2وقليل من الفحم احلجري بجزيرة بورنهومل .وب�شاطئ
بحرها يوجد الكهرباء الرمادي( ،)3وي�صنع بها �أقم�شة القلوع واجلوخ ،والفرفوري،
وال�سالح ،والآجر ،والطواحني ،و�آالت التقطري والت�صفية والغوانتوات.
وجتارتها ذات رواج منذ قرون عديدة.
والطرق احلديدية قليلة بها ،لكن بها عدة جمعيات لها فابورات عديدة
تتوجه بالتجارة ل�سائر بلدان �أوروبا الأ�صلية.
( )1تدميل الأر�ض :ت�سميدها( .م).
(	)2الأرجيل� :صل�صال طني( .م).
(	)3الكهرباء الرمادي :العنرب( .م).
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وقد بلغت قيمة املتجر باململكة املذكورة �سنة اثنتني و�ستني وثمامنائة و�ألف
اثنني وثالثني مليونًا ومائتني وثالثة وت�سعني �أل ًفا ومائة و�أربعة ع�شر ً
فرنكا ،الداخل
منها اثنان وع�شرون مليونًا وخم�سمائة وثالثة و�ستون �أل ًفا وثمامنائة وخم�س
وخم�سون ً
فرنكا.
وبلغت جملة املراكب املتجرية الداخلة لها واخلارجة منها مائة و�سبعة
وع�شرين �أل ًفا و�أربعمائة و�ستة ،الداخل منها �أحد ع�شر �أل ًفا وت�سعمائة و�سبعة
و�ستون.
و�أما مواد التعليم فهم فيها يف غاية التقدم.
ومذهبهم مذهب لوتري ،وال مُينع �أحد من التمذهب بغريه.
وموقع جزيرة �إزالند بني �ست ع�شرة درجة و�سبع وع�شرين درجة من الطول
الغربي ،وبني ثالث و�ستني درجة و�سبع و�ستني درجة من العر�ض ال�شمايل.
و�أر�ضها يف غاية الربد ،ومع كون �سطحها كاد يكون من اجلمد فقد تقذف مياها
تغلي.
ولهم يف التعليم تقدم َب نّي ،ومذهبهم مذهب لوتري.
اعلم �أن هذه الدولة وراثية.

الف�صل الثالث
يف قوانينها ال�سيا�سية

فمن حقوق امللك فيها �إدارة �أحوال اململكة الداخلية واخلارجية بوا�سطة
وزرائه امل�س�ؤولني عن ت�صرفات الدولة ،ون�صب الوزراء و�سائر املتوظفني ،وت�أخري
من مل تكن وظيفته عمرية عن املبا�شرة ،وتعيني الوقت املعتاد الجتماع
املجال�س الالزم كل �سنة ،وله جمعها يف غري الوقت املعتاد ملوجب يقت�ضيه،
وتعطيل خدمة املجل�سني الأعلى وجمل�س وكالء العامة �أو �أحدهما ،على �شرط
�أن يطلب من الأهايل �إعادة االنتخاب يف مدة �شهرين ،ويف تلك املدة �إن بقي
�أحد املجل�سني غري معطل يتوقف عن اخلدمة حتى يح�صل اجتماع الثاين.
ومن حقوقه الإم�ضاء على القوانني؛ فكل ما ي�صدر من املجال�س ال
ي�صري قانونًا �إال �إذا �أم�ضى عليه امللك .وله يف مدة غيبة املجال�س �إ�صدار الأوامر
يف الأمور ال�ضرورية ،ويكون لها من االحرتام ما للقوانني ،ب�شرط �أن ال تخالف
�أ�صولها ،و�أن تعر�ض على موافقة املجال�س عند اجتماعها.
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ومن حقوقه �أن ي�صري ر�شي ًدا عند بلوغه ثمان ع�شرة �سنة ،وعليه �أن يكون
تاب ًعا ملذهب لوتري الذي هو من فروع مذهب الربوت�ستانت .وت�أ�سي�س القوانني
يكون منه ومن املجل�سني:
ع�ضوا ،منهم اثنا ع�شر منتخبون من
(((1الأعلى املركب من �ستة و�ستني ً
امللك بوظيفة عمرية ،و�سبعة منتخبون من �أهايل التخت ملدة ثمانية
�أعوام ،و�سبعة و�أربعون منتخبون من بقية الأهايل للمدة املذكورة.
ويتبدل الن�صف ممن مل تكن وظيفته عمرية يف كل �أربعة �أعوام.
(((2وجمل�س وكالء العامة املركب باعتبار �أن لكل �ستة ع�شر �ألف نف�س
وكي ًال واح ًدا ،فهو غري حم�صور بعدد خم�صو�ص.
خم�سا وع�شرين �سنة ،و�أن
و�شرط املنتخب للمجل�سني �أن يكون ِ�س ُّنه ً
يكون من �أهل املعرفة واملر َّوة.
أنا�سا
واالنتخاب عندهم على درجتني ،مبعنى �أن عامة الأهايل ينتخبون � ً
�أو ًال ،وه�ؤالء ينتخبون �أع�ضاء املجل�سني .واجتماعهما املعتاد يكون يف املدة
التي يعينها امللك ،و�أقلها �شهران ،وخدمة كل منهما تكون عل ًنا �إال �إذا ر�أوا يف
بع�ض النوازل خالف ذلك.
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ومن حقوقهما �أن القوانني ال ُتعترب �إال بعد عر�ضها عليهما ،وتفاو�ضهما
وثانيا.
فيها ثالث مرات ،وال تعترب املوافقة �أو ًال ً
ومنها :تعيني �أ�صول م�صاريف الدولة كل �سنة ،والأداء الواجب �أخذه
من الأهايل لذلك ،وحترير حما�سبات الدولة بعد �صرف امل�صاريف املذكورة.
ومنها انتخاب ر�ؤ�سائهما من جملة الأع�ضاء ،و�أن لكل من �أع�ضائهما �أن
يقدم ما يظهر له من القوانني للمجل�س �أو للملك ،و�أن ي�س�أل الوزراء عما يظهر
له ،كما �أنهم م�س�ؤولون جلملة املجل�س وللملك؛ فيمكن ادعاء اخليانة عليهم �أو
املخالفة للقانون من امللك �أو املجل�س �أو من بع�ض �أع�ضائه ،وحينئذ تكون نازلة
تف�صل باملجل�س الأعلى.
ويجب على الوزراء احل�ضور يف ال ُق ْمرة للمدافعة عن ت�صرفاتهم �أو
عن القوانني املعرو�ضة من الدولة .ومن حقوق العامة ال�ضامن فيها القانون
احلرية التامة وقت انتخاب �أع�ضاء املجال�س ،واالجتماعات العامة للمفاو�ضة
يف امل�صالح ،وحرية املطابع ،واحلرية ال�شخ�صية ،واحرتام امل�ساكن ،بحيث ال
يدخلها �أحد �إال ب�إذن �أربابها� ،أو مبوجب القوانني وامل�ساواة بني الأهايل لدى
احلكم ،بحيث �إنه ال فرق بني عظيم وحقري يف ذلك ،وكذا يف اخلطط عند
وجود الأهلية باملعرفة واملر ّوة(.)1
(	)1املر ّوة :املروءة( .م).
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وف�صل النوازل ال�شخ�صية ال يكون �إال مبجال�س احلكم.
وكل بلدة �أو قرية من بلدان وقرى اململكة م�ستقلة ب�إدارة م�صاحلها ،من
غري تداخل من الدولة يف ذلك.

الف�صل الرابع
وبحرا
يف قوتها املالية دخ ًال
ً
وخرجا ,والع�سكرية ب ًّرا ً

القوة املالية يف �سنة 1864

  35,424,640الدخل رزدا ًال ي�ساوي ً 100,251,731فرنكا.
  37,785,904اخلرج رزدا ًال ي�ساوي ً 107,034,108فرنكا.
الدين الذي عليها ،ي�ساوي ً 373,873,569
فرنكا.
 َّ 132,110,802�صنتيما.
 والرزدال �صرفه فرنكان وثالثة وثمانونً

القوة الع�سكرية الربية يف �سنة 1862

20944
6163
4384
31491

نف�سا
ً

ع�سكر تري�س
َخ ّيالة
طوبجية ومهند�سون
اجلملة

ويف وقت احلرب ت�ستطيع الدولة جمع خم�سني �أل ًفا.
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القوة البحرية بدولة الدامنارك �سنة 1862

مراكب
قالع

جملة املراكب
ومدافعها 929

فابورات

جملة
البحرية

�أمراء البحرية
وقبطانات

�أ�صناف البحرية
واملراكب

1

في�ش �أمريال

2

كنرت �أمريال

3

52

29

قبطانات �أجفان

23

قبطانات فراقط

85

ف�سياالت

1,784

بحرية

3

2

1

�أجفان

9

4

5

فراقط

6

2

4

قرابط

7

2

5

�سكونري

2

2

�أبركة

1

1

بطرية عوامة

7

7

�شالوب كوننيار

1

1

ياكت
كوتري

1

1

27

27

8

حلمل الأثقال
8

و�صغارا
كبارا
ً
بالعجلة ً
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جملة املراكب
ومدافعها 929

مراكب
قالع

1

فابورات

جملة
البحرية

�أمراء البحرية
وقبطانات

33
17

17
123

�أ�صناف البحرية
واملراكب

يول

1
33

581

�شالوب كوننيار
باملجاديف
يول باملجاديف
90

33

1924

55

اجلملة

الباب الثالث ع�شر
يف الكالم على مملكة باواريا
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخها

اعلم �أن هذه اململكة كانت يف زمن قي�صر الروماين معدودة من ال�صحاري
اخلالية.
ثم �صارت معمورة يف مدة الإمرباطور �أغ�سطوط ،وعدت من �إياالت
اململكة الرومانية م�ضافة للفيندلي�سا ونوريكا.
ثم يف القرن اخلام�س امل�سيحي �أتت جماعة البويرا من بوهيميا ،و�سكنوا
بنوريكا الغربية ،ودخلوا حتت �سلطنة الإفرجن من �سكان �أو�سرتازيا ،وذلك من �سنة
�ستمائة وثالثني �إىل �ستمائة و�ستني .ويف ذلك الوقت كانت مملكة باورايا مرو�سة
بجماعة الدوكات من عائلة �أجيلولف ،ورئي�س هاته العائلة  -وهو �أجيلولف -
متلك يف �سنة خم�سمائة وثالثني.
ومل تزل الدوكات ت�ستويل على باواريا من تلقاء ملوك الإفرجن �إىل �أن تلقب
الدوك �أديلون بامللك يف �سنة ثالث و�أربعني و�سبعمائة ،فحاول اخلروج من رعاية
�شارل مارتل فلم ينجح �سعيه يف ذلك.

586

�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك

586

فلما ويل بعده تا�سليون نق�ض العهد الذي بينه وبني امللك بابان ،وتع�صب
�أو ًال �ضد �شارملان مع ديديا ملك اللومبارديا ،ومع دوك �أكويتانيا ،ثم مع جماعة
وحب�س يف دير رهبان �سنة �سبعمائة ٍ
وثمان
الأوار لكنه انهزم ،و�ضيع ممالكهُ ،
وثمانني.
ثم �إن �شارملان �أعطى والية تلك اململكة جلريولد كونت �صواب ،كما �أن
لويز املُ َغ َّفل جعل دوكاتو باواريا مملكة �سنة ثمامنائة و�أربع ع�شرة ،و�أعطاها البنه
لوتري ،ثم �أعطاها ابنه املذكور للويز اجلرماين يف �سنة ثمامنائة و�سبع ع�شرة.
وكانت مملكة باواريا يف ذلك الوقت حتتوي على قبائل الكارينتيا والكرنيول،
والإي�سرتيا والفريول ،والبانونيا القدمية ،واملورافيا والبوهيميا.
ويف �سنة ت�سعمائة واثنتي ع�شرة انقر�ضت عائلة الكارلوجنيان بوفاة لويز
الطفل ،فرجعت باواريا �إىل ما كانت عليه من احلدود الأ�صلية ،و�صارت دوكاتو
حتت رعاية �سلطنة �أملانيا ،و�أَ َّمروا عليهم املارغراف �أرنول امللقب باخلبيث ابن
لويتبولد.
ثم بعد وفاته �سنة ت�سعمائة و�سبع وثالثني بقيت اململكة بيد خلفائه مدة
ي�سرية.
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ثم ا�ستوىل عليها جماعة الدوكات من عائلة ال�ساك�س ،من �سنة ت�سعمائة
و�سبع و�أربعني �إىل �سنة �أربع و�ألف ،ثم من عائلة فرانكونيا من ال�سنة املذكورة �إىل
�سنة �سبعني و�ألف ،ثم جماعة الغوالف من عائلة �آ�ست من ال�سنة املذكورة �إىل
�سنة ت�سع وثالثني ومائة و�ألف ،ثم جماعة دوكات من �أو�سرتيا .ثم يف �سنة ثمانني
ومائة و�ألف دخلت يف يد �أوتون الفيتل�سباخي ،من ذرية �أرنول اخلبيث املتقدم
ذكره.
وقد كربت اململكة املذكورة يف مدة خلفاء الدوك املذكور.
ويف �سنة ثالث وخم�سني ومائتني و�ألف انق�سمت اململكة بني لويز الثاين
وهرني الثالث ع�شر ،ابني وتون امللقب بال�شهري ،فالأول منهما يحكم على باواريا
العليا ،والثاين على ال�سفلى.
ثم يف �سنة اثنتي ع�شرة وثالثمائة و�ألف جمع لويز الثالث ابن لويز الثاين
إمرباطورا على �أملانيا ،وات�سعت دائرة
ق�سمي اململكة ،ويف ال�سنة التي بعدها �صار �
ً
جدا .وقبل موته الواقع يف �سنة �سبع و�أربعني وثالثمائة و�ألف متلَّك زيادة
ملكه ًّ
على باواريا الرباندبورغ وهوالندة ،وزيالند والتريول ،وغريها.
ثم �إن �أبناء لويز املذكور ق ََّ�سموا هذه الإيالة على عدة فروع ،انقر�ضت كلها
يف مدة ي�سرية.
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ويف �سنة �سبع وخم�سمائة و�ألف جمع �ألربت الثاين  -الذي هو من
عائلة فرع املونيخ  -باواريا كلها جم ًعا جدي ًدا ،وعار�ض ورثته ت�سلط املذهب
الربوت�ستانتي ،وحتزبوا مع �إمرباطور �أملانيا يف حروب الثالثني �سنة ،ويف مقابلة ذلك
رقى الإمرباطور فردناند الثاين الدوك مك�سيمليان �إىل رتبة �أليكتور ،وجعل هذا
اللقب مما يبقى يف بيته ،وذلك �سنة ثالث وع�شرين و�ستمائة و�ألف.
ثم �إن حفيده مك�سيمليان �إمانويل ا�ستوىل من �سنة ت�سع و�سبعني و�ستمائة
و�ألف �إىل �ست وع�شرين و�سبعمائة و�ألف ،ويف خالل هذه املدة خالف فرن�سا يف
حروب وراثة �إ�سبانيا ،وبعد واقعة هوخ�ستات �سقط عن �سلطانه ،ومل يرجع �إليه �إال
بعد �صلح بادن� ،سنة �أربع ع�شرة و�سبعمائة و�ألف.
ثم �إن وارثه �شارل �ألربت ادعى �إرث ملك الإمرباطور �شارل ال�ساد�س،
فت�سلط على البوهيميا و�أو�سرتيا ،و َت َّوج نف�سه يف مدينة فرنكفورت �سنة اثنتني
لكن ق ََار َعه فرن�سوا اللوراين
وت�سمى �شارل ال�سابعْ ،
و�أربعني و�سبعمائة و�ألفَّ ،
بجي�ش النم�سة ،و�أجل�أه �إىل التنازل عن املرتبة التي ادعاها ،وعن �سلطنة باواريا،
ومات قبل انتهاء هاته احلرب.
ثم �إن ابنه مك�سيمليان جوزاف ا�صطلح مع الإمرباطور ،وا�سرتجع منه
ممالكه ب�شروط فو�سن �سنة خم�س و�أربعني و�سبعمائة و�ألف ،ثم مبوت هذا
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الأمري  -الذي هو �آخر عائلته  -وقع خلل يف مملكة باواريا ،وذلك يف �سنة
�سبع و�سبعني و�سبعمائة و�ألف.
ثم �إن �شارل تيودور  -املت�صل بتلك العائلة بوا�سطة امل�صاهرة -
ا�ستوىل عليها بدون موافقة �أو�سرتيا ،وابن �أخيه مك�سيمليان جوزاف ا�ستوىل
بعد �سنة ت�سع و�سبعني و�سبعمائة و�ألف.
وقد قا�ست مملكة باواريا �شدائد يف مدة حروب الربوبليك الفرن�ساوانية،
حتى تنازلت لها عن ممالكها الكائنة على �شمال الرين ،لكن عر�ضت لها ذلك مبا
بقي بينهما من املعاهدة مدة مديدة .وكانت ُتعني فرن�سا باملدد الكثري ،وات�سعت
دائرة هاته اململكة مدة كونها حتت حماية نابليون ات�سا ًعا َب ِّي ًنا ،و�صارت مملكة� ،أي
ُي َل َّق ُب حاكمها بامللك ،يف �سنة �ست وثمامنائة و�ألف.
ثم يف حروب �سنة ثالث ع�شرة وثمامنائة و�ألف ،انعطف مك�سيميليان
بجي�شه على فرن�سا ،بعد �أن كان من معينيها ،ف َُجو ِز َي عن ذلك من قبل الدول
امل�ضادة لفرن�سا بتقرير ملكه على كلّ ما كان يف حوزه.
ويف �سنة ثماين ع�شرة وثمامنائة و�ألف �أعطى �أهل مملكته الكون�ستيتو�سيون،
امل�ستظرفة .وتنازل
وزرع ابنه لويز الأول يف مملكته ما كان مول ًعا به من حب الفنون
َ
عن امللك البنه مك�سيمليان الثاين� ،سنة ٍ
ثمان و�أربعني وثمامنائة و�ألف .ومل يفرت
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هذا عن املعار�ضة يف التئام �أملانيا ،وان�ضمام بع�ضها �إىل بع�ض؛ ملا يف ذلك من بقاء
اعتبار مملكة باواريا.
ثم خلفه ابنه لويز الثاين يف �سنة �أربع و�ستني وثمامنائة و�ألف.

الف�صل الثاين
يف �أ�سماء �أمراء مملكة باواريا

�سنة
530
554
593
610
640
680
700
728
7737
748

�سنة
788
814
817
876

الأمراء املتلقبون بلقب دوك من عائلة �أجيلولف
�أجيلولف
غاريبالد الأول
تا�سليون الأول
غاريبالد الثاين
تيودور الأول
تيودور الثاين
تيودبرت وغرميوالد
هوبرت ويقال له هوجيربت
�أديليون
تا�سليون الثاين
ملوك الإفرجن من عائلة الكارلوجنيان
�شارملان
لويز الأول ولوتار
لويز الثاين امللقب باجلرمانيك
كارلومان
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�سنة
880
882
888
900

ملوك الإفرجن من عائلة الكارلوجنيان
لويز الثالث
�شارل الغليظ
�أرنول لكارينتي
لويز الرابع الطفل

�سنة
911
937
938

�سنة
948
955
978
983
985
1004
1026
1039
1049
1053
1056
1057
1061

الدوكات من باواريا
�أرنول اخلبيث
�آبرهاد
برتولد
الدوكات من �ساك�س ومن فرانكونيا
هرني الأول
هرني الثاين امللقب باملخا�صم
�أوتون الأول ال�صوابي
هرني الثالث
هرني الرابع
هرني اخلام�س
هرني ال�ساد�س
هرني ال�سابع
كونراد الأول الزوتفاين
هرني الثامن
كونراد الثاين
�أغني�س (ملكة ال ملك)
�أوتون الثاين
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الدوكات من الغوالف ،ويقال لهم والف � ً
أي�ضا

�سنة
1070
1101
1120
1122

ولف الأول
ولف الثاين
هرني التا�سع
هرني العا�شر

�سنة
1139
1141
1156

الدوكات من بيت �أو�سرتيا
ليوبولد
هرني احلادي ع�شر
هرني الثاين ع�شر

�سنة
1180
1183
1231
1253
1294
1347
1378
1397
1438
1460
1468
1508
1550

عائلة ويتلزباخ
�أوتون الأول
لويز الأول
�أوتون الثاين امللقب بال�شهري
هرني الثالث ع�شر ولويز الثاين
لويز الثالث
�إتيان الأول
جان املونيخي� ،أي من مونيخ
�أرن�ست وغليوم الأول
�ألربت الأول
جان و�سجيزموند
�ألربت الثاين
غليوم الثاين ولويز
�ألربت الثالث

593
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�سنة
1579
1598

�سنة
1623
1651
1679
1725
1745

�سنة
1777
1745

�سنة
1806
1825
1848
1864

عائلة ويتلزباخ
غليوم الثالث
مك�سيمليان الأول
جماعة الأليكتورات
مك�سيمليان الأول �صار �أليكتورا يف التاريخ ميناه
فردناند ومارية
مك�سيمليان الثاين (�إمانويل)
�شارل �ألربت
مك�سيمليان الثالث (جوزاف)
عائلة بالتني
�شارل تيودور
مك�سيمليان الرابع (جوزاف)
امللوك من عائلة بالتني املذكورة
مك�سيمليان املذكور ،وتلقب مبك�سيمليان الأول
لويز الأول
مك�سيمليان الثاين
لويز الثاين ،ومولده يف � 25أغ�شت �سنة 1845
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الف�صل الثالث
يف و�صف اململكة

هذه اململكة هي �أكرب ممالك �أملانيا بعد برو�سية.
وهي ُم َركَّ َب ٌة من ق�سمني متمايزين� :أولهما يف الناحية ال�شرقية على �شاطئ
الطونة ،وثانيهما يف الناحية الغربية على ال�شاطئ ال�شمايل من وادي الرين.
يحده قبلة و�شرقًا مملكة النم�سة،
فالق�سم الأول املُعبرَّ عنه بباواريا القدمية ّ
و�شما ًال مملكة ال�ساك�س والدوكاتو من ال�ساك�س ،ثم الربو�سية ،وغربًا الدوكاتو
الكربى من الها�س دارم�ستاد ،ومن بادن ومملكة الورتنربغ .والق�سم الثاين املعبرَّ
عنه بباواريا الرينية ،وهو �أ�صغر من الأول بكثري ،يحده قبل ًة فرن�سا ،و�شرقًا الدوكاتو
الكربى من بادن ،و�شما ًال الدوكاتو من الها�س الرينية ،وغربًا برو�سية الرينية.
مرب ًعا.

وقدر م�ساحة مملكة باواريا �ستة و�سبعون �أل ًفا وواح ًدا وع�شرون كيلو مي ًرتا

596

�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك

596

وقد بلغ �سكانها وقت حترير احل�ساب يف ثاين دجمرب �سنة �أربع و�ستني
نف�سا.
وثمامنائة و�ألف �أربعة ماليني وثمامنائة و�سبعة �آالف و�أربعمائة و�أربعني ً
وتخت اململكة مدينة مونيخ.
أي�ضا� ،أعظمها وادي
جدا ،و�أودية كثرية � ً
وبباواريا القدمية جبال كثرية ًّ
وكثريا من العيون املعدنية .وهوا�ؤها طيب
الطونة .كما �أن بها بحريات كثريةً ،
معتدل يف غالب البقاع.
وبها مقاطع من حجر الأرحاء وا ِمل َ�س ّن ،والفحم احلجري والر�صا�ص،
واحلديد والنحا�س ،وامللح.
التقدم ،ب�إعانة الدولة ،و�إحداثها مكاتب لعلم
و�أمر الزراعة بها �آخذ يف ُّ
جدا يف الأماكن املنخف�ضة .و�أ�صول املزروعات
الفالحة ،مع كون �أر�ضهم خ�صبة ًّ
عندهم احلبوب والبطاطة ،وعدة �أق�سام من م�شيخات اململكة ت�ستكرث من زرع
الكتان والقنب ،والدخان والهبلون ،والعنب.
وبها غابات جليلة ينتفع بها غاية االنتفاع.
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والأنعام بها من جوالب الغنى بعد الزراعة ،ومبلغ ما بها من اخليل ثالثمائة
وخم�سون �أل ًفا ،ومن احليوانات ذوات القرون �ستة وع�شرون مليونًا ،ومن اخلنازير
ت�سعمائة �ألف ،ومن ال�ض�أن مليون وخم�سمائة �ألف ،ومن املعز مائة وع�شرة �آالف.
ويكرث عندهم النحل والدجاج والإو ّز ونحوها.
وال�صنائع بها رائجة ،و�إن كانت يف ذلك دون بقية بلدان �أملانيا ،واملوجود
منها �صناعة احلديد وال�سالح ،و�أقم�شة الكتان وال�صوف ،ونحوهما ،واجللد
الطيب ،والكاغد ،و�آالت املو�سيقى واجلراحة ،والبلور والفرفوري ،ونحو ذلك.
رواج َبينّ ٌ .
وللتجارة بها ٌ
وطرقها كثرية ح�سنة.
و�أما طرق احلديد فقد بلغت يف �سنة �أربع و�ستني وثمامنائة و�ألف �ألفني
وت�سعني كيلو مي ًرتا ،وا ُخل ُلج بها قليلة ،و�أعظمها خليج واديي املني ،والطونة الذي
به يت�صل بحر ال�شمال بالبحر الأ�سود ،وطوله مائة و�أربعة و�سبعون كيلو مي ًرتا،
وا�سمه خليج لويز .وا ُخل ُلج امل�صنوعة �إمنا َقلَّت عندهم ال�ستغنائهم عنها بت�سيري
ال�سفن على الأودية الطبيعية؛ فلهم غري وادي الطونة الذي جتري عليه ال�سفن
من مدينة �أومل �إىل م�صبه بالبحر �أودية �أخرى ،منها وادي املني ،والرين ،والإيزار
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خ�صو�صا
والني وال�سايل ،وجميعها ت�سري عليها ال�سفن لت�سهيل املوا�صلة والتجارة،
ً
بنتائج الأر�ض.
ولأهل هاته املمملكة تقدم يف التعليم للغاية؛ فلهم ثالث مدار�س عامة
مكتبا كبار ،وثمانية وع�شرون دونها ،و�ستة
وع�شرة مكاتب كبار ،وثمانية وع�شرون ً
التينيا ،وع�شرة مكاتب �أ�صلية لتعليم املعلمني ،وثمانية �آالف
وت�سعون ً
مكتبا ًّ
مكتبا لتعليم املبتدئني ،حتتوي على ثمامنائة و�أربعني �أل ًفا
ومائتان و�سبعة و�سبعون ً
من التالمذة بني ذكور و�إناث ،وهناك عدة مكاتب خ�صو�صية ،وتعليم القراءة
والكتابة حمتم( )1على الأهايل.

(	)1محُ َّتم� :إجباري( .م).

الف�صل الرابع
يف ت�صرفات الدولة

اعلم �أن مملكة باواريا ذات دولة قانونية؛ فامللك يت�صرف مب�شاركة �أرباب
ال�شورى ،وهم �أهل ال ُق ْمرتني :قمرة امل�ست�شارين وقمرة النواب.
ف�أما الأوىل فثلثاها ي�ستحقون الع�ضوية فيها بطريق التوارث ،والثلث الآخر بت�سمية
امللك ،وخطة الكل عمرية.
و�أما الثانية ف�أع�ضا�ؤها يتجددون يف كل �ست �سنني ،والأهايل ينتخبون منتخبي
�أولئك النواب؛ فلكل واحد وثالثني �أل ًفا وخم�سمائة نف�س نائب واحد بالقمرة،
مقدارا من الأداء له حق انتخاب املنتخبني؛ فلكل
وكل ر�شيد من الأهايل يدفع ً
خم�سمائة نف�س نائب.
وه�ؤالء املنتخبون �أو ًال هم الذين ينتخبون نواب القمرة.
وال ي�صلح للقمرة �إال من بلغ ثالثني �سنة ،ويجب اجتماع القمرتني مرة
واحدة يف الأقل كل ثالث �سنني.
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ولهم مع امللك قوة الت�شريع ،مبعنى �أنهم �إذا �أرادوا �إحداث قانون يف حكم
ما فلي�س للملك �أن ميتنع من قبوله.
وال يحرم �أحد من الأهايل من لوازم حريته ال�شخ�صية ،وال ي�ضرب على
ملكه �أداء �إال مبوافقة الديات(�( )1أي جمموع القمرتني).
ومن �أنظار الديات منع وقوع خمالفة القانون ،ومطالبة الوزراء �أو نوابهم
لدى جمل�س حكم ٍ
عال .واحلا�صل �أن الكون�ستيتو�سيون هو املتكفل للأهايل
بحماية ذواتهم و�أمالكهم واعتقاداتهم.

( )1الديات :جمل�س النواب ,خا�ص بالع�صبة اجلرمانية( .م).

الف�صل اخلام�س
يف تنظيمات الأوطان

تنق�سم مملكة باواريا �إىل دوائر كربى ومتو�سطة و�صغرى.
وكلّ ق�سم ميتاز با�سم ،كالقيادة وامل�شيخة والدائرة ،ف�إدارة الكومون بيد
�شيخ البلد ،وبه جمل�س بلدي.
و�أما الدائرة  -التي هي عندهم �أكرب من الكومون  -ف�إدارتها بيد �شيخ
أي�ضا.
املدينة ،وجمعية من احلكام ،وجمل�س بلدي � ً
وعلى اجلمعية املذكورة �أن ت�ست�شري املجل�س البلدي يف النوازل املهمة.
ويف كل ثالث �سنني يتجدد الن�صف من اجلمعية املذكورة ،والثلث من
املجل�س البلدي ،والق�سم امل�سمى بالدي�سرتيكت تكون �إدارته بيد جمل�س مركب
من �أع�ضاء املجال�س البلدية ومن �أعيان �أرباب الأمالك ،وال يجتمع هذا املجل�س
�إال مرة واحدة يف ال�سنة ،ولكنهم يعينون طائفة منهم م�ؤبدة لإح�ضار النوازل التي
ينظرون فيها ،ولإم�ضاء ما ي�ستقر عليه الر�أي ،ويت�صرفون يف �سائر النوازل املتعلقة
بالدي�سرتيكت مما ال يتوقف على ا�ستئذان املجل�س والدائرة .وهم يف ت�صرف
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جمل�س عمومي ،يجتمع مرة يف ال�سنة للنظر يف �أحوال الدوائر ،وتعيني مقادير
الأداء ،وهو مركب من نواب جمال�س الدي�سرتيكت ونواب املجال�س البلدية ،من
البلدان التي يكون بها من ال�سكان �أكرث من ع�شرة �آالف نف�س ،ونواب �أعيان
املالكة ،ونواب كرباء الكنائ�س واملدار�س ،واختيارهم ملدة �ست �سنني.
عليه.

ولهذا املجل�س العمومي كومي�سيون م� َّؤبد ،ينظر يف النوازل قبل عر�ضها

و�أما �إدارة الأحكام يف الأوطان ف�إن كل دائرة يوجد بها جمال�س �أولية ،من
�أربعة �إىل �سبعة ،وجمل�س حتقيق لنوازل اجلنايات والأمور املدنية.
وباململكة جمل�س واحد لتحقيق نوازل املتجر .ثم املجل�س الأعلى الذي
أي�ضا جمل�س كا�سا�سيون،
مقره مدينة مونيخ التخت يحقق جميع النوازل ،وهو � ً
�أي ف�صل لأهل باواريا� ،أي �سكان �شاطئ الرين الذين يحكمون ب�أحكام فرن�سا،
ولأهل هذا ال�صقع جمال�س وق�ضاة �صلح.

الف�صل ال�ساد�س
يف دخل دولة باواريا َ
رجها ,و ُق ّوتها
وخ ِ
الع�سكريةَّ ,
والدين الذي عليها
القوة املالية من � 1861إىل 1867

 جملة دخل الدولة ال�سنوي ً 98,113,253تقريبا.
فرنكا ً
 وجملة خرجها ال�سنوي ً 98,113,253تقريبا.
فرنكا ً
والدين الذي كان عليها �سنة ً 709,450,280 :1866
تقريبا.
 َّفرنكا ً
القوة الع�سكرية الربية �سنة 1866

يداك

جملة

حتت ال�سالح

151,748

74,539

77,209

22,569

12,289

10,280

26,243

13,521

12,722

4,353

1,253

3,100

204,913

101,602

103,311

�أ�صناف الع�سكر

تري�س
خيالة
ّ
طوبجية
مهند�سون
اجلملة

الباب الرابع ع�شر

يف الكالم على مملكة البلجيك
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف و�صفها

اعلم �أن موقعها بني خم�س ع�شرة دقيقة وثالث درجات مع �ست و�أربعني
دقيقة من الطول ال�شرقي ،وبني ت�سع و�أربعني درجة مع ثالثني دقيقة و�إحدى
أي�ضا من العر�ض ال�شمايل.
وخم�سني درجة مع ثالثني دقيقة � ً
ويحدها يف ناحية ال�شمال وبني ال�شمال والغرب بحر ال�شمال وبحر املان�ش،
وبني ال�شمال وال�شرق مملكة هوالندة والدوكاتو الكربى من اللوك�سامبورغ،
والإياالت الربو�سيانية من �شاطئ الرين ،ويحدها �شرقًا .وقبلة مملكة فرن�سا.
مرب ًعا.

وجملة �سطحها ت�سعة وع�شرون �أل ًفا و�أربعمائة وخم�سة وخم�سون كيلو مي ًرتا

وقد بلغ �سكانها يف �سنة خم�س و�ستني وثمامنائة و�ألف �أربعة ماليني
نف�سا.
وت�سعمائة و�أربعة وثمانني �أل ًفا و�أربعمائة و�إحدى وخم�سني ً
و�سكان تختها  -وهي مدينة بروك�سيل  -يبلغون مائة وت�سعة وثمانني �أل ًفا
نف�سا.
وثالثمائة و�سب ًعا وثالثني ً
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و�أر�ضها منب�سطة ،وبالناحية ال�شرقية منها بع�ض جبال ،وبها عدة �أودية
وخلج م�صنوعة ،وغابات ،و�أرا�ض خ�صبة املزارع ،ومزروعاتها جيدة و�أنعامها كثرية.
ويوجد بها مقاطع البالط الأ�سود الذي ت�سقف به الديار والكذَّ ان والرخام،
واحلديد والر�صا�ص ،والزنك والفحم احلجري ،واحلبوب التي تزرع بها القمح
وال�شعري ،ويزرع بها الك ّتان واخليط ،واللفت الأحمر الذي ُي�ستخرج منه ال�سكر،
وغري ذلك من �أنواع اخل�ضر.
و�صناعاتها م�ستقيمة ،ف َِم َّما ُي�صنع بها الأقم�شة اجليدة ،واجلوخ ،و�أقم�شة
ال�صوف والزرابي .ولهم �شهرة يف طرز القما�ش وال�صبغ ،والأقم�شة املطبوعة،
وال�سكر ،واملقطرات ،وعمل البرية واملطابع ،و�أماكن بيع الكتب ،وا�صطناع
الكاغذ ،والبلور واجللود ،وتذويب املعادن ،وفربيكات ال�سالح ،وماكينات النجارة
و�آالت احلديد.
و�أ َّما طرقها احلديدية فقد بلغ طولها يف �سنة �أربع و�ستني وثمامنائة و�ألف �أل ًفا
و�أربعمائة وثالثة من الكيلو ميرت.
ولها متجر ٍنام ،بلغت قيمة اخلارج منه يف �سنة �إحدى و�ستني وثمامنائة
و�ألف ت�سعمائة وواح ًدا وثمانني مليونًا و�سبعمائة ،و�ألف فرنك ،وقيمة الداخل لها
مليونًا وثمانية و�ستون مليونًا و�أربعمائة �ألف فرنك.
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و�أما مواد التعليم بها فقد ح�سب ما عندهم من املكاتب يف �سنة ثالث
و�ستني وثمامنائة و�ألف ،فوجد من مكاتب املبتدئني خم�سة �آالف و�ستمائة و�أربعة
مكتبا ،ومكتبان لتعليم
مكتبا ،ولتعليم املعلمني لهم ثمانية وع�شرون ً
و�ستون ً
أي�ضا ،لكنهما من طرف الدولة .ويوجد بها عدة موا�ضع لتعليم الفقراء،
املعلمني � ً
و�أخرى لتعليم كبار ال�سن ،و�أماكن لتعليم الأطفال والبنات ،و�سائر ال�صنائع
و�أخرى لتعليم ال�صناعات وغريها جمانًا ،تخرج م�صاريفها من املار�ستانات.
ومكاتب لتعليم الفالحة ،و�أخرى لتعليم ال�صم والبكم والعميان ،ويوجد
مكتبا
ب�إياالت الع�سكر مكاتب لتعليم الأبناء املنت�سبني للجي�ش ،وهناك خم�سون ً
من املكاتب املتو�سطة .وبها مدر�ستان لتعليم العلوم العالية ،وبها عدة مكاتب
خ�صو�صية كمكتب مهند�سي البلد ،ومكاتب املقاطع وال�صنائع ،ومكتب احلرب.

الف�صل الثاين
يف قوانني اململكة

اعلم �أن كون�ستيتو�سيون اململكة املذكورة � -أي قوانينها ال�سيا�سية  -مبني
على املن�شور ال�صادر من امللك ليوبولد الأول ،امل�ؤرخ بال�سابع من فرباير �سنة
�إحدى وثالثني وثمامنائة و�ألف ،امل�شتمل على م�ساواة جميع �أهل اململكة لدى
احلكم ،بحيث ال ف�ضل لأحدهم على الآخر ،وعلى احلرية ال�شخ�صية ،وعلى حرية
املطابع واالجتماعات العامة للمفاو�ضات يف الأمور ال�سيا�سية� ،سواء كانت متعلقة
ب�سرية الدولة �أو بغريها ،مما تقدم لنا بيانه عند �شرح �أحوال اململكة الإنكليزية،
وعلى اعتبار �آراء العامة ،فما يتفق عليه غالب الأهايل يف �أي �شيء كان يجب
على الدولة �إجرا�ؤه ،و�أن يكون ف�صل جميع اجلنايات يف املجال�س مبح�ضر جماعة
اجلوري ،كما تقدم بيانه يف جمال�س فرن�سا.

الف�صل الثالث
يف القوة الت�شريعية

هذه القوة هي من حقوق امللك ،واملجل�س الأعلى ،وجمل�س وكالء العامة،
والإم�ضاء عليها من حقوق امللك ،مبعنى �أن عر�ض القوانني اجلديدة على املجل�سني
�إما �أن يكون من الدولة �أو من الأع�ضاء ،وال ت�صري قانونًا �إال بعد املفاو�ضة فيها
باملجل�سني عل ًنا ،واتفاق الغالب ،و�إم�ضاء امللك عليها.
ومن حقوق امللك عمل احلرب وال�صلح ،و�شروط املعاهدة والتجارة ،على
�شرط �أن ال يكون يف ذلك نق�ص �أو زيادة يف حدود اململكة؛ لأن ذلك ال يكون
�إال بقانون ي�صدر من املجل�سني.
ومن حقوقه نَ ْ�ص ُب الوزراء وغريهم من املتوظفني ،وت�أخري من مل تكن
وظيفته عمرية منهم ،و�إدارة اململكة يف الأمور الداخلية واخلارجية مبقت�ضى
القوانني.
وهذه الأمور و�إن كانت كلها من حقوق امللك لكنها متوقفة على موافقة
الوزراء عليها ،من حيث �إنهم م�س�ؤولون عن ت�صرفات الدولة لدى املجال�س
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ال�سيا�سية؛ فلذلك ال يبدي امللك � ًأمرا حتى ي�ست�شري وزراءه الذين ال ميكن
بقا�ؤهم يف اخلطة �إذا مل يكن غالب �أع�ضاء املجل�سني مواف ًقا ل�سيا�ستهم ،مثلما
َت َق َّدم تقريره يف الدول ال�سالفة.

الف�صل الرابع
يف كيفية تركيب املجال�س

كل من املجل�سني املذكورين يرتكب من �أع�ضاء تنتخبهم الأهايل.
يبدل ن�صفهم بعد
ع�ضواّ ،
فاملجل�س الأعلى ُم َركَّ ٌب من ثمانية وخم�سني ً
�أربع �سنني.
ع�ضوا ،يبدل ن�صفهم
وجمل�س وكالء العامة ُم َركَّ ٌب من مائة و�ستة ع�شر ً
بعد �سنتني.
خم�سا وع�شرين �سنة،
و�شرط املنتخب �أن يكون من البالد ،وممن بلغ عمره ً
ممن يدفع يف ال�سنة اثنني و�أربعني ً
فرنكا على الربع والعقار.
و�شرط املنتخب ملجل�س وكالء العامة �أن يكون من الأهايل مول ًدا� ،أو
دخو ًال يف زمرة جن�سهم ب�أمر من الدولة ،على �شروط مقررة يف قوانينهم ،ومت�صرفًا
خم�سا وع�شرين �سنة ،وكان �ساك ًنا
يف حقوقه املدنية وال�سيا�سية ،وممن بلغ عمره ً
يف اململكة.
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و�شرط املنتخب للمجل�س الأعلى جميع ما تقدم يف منتخب �أع�ضاء
جمل�س وكالء العامة ،و�أن يكون ممن يدفع �ألفني و�ستة ع�شر ً
فرنكا يف ال�سنة على
ع�ضوا يف
الربع والعقار .وال يكون �أحد من املتوظفني الذين لهم مرتب من الدولة ً
هذين املجل�سني �إال الوزراء.
ومن حقوق املجل�سني املفاو�ضة والقرعة على جميع القوانني اجلديدة التي
منها تعيني �أ�صول م�صاريف الدولة كل �سنة ،واملقدار الواجب �أخذه من الأهايل
لذلك ،و�س�ؤال الوزراء عما يظهر لهم متى �شا�ؤوا ،والقدح يف �سريتهم ،وعلى
الوزراء اجلواب باملجل�س كما تقدم بيانه يف غري ما مو�ضع.

الف�صل اخلام�س
يف الوزارات

اعلم �أن �إدارة اململكة حتت نظارة �ستة وزراء ،وهم :وزير اخلارجية ،ووزير
الأحكام ،ووزير املال ،ووزير امل�صالح العامة ،ووزير احلرب ،ووزير العمالة.
ويجتمعون للنظر يف امل�صالح حتت رئا�سة امللك �أو من ينوبه ،وي�سمى اجتماعهم
جمل�س الوزراء �أو جمل�س امللك.

الف�صل ال�ساد�س
يف �إدارة ا ِلإ َياالت

اعلم �أن هذه اململكة تنق�سم �إىل ت�سع �إياالت .وتنق�سم هاته الإياالت �إىل
)
واحد و�أربعني وط ًنا.
ففي كل �إيالة ٍ
وال من طرف الدولة ،مكلف ب�إم�ضاء القوانني و�أوامر الدولة،
والنظر يف م�صالح الإيالة ،وبقاء راحة �سكانها ،ومنو فالحتها ،وجتارتها و�صناعاتها
وعلومها ،وغري ذلك مما تقدم �شرحه يف والة الإياالت بفرن�سا.
أي�ضا جمل�س مركب من �أع�ضاء تنتخبهم الأهايل ملدة �أربعة
ويف كل �إيالة � ً
�أعوام ،ي�سمى جمل�س الإيالة ،يجتمع يف �أوقات معلومة من ال�سنة للنظر يف
م�صاحلها ،كتوزيع الأداء املرتب من جمل�س وكالء العامة على الإيالة بني �أوطانها
باعتبار املكا�سب ،وكتعيني ما يلزم �إحداثه من امل�صالح ،ونحو ذلك مما تقدم بيانه
يف الكالم على �إياالت فرن�سا.
ومع وايل الإيالة جمل�س ينتخب �أع�ضا�ؤه جمل�س الإيالة للنظر مع الوايل يف
�إدارة م�صالح الإيالة ،على مقت�ضى الأ�صول املعينة من جمل�س الإيالة.
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ويف كل بلدة جمل�س بلدي حتت رئا�سة �شيخ البلد ،وم�أمورية هذا املجل�س
تقريبا� ،إال �أن الفرق بينهما هو �أنه ال يوجد هنا
كم�أمورية املجال�س البلدية بفرن�سا ً
�أدنى تداخل من الدولة يف �أحوال املجل�س البلدي.
و�أما �إدارة الأحكام يف ف�صل النوازل فهي على منوال الإدارة الفرن�ساوية
ولهم جمل�س �أعلى ،وثالثة جمال�س حتقيق ،وخم�سة وثالثون جمل�س حكم،
جري ،وجمل�س حرب ،ومائتان وثالثة ُح َّكام �صلح.
وجمل�س َم ْت ّ

الف�صل ال�سابع
وخرجا
يف قوتها املالية دخ ًال
ً
وبحرا
والع�سكرية ب ًّرا ً
القوة املالية

 بلغ دخل اململكة ال�سنوي يف ً 159,612,890 :1865فرنكا.
 وبلغ خرجها يف ال�سنة املذكورةً 154,144,340 :فرنكا.
الدين يف تلك ال�سنةً 632,167,414 :
فرنكا.
 وكان عليها من َّالقوة الع�سكرية الربية �سنة

1864

عدد
�أنف�س
56550
8202
6600
576
1690
83618

ع�سكر تري�س
خيالة وجندارمية
طوبجية
املكلفون برفع الأثقال
مهند�سون
اجلملة

ويف وقت احلرب يكون عدد اجلي�ش مائة �ألف.
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�أما القوة البحرية فتكاد ال ُتذْ كَر؛ لأنها ال ت�شتمل على �أكرث من خم�سة
مراكب �صغار ،جملة حممولها �ستة وثالثون مدف ًعا ال غري.
ولكن النق�ص يف ال�سفن احلربية تعو�ضه كرثة املراكب املتجرية؛ ف�إن
مركبا للتجارة ،حممولها �أربعة وع�شرون طوالنته ،وعندهم
للأهايل مائة و�أحد ع�شر ً
نحو مائتي قارب ل�صيد احلوت.

الباب اخلام�س ع�شر

يف الكالم على مملكة الربتوغال
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخها

اعلم �أن مملكة الربتوغال كانت كونتي� ،أي �إيالة م�ستقلة.
ويف �سنة �سبعمائة و�إحدى ع�شرة ا�ستوىل عليها العرب ،و�أ�ضافوها ململكتهم
بالأندل�س ،ودامت ب�أيديهم �إىل �سنة خم�س وت�سعني و�ألف.
أمريا عليها حتت حماية ملك
ثم انتزعها منهم هرني البورغوين ،و�صار � ً
�إ�سبانيا.
ويف �سنة ت�سع وثالثني ومائة و�ألف خرج �ألفون�ش بن هرني من حماية
�إ�سبانيا ،وا�ستقل بلقب ملك.
ودام امللك يف ذريته �إىل �سنة ثمانني وخم�سمائة و�ألف ،فيها ا�ستوىل فليب
الثاين ملك �إ�سبانيا على البالد ،و�أ�ضافها �إىل مملكته.
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ويف �سنة �أربعني و�ستمائة و�ألف ثار �أهل الربتوغال على �إ�سبانيا ،وخرجوا
عن طاعتها ،و�أَ ْو َلوا عليهم جان الرابع ،من ذريته هرني املذكور �أو ًال ،ومل يزل
امللك يف َع ِق ِبه �إىل الآن.

الف�صل الثاين
يف و�صف مملكة الربتوغال

موقعها بني القبلة والغرب من �أوروبا ،وامتدادها من الدرجة التا�سعة مع
�أربع وخم�سني دقيقة �إىل احلادية ع�شرة دقيقة من الطول الغربي ،ومن الدرجة
ال�ساد�سة والثالثني و�ست وخم�سني دقيقة �إىل الثانية والأربعني و�سبع دقائق
من العر�ض ال�شمايل ،ويحدها قبلة وغربًا البحر الأطالنتي و�شرقًا و�شما ًال مملكة
�إ�سبانيا.
مرب ًعا.

وت�سطيح م�ساحتها �أربعة وت�سعون �أل ًفا ومائتان وثمانية ع�شر كيلو مي ًرتا

ومبلغ �سكانها �سنة ثالث و�ستني وثمامنائة و�ألف ثالثة ماليني وت�سعمائة
نف�سا .وبها جزر يبلغ ت�سطحيها ثالثة
و�سبعة وثمانون �أل ًفا وثمامنائة و�إحدى و�ستون ً
�آالف وثمامنائة وثمانية وع�شرين كيلو مي ًرتا مرب ًعا.
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ومبلغ �سكان هاته اجلزر ثالثمائة واثنان وع�شرون �أل ًفا ومائة وخم�س �أنف�س.
فمجموع �سطح اململكة املذكورة ما بني جزر و� ٍ
أرا�ض ثمانية وت�سعون �أل ًفا و�ستة
و�أربعون كيلو مي ًرتا.
وجمموع �سكانها �أربعة ماليني وثالثمائة وت�سعة و�أربعون �أل ًفا وت�سعمائة
نف�سا.
و�ست و�ستون ً
وامتداد �شطوطها �سبعمائة وخم�سون كيلو مي ًرتا.
وتخت اململكة �أ�شبونة.
وهوا�ؤها يف �أماكن اجلبال معتدل طيب ،و�أما يف املوا�ضع املنخف�ضة ف�إن احلر
ي�شتد بها يف مدة ال�صيف.
و�أ�شهر جبالها جبل �إ�سرتالة ،وجبل غافيارا ،وجبل �سينرتال ،وجبل
مون�شيك .وبهذه اململكة م�صب الأودية الأربعة اخلارجة من مملكة �إ�سبانيا ،وهي
املينخو والدورو والتاج والغاديانة.
وبها عدة �أنهار ،مثل الفوغة والغابادو ،واملنديغو وال�ساذاو.
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و�أر�ضها �أر�ض براكني تك ُرث بها الزالزل ،ويوجد بها كثري من املعادن و�أنواع
احلجارة :الذهب والف�ضة ،واحلديد والر�صا�ص ،والق�صدير والإثمد( ،)1والفحم
احلجري ،و�سائر �أنواع الرخام ،والفريوزج(.)2
لكن لي�س لأهل اململكة اعتناء با�ستخراج هاته املكا�سب.
و�أر�ضها يف غاية اخل�صب ،لكن غالب جهاتها ال ت�شغل باالزدراع ،بحيث
جزءا،
جزءا من �أربعة ع�شر ً
�إن الذي ُيزرع من �أر�ضها بالقمح وال�شعري ال يتجاوز ً
ون�صفه مزارع عنب ،وكان ميكنهم �أن يزيدوا �أ�ضعاف ذلك .ويزرع بها دون القمح
وال�شعري والأرز والقطينة ،وزيتها كثري م�شهور.
ويوجد بها التني والربدقان ،وغريهما من طيب الثمار ،وال�شمع والع�سل،
والقرمز ،وال يوجد بها من منابت اخل�شب املعترب �إال مقدار ع�شرة �آالف �إكتار،
ت�ساوي مائة كيلو ميرت مربع ،واخل�شب املذكور �صنوبر و�سرو ،زرعه �أحد امللوك
الأقدمني على �شاطئ الإ�سرتامدور ملنع ت�سلط الرمل على تلك الناحية.
وال يوجد بهاته اململكة من الأنعام املعتربة بكرثة �سوى غنم املرينو�س؛
ف�إنها كثرية ويف غاية اجلودة ،كما يوجد بها البغال الفائقة.

(	)1الإ ْث ِمد :حجر ُي َّتخذ منه ُ
الك ْحل( .م).
(	)2الفريوزج :حجر كرمي �أزرق( .م).
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ويف �سنة اثنتني وخم�سني وثمامنائة و�ألف ُع َّد ْت حيواناتها ،فوجد بها من
اخليل واحد و�سبعون �أل ًفا و�ستمائة وثمانية و�أربعون ،ومن البغال �أربعون �أل ًفا
و�أربعمائة وثمانية ،ومن احلمري مائة و�ستة وثالثون �أل ًفا ومائتان و�ستة ،ومن البقر
�ستمائة و�ستة �آالف ومائتان و�سبع ع�شرة ،ومن ال�ض�أن مليونان وخم�سمائة وخم�سة
و�سبعون �أل ًفا و�سبعمائة و�سبعون ومن املعز مليون ومائة وثمانية و�أربعون �أل ًفا وثالثة
وت�سعون �أل ًفا و�أربعمائة وثمانون.
ومن �أعظم جوالب الغنى بهاته اململكة �سباخ امللح البحري؛ فهو عندهم
من �أروج التجارات التي حتمل �إىل خارج بالدهم ،حتى �إن امللح الذي يرد �إىل
�أنكلرتة ثالثة �أرباعه من هاته اململكة.
و�أما ال�صناعات فلي�س لهم تقدم فيها ،ومن نتائجها الأقم�شة الكتانية
والقطنية ،واجلوخ غري اجليد ،و�أقم�شة ال�صوف واحلرير ،وعمل الربانيط والأغطية،
وال�شكالطة ،والفخار ال�صيني ،و�صناعة الن�سج ،والدهن ،والتقطري ،وال�صبغ،
وال�صياغة ،وا�صطناع البلور وال�سالح ،وتربية دود القز ،ونحو ذلك.
وجتارتها دائرة بني مرا�سيها الثالث ،وهي� :أ�شبونة و�أوبورتو و�ستوبال،
وكادت جتارتهم يكون جميعها بيد الأنكليز.
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وال يوجد بهاته اململكة عدد كثري من الطرق امل�صنوعة ،وغاية ما مت �صنعه
منها �سنة ثالث و�ستني وثمامنائة و�ألف� ،ألف وثمامنائة وخم�سة من الكيلو ميرتات.
وب�صدد ال�صنع �إذ ذاك ثالثمائة و�ستة وع�شرون كيلو مي ًرتا.
وللدولة اعتناء بتمديد جماري الأودية واخللج ل�سري ال�سفن ،ب�إ�صالح
الطرقات.
و�أما طرق احلديد ،فقد بلغ امتدادها �سبعمائة و�سبعة وع�شرين كيلو مي ًرتا.
ومذهبهم كاثوليكي ،واليهود ال يمُ نعون بها من التعبد مبقت�ضى ديانتهم.
وللأهايل مدر�سة عامة للعلوم يف كوميربا ،و�ستة فاكولتي � -أي �أماكن درا�سة
كبريا ،وثالثة �آالف ومائتان و�ستة مكاتب �صغار.
علم  -ومائة واثنان وثمانون ً
مكتبا ً
وكل ال�سكان يلج�أون �إىل تعلم القراءة والكتابة.
و�أق�سام اململكة واحد وع�شرون ،منها �أربعة للجزر.
وتلك الأق�سام تنق�سم �إىل مائة وخم�س و�ستني دائرة.
ثم تنق�سم الدوائر �إىل �أربعمائة واثنتي ع�شرة م�شيخة.
ثم تنق�سم امل�شيخات �إىل ثالثة �آالف وت�سعمائة وثمانية وثالثني باروا�سا.
�أي ق�سم �إدارة.
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وامل�ستعمرات الراجعة لدولة الربتوغال منها يف ق�سم �إفريقيا جزر الر�أ�س
الأخ�ضر ،وموا�ضع ب�سناغمبيا ،مثل كا�شني وجزر �صان توما�س والربان�س ،و�أنغولة،
مع �أمربيز ،ومو�ساميد وموزنبيك .ويف ق�سم �آ�سيا بالهند غوا و�سال�سيت وباردز
وغريهما ،وبال�صني ماكاوو ،وباوالقيانية اجلانب ال�شمايل من جزيرة تيمور ،وجزيرة
كامبنغ بل�صقها.
وجملة �سطح هاته امل�ستعمرات الراجعة للربتوغال �أربعة ع�شر �أل ًفا
وت�سعمائة واثنا ع�شر مي ًال من �أميال اجلغرافيا ،تبلغ مليونًا وثالثمائة و�سبعة و�ستني
�أل ًفا و�أربعمائة وثالثة وخم�سني كيلو مي ًرتا .ويبلغ �سكانها ثالثة ماليني و�ستمائة
و�سبعة وثمانني �أل ًفا ومائتني ٍ
نف�سا ،و�إذا �ضم هذا �إىل ما تقدم
وثمان وع�شرين ً
يكون جمموع �سطوح �أر�ض اململكة وتوابعها مليونًا و�أربعمائة وخم�سة و�ستني �أل ًفا
و�أربعمائة وت�سعة وت�سعني كيلو مي ًرتا مرب ًعا ،وجمموع �أهاليها ثمانية ماليني و�سبعة
نف�سا.
وثالثني �أل ًفا ومائة و�أربعة وت�سعني ً

الف�صل الثالث
يف قوانني اململكة و�أحكامها ال�سيا�سية

اعلم �أن مملكة الربتوغال مملكة وراثية قانونية.
فمن حقوق ملكها تنفيذ القوانني ،والإمارة على الع�ساكر الربية والبحرية.
و�أما عمل احلرب وال�صلح ،وعقد �شروط املعاهدة والتجارة ،فال يكونان �إال
مبوافقة املجال�س.
ن�صب الوزراء وغريهم من املتوظفني ،وت�أخري من مل تكن وظيفته
وله ُ
عمرية عن املبا�شرة ،وتعيني وقت اجتماع املجال�س ،وتعطيل خدمة جمل�س وكالء
العامة �إن اقت�ضاه احلال ،على �أن يطلب من الأهايل �إعادة االنتخاب على مقت�ضى
ال�شروط املقررة لذلك يف غريها من الدول ،وعر�ض القوانني اجلديدة على موافقة
املجال�س ال�سيا�سية ،والإم�ضاء عليها ،والعفو عمن �شاء من �أهل اجلرائم ،ونحو
ذلك من �إجراء �سيا�سة اململكة ب�إعانة وزرائه امل�س�ؤولني ،كما �سي�أتي.
مركبا من �أمراء العائلة امللكية ،ومن كرباء
ثم �إن للدولة ً
جمل�سا �أعلى ً
الدين ،وممن ينتخبهم امللك من �أعيان �أهل اململكة بعدد غري حم�صور بحق
ِّ
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ع�ضوا،
الوراثة يف عائلتهم ،وعدد �أع�ضاء املجل�س الآن مائة و�أربعة وثالثون ً
ع�ضوا منتخبني لأربعة �أعوام
مركبا من مائة وخم�سة و�ستني ً
وجمل�س وكالء عامة ً
ممن يدفع من الأهايل �ستة فرنكات يف الأقل �أداء يف ال�سنة ،على ما ال ينقل من
مقدارا معلو ًما من الأداء .ومن حقوق
الأمالك .ويكون املُ ْن َت ِخ ُب لهم ممن يدفع ً
هذين املجل�سني املفاو�ضة عل ًنا ،والقرعة على جميع القوانني املعرو�ضة من امللك
�أو من �أع�ضائهما ،وتعيني م�صاريف الدولة كل �سنة ،واملقدار الواجب �أخذه من
الأهايل ،واملفاو�ضة والقرعة على عمل احلرب وال�صلح ،و�شروط املعاهدة والتجارة
التي تعر�ضها الدولة ،والت�أمل يف �سرية الدولة ،و�س�ؤال الوزراء ،وغري ذلك من
امل�صالح ال�سيا�سية.
ع�ضوا ،ينتخبهم امللك بوظيفة عمرية
وللدولة جمل�س مركب من اثني ع�شر ً
للم�شورة يف النوازل املهمة.
و�إدارة اململكة تنق�سم �إىل نظارة �سبعة وزراء م�س�ؤولني عن ت�صرفاتهم للأمة،
يجتمعون حتت رئا�سة امللك �أو من ينوبه للنظر يف امل�صالح ،وجمموعهم ي�سمى
جمل�س الوزراء.
ويف كل ق�سم من �أق�سام اململكة املتقدمة ٍ
وال مكلف ب�إدارته ،ومعه جمل�س
ي�سمى جمل�س الوايل ،وم�أموريته مثل ما ذُكر يف جمال�س الوالة مبملكة فرن�سا
تقريبا.
ً
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أي�ضا جمل�س ي�سمى جمل�س الإيالة ،مركب من اثني ع�شر
ويف كل ق�سم � ً
ع�ضوا تنتخبهم الأهايل للنظر يف م�صالح الإيالة ،مما تقدم تف�صيله يف بيان خدمة
ً
أي�ضا.
جمال�س الإياالت بفرن�سا � ً
ويف كل بلد من بلدان الإيالة جمل�س منتخب من الأهايل؛ لتعيني ما يجب
�إحداثه يف البلد ،وتعيني املبالغ الالزمة لذلك ،وللنظارة على انتخاب �أع�ضاء
تعي من املجال�س املذكورة حتت
جمل�س وكالء العامة ،وجمل�س بلدي لإجراء ما نّ
رئا�سة �شيخ البلد �أو نائبه.
ويح�ضر �أع�ضاء املجل�س البلدي يف املجل�س املذكور وقت خدمته .وللملك
تعطيل جمال�س الإياالت والبلدان ،ب�شرط �إعادة االنتخاب من الأهايل.

الف�صل الرابع
وبحرا
يف قوتها املالية دخ ًال
ً
وخرجا والع�سكرية ب ًّرا ً

القوة املالية �سنة
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 بلغت جملة دخل الدولة فيهاً 89.827.972 :فرنكا.
أي�ضاً 118.578.107 :
فرنكا.
 وجملة خرجها فيها � ً وكان َد ْي ُنها يف ال�سنة املذكورةً 1.154.627.611 :فرنكا.
القوة الع�سكرية الربية
نف�سا من �ضباط وف�سياالت وغريهم
ً

2988
34374
37362

نف�سا من عامة اجلنود
ً

اجلملة

ا�س بلدية.
ومن هذا املقدار  13,478حتت ال�سالح ،والبقية ُح َّر ُ
اخليالة.
ويف اجلملة املذكورة ً 3,128
�شخ�صا من �سائر �أنواع َّ

يف الكالم على مملكة الربتوغال
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القوة البحرية مبملكة البورتوغال �سنة 1864
َّ

جملة املراكب
ومدافعها 364

مراكب
قالع

فابورات

جملة
البحرية
2

60

�أمراء البحر
وقبطانات

�أ�صناف البحرية
واملراكب

1

في�ش �أمريال

1

كنرت �أمريال

10

قبطانات �أجفان

20

قبطانات فراقط

30

قبطانات قرابط
ف�سياالت �أُ َول

50
100

ف�سياالت ثوان

3,462

بحرية

1

1

�أجفان

1

1

فراقط

12

3

9

قرابط

9

1

8

�أبركة

8

8

�سكاين

5

5

حلمل الأثقال

36

19

17

3,674
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اجلملة

الباب ال�ساد�س ع�شر
يف الكالم على �سوي�سرة
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخها

اعلم �أن �سوي�سرة كانت من �سنة ٍ
ثمان وخم�سني قبل امليالد تابعة ململكة
الرومان .ولكن بعد �سقوط الدولة الرومانية الغربية رجعت من توابع جرمانيا ،يف
القرن اخلام�س من التاريخ املذكور �إال بع�ض قطع منها.
َّثم بعد ذلك �صارت متداولة بني فرن�سا و�أملانيا و�أمرائها الذين منهم عائلة
هاب�سبورغ.
وهذه العائلة ملا ملكت �أملانيا �أرادت �إ�ضافة هذه البالد �إليها ،فن�ش�أت من
ذلك حروب يف �سنة �أربع وثالثمائة و�ألف� ،آل الأمر فيها �إىل طرد جيو�ش �أملانيا
وا�ستقالل �سوي�سرة ،و�إن مل تنقطع احلروب بعد ذلك بينهما �إىل �آخر القرن
دائما ل�سوي�سرة.
اخلام�س ع�شر ،وكان االنت�صار فيها ً
ويف التاريخ املذكور اعرتف اجلرمانيون با�ستقاللها.

640

�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك

640

ثم يف �سنة ٍ
ثمان و�أربعني و�ستمائة و�ألف ،مبقت�ضى ال�شروط العمومية التي
انعقدت بني الدول الأوروباوية ،اعرتفت الدول املذكورة بها دولة م�ستقلة من
دول �أوروبا.
ويف �سنة ٍ
ثمان وت�سعني و�سبعمائة و�ألف دخلت اجليو�ش الفرن�ساوية هاته
اململكة ،وغريوا تراتيبها.
ويف �سنة ٍ
ثالث وثمامنائة و�ألف رتب لها اجلرنال بونابارت رئي�س الدولة
اجلمهورية الفرن�ساوية قانونًا جدي ًدا ال�ستقاللها .لكن بعد �سقوط نابليون رف�ضوا
قانونه ورجعوا �إىل ترتيبهم الأ�صلي بعد تهذيبه ،يف �سنة خم�س ع�شرة وثمامنائة
و�ألف.
ثم يف �سنة ٍ
ثمان و�أربعني وثمامنائة و�ألف وقعت حروب �أهلية� ،آل �أمرها �إىل
تبديل قوانينهم بالقوانني الآتي �شرحها ،الباقي حالهم عليها �إىل اليوم.

الف�صل الثاين
يف و�صف �سوي�سرة

اعلم �أن موقعها بني ثالث درجات و�أربع و�أربعني دقيقة وثمان درجات
وخم�س دقائق من الطول ال�شرقي ،وبني خم�س و�أربعني درجة وخم�سني دقيقة
و�سبع و�أربعني درجة ٍ
وثمان و�أربعني دقيقة من العر�ض ال�شمايل ،ويحدها غربًا
فرن�سا ،و�شما ًال �إمارة بادن ،و�شرقًا التريول النم�ساوي وجنوبًا �إيطاليا .وطولها من
الغرب �إىل ال�شرق ثالثمائة وثمانية و�أربعون كيلو مي ًرتا ،وعر�ضها من ال�شمال �إىل
اجلنوب مائتان واثنا ع�شر كيلو مي ًرتا.
وتربيع م�ساحتها واحد و�أربعون �أل ًفا و�أربعمائة وثمانية ع�شر كيلو مي ًرتا.
وعدد �سكانها �سنة �ستني وثمامنائة و�ألف بلغ مليونني وخم�سمائة وع�شرة
نف�سا.
�آالف و�أربعمائة و�أرب ًعا وت�سعني ً
وتخت �أوطانها املتحدة مدينة بارن ،التي ينعقد بها جمل�س نواب الأوطان.
وهي منق�سمة �إىل اثنني وع�شرين وط ًنا �أو �إيالة.
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ومعظمها جبال ،و�أعظم جبال �أوروبا بها ،كما �سنبينه �إن �شاء اهلل تعاىل يف
خال�صة الكالم على اجلغرافيا .وبها �أماكن كثرية ال يزايلها الثلج وا َجل َمد ،و�أماكن
ذوات بهجة ت�سر الناظرين بني اجلبال املذكورة ،وبها �أرا�ض منب�سطة ذات خ�صب
ت�شقها بحريات عذبة.
ومن �أعظم مكا�سب �أهاليها احليوانات؛ لكرثة مراعيها ،فيخرج منها من
الزبد وال�سمن واجلنب �شيء كثري.
ويوجد بها كثري من املعادن ،كاحلديد ،والنحا�س ،والر�صا�ص ،والكربيت
والرخام ،وغري ذلك.
وبها عيون معدنية �صاحلة للتداوي .ولأهلها تقدم بني يف جميع ال�صنائع،
ال �سيما الأقم�شة احلريرية والقطنية ،وال�صياغة ،وعمل ال�ساعات ،ودبغ اجللود،
ونحو ذلك.
جدا ،بلغت قيمة الداخل لها منه واخلارج منها
ومتجرها مع الأجانب معترب ًّ
ثمامنائة وخم�سة و�سبعني مليون فرنك.
والتعليم بها يف جميع الفنون يف غاية التقدم ،والأهايل ملج�أون مبقت�ضى
القوانني التي بعث �أوالدهم لتعلم علوم الطبقة الأوىل ،ولها من املكاتب لهذه
الطبقة �سبعة �آالف ،ولبقية الطبقات �أربعة ع�شر.

الف�صل الثالث
يف تنظيماتها ال�سيا�سية

تنق�سم �سوي�سرة كما تقدم �إىل اثنتني وع�شرين �إيالة ،كل واحدة منها
م�ستقلة بنف�سها يف �أحوالها الداخلية اخلا�صة بها.
فلها جمال�س وتراتيب تخ�صها ،كدولة �صغرية جمهورية ذات رئي�س.
وجمموع الإياالت متحد كدولة جمهورية كبرية ،فيما يتعلق مب�صاحلها الداخلية
العمومية واخلارجية مطل ًقا.
ولها جمل�سان:
ع�ضوا ،منتخبني من �أهايل الإياالت
 )1جمل�س ُم َركَّ ٌب من مائة وثمانية وع�شرين ً
لثالثة �أعوام ،باعتبار �أن لكل ع�شرين �ألف نف�س وكي ًال واح ًدا.
ع�ضوا ،منتخبني من املجال�س اخلا�صة بكل
 )2وجمل�س ُم َركَّ ٌب من �أربعة و�أربعني ً
�إيالة ،من كل جمل�س ع�ضوان.
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ووظيفة هذين املجل�سني ت�أ�سي�س القوانني العمومية ،وتعيني �أ�صول
امل�صاريف الالزمة كذلك ،وعمل احلرب وال�صلح ،وعقد �شروط املعاهدة
والتجارة ،وغري ذلك.
ولها جمل�س �آخر ُم َركَّ ٌب من �سبعة �أع�ضاء ،منتخبني للمجل�سني املذكورين
ملدة ثالث �سنني ،وله رئي�س منتخب لعام واحد ،وهو رئي�س الدولة اجلمهورية
أي�ضا يف تلك ال�سنة.
� ً
وكُ لْفة هذا املجل�س �إدارة ما يتفق عليه املجل�سان من القوانني وامل�صالح
العمومية ،وخدمة كل واحد منهم مبنزلة وزارة ،وهو مبنزلة وزير ،فالأمور املكلفون
ب�إدارتها منق�سمة بينهم انق�سام الوزارات.
وف�صل النوازل ال�شخ�صية الواقعة بني ال�سكان يكون مبجال�س احلكم
املوجود منها يف كل �إيالة من الإياالت ما ينا�سبها ،ولها درجات كمجال�س غريها
من الدول.
و�أما اجلنايات ال�سيا�سية والنزاع الواقع بني الإياالت �أو بني امل�أمورين
ع�ضوا ،ينتخبهم املجل�سان
فف�صل ذلك يكون مبجل�س ُم َركَّ ب من �أحد ع�شر ً
املذكوران لثالثة �أعوام.

الف�صل الرابع
يف قوتها املالية والع�سكرية

ف�أما املالية ف�إن دخلها يف �سنة �ست و�ستني وثمامنائة و�ألف بلغ ت�سعة ع�شر
مليونًا ومائة وخم�سة و�سبعني �ألف فرنك ،وخرجها ت�سعة ع�شر مليونًا و�أربعمائة
وخم�سة ع�شر �أل ًفا.
و�أما الع�سكرية فجملة جي�شها مائة وت�سعة وت�سعون �أل ًفا و�أربعة وخم�سون
نف�سا ،املرتب منهم حتت ال�سالح خم�سة وثمانون �أل ًفا و�أربعمائة وثمانون ،والذي
ً
يف الت�سريح �سبعة و�أربعون �أل ًفا وت�سعمائة و�أربعة و�أربعون ،والرديف �أربعة و�ستون
�أل ًفا وخم�سمائة وت�سعة و�أربعون.

الباب ال�سابع ع�شر
يف الكالم على مملكة البابا

يف الكالم على مملكة البابا

ال يخفى �أن البابا هو رئي�س املذهب الكاثوليكي ،وبخطته هذه تكون
له ال�سلطة على كل متم�سك بذلك املذهب ،مبعنى �أن له النظر يف �إجراء
الأحكام الدينية ،كما �أنه ملك �سيا�سي يف الأر�ض التي حتت رعايته.
ومبد�أ �سلطته �سنة �ست وع�شرين و�سبعمائة م�سيحية ،حني طردت
�أهايل رومة الدوك الإغريقي.
ثم �إن بابن لرباف ملك فرن�سا يف �سنة خم�س وخم�سني و�سبعمائة،
أي�ضا يف �سنة خم�س و�سبعني و�سبعمائة ملا �أ�سقطا ملوك
و�شارملان ملكها � ً
اللومبارديا� ،أعطيا البابا قطعة من املمالك التي فتحاها .كما �أن هرني
أي�ضا يف �سنة ثالث وخم�سني و�ألف الدوكاتو
الثالث �إمرباطور �أملانيا �أعطاه � ً
من بنفانتو ،ثم يف �سنة �سبع و�سبعني و�ألف �أعطته الكونتي�سة حاكمة
طو�سكانة عدة � ٍ
أرا�ض.
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ثم �إن البابا غريغوريو�س العا�شر �أخذ يف �سنة �أربع و�سبعني ومائتني
و�ألف من ملك فرن�سا الكونتي من فنا�سان بفرن�سا.
أي�ضا،
كما �أن البابا كليمان ال�ساد�س �أ�ضاف لذلك بلدة �أفينيون � ً
وقد مكثت هاته البلدة حمل كر�سي للبابا مدة �سبعني �سنة ،ثم خرجت
من يده مع الكونتي �سنة �إحدى وت�سعني و�سبعمائة و�ألف.
ومن ذلك الوقت ثارت مملكة رومية على حاكمها �أربع مرات� :سنة
ٍ
وثمان و�أربعني وت�سع وخم�سني وثمامنائة
خم�س ع�شرة و�إحدى وثالثني
و�ألف ،وقد تقدم يف الكالم على مملكة �إيطاليا بيان كيفية خروج غالب
مملكة البابا من يده يف الثورة الأخرية ،ودخولها يف يد امللك فيكتور
�إمانويل.
و�أما و�صف هاته اململكة فمن �سنة �ستني وثمامنائة و�ألف مل يبق
منها للبابا �إال ما يبلغ �سطحه �أحد ع�شر �أل ًفا و�سبعمائة و�سبعني كيلو مي ًرتا
مرب ًعا.
تقريبا �سبعمائة �ألف.
عدد �سكانها ً
وتخت اململكة مدينة رومية.
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وبها من الأهايل يف �سنة �ست و�ستني وثمامنائة و�ألف مائتان وع�شرة
�آالف و�سبعمائة وواحد.
ويقطع هاته اململكة الباقية الآن وادي تيرب ،وما ين�صب فيه ،ويف
بع�ضها جبال �أبنني.
و�أر�ضها التي ب�شاطئ بحر الروم منخف�ضة ندية ،ذات م�ستنقعات
جدا.
وبحريات،
خ�صو�صا يف الناحية ال�شرقية ،لكن بقية اململكة خ�صبة ًّ
ً
يزرع بها القمح وال�شعري والأرز ،والقطنية البي�ضاء ،ويكرث بها العنب
والزيتون ،والرمان والف�ستق ،والتني ،ونحوها.
وغيا�ضها كثرية ،ترعى بها اخليل والبقر ،والغنم واجلامو�س الكبري.
و�أما ال�صناعات والتجارة بها فلي�ست �آخذة يف النمو بل يف �ضده.
وبها بع�ض طرق حديدية.
و�أما الإدارة احلكمية ف�إن الدولة م�ستبدة ،والبابا الذي هو رئي�س
اململكة ينتخبه الكرديناالت من بينهم ملدة حياته ،وله عند الدول
الأجانب ر�سل على نوعني� :أحدهما يلقب بالليغا ،وهو الذي يقوم مقامه
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يف الأمر الروحي ،والثاين يلقب بالنون�س ،وهو الذي ينوب عنه يف الأمور
ال�سيا�سية .وغالب متوظفي الإدارة بتلك اململكة من �أهل الكني�سة.
ومبلغ م�صاريف الدولة ثمانية و�ستون مليونًا ومائة وواحد و�سبعون
�أل ًفا وثمامنائة وت�سعة ع�شر ً
فرنكا� ،إذا طرح منه الدخل ،وهو �أربعة وثالثون
مليونًا وت�سعمائة وخم�سة ع�شر �أل ًفا وت�سعمائة وخم�سة وت�سعون ً
فرنكا
يبقى ثالثة وثالثون مليونًا ومائتان وخم�سة وخم�سون �أل ًفا وثمامنائة و�أربعة
وع�شرون ً
فرنكا.
الدين الذي على العامة مبقت�ضى ما حتدد �سنة �ست و�ستني
وق َْد ُر َّ
وثمامنائة و�ألف ثمامنائة و�سبعة وخم�سون مليونًا و�ستمائة وخم�سة ع�شر �أل ًفا
و�أربعمائة و�أربعة وخم�سون ً
فرنكا.
وعدد جي�شها على ما حترر يف ال�سنة املذكورة �أحد ع�شر �أل ًفا وثالثمائة
نف�سا ،ما عدا الذي يف حرا�سة البابا ،وما عدا احلرا�سة من �أهل
واثنا ع�شر ً
�سوي�سرة ،وحرا�سة الق�صر ،و�أربعة طوابري يداك.
و�أما �أحوال املتجر ،فقيمة ما يدخل اململكة من خارجها واحد
وع�شرون مليونًا وخم�سمائة وع�شرون �ألف فرنك ،وقيمة ما يخرج منها
�ستة ع�شر مليونًا ومائة و�أربعون �ألف فرنك.
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ويف �سنة �أربع و�ستني وثمامنائة و�ألف ُح ِّر َر عدد ال�سفن الداخلة
واخلارجة من مرا�سيها ،بني ما هو للأجانب وما هو للأهايل ،فوجد خم�سة
مركبا ،حتمل جملتها ثمامنائة وواح ًدا وت�سعني
�آالف وت�سعمائة و�ستة ع�شر ً
�أل ًفا و�سبعمائة وثال ًثا وع�شرين طونالتة .ومبر�ساها �ألف وثالث �سفن،
�أر�ست لالحتماء بها من عوا�صف الرياح.

الباب الثامن ع�شر
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اعلم �أن هذه اململكة كانت حتت �إمارة كونتوات� ،إىل �سنة ت�سع وخم�سني
و�أربعمائة و�ألف ،ثم جعلها الإمرباطور مك�سيمليان الأول يف تلك ال�سنة دوكاتو
ملزية واليها �آبرارد الأول.
إظهارا َّ
� ً
الآن.

عمه �آبرارد الثاين ،وهو جد العائلة املوجودة
ثم ويل بعد املذكور ابن ّ

ويف �سنة خم�س وثمامنائة و�ألف جعلها الإمرباطور نابليون الأول مملكة،
�إح�سانًا حلكامها يف ذلك الوقت؛ حيث كانوا يف �إعانته حربًا و�سيا�سة.
والدولة املذكورة كون�ستيتو�سيونية ،ذات قمرة �أعيان ونواب عا ّمة.
مرب ًعا.

وم�ساحة �أر�ضها ت�سعة ع�شر �أل ًفا و�أربعمائة و�ستة و�أربعون كيلو مي ًرتا
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وعدد �سكانها مبقت�ضى ما حترر �سنة �أربع و�ستني وثمامنائة و�ألف مليون
وثمان و�أربعون �أل ًفا وثالثمائة ٍ
و�سبعمائة ٍ
نف�سا.
وثمان وع�شرون ً
وتخت اململكة مدينة �إ�ستوتكارد ،وبها من ال�سكان ت�سعة و�ستون �أل ًفا
نف�سا.
و�أربعة وثمانون ً
ودخلها يف �سنة خم�س و�ستني وثمامنائة و�ألف والتي بعدها �سبعة
وثالثون مليونًا و�أربعمائة و�أربعة وثالثون �أل ًفا وثالثمائة وت�سعون ً
فرنكا ،وخرجها
يف التاريخ املذكور خم�سة وثالثون مليونًا وخم�سمائة و�أحد ع�شر �أل ًفا ومائتان
وثمانية و�ستون ً
فرنكا.
و َدي ُنها كان يف ثامن �شتنرب �سنة �ست و�ستني وثمامنائة و�ألف مائة و�سبعة
و�سبعني مليونًا ومائتني وخم�سني �أل ًفا وخم�سمائة و�أربعة و�سبعني ً
فرنكا.
وقوتها الع�سكرية يف حالة ال�صلح �أحد ع�شر �أل ًفا و�سبعمائة وواحد ،ويف
نف�سا.
حالة احلرب ت�سعة وع�شرون �أل ًفا وثالثمائة واثنان وت�سعون ً
والتعليم العمومي بها يف غاية الرتتيب.
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ووجوه دخلها الفالحة وتربية احليوانات ،و�أ�شجار الفواكه ،والأجمات.
و�صنائع اليد بها حالتها م�ستح�سنة ،وبها فربيكات احلديد ،والأقم�شة ،وخدمة
املعادن ،وغري ذلك.

الباب التا�سع ع�شر

يف الكالم على �إمارة بادن الكربى

يف الكالم على �إمارة بادن الكربى

كانت هذه الإمارة يف ال�سابق معدودة مارغرافية.
ثم �صارت يف خطة �أليكتور .ثم دخلت يف معاهدة الرين ،وبعد ذلك
دخلت يف معاهدة جرمانيا.
والآن هي دولة كون�ستيتو�سيونية بها قمرة نواب.
م�ساحتها خم�سة ع�شر �أل ًفا ومائتان وثالثة و�ستون كيلو مي ًرتا مرب ًعا،
وعدد �سكانها مليون و�أربعمائة وثالثة وثالثون �أل ًفا وخم�سمائة وواحد
نف�سا.
وخم�سون ً
وتختها مدينة كارل�سروهي.
نف�سا.
وبها من ال�سكان ثالثون �أل ًفا وثالثمائة و�سبع و�ستون ً
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ودخلها يف �سنة �سبع و�ستني وثمامنائة و�ألف كان خم�سة وثالثني
مليونًا وت�سعمائة وثالثة �آالف ومائتني وت�سعة وخم�سني ً
فرنكا ،وخرجها يف
ال�سنة املذكورة كان ثالثة وثالثني مليونًا وخم�سمائة وواح ًدا وثمانني �أل ًفا
وواح ًدا و�أربعني ً
فرنكا.
و َد ْي ُنها املدفوع عليه الفائدة كان يف �سنة �ست و�ستني وثمامنائة و�ألف
�سبعة وخم�سني مليونًا وت�سعمائة و�ستة �آالف و�سبعمائة وثالثة وع�شرون
ً
فرنكا ،ي�ضاف �إليه َد ْين ُط ُرق احلديد ،وهو مائة وخم�سة و�سبعون مليونًا
وثالثمائة و�ستة و�ستون �أل ًفا وثمامنائة واثنان وع�شرون ً
فرنكا ،فجملة ذلك
مائتان وثالثة وثالثون مليونًا ومائتان وثالثة و�سبعون �أل ًفا وخم�سمائة
وخم�سة و�أربعون ً
فرنكا.
وقوتها الع�سكرية يف حالة ال�صلح �سبعة �آالف وت�سعمائة ِ
وثمان �أنف�س،
ّ
ويف حال احلرب ثمانية ع�شر �أل ًفا و�أربعمائة واثنان.
والتعليم العمومي فيها له عدة مراكز.

665

يف الكالم على �إمارة بادن الكربى

665

ونتائج �أر�ضها من خدمة الكروم واملعادن ،التي منها الف�ضة والنحا�س،
والر�صا�ص واحلديد ،والفحم احلجري.
كثريا .و�صناعات
وبها عدة عيون معدنية م�شهورة ،ينتابها النا�س ً
الأيدي بها قائمة.

الباب املويف ع�شرين
يف الكالم على مملكة الإغريق
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخها

ملا كان حال اليونان يف �سالف الزمان معلو ًما من التواريخ الإ�سالمية
اقت�صرنا هنا على ما به احلاجة ،فنقول:
اعلم �أن �أمة الإغريق امل�سماة �سال ًفا بالبالج جمهول من�ش�أ �أ�صلها� ،إال ما
يقال �إن �أ�صلها من �آ�سيا.
ثم يف �سنة �ألفني قبل امليالد هاجرت �إىل �أر�ضهم �أمم من �أر�ض م�صر وال�شام،
و�أحدثوا بها م�ستعمرات.
وبعد ذلك مبدة انق�سم �سكان هاته الأر�ض �إىل طوائف ذات ملوك.
ثم يف ابتداء القرن التا�سع قبل امليالد طردت ملوكها ،وانقلبت دو ًال
جمهورية م�ستق ًّال كلٌّ منها يف �أحواله الداخلية ،وجمموعها متحد يف الأمور
اخلارجية.
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ومن �سنة اثنتني وت�سعني و�أربعمائة �إىل �سنة �إحدى وثالثني وثالثمائة قبل
امليالد وقعت حروب مهولة بني الإغريق والفر�س ،كانت يف مبد�أ �أمرها �سجا ًال،
ولكن يف ال�سنة املذكورة ا�ستولت ع�ساكر الإغريق على مملكة الفر�س حتت رئا�سة
�إ�سكندر الرومي ،الذي قهر جميع ملوك �آ�سيا املتو�سطة والهند.
ويف �سنة �ست وت�سعني ومائة( )1كان ابتداء ا�ستيالء الرومان على مملكة
الإغريق ،ومت ا�ستيال�ؤهم عليها يف �سنة �ست و�أربعني ومائة قبل امليالد.
ويف �أوا�سط القرن الرابع من التاريخ امل�سيحي� ،صارت مملكة الإغريق من
توابع الدولة ال�شرقية من دولتي الرومان.
ثم من �سنة �ست وخم�سني و�أربعمائة و�ألف من التاريخ �إىل �سنة ثالث
و�سبعني وخم�سمائة و�ألف ،انتقلت هذه اململكة �إىل ملك الدول العثمانية ،بالتبع
للدولة ال�شرقية التي ا�ستوىل عليها ملوك �آل عثمان ،وبقيت بيد الدولة املذكورة
�إىل �سنة �إحدى وع�شرين وثمامنائة و�ألف ،وفيها وقعت ثورة عظيمة من الإغريق،
دامت ت�سع �سنني� ،آل الأمر ب�سببها �إىل �أن �صاروا دولة م�ستقلة ب�إعانة دول �أوروبا.
َو�أَ ْو َلوا عليهم امللك �أوتون ابن ملك باواريا؛ وذلك يف �سنة �إحدى وثالثني.
ويف �سنة اثنتني و�ستني وثمامنائة و�ألف وقعت ثورة �آل الأمر فيها �إىل �أن
حكم جمل�س وكالء العامة بعزله.
( )1قبل امليالد(.م).
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ويف �سنة ثالث و�ستني وثمامنائة و�ألف ،اتفق جمل�س وكالء العامة على
تولية الإغريق لالبن الثاين من ابني ملك الدامنارك ،وقبل ذلك ب�شرط �أن يلحق
باململكة جزر الإغريق التي كانت يف حماية الأنكليز ،ف�أحلقت بها �سنة �أربع و�ستني
وثمامنائة و�ألف ،وت�سمى با�سم جيورجيو�س الثالث ملك الآالن �أي اليونان.

الف�صل الثاين
يف و�صف هاته اململكة

اعلم �أن موقعها بني ثمان ع�شرة درجة وع�شرين دقيقة وثالث وع�شرين
أي�ضا من الطول ال�شرقي ،وبني �ست وثالثني درجة وع�شرين
درجة وع�شرين دقيقة � ً
دقيقة و�أربعني درجة من العر�ض ال�شمايل .ويحدها �شما ًال مملكة �آل عثمان ،و�شرقًا
جزر الإغريق التي على ِملْك الدولة العثمانية ،وجنوبًا البحر الأبي�ض ،وغربًا بحر
الأدرياتيك.
وت�سطيح م�ساحتها مع اجلزر التابعة لها واحد وخم�سون �أل ًفا وت�سعمائة
و�سبعة و�أربعون كيلو مي ًرتا مرب ًعا.
وعدد �سكانها بلغ �سنة �إحدى و�ستني وثمامنائة و�ألف مليونًا وثالثمائة و�ستة
نف�سا.
وع�شرين �أل ًفا ومائتني و�س ًّتا وثالثني ً
و�إقليمها معتدل .و�أر�ضها و�إن كانت كثرية اجلبال �إال �أن غالبها �صالح
للحرث ،وجبالها م�شغولة ب�شجر الزيتون.
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وبها معادن كثرية غنية ،كاحلديد والنحا�س ،والر�صا�ص والكربيت،
وال�صيني ،وحجر الطواحني و�أنواع الرخام ،ال �سيما الأبي�ض الفاخر ،واملرمر
الأخ�ضر الذي ال يكاد يوجد بغريها ،واملنيزيا( ،)1ونوع من الفحم احلجري
كالرتاب �إال �أنه براق.
خ�صو�صا من �سنة �إحدى و�ستني وثمامنائة و�ألف.
والفالحة بها متقدمة،
ً
وغالب فالحتهم القمح وال�شعري ،والقطاين والبطاطة ،و�أنواع اخل�ضر .ومن �أعظم
مكا�سب اجلهة اجلنوبية منها الزيت؛ لكرثة الزيتون بها ،وبقية نتائجها من اخلمور
والزيت والع�سل اجليد ،ودود القز ،والقطن ،وغري ذلك.
جدا �إال بع�ض فربيكات حرير وقطن
وهي يف ال�صنائع كانت مت�أخرة ًّ
و�صوف ،وفربيكات دبغ ،ولكنها الآن �آخذة يف النمو والتقدم.
ولها جتارة معتربة ،بلغت قيمة الداخل منها للمملكة �سنة ثالث و�ستني
وثمامنائة و�ألف خم�سني مليونًا ومائة وع�شرين �أل ًفا ،وقيمة اخلارج منها ع�شرين
مليونًا وخم�سمائة وخم�سة وثمانني �ألف فرنك.
وبلغ عدد املراكب الداخلة ملرا�سيها �سبعة و�ستني �أل ًفا وخم�سمائة و�سبعة
مراكب ،واخلارجة منها �ستة و�سبعني �أل ًفا و�أربعمائة واثنني.
( )1املنيزيا :معدن �صلب ف�ضي اللون ,يدخل يف بع�ض ال�صناعات والأدوية( .م).
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وما ذكرناه من �أمر املتجر واملراكب خارج عن اجلزر امل�ضافة �إليها التي
كانت يف حماية الأنكليز.
وما قيل يف �سبب كرثة املراكب الداخلة واخلارجة ملرا�سي �إيطاليا يقال مثله
هنا.
مكتبا
و�أما التعليم بها فهو �آخذ يف النمو ،ولهم ت�سعمائة واثنان و�سبعون ً
مكتبا من الطبقة الثانية ،و�سبعة من الطبقة العليا،
من الطبقة الأوىل ،وثمانون ً
ومكتب �أعلى لكليات العلوم .ولهم مكاتب خ�صو�صية كمكتب الع�سكر،
ومكتب البحرية ،ومكتب التجارة.
ولهم حمالن للر�صد� :أحدهما يف تخت اململكة  -وهو مدينة �أثينا ،والثاين
يف املر�سى امل�سماة بريي ،ومكتب لل�صناعات امل�ستظرفة ،كالنق�ش والت�صوير،
ومكتب للطبيعيات .واململكة تنق�سم �إىل �أربعة ع�شر وط ًنا.

الف�صل الثالث
يف قوانينها ال�سيا�سية

مبقت�ضى القانون ال�صادر �سنة �أربع و�ستني وثمامنائة و�ألف كان من حقوق
الأهايل الت�ساوي بينهم لدى احلكم واحلرية ال�شخ�صية ،واالجتماعات العامة
للمفاو�ضة يف امل�صالح ،وحرية املطابع ،وعدم �إمكان م�صادرة �أحد ب�أخذ �شيء من
ك�سبه �أو تعطيل منفعته عنه �إال بحكم القانون ،و�إبطال احلكم بالقتل يف النوازل
ال�سيا�سية ،و�أن يكون التعليم لأبناء الأهايل جمانًا .وت�أ�سي�س القوانني يكون من
امللك وجمل�س الوكالء  -كما ذكر يف غريها من الدول  -و�أع�ضاء هذا املجل�س
تنتخبهم الأهايل ملدة ثالث �سنني ،ممن بلغ �سنة ثالثني �سنة يف الأقل مت�صرفًا يف
حقوقه ال�شخ�صية وال�سيا�سية .و�إدارة اململكة يف �أمورها الداخلية واخلارجية بيد
امللك بوا�سطة وزرائه امل�س�ؤولني عن ت�صرفات الدولة للمجل�س املذكور .وف�صل
النوازل ال�شخ�صية الواقعة بني الأهايل يكون مبجال�س احلكم املركَّ بة من �أع�ضاء
ت� َّؤب ُد وظيفتهم بعد التجريب يف مدة معينة بالقانون.
وللدولة جمل�س لتهذيب القوانني امل�ستحدثة التي يجب عر�ضها على
جمل�س الوكالء.
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ويف اململكة مائة وثمانية حكام �صلح ،وع�شرة جمال�س من الدرجة الأوىل،
و�أربعة جمال�س للتحقيق عليها ،وجمل�س �أعلى �إليه تنتهي النوازل ،وجمل�س
لتحرير جميع حما�سبات الدولة.

الف�صل الرابع
يف قوتها املالية والع�سكرية الربية والبحرية

القوة املالية �سنة

1866

 جملة دخل الدولة ال�سنويً 25,362,152 :تقريبا.
فرنكا ً
 جملة خرجها ال�سنويً 24,337,992 :تقريبا.
فرنكا ً
والدين الذي عليهاً 208,657,615 :
تقريبا.
 َّفرنكا ً
نف�سا.
 جملة ع�ساكرها الربيةً 11,900 :القوة البحرية مبملكة الإغريق 1866

1

جملة املراكب
ومدافعها 182

مراكب
قالع

7

فابورات
1

جملة البحرية

جملة البحرية فرقاطة
مراكب حربية �أنواع
مراكب �صغار
قرابط
مراكب �صغار

991

7

2
2

2

22

22
34

2
24

10

�أ�صناف البحرية
واملراكب

991
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وجملة املراكب املتجرية  4335وما بها من البحرية .23839
خال�صة قوى الدول
خال�صة قوى الدول املالية دخ ً
وخرجا
ال
ً
اخلرج

الدخل

�أ�سماء الدول

2.105.093,124

2.110.437,345

[ ]1دولة فرن�سا

2.840.175,200

2.839.339,025

[ ]2دولة الإنكليز

1.240.778,952

1.091.700,962

[ ]3دولة النم�سة

1.616.272,016

1.616.272,016

[ ]4دولة الرو�سية

790.645,611

791.247,313

[ ]5دولة الربو�سية

190.649,185

191.776,937

[ ]6دولة جرمانية املتحدة

935.386,425

614.811,652

[ ]7دولة �إيطاليا

505.283,808

507.892,250

[ ]8دولة �إ�سبانيا

277.853,041

365.196,357

[ ]10 -9دولتا ال�سويد والرنويج

407.693,117

409.630,357

[ ]11دولة هوالندة

107.034,108

100.251,731

[ ]12دولة الدامنارك

98.113,253

98.113,253

[ ]13دولة باواريا

154.144,340

15.9612,790

[ ]14دولة البلجيك

118.578,107

89.827,972

[ ]15دولة الربتوغال

19.415,000

19.175,000

[ ]16دولة ال�سوي�سرة
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68.171,819

34.915,995

[ ]17دولة البابا

35.011,268

37.434,390

[ ]18مملكة الفورتنربغ

33.581,041

35.903,259

[� ]19إمارة بادن

24.337,992

28.362,152

11.568.217,407

11,141,141.900,756

[ ]20دولة الإغريق
اجلملة

خال�صة قوى الدول البحرية والربية
البحرية

الربية

65,563

758,953

76,078

262,774

19,481

639,383

58,791

1.135,973

4,101

719,823
56,776

18,076

494,800

23,016

216,389

29,419

172,900

9,068

89,466

1,924

31,491
204,913
73,618

3,664

37,362
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[ ]1دولة فرن�سا
[ ]2دولة الإنكليز
[ ]3دولة النم�سة
[ ]4دولة الرو�سية
[ ]5دولة الربو�سية
[ ]6دول جرمانية املتحدة
[ ]7دولة �إيطاليا
[ ]8دولة �إ�سبانيا
[ ]10 -9دولتا ال�سويد والرنويج
[ ]11دولة هوالندة
[ ]12دولة الدامنارك
[ ]13دولة باواريا
[ ]14دولة البلجيك
[ ]15دولة الربتوغال
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الربية

البحرية

199,450
11,312
29,392
18,402
991

11,900
5.165,077

310,168
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[ ]16دولة ال�سوي�سرة
[ ]17دولة البابا
[ ]18مملكة الفورتنربغ
[� ]19إمارة بادن
[ ]20دولة الإغريق

اجلملة

خال�صة قوى الدول البحرية
مدافع
املراكب

جملة
املراكب

مراكب
قالع

فابورات
معتادة

فابورات
حديد

�أ�سماء الدول

6230

495

131

306

58

[ ]1دولة فرن�سا

9756

497

50

412

35

[ ]2دولة الإنكليز

1063

117

51

59

7

[ ]3دولة النم�سة

3691

613

363

248

2

[ ]4دولة الرو�سية

462

85

48

35

2

[ ]5دولة الربو�سية

1321

104

10

70

24

[ ]6دولة �إيطاليا

1864

189

34

147

8

[ ]7دولة �إ�سبانيا

1396

252

205

47

1780

145

87

57

929

123

90

33

[ ]9دولتا ال�سويد والرنويج
1

[ ]10دولة هوالندة
[ ]11دولة الدامنارك
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مدافع
املراكب

جملة
املراكب

مراكب
قالع

فابورات
معتادة

364

36

19

17

[ ]12دولة الربتوغال

182

34

24

10

[ ]13دولة الإغريق

29038

2690

1112

1441

فابورات
حديد
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اجلملة

والدول التي مل تذكر هنا لي�س لها مراكب ،كما ر�أيت يف ذلك يف الكالم
على كل واحدة منها� ،إال مملكة البلجيك؛ ف�إن لها ما ذكرناه يف مكانه ،وهو ال
ي�ستحق الذكر هنا.

الكتاب الثاين

يف الكالم على �أق�سام الكرة �إجما ًال
وفيه �أبواب

الباب الأول

يف الكالم على �أوروبا
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تق�سيم الأر�ض

اعلم �أن اجلغرافيني من الإفرجن ق�سموا الأر�ض من ال�شمال �إىل اجلنوب
ومن امل�شرق �إىل املغرب �إىل خم�سة �أق�سام ،وهي� :أوروبا و�آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا،
وجزر البحر املحيط امل�سماة عندهم بجزر الأ�سياين ،وعندنا بجزر الأوقيانو�س.

الف�صل الثاين
يف موقع �أوروبا وحتديدها ،وقي�سها وعدد �سكانها

�أما موقعها فهي بني �سبع وع�شرين درجة وخم�س دقائق من الطول الغربي
و�ستني درجة من الطول ال�شرقي ،وبني �ست وثالثني درجة وع�شرين دقيقة و�ست
و�سبعني درجة ٍ
وثمان وخم�سني دقيقة من العر�ض ال�شمايل.
و�أما احلد ،فيحدها �شما ًال البحر اجلامد ،وجنوبًا بحر الروم ،وغربًا البحر
املحيط و�شرقًا وادي كاره وجبال اجلرك�س.
و�أما ق َْي ُ�سها ،فطولها املمتد من كاب �صان فن�سان مبملكة الربتوغال �إىل غلف
كاره يف �شمال مملكة الرو�سية ،خم�سة �آالف ومائتان وخم�سة وثالثون كيلو مي ًرتا.
والكاب مبعنى الر�أ�س ،واملراد به املو�ضع الداخل من الأر�ض يف البحر.
وعر�ضها املمتد من كاب ماطبان من �أر�ض املورة �إىل الكاب ال�شمايل ثالثة �آالف
و�سبعمائة وثمانون كيلو مي ًرتا.
ودائرتها �ستة وثالثون �أل ًفا وثالثمائة وخم�سون كيلو مي ًرتا منها واحد
وثالثون �أل ًفا وت�سعمائة و�ستة من الكيلو ميرتات �شطوط.
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وتربيع م�ساحة �أر�ضها مع اجلزر املعدودة منها ت�سعة ماليني وت�سعمائة
و�ستون �ألف كيلو ميرت.
و�أما عدد �سكانها فيبلغ مائتني وخم�سة و�سبعني مليونًا ،وبن�سبة عدد
�سكانها ملقدار م�ساحتها يتبني �أنها �أعمر �أق�سام الأر�ض؛ وما ذاك �إال من تقدمها
يف التمدن.
وحتتوي على ثالث و�أربعني دولة ،منها اثنتان وع�شرون من دول جرمانيا
ت�سمى كونفيدر�سيون� ،أي متحدة يف ال�سيا�سة اخلارجية حتت رئا�سة دولة الربو�سية،
كما تقدم بيانه.

الف�صل الثالث
يف جبالها ال�شوامخ ومقدار ارتفاعها
على �سطح البحر
�أولها مون بالن ،ارتفاعه �أربعة �آالف وثمامنائة وع�شرة من امليرتات.
ثم مون روزا ،ارتفاعه �أربعة �آالف و�ستمائة و�ستة وثالثون مي ًرتا.
ثم جبل �سرفان ،ارتفاعه �أربعة �آالف وخم�سمائة ميرتٍ.
ثم جبل فين�سرتهورن ،ارتفاعه �أربعة �آالف وثالثمائة واثنان و�ستون مي ًرتا.
ثم جبل يونغفراو ،ارتفاعه �أربعة �آالف ومائة وثمانون مي ًرتا.
وهذه اجلبال اخلم�سة يف ال�سوي�سرة.
ثم جبل مالديتا بني فرن�سا و�إ�سبانيا ،ارتفاعه ثالثة �آالف وثالثمائة واثنا
ع�شر مي ًرتا.
ويوجد بها جبال �أخرى ،لكنها دون هاته يف االرتفاع ،وبها جبالن ناريان:
�أحدهما ب�صقلية ي�سمى �إتنا ،ارتفاعه ثالثة �آالف وثالثمائة و�أربعة ع�شر مي ًرتا،
والآخر مبملكة نابلي ي�سمى فيزوف ،ارتفاعه �ألف ومائة وثمانية وت�سعون مي ًرتا.

الف�صل الرابع
يف ذكر �أوديتها الكبار

ف�أعظمها وادي الولغا مبملكة الرو�سية ،طوله ثالثة �آالف و�أربعمائة كيلو ميرت.
مارا يف مملكة �آل عثمان ،طوله �ألفان
ثم وادي الطونة ،اخلارج من �أملانيا ًّ
وثمامنائة كيلو ميرت.
أي�ضا ،طوله �ألف و�أربعمائة كيلو ميرت.
ثم وادي الدون باململكة املذكورة � ً
ثم وادي الرين بني فرن�سا و�أملانيا ،طوله �ألف وثالثمائة كيلو ميرت.
ثم وادي الدنييرب مبملكة الرو�سية ،طوله �ألف كيلو ميرت.
ثم وادي التاج ب�إ�سبانيا ،طوله ثمامنائة و�أربعون كيلو مي ًرتا.
ثم وادي ال�سني بفرن�سا ،طوله ثمامنائة وع�شرون كيلو مي ًرتا.
ثم وادي الودر ب�أملانيا ،طوله �سبعمائة وثمانون كيلو مي ًرتا.
ثم وادي التيم�س ب�أنكلرتة ،طوله ثالثمائة و�ستة و�أربعون كيلو مي ًرتا.
ويوجد ب�أوروبا �أودية �أخرى عديدة ،لكنها دون هذه يف الطول.

الف�صل اخلام�س
يف تعداد بلدانها الكبار ومن بها من ال�سكان

ف�أولها لندرة تخت مملكة الأنكليز ،بها مليونان وثمامنائة �ألف نف�س.
ثم باري�س تخت مملكة فرن�سا ،بها مليون و�سبعمائة وخم�سة وع�شرون �ألف
نف�س.
ثم �إ�سالمبول ،بها �سبعمائة وثمانون �ألف نف�س.
ثم بطر�سبوغ تخت الرو�سية ،بها خم�سمائة وثالثون �ألف نف�س.
ثم وي َّني تخت النم�سة ،بها خم�سمائة �ألف نف�س.
ثم غال�سكو يف �سكو�سيا ،بها �أربعمائة وخم�سة و�سبعون �ألف نف�س.
ثم برلني تخت الربو�سية ،بها �أربعمائة و�سبعون �ألف نف�س.
ثم نابلي يف �إيطاليا ،بها �أربعمائة وخم�سون �ألف نف�س.
ثم مان�ش�سرت ب�أنكلرتة ،بها �أربعمائة وثالثون �ألف نف�س.
أي�ضا ثالثمائة وثمانون �أل ًفا.
ثم ليفربول فيها � ً
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ثم مو�سكو بالرو�سية ،بها ثالثمائة وخم�سة و�سبعون �أل ًفا.
ثم ليون بفرن�سا ،بها ثالثمائة وثمانية ع�شر �أل ًفا.
ثم مدريد تخت �إ�سبانيا ،بها مائتان وثمانون �أل ًفا.
ثم �أ�شبونة تخت الربتوغال ،بها مائتان و�ستون �أل ًفا.
ثم �أم�سرتدام تخت هوالندة ،بها مائتان وخم�سون �أل ًفا.
أي�ضا.
ومر�سيليا بفرن�سا ،بها مائتان وخم�سون �أل ًفا � ً
ثم بروك�سل تخت البلجيك ،بها مائتان و�أربعون �أل ًفا.
ثم بريمنغهام يف �أنكلرتة ،بها مائتان وثالثون �أل ًفا.
ثم ميالن يف �إيطاليا ،بها مائتان وع�شرة �آالف.
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الباب الثاين

يف الكالم على �آ�سيا
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف موقعها وحتديدها ،وقي�سها وعدد �سكانها

فموقعها بني خم�س وع�شرين ومائة وخم�س و�سبعني درجة من الطول
ال�شرقي ،وبني خم�س درجات وخم�س و�سبعني درجة من العر�ض ال�شمايل.
وحدها �شما ًال البحر اجلامد ،وجنوبًا بحر الهند ،وغربًا البحر الأحمر ،وبوغاز
ال�سوي�س ،وبحر الروم ،وبحر مرمرة ،والبحر الأ�سود ،وجبال اجلرك�س ،وبحر اخلزر،
أي�ضا ،و�شرقًا البحر املحيط .وطولها من باب املندب
ووادي �أورال ،وجبال �أورال � ً
�إىل م�ضيق بارنغ الفا�صل بينها وبني �أمريكا يف جهة ال�شمال� ،أحد ع�شر �أل ًفا
وخم�سمائة كيلو مي ٍرت وعر�ضها من كاب مالغا �إىل البحر اجلامد ال�شمايل ثمانية
�آالف ومائة وع�شرون كيلو مي ًرتا.
ودائرتها اثنان و�ستون �أل ًفا وثالثمائة وخم�سة وع�شرون كيلو مي ًرتا ،منها
خم�سة وخم�سون �أل ًفا و�سبعمائة وثالثة وخم�سون كيلو مي ًرتا �شطوط.
وتربيع م�ساحتها �أربعة و�أربعون مليون كيلو ميرت.
تقريبا.
وهي �أكرب من �أوروبا بخم�س مرات ً
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وعدد �سكانها �ستمائة وخم�سون مليونًا عند بع�ض �أهل اجلغرافيا ،و�سبعمائة
مليون عند �آخرين.
وعدد الدول امل�ستقلة بها �إحدى ع�شرة دولة ،وباقيها تابع لدول �أوروبا التي
منها الدولة العثمانية� ،إما باال�ستيالء التام �أو بالن�سبة واحلماية .ومن �أق�سام �آ�سيا
جزيرة العرب التي طولها �ألفان وخم�سمائة كيلو ميرت وعر�ضها �ألفا كيلو ميرت
وعدد �سكانها اثنا ع�شر مليونًا.

الف�صل الثاين
يف ذكر جبالها وبيان مقدار ارتفاعها

ف�أولها جبل �إفريزة بني الهند وال�صني ،ارتفاعه ثمانية �آالف وثمامنائة
و�أربعون مي ًرتا.
ثم جبل كيني�شني جونغا ،ارتفاعه ثمانية �آالف وخم�سمائة وثمانون مي ًرتا.
ثم جبل جموالري ،ارتفاعه �سبعة �آالف ومائتان وخم�سون مي ًرتا.
ثم جبل دو اجلريي ،ارتفاعه ثمانية �آالف ومائة و�سبعة وثمانون مي ًرتا.
وهذه الثالثة بال�صني.
ثم جبل �أرارات يف �أرمينية ،ارتفاعه خم�سة �آالف ومائتان واثنان و�ستون
مي ًرتا وهو الذي �أر�ست عليه �سفينة �سيدنا نوح  -عليه ال�سالم  -بعد الطوفان.
ثم جبل الرب�س يف اجلرك�س ،ارتفاعه خم�سة �آالف و�سبعة من الأمتار.
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ويوجد ب�آ�سيا جبال �أخرى ،لكنها دون هذه ،وبها جبل ناري ي�سمى بي�شان
يف مملكة ال�صني ،ارتفاعه �أربعة �آالف ومائتان و�سبعون مي ًرتا ومثله مبملكة كام�شغا
ي�سمى �أفاجا ،ارتفاعه �ألفان وت�سعمائة وخم�سة وع�شرون مي ًرتا.

الف�صل الثالث
يف ذكر �أوديتها الطوال

�أولها وادي يني�سي يف �سيبرييا ،طوله �أربعة �آالف و�ستمائة كيلو ميرت.
ثم وادي يانغ ت�سيكيانغ مبملكة ال�صني ،طوله �أربعة �آالف وثالثمائة
كيلو ميرت.
أي�ضا ،طوله ثالثة �آالف وخم�سمائة كيلو ميرت.
ثم وادي وانغو به � ً
ثم وادي �آمور بني مملكة الرو�سية وال�صني ،طوله ثالثة �آالف و�أربعمائة
وخم�سون كيلو مي ًرتا.
ثم وادي الفرات مبملكة الدولة العثمانية ،طوله �ألفان وت�سعمائة وت�سعون
كيلو مي ًرتا.
ثم وادي �إندو�س بالهند ،طوله �ألفان و�ستمائة كيلو ميرتٍ.
أي�ضا ،طوله �ألفان وخم�سمائة كيلو ميرتٍ.
ثم وادي غاجن به � ً

الف�صل الرابع
يف ذكر بلدانها الكبار ،ومن بها من ال�سكان

�أولها �أو�شانغ بال�صني ،بها مليونا نف�س.
ثم بيكني تخت ال�صني ،بها مليون وخم�سمائة �ألف نف�س.
أي�ضا ،وبكل واحدة منها مليون
ثم نابكن و�شو�سوفو وكانتون و�إنغ�شو ،بها � ً
من النفو�س.
أي�ضا.
ثم يدو تخت اجلابون ،بها مليون � ً
أي�ضا ،بها ثمامنائة �ألف نف�س.
ثم مياكو فيها � ً
ثم كلكتة ،بها �سبعمائة وخم�سون �ألف نف�س.
ثم مدرا�س ،بها �سبعمائة �ألف نف�س.
ثم بوين ،بها �ستمائة �ألف نف�س.
ثم لوكتوف وبناري�س وبانتا.
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وهذه البلدان ال�ست بالهند ،والثالثة الأخرية بكل واحدة منها ثالثمائة
�ألف نف�س.
وهوى تخت الكو�شن�شني ،وبانكوك تخت ال�سيام ،وكيفونك بال�صني بكل
واحدة منها مثل ما ذكر.
أي�ضا ،بها مائتا �ألف نف�س.
ثم �إدرابد بال�صني � ً
ثم �سيغون بكو�شن�شني ،بها مائة وخم�سون �ألف نف�س.

الباب الثالث

يف الكالم على �إفريقية
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف موقعها وحتديدها ،وقي�سها وعدد �سكانها

فموقعها بني ع�شرين درجة من الطول الغربي و�أربعني درجة من الطول
ال�شرقي ،وبني �ست وثالثني درجة من العر�ض ال�شمايل ،وخم�س وثالثني درجة
من العر�ض اجلنوبي .وحدها �شما ًال بحر الروم ،و�شرقًا بحر ال�سوي�س امل�سمى البحر
الأحمر وبحر الهند ،وجنوبًا وغربًا البحر املحيط .وطولها من كاب بون�سربان�س
(ر�أ�س الرجا ال�صالح) يف جهة اجلنوب �إىل كاب بون امل�سمى ر�أ�س �أدار باململكة
التون�سية يف جهة ال�شمال ثمانية �آالف كيلو ميرت .وعر�ضها من �أ�سني يف بحر
الهند �إىل الكاب الأخ�ضر مبملكة فا�س يف البحر املحيط �سبعة �آالف و�ستمائة
كيلو ميرت.
ودائرتها ع�شرون �أل ًفا وثمامنائة وخم�سة وثالثون كيلو مي ًرتا ،منها مائة
وع�شرون يف الرب ،وباقيها �شطوط .وعند فتح بوغاز �سوي�س ت�صري جزيرة يف البحر.
وتربيع م�ساحتها ثالثون مليون كيلو ميرت.
وعدد �سكانها مائتا مليون عند بع�ض ،و�أكرث من ذلك عند �آخرين.
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وعدد دولها امل�ستقلة جمهول؛ لعدم �إمكان معرفة دواخلها �إىل اليوم ،و�أكرث
ممالكها التي على ال�شطوط راجعة لدول �أوروبا التي منها الدولة العثمانية� ،إما
باال�ستيالء التام ،و�إما بالن�سبة واحلماية.

الف�صل الثاين
يف ذكر جبالها ال�شوامخ

ف�أولها جبل كينا وجبل كلمجار ،كالهما من جبال القمر ،وارتفاع كل
منهما خم�سة �آالف و�ستمائة ميرتٍ.
ثم جبل �أتال�س مبملكة فا�س ،ارتفاعه ثالثة �آالف وثمامنائة و�سبعون مي ًرتا.
ثم جبل قمرون يف جهة اجلنوب ،ارتفاعه ثالثة �آالف وثمامنائة و�سبعون
مي ًرتا.
ثم جبل انبول�ستيمني يف جزيرة مادغ�سكار املعدودة من �إفريقيا ،ارتفاعه
ثالثة �آالف وخم�سمائة وثمانية من امليرتات.
ثم اجلبل الناري امل�سمى تنزيف يف اجلزائر اخلالدات التابعة لق�سم �إفريقيا،
ارتفاعه ثالثة �آالف و�سبعمائة وخم�سة من امليرتات.

الف�صل الثالث
يف بيان �أوديتها الطوال

�أولها نيل م�صر ،طوله �سبعة �آالف كيلو ميرت ،وهو �أطول �أودية الأر�ض.
ثم وادي �سينغال يف الناحية الغربية ،طوله �ألف و�سبعمائة كيلو ميرت.
ثم وادي �أوراجن يف الناحية اجلنوبية ،غربي كاب بون�سربان�س ،طوله �ألف
و�أربعمائة كيلو ميرت.

الف�صل الرابع
يف ذكر بلدانها الكبار وعدد �سكانها

�أولها م�صر ،بها ثالثمائة �ألف نف�س.
ثم تون�س ومراك�ش وفا�س ،بكل واحدة منها مائة �ألف نف�س.
ثم اجلزائر ،بها اثنان و�سبعون �ألف نف�س.
ثم الإ�سكندرية ومكنا�سة ،وكوما�سي ،بكل منها �ستون �ألف نف�س.

الباب الرابع

يف الكالم على �أمريكا
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف ك�شفها

اعلم �أنه مل يكن معروفًا يف القدمي عند علماء اجلغرافيا من كرة الأر�ض �إال
�أق�سام ثالثة� :آ�سيا و�أوروبا و�إفريقيا ،وما تبعها من اجلزر.
ثم يف �سنة ت�سعني وثمامنائة هجرية املوافقة ل�سنة خم�س وثمانني و�أربعمائة
و�ألف م�سيحية ،عرث القبطان كري�ستوف كولونبو اجلنويز ،الذي كان يف خدمة
دولة �إ�سبانيا على قطعة من �أمريكا ،وبعد ذلك عرفت بقيتها بوا�سطة املذكور
�سما راب ًعا من الكرة.
وغريهُ ،وع َّد ْت ِق ً

الف�صل الثاين
وح ِّدها ،وقي�سها وعدد �سكانها
يف ذكر موقعها َ

موقعها بني �ست وثالثني ومائة و�سبعني درجة من الطول الغربي ،وبني
اثنتني وثمانني درجة من العر�ض ال�شمايل ،و�أربع و�أربعني درجة من العر�ض
اجلنوبي.
ويحدها �شما ًال البحر اجلامد وم�ضيق بارنغ ،ومن بقية اجلهات البحر
املحيط .وطولها من ال�شمال �إىل اجلنوب خم�سة ع�شر �ألف كيلو ميرتٍ ،وعر�ضها
يف اجلهة ال�شمالية �ستة �آالف و�أربعمائة كيلو ميرتٍ ،ويف اجلهة اجلنوبية خم�سة
�آالف ومائتا كيلو ميرتٍ.
خارجا عنها اجلزائر ال�صغار.
ودائرتها �أربعة و�سبعون �ألف كيلو ميرتًٍ ،
وتربيع م�ساحة �أر�ضها مع اجلزر التابعة لها اثنان و�أربعون مليون كيلو ميرتٍ،
وعدد �سكانها ثالثة و�سبعون مليونًا.
وعدد الدول امل�ستقلة بها ثماين ع�شرة دولة ،وبقية ممالكها ترجع لبع�ض
دول �أوروبا.

الف�صل الثالث
يف ذكر جبالها ال�شوامخ

ف�أولها جبل كونكاغو ،ارتفاعه �ستة �آالف وثمامنائة و�أربعة وثمانون مي ًرتا.
ثم جبل �شمرا�سو ،ارتفاعه �ستة �آالف وخم�سمائة وثالثون مي ًرتا.
ثم جبل �صوارطه ،ارتفاعه �ستة �آالف و�أربعمائة و�ستة وثمانون مي ًرتا.
ثم جبل اليماين ،ارتفاعه �ستة �آالف و�أربعمائة و�ستة وخم�سون مي ًرتا.
ثم جبل بي�شو بي�شو ،ارتفاعه خم�سة �آالف و�ستمائة و�سبعون مي ًرتا.
وهذه اجلبال كلها باجلهة اجلنوبية منها.
ثم جبل �سانتلي ،يف اجلهة ال�شمالية ،ارتفاعه �أربعة �آالف و�أربعمائة
وخم�سون مي ًرتا.
ثم اجلبل امل�سمى جبل الغونغاغو ،يف اجلنوب ،ارتفاعه �ستة �آالف وثمامنائة
و�أربعة وثالثون مي ًرتا.
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واجلبل امل�سمى ليولياكو ،ارتفاعه �ستة �آالف ميرتٍ.
ثم جبل �إنتي�سانا ،ارتفاعه خم�سة �آالف وثمامنائة واثنان وثالثون مي ًرتا.
ثم جبل كطوبا�سي ب�أمريكا الو�سطى ،ارتفاعه خم�سة �آالف و�سبعمائة
وخم�سون مي ًرتا.
أي�ضا ،ارتفاعه �أربعة �آالف و�أربعمائة و�سبعون مي ًرتا.
ثم جبل بيورغو بها � ً
وهذه اجلبال اخلم�سة نارية.

الف�صل الرابع
يف ذكر �أوديتها املديدة

�أولها وادي م�سي�سيبـي ،طوله خم�سة �آالف وثمامنائة كيلو ميرت.
ثم وادي مارون ،طوله خم�سة �آالف و�أربعمائة كيلو ميرت.
ثم وادي مكن�سي ،طوله �أربعة �آالف وت�سعمائة كيلو ميرت ،وكلها يف اجلهة
ال�شمالية.
ثم وادي بالطة ،يف اجلهة اجلنوبية ،طوله ثالثة �آالف وخم�سمائة كيلو ميرتٍ.
ثم وادي �صان لوران ،يف اجلهة ال�شمالية ،طوله ثالثة �آالف وثالثمائة
كيلو ميرت.
ثم وادي بارة ،طوله �ألفان وخم�سمائة و�أربعة و�سبعون كيلو مي ًرتا.
ثم وادي �أورنيوك ،طوله �ألفان وثمانية وخم�سون كيلو مي ًرتا ،وكالهما يف
اجلهة اجلنوبية.

الف�صل اخلام�س
يف ذكر بلدانها الكبار
وما احتوت عليه من ال�سكان
�أولها نيويورك ،بها مليون ومائة وخم�سون �ألف نف�س.
ثم فيالدلفي ،بها خم�سمائة وثمانية و�ستون �أل ًفا.
ثم بروكيلني ،بها مائتان وثالثة و�سبعون �أل ًفا.
ثم بلتيمور ،بها مائتان و�أربعة ع�شر �ألف نف�س.
ثم ريوديجناير ومك�سيكو ،بكل منها مائتا �ألف نف�س.
ثم ب�ستون ،بها مائة وخم�سة و�سبعون �أل ًفا.
ثم �سان�سيناتي و�أورليان ،بكل منهما مائة و�سبعون �أل ًفا.
ثم �صان لوي ،بها مائة واثنان و�ستون �أل ًفا.
ثم لهفان ،بها مائة وخم�سون �أل ًفا.
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ثم بايا ،بها مائة وخم�سة وع�شرون �أل ًفا.
ثم �شيغاغو وبونزاي ،بكل منهما مائة وع�شرة �آالف.
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الباب اخلام�س

يف الكالم على جزر الأوقيانو�س
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف تاريخ ك�شفها

اعلم �أن هذه اجلزر امل�سماة عند الإفرجن بالأ�سياين كان ابتداء معرفتها
يف �سنة ت�سعمائة و�إحدى ع�شرة هجرية ،املوافقة ل�سنة خم�س وخم�سمائة و�ألف
م�سيحية .و�أول من عرث على البع�ض منها القبطان كويرو�س الإ�سبنيويلُ ،وعرف
باقيها يف �أوقات خمتلفة بوا�سطة غريه ،ال �سيما القبطان كوك الإنكليزي ،ومت ذلك
يف �سنة اثنتني ومائة و�ألف هجرية ( 1690ميالدية).

الف�صل الثاين
يف موقعها وحتديدها

موقعها بني �إحدى وت�سعني درجة ومائة وخم�س درجات من الطول
ال�شرقي ،وبني خم�س وثالثني درجة من العر�ض ال�شمايل و�ست وخم�سني درجة
من العر�ض اجلنوبي.
وهي ُم َركَّ بة من جزر منف�صلة عن بع�ضها ،يف البحر املحيط ،بني �آ�سيا
و�أمريكا وبحر الهند.
وتربيع م�ساحة جزرها �أحد ع�شر مليون كيلو ميرت.
وعدد �سكانها من اخلم�سة والثالثني �إىل الأربعني مليونًا ،وقيل �أقل من ذلك.
ودولها امل�ستقلة �أربع ،وباقيها تابع لبع�ض دول �أوروبا .وملا كانت هذه اجلزائر
بع�ضها منف�صل عن بع�ض يف البحر ،مل يتي�سر لعلماء اجلغرافيا تقدير طولها
وعر�ضها ،وال ح�ساب دائرتها.

الف�صل الثالث
يف ذكر جبالها ال�شاخمة

�أولها جبل مونت رواي ،ارتفاعه �أربعة �آالف وثمامنائة و�أربعون مي ًرتا.
ثم جبل بيك يف جزيرة فيني ،ارتفاعه �أربعة �آالف وثمامنائة واثنا ع�شر مي ًرتا.
ثم جبل �سيميز يف جزيرة جاوا ،ارتفاعه ثالثة �آالف وثمامنائة وثمانية
وت�سعون مي ًرتا.
ثم جبل مون �أفري يف جزيرة �سومرتة ،ارتفاعه ثالثة �آالف و�سبعمائة
وع�شرون مي ًرتا.

الف�صل الرابع
يف ذكر �أوديتها املديدة

وهو وا ٍد واحد يف �أو�سرتاليا ،ا�سمه وادي موري ،طوله �ألف كيلو ميرت.

الف�صل اخلام�س
يف بيان �سكان الكرة

هذا ،واعلم �أن جملة �سكان الكرة  -على ما ذكرناه لكل ق�سم منها� -ألف
ومائتان وثمانية وثمانون مليونًا ،وهو نهاية ما زعمه بع�ض اجلغرافيني.
وغريه يزعم �أن عدد �سكان الكرة ال يتجاوز ت�سعمائة وخم�سني مليونًا.
ومن العدد املذكور مائتا مليون على الديانة الإ�سالمية وواحد و�سبعون مليونًا
على الن�صرانية ،و�أربعة ماليني من اليهود ،والباقي عبدة �أوثان .والعدد املذكور
للديانة الإ�سالمية وامل�سيحية حا�صل من جميع من ينت�سب �إليهما على اختالف
مذاهبهم.

الف�صل ال�ساد�س
يف تق�سيم البحر

اعلم �أن جميع البحور يطلق عليها البحر املحيط ،الت�صال بع�ضها ببع�ض
نادرا.
�إال ً
وراءه.

وحدها ينتهي �إىل ال�شمال واجلنوب �إىل البحر اجلامد ،الذي ال يعرف ما
ُّ
تقريبا ثالثة �أرباع الكرة.
وم�ساحة �سطح البحر ً

و�أهل اجلغرافيا ق�سموا البحر املحيط �إىل خم�سة �أق�سام �أ�صلية ،كل ق�سم
منها ُم َركَّ ٌب من عدة �أجزاء:
الق�سم الأول منها امل�سمى ببحر القطب ال�شمايل ،وهو البحر الكائن بني �آ�سيا
و�أوروبا وبني �أمريكا ،وهو ُم َركَّ ب من البحر الأبي�ض وبحر كاره وبحر �سي�سرييا،
وبحر غلف �أبي وياني�سي ،والبحر القطبي ،وبحر بيفان �أد�سون.
والق�سم الثاين امل�سمى ببحر �أطالنتيك ،وهو البحر الكائن بني �أوروبا و�إفريقيا
وبني �أمريكا ،وهذا البحر ُم َركَّ ٌب من بحر بلتيك وبحر جرمانيا ،وبحر �إرالند ،وبحر
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غلف غ�سكونيا ،وبحر الروم وتوابعه ،وبحر غلف مك�سيكو ،وبحر جزر �أنتيل ،وبحر
غلف غيني ،وبحر ال�سكيمو ،وبحر غرويالند.
والق�سم الثالث امل�سمى بالبحر املحيط الهندي ،وهو الكائن بني �آ�سيا و�إفريقيا
وبني جزر مالغا ،وجزر �أ�سرتاليا.
والق�سم الرابع امل�سمى ببحر البا�سيفيك� ،أي ذي الراحة وال�سكون ،وهو الكائن
بني �آ�سيا وجزر ال�سوند و�أ�سرتاليا وبني �أمريكا ،من بحر بريان وبحر �أغو�سك ،وبحر
اجلابون والبحر الأ�صفر ،والبحر الأزرق وبحر ال�صني ،وبحر الأ�سوند وبحر مولوك،
وبحر �سيليب وبحر غلف كاربا نرتي ،وبحر كوراال وبحر كليفورين وبحر غلف
باناما.
والق�سم اخلام�س امل�سمى البحر اجلامد اجلنوبي.
ومن �أراد معرفة مواقع هذه الأق�سام من الكرة فليطالع �صحيفتها من
اخلارطة؛ �إذ معرفتها بالت�صوير �أ�سهل للقارئ ،واهلل �أعلم.
هذا ،والقت�صارنا يف تواريخ الكتاب على ذكر التاريخ العربي تارة والعجمي
�أخرى ،ر�أينا �أن نذيله بجدول جامع بني التاريخني؛ لي�سهل به على القارئ معرفة
ما يوافق كل تاريخ وقف عليه ،وباهلل التوفيق.
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732

732

جدول يف املقابلة بني التاريخني الهجري وامل�سيحي
هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

1

622

22

642

43

663

2

623

23

643

44

664

3

624

24

644

45

665

4

625

25

645

46

666

5

626

26

646

47

667

6

627

27

647

48

668

7

628

28

648

49

669

8

629

29

649

50

670

9

630

30

650

51

671

10

631

31

651

52

672

11

632

32

652

53

672

12

633

33

653

54

673

13

634

34

654

55

674

14

635

35

655

56

675

15

636

36

656

57

676

16

637

37

657

58

677

17

638

38

658

59

678

18

639

39

659

60

679

19

639

40

660

61

680

20

640

41

661

62

681

21

641

42

662

63

682

يف الكالم على جزر الأوقيانو�س

733

733

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

64

683

86

705

108

726

65

684

87

705

109

727

66

685

88

706

110

728

67

686

89

707

111

729

68

687

90

708

112

730

69

688

91

709

113

731

70

689

92

710

114

732

71

690

93

711

115

733

72

691

94

712

116

734

73

692

95

713

117

735

74

693

96

714

118

736

75

694

97

715

119

737

76

695

98

716

120

737

77

696

99

717

121

738

78

697

100

718

122

739

79

698

101

719

123

740

80

699

102

720

124

741

81

700

103

721

125

742

82

701

104

722

126

743

83

702

105

723

127

744

84

703

106

724

128

745

85

704

107

725

129

746
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734

734

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

130

747

153

770

175

791

131

748

154

770

176

792

132

749

155

771

177

793

133

750

156

772

178

794

134

751

157

773

179

795

135

752

158

774

180

796

136

753

159

775

181

797

137

754

160

776

182

798

138

755

161

777

183

799

139

756

162

778

184

800

140

757

163

779

185

801

141

758

164

780

186

802

142

759

165

781

187

802

143

760

166

782

188

803

144

761

167

783

189

804

145

762

168

784

190

805

146

763

169

785

191

806

147

764

170

786

192

807

148

765

171

787

193

808

149

766

172

788

194

809

150

767

173

789

195

810

151

768

174

790

196

811
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735

735

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

197

812

219

834

241

855

198

813

220

835

242

856

199

814

221

835

243

857

200

815

222

836

244

858

201

816

223

837

245

859

202

817

224

838

246

860

203

818

225

839

247

861

204

819

226

840

248

862

205

820

227

841

249

863

206

821

228

842

250

864

207

822

229

843

251

865

208

823

230

844

252

866

209

824

231

845

253

867

210

825

232

846

254

867

211

826

233

847

255

868

212

827

234

848

256

869

213

828

235

849

257

870

214

829

236

850

258

871

215

830

237

851

259

872

216

831

238

852

260

873

217

832

239

853

261

874

218

833

240

854

262

875
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736

736

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

263

876

285

898

307

919

264

877

286

899

308

920

265

878

287

900

309

921

266

879

288

900

310

922

267

880

289

901

311

923

268

881

290

902

312

924

269

882

291

903

313

925

270

883

292

904

314

926

271

884

293

905

315

927

272

885

294

906

316

928

273

886

295

907

317

929

274

887

296

908

318

930

275

888

297

909

319

931

276

889

298

910

320

932

277

890

299

911

321

932

278

891

300

912

322

933

279

892

301

913

323

934

280

893

302

914

324

935

281

894

303

915

325

936

282

895

304

916

326

937

283

896

305

917

327

938

284

897

306

918

328

939
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737

737

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

329

940

351

962

373

983

330

941

352

963

374

984

331

942

353

964

375

985

332

943

354

965

376

986

333

944

355

965

377

987

334

945

356

966

378

988

335

946

357

967

379

989

336

947

358

968

380

990

337

948

359

969

381

991

338

949

360

970

382

992

339

950

361

971

383

993

340

951

362

972

384

994

341

952

363

973

385

995

342

953

364

974

386

996

343

954

365

975

387

997

344

955

366

976

388

998

345

956

367

977

389

998

346

957

368

978

390

999

347

958

369

979

391

1000

348

959

370

980

392

1001

349

960

371

981

393

1002

350

961

372

982

394

1003
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738

738

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

395

1004

417

1026

439

1047

396

1005

418

1027

440

1048

397

1006

419

1028

441

1049

398

1007

420

1029

442

1050

399

1008

421

1030

443

1051

400

1009

422

1030

444

1052

401

1010

423

1031

445

1053

402

1011

424

1032

446

1054

403

1012

425

1033

447

1055

404

1013

426

1034

448

1056

405

1014

427

1035

449

1057

406

1015

428

1036

450

1058

407

1016

429

1037

451

1059

408

1017

430

1038

452

1060

409

1018

431

1039

453

1061

410

1019

432

1040

454

1062

411

1020

433

1041

455

1063

412

1021

434

1042

456

1063

413

1022

435

1043

457

1064

414

1023

436

1044

458

1065

415

1024

437

1045

459

1066

416

1025

438

1046

460

1067
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739

739

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

461

1068

483

1090

505

1111

462

1069

484

1091

531

1136

463

1070

485

1092

532

1137

464

1071

486

1093

533

1138

465

1072

487

1094

534

1139

466

1073

488

1095

535

1140

467

1074

489

1095

536

1141

468

1075

490

1096

537

1142

469

1076

491

1097

538

1143

470

1077

492

1098

539

1144

471

1078

493

1099

540

1145

472

1079

494

1100

541

1146

473

1080

495

1101

542

1147

474

1081

496

1102

543

1148

475

1082

497

1103

544

1149

476

1083

498

1104

545

1150

477

1084

499

1105

546

1151

478

1085

500

1106

547

1152

479

1086

501

1107

548

1153

480

1087

502

1108

549

1154

481

1088

503

1109

550

1155

482

1089

504

1110

551

1156
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740

740

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

552

1157

576

1180

601

1204

553

1158

577

1181

602

1205

554

1159

578

1182

603

1206

555

1160

579

1183

604

1207

556

1160

580

1184

605

1208

557

1161

581

1185

606

1209

558

1162

582

1186

607

1210

559

1163

583

1187

608

1211

560

1164

584

1188

609

1212

558

1162

585

1189

610

1213

559

1163

586

1190

611

1214

560

1164

587

1191

612

1215

561

1165

588

1192

613

1216

562

1166

589

1193

614

1217

563

1167

588

1192

615

1218

564

1168

589

1193

616

1219

565

1169

590

1193

617

1220

566

1170

591

1194

618

1221

567

1171

592

1195

619

1222

568

1172

593

1196

620

1223

569

1173

594

1197

621

1224

570

1174

595

1198

622

1225

571

1175

596

1199

623

1226

572

1176

597

1200

624

1226

573

1177

598

1201

625

1227

574

1178

599

1202

626

1228

575

1179

600

1203

627

1229
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741

741

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

628

1230

655

1257

682

1283

629

1231

656

1258

683

1284

630

1232

657

1258

684

1285

631

1233

658

1259

685

1286

632

1234

659

1260

686

1287

633

1235

660

1261

687

1288

634

1236

661

1262

688

1289

635

1237

662

1263

689

1290

636

1238

663

1264

690

1291

637

1239

664

1265

691

1291

638

1240

665

1266

692

1292

639

1241

666

1267

693

1293

640

1242

667

1268

694

1294

641

1243

668

1269

695

1295

642

1244

669

1270

696

1296

643

1245

670

1271

697

1297

644

1246

671

1272

698

1298

645

1247

672

1273

699

1299

646

1248

673

1274

700

1300

647

1249

674

1275

701

1301

648

1250

675

1276

702

1302

649

1251

676

1277

703

1303

650

1252

677

1278

704

1304

651

1253

678

1279

705

1305

652

1254

679

1280

706

1306

653

1255

680

1281

707

1307

654

1256

681

1282

708

1308

�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك

742

742

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

709

1309

736

1335

736

1335

710

1310

737

1336

737

1336

711

1311

738

1337

738

1337

712

1312

739

1338

739

1338

713

1313

740

1339

740

1339

714

1314

741

1340

741

1340

715

1315

742

1341

742

1341

716

1316

743

1342

743

1342

717

1317

744

1343

744

1343

718

1318

745

1344

745

1344

719

1319

746

1345

746

1345

720

1320

747

1346

747

1346

721

1321

748

1347

748

1347

722

1322

749

1348

749

1348

723

1323

750

1349

750

1349

724

1323

751

1350

751

1350

725

1324

752

1351

752

1351

726

1325

753

1352

753

1352

727

1326

754

1353

754

1353

728

1327

755

1354

755

1354

729

1328

756

1355

756

1355

730

1329

757

1356

757

1356

731

1330

758

1356

758

1356

732

1331

759

1357

759

1357

733

1332

733

1332

760

1358

734

1333

734

1333

761

1359

735

1334

735

1334

762

1360
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743

743

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

هجري
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763

1361

790

1388

811

1408

764

1362

791

1388

812

1409

765

1363

792

1389

813

1410

766

1364

787

1385

814

1411

767

1365

788

1386

815

1412

768

1366

789

1387

816

1413

769

1367

790

1388

817

1414

770

1368

791

1388

818

1415

771

1369

792

1389

819

1416

772

1370

793

1390

820

1417

773

1371

794

1391

821

1418

774

1372

795

1392

822

1419

775

1373

796

1393

823

1420

776

1374

797

1394

824

1421

777

1375

798

1395

825

1421

778

1376

799

1396

826

1422

779

1377

800

1397

827

1423

780

1378

801

1398

828

1424

781

1379

802

1399

829

1425

782

1380

803

1400

830

1426

783

1381

804

1401

831

1427

784

1382

805

1402

832

1428

785

1383

806

1403

833

1429

786

1384

807

1404

834

1430

787

1385

808

1405

835

1431

788

1386

809

1406

836

1432

789

1387

810

1407

837

1433
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838

1434

862

1457

889

1484

839

1435

863

1458

890

1485

840

1436

864

1459

891

1486

841

1437

865

1460

892

1486

842

1438

866

1461

893

1487

843

1439

867

1462

894

1488

844

1440

868

1463

895

1489

845

1441

869

1464

896

1490

846

1442

870

1465

897

1491

847

1443

871

1466

898

1492

848

1444

872

1467

899

1493

849

1445

873

1468

900

1494

850

1446

874

1469

901

1495

851

1447

875

1470

902

1496

852

1448

876

1471

903

1497

853

1449

877

1472

904

1498

854

1450

878

1473

905

1499

855

1451

879

1474

906

1500

856

1452

880

1475

907

1501

857

1453

881

1476

908

1502

858

1453

882

1477

909

1503

859

1454

883

1478

910

1504

860

1455

884

1479

911

1505

861

1456

885

1480

912

1506

859

1454

886

1481

913

1507

860

1455
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914
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916

1510

943

1536

970

1562

917

1511

944

1537

971

1563

918

1512

945

1538

972

1564

919

1513

946

1539

973

1565

920

1514

947

1540

974

1566

921

1515

948

1541

975

1567

922

1516

949

1542

976

1568

923

1517

950

1543

977

1569

924

1518

951

1544

978

1570

925

1519

952

1545

979

1571

926

1519

953

1546

980

1572

927

1520

954

1547

981

1573

928

1521

955

1548

982

1574

929

1522

956

1549

983

1575

930

1523

957

1550

984

1576

931

1524

958

1551

985

1577

932

1525

959

1551

986

1578

933

1526

960

1552

987

1579

934

1527

961

1553

988

1580

935

1528

962

1554

989

1581

936

1529

963

1555

990

1582

937

1530

964

1556

991

1583

938

1531

965

1557

992

1583

939

1532

966

1558

993

1584

940

1533

967

1559

994

1585

941

1534

968

1560

995

1586

942

1535

969

1561

996

1587
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هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

997

1588

1024

1615

1051

1641

998

1589

1025

1616

1052

1642

999

1590

1026

1616

1053

1643

1000

1591

1027

1617

1054

1644

1001

1592

1028

1618

1055

1645

1002

1593

1029

1619

1056

1646

1003

1594

1030

1620

1057

1647

1004

1595

1031

1621

1058

1648

1005

1596

1032

1622

1059

1649

1006

1597

1033

1623

1060

1650

1007

1598

1034

1624

1061

1650

1008

1599

1035

1625

1062

1651

1009

1600

1036

1626

1063

1652

1010

1601

1037

1627

1064

1653

1011

1602

1038

1628

1065

1654

1012

1603

1039

1629

1066

1655

1013

1604

1040

1630

1067

1656

1014

1605

1041

1631

1068

1657

1015

1606

1042

1632

1069

1658

1016

1607

1043

1633

1070

1659

1017

1608

1044

1634

1071

1660

1018

1609

1045

1635

1072

1661

1019

1610

1046

1636

1073

1662

1020

1611

1047

1637

1074

1663

1021

1612

1048

1638

1075

1664

1022

1613

1049

1639

1076

1665

1023

1614

1050

1640

1077

1666
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هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

1078

1667

1105

1693

1132

1719

1079

1668

1106

1694

1133

1720

1080

1669

1107

1695

1134

1721

1081

1670

1108

1696

1135

1722

1082

1671

1109

1697

1136

1723

1083

1672

1110

1698

1137

1724

1084

1673

1111

1699

1138

1725

1085

1674

1112

1700

1139

1726

1086

1675

1113

1701

1140

1727

1087

1676

1114

1702

1141

1728

1088

1677

1115

1703

1142

1729

1089

1678

1116

1704

1143

1730

1090

1679

1117

1705

1144

1731

1091

1680

1118

1706

1145

1732

1092

1681

1119

1707

1146

1733

1093

1681

1120

1708

1147

1734

1094

1682

1121

1709

1148

1735

1095

1683

1122

1710

1149

1736

1096

1684

1123

1711

1150

1737

1097

1685

1124

1712

1151

1738

1098

1686

1125

1713

1152

1739

1099

1687

1126

1714

1153

1740

1100

1688

1127

1714

1154

1741

1101

1689

1128

1715

1155

1742

1102

1690

1129

1716

1156

1743

1103

1691

1130

1717

1157

1744

1104

1692

1131

1718

1158

1745
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هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

1159

1746

1186

1772

1213

1798

1160

1747

1187

1773

1214

1799

1161

1747

1188

1774

1215

1800

1162

1748

1189

1775

1216

1801

1163

1749

1190

1776

1217

1802

1164

1750

1191

1777

1218

1803

1165

1751

1192

1778

1219

1804

1166

1752

1193

1779

1220

1805

1167

1753

1194

1779

1221

1806

1168

1754

1195

1780

1222

1807

1169

1755

1196

1781

1223

1808

1170

1756

1197

1782

1224

1809

1171

1757

1198

1783

1225

1810

1172

1758

1199

1784

1226

1811

1173

1759

1200

1785

1227

1812

1174

1760

1201

1786

1228

1812

1175

1761

1202

1787

1229

1813

1176

1762

1203

1788

1230

1814

1177

1763

1204

1789

1231

1815

1178

1764

1205

1790

1232

1816

1179

1765

1206

1791

1233

1817

1180

1766

1207

1792

1234

1818

1181

1767

1208

1793

1235

1819

1182

1768

1209

1794

1236

1820

1183

1769

1210

1795

1237

1821

1184

1770

1211

1796

1238

1822

1185

1771

1212

1797

1239

1823
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هجري
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هجري

م�سيحي

هجري

م�سيحي

1240

1824

1265

1848

1290

1873

1241

1825

1266

1849

1291

1874

1242

1826

1267

1850

1292

1875

1243

1827

1268

1851

1293

1876

1244

1828

1269

1852

1294

1877

1245

1829

1270

1853

1295

1878

1246

1830

1271

1854

1296

1878

1247

1831

1272

1855

1297

1879

1248

1832

1273

1856

1298

1880

1249

1833

1274

1857

1299

1881

1250

1834

1275

1858

1300

1882

1251

1835

1275

1859

1301

1883

1252

1836

1277

1860

1302

1884

1253

1837

1278

1861

1303

1885

1254

1838

1279

1862

1304

1886

1255

1839

1280

1863

1305

1887

1256

1840

1281

1864

1306

1888

1257

1841

1282

1865

1307

1889

1258

1842

1283

1866

1308

1890

1259

1842

1284

1867

1309

1891

1260

1843

1285

1868

1310

1892

1261

1844

1286

1869

1311

1893

1262

1845

1287

1870

1312

1894

1263

1845

1288

1871

1264

1847

1289

1872

اخلامتة

يقول جامع هذا الكتاب � -ألهمه اهلل �إىل الر�شد وال�صواب:
هذا ما تي�سر لنا جمعه بحول اهلل من ت�صاريف املمالك الإ�سالمية
والأوروباوية ،م�ستعينني يف تهذيب �ألفاظه ببع�ض �أبناء الوطن ،واملظنون مبن رمقه
بعني الإن�صاف �أن يرى فيه �إفادة كافية يف معرفة املهم من �أحوال تلك الأمم،
و�أن يغتفر يف جنب ذلك ما ال يخلو منه كالم مرتجم من قلق العبارة وعدم
االن�سجام� ،سيما وغالب ما ترجمناه ي�شتمل على مدلوالت م�ستحدثة مل تو�ضع
لها �ألفاظ عربية ،حتى �إ َّنا قد نلتجئ بذلك �إىل نقل اللفظ بحاله اتكا ًال على
ا�شتهاره ،ولو عند خ�صو�ص امل�ستعملني حلوادث الوقت ،وال مننع �أن يكون من�ش�أ
ذلك عدم اطالعنا على الرديف العربي.
وباجلملة ،ف�إغ�ضاء ذوي العرفان م�أمول ملثلنا ممن مل يجرئه على موقف
اال�ستهداف �إال القيام بواجب الن�صح هلل ور�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم.
وبناء على كون ذلك م�صدر الت�أليف ،نعلن ملن ع�سى �أن يعرث فيه على �شيء

752
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من الهفوات ب�أنا نرى له املزية علينا يف الإر�شاد �إىل �إ�صالحه مبا يكون �أَ ْع َو َن يف
م�ستوجبا بذلك ثناءنا ،ثم الثواب من رب العباد.
ا�ستجالب الن�صيحة
ً
�أُ جْ ِن َز هذا الت�أليف ب�إعانة اهلل تعاىل ع�شية يوم االثنني ،عا�شر جمادى الأوىل
�سنة �أربع وثمانني ومائتني و�ألف (.)1867/9/9
 نهاية المتن 

معد التقدمي يف �سطور
حممد ّ
احلداد
–
–
–
–
–
–
–

–باحث ّ
ومفكر تون�سي متخ�ص�ص يف اخلطاب الإ�صالحي احلديث ،حا�صل على الدكتوراه من
جامعة ال�سوربون بباري�س لأطروحة حول حممد عبده وق�ضية الإ�صالح الديني.
–ي�شغل خطة �أ�ستاذ التعليم العايل باجلامعات التون�سية.
–ي�شرف حال ًّيا على كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة للأديان بتون�س.
–توىل من�صب نائب عميد كلية الآداب.
–م�ؤ�س�س برنامج درا�سات عليا (ماج�ستري �آداب) يف الدرا�سات املقارنة للأديان واحل�ضارات.
–معلق يف �صحيفة احلياة اللبنانية وع�ضو يف العديد من فرق البحث العلمية الدولية.
–ن�شر العديد من الدرا�سات الأكادميية يف املجالت العلمية املتخ�ص�صة باللغات العربية
والفرن�سية والإجنليزية والإيطالية.

من �أبرز الأعمال وامل�ؤلفات العلمية
●
●
●
●
●
●
●
●

●الأفغاين :درا�سة ووثائق (بريوت ،النبوغ.)1997 ،
●حفريات ت�أويلية يف اخلطاب الإ�صالحي العربي ( بريوت ،الطليعة.)2002 ،
●حممد عبده :قراءة جديدة (بريوت ،الطليعة.)2003 ،
●مواقف من �أجل التنوير (بريوت ،الطليعة.)2005 ،
●الإ�سالم :نزوات العنف و�إ�سرتاتيجيات الإ�صالح (بريوت ،الطليعة.)2006 ،
●الربكان الهائل :يف �آليات اخلطاب الإ�صالحي وحدوده (تون�س ،املعرفة.)2006 ،
●ديانة ال�ضمري الفردي (بريوت ،املدار.)2007 ،
● قواعد التنوير (بريوت ،الطليعة.)2009 ،

�أع�ضاء اللجنة اال�ست�شارية للم�شروع
2011/2010

رئي�س اللجنة:
�إ�سماعيل �سراج الدين (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر.
�أع�ضاء اللجنة:
�إبراهيم البيومي غامن (املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية ،القاهرة) ،م�صر.
�إبراهيم زين (اجلامعة الإ�سالمية العاملية ،كواالالمبور) ،ماليزيا.
ح�سن مكي (جامعة �إفريقيا العاملية) ،ال�سودان.
رجب �شان ترك (جامعة فاحت� ،إ�ستانبول) ،تركيا.
زاهر عبد الرحمن عثمان (م�ؤ�س�سة الرتاث بالريا�ض) ،ال�سعودية.
زكي امليالد (رئي�س حترير جملة الكلمة) ،ال�سعودية.
زينب اخل�ضريي (كلية الآداب ،جامعة القاهرة) ،م�صر.
�سيد د�سوقي ح�سن (كلية الهند�سة ،جامعة القاهرة) ،م�صر .
�صالح الدين اجلوهري (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر � -أمني اللجنة.
ظفر �إ�سحق �أن�صاري (اجلامعة الإ�سالمية العاملية� ،إ�سالم �آباد) ،باك�ستان.
عبد الرحمن ال�ساملي (وزارة الأوقاف وال�شئون الدينية)ُ ،عمان.
عبد الرحيم بنحادة (جامعة الرباط) ،املغرب.
عمار الطالبي (جامعة اجلزائر) ،اجلزائر.
حممد احلداد ( اجلامعة التون�سية) ،تون�س.
حممد عمارة (جممع البحوث الإ�سالمية  -الأزهر ال�شريف ،القاهرة) ،م�صر.
حممد كمال الدين �إمام (جامعة الإ�سكندرية) ،م�صر.
حممد موفق الأرنا�ؤوط (جامعة �آل البيت) ،الأردن.
منى �أحمد �أبو زيد (جامعة حلوان ،القاهرة) ،م�صر.
نور الدين اخلادمي (جامعة الزيتونة ،تون�س) ،تون�س.
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هذا الكتاب

برنامجا إصالح ًّيا يختزل مجموع ما س�عى
طب�ع ألول م�رة ع�ام (1285ه��1868/م) وتضمن
ً
النهضويون العرب إلى تحقيقه في القرن التاس�ع عش�ر ،اس�توحاه خير الدين التونس�ي من مصادر
ثالثة :تجربته السياس�ية ،ومطالعاته في التاريخ السياس�ي واالقتصادي وجغرافية العالم ،ومش�اهداته
أثناء الرحالت التي قام بها إلى أوروبا.

وكثيرا ما ُيختزل الكتاب فيها ،باإلضافة إلى جزأ ْين:
يتألف من مقدمة طويلة هي أهم ما فيه،
ً
يحتوي األول منهما على عشرين با ًبا ،كل باب مخصص لبلد من البالد األوروبية ،يتناول فيه تاريخ
البلد ،وجغرافيته ،وموقعه ،ومس�احته ،وأهم ملوكه ،وتنظيماته اإلدارية والسياس�ية والعس�كرية .أما
الجزء الثاني فيحتوي على ستة أبواب :خمسة منها لجغرافية القارات الخمس ،والسادس للبحار.
ب�أن قضي�ة اإلصالح لم تعد قضية اختيارية .ورغم مضي كل تلك
والكت�اب يص�ارح معاصري�ه ّ
أثرا خالدً ا ،تتداوله األجيال ،وتستفيد من رؤاه ومقترحاته؛
السنين على تأليف هذا الكتاب فإنه بقي ً
فكأن خير الدين قد ُخلق ليشحذ عزائم اإلصالح في حياته وبعد مماته.
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