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وجهادحياةكتاببنشرالوزانيهسنمحمدمؤسسةقامت
أجزاءستةفيالمغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخ
.للطعاإلعدادقيدالسابعوأئجزء،الوزانيحسنمحمدبقلم
أجزاءستةالقلمحربسلسلةفيالمؤلفلنفسنشرتكما

أ~ى

مؤلفاتمنأخرىمجموعةتنشراليومالمؤسسةهيوها
ستكونوتأ~ت«أرأماتسلسلةفيالوزانيحسنمحمد
الحكمحقيقةأووالدولةاإلسالم:أولهاأجزاء،ستةفيكألك
:والثانيا~اء«فيالسحيقبمنفا»ألفهوقداإلعالم،شي

قاموقدالدولة،وسلطةألفردحريةوايط:_أيبونكتابترجمة
إلىو~جمتهوتلخيصهالكتابهذابدراسةألوزانيحسنمحمد
والثالث:كذلك؟بالصحراءالمنفىفيمقامهأثناءالعربية
بعد...والمحتمعالسياسةفي:والوابعوألبرلمان؟الدستورفي

العقدينخاللبهاقاموأبحاثومداخالتتأمالتوهيءاالستقالل
والمدنيةوالمجتمعا.مالم:والخاممى.أالستقاللفترةمنا.ولين
االستقال-.فترةفياآلخروبعضهابالمنفىفصولهبعضحرر



تتعلقودراساتمراسالتكذلكوهي0و~توالسادس:
مختلفة.فتراتنيكتبتوتاريخهاالمغربيةالوطيةبالحركة

مسرداتها<نيالكتبهز»تركالمرحومالمؤلفأذإلىونثير
ووفعبترتيبها<قامتالتيهيالوزانيحسنمحمدمؤسسةوأن

بعدنيماالمؤسسةوستقوممها.عواذلهيكتبلملماعناوين
باللغةالصادرةالوزانيحنمحمدمقا.تمنمجموعةبشر

وندواتهومحاضراتهخبوبمجموعةدين)،جز(نيالفرنسية
الصحفية.



التياألسبابعنالكتابهذاإليهالموجهالجمهوريتساءل~
العربيةالترجمةنشرإلىالوزانيحسنمحملمؤسسةدمحت
علىالفكريةاألوساططرفمنمجهولنسيفىمؤلفلكتاب
سببيننذكرذلكعنولإلجابةالحاضر.العصرفياألقل

رئيسيين:

منهيوايط_«يبرنبروكلشارلكتابأهمترجمةأنأولهما
مهولةظروففيبهقامعملوهوالوزاني«حسنمحمدعمل
الصحراءتخومفيوالسجنالنفيظروفأعنيخاصة<بصفة
إلى(937سنةمنالفرنسيةالحمايةسلطاتبهاعليهقضتالتي
الفلماذاينشر<لممخطوطاظلقدالعملأنوبما.6946سنة
خصوصا.والمغاربةعموماالعربالقواءجمهورأيديبينضحين
مرحلةفية،ملومنذاإلسالمي،العالمدخلالذيالوقت.ففي

واقتصاديسياسيلتنظيمجديدةأشكالعنالبحث
الناسلطموحاتيستجيبأنيمكنواجتماعي
يستأنفأنفيهالمرغوبغيرمنفعآلليسالعصر«ولتحديات

المجتمع،فيوالفر«ا~ولة،طبيعةفيالتفكيرجديدمن



_مغكركديبونإليهيدعرنامثلمأءسامينةاألالسياسيةواالختيارات
.نتجهمهمنأستقالالأألكثالمؤلفينأهديعبالذيءوايط
الليبرالىائتيارفىالذهآليقهالشهدالسياسى.ألفكر

نهضةعنلهويعلن(9القرن~لهيمنألذيالكالسيكي
ا~ننهايةفيالممتحدة»ياتالوط.وبأورباسواءءةيلجب

النخبةبعمق~الذياالشتراكيالتيأوفيوالالعشر~ز.
القرنخاللكلهالعالمفيثم.ووبافيوألسيأسيةالفكرية
العشرين.

إلىالوزانيحسنفحمدمؤسسةحفزاأليالثأنيوالسببه
بمعاناةألكبيرألو~أ~اضلقيأمأنالكتاب»هذانشر
منيكنلم)9ألعربية(اللغةإلىنسيالفالمفكمؤلفتوجمة
هز»فيوجدلكونهونماالحاجة»أجلمنوالا~فةقبيل
بالقيمةيتعلقفيماالخاصهتفكشك9وغذتعناصرالمادة

إلىيقدمأنا~ورتيمن.ر:ى.لقدالحديث.للمغربالسياسية
ألحركةكانتألذيتهالوةفيهرجعيآنصآوبيالمهالجمهور
يقومأنيمكنأساسيةهبا«ىءتهيى،اليعوتهألوطنية
والحرية.أ~مشهفتضمنالمستقلالمغربفيالحكمعليها

تشابهبحكمالوزانيحسنمحمدكتبهلماقارىءكلإن

التنظيممبادىءمعسيكونالسياسي»لتفكير»الكبوىالخطوط
حريةكتابه:_وا~فيأيبونيعرضهألذيواالجتماعيألياسي

اللفةإليكلهالفرنسيالنصبنقليلتزملمالوزانيحنمحمدآنإلىنشير)8م
أرقاممنذلكيتبينكمايترجمهاءلمفقراتأومفحاتوتوكالعربية،
ءليمين.علىائدامثييالمثبتةالفونسيرالنماتصف



وترجمبعيد،صدىائكتابلهذاكانلقد.الدولةو~نألفوت
ا8ال5سنةممدرتالتيوااخيرةلثةالثاا~انيا~ن~~
األوىالطبعةظهرتحينفيووسعها،المؤلفواجعها.نبعد
آ857سنة

موقعلتحليلتمامأمكرستفكعنعبارةالكتابهذاإن
العالقاتفيهتغيرتوقتفيالمجتمع،فيوالفردولةالل

القائمة«الصناعيةالثورةبسببحتمياأوقوياتغيرااالجتماعية
طوالربيةاألوالشعوبإليهاتمحظلتالتييمقرأطيةاللوالثورة
عشر.التاسعالقرن

هن(807ديسمبر(7فيءبروانوايط_أيبونوك،شارلود
فيليب«لويسالملكبمجلسمحامياأوآلوعملإنجليزية،أم
المحاماةتركثم.6843إلى6836سنةمنالنقضمحكمةوفي
وتعكسالعمال.علىالمفروضةالشروطضدبحملةللقيام

العالقاتعندواسة:االجتماعياالهتمامهذااألولىمنشوراته
وألمكسالملحضريبةوحأف)6815(وألرأسمالألعملبين
لوزارةعاماكاتبأمعتدل،جمهوريعيندكليبيراليوقد.اا84اا

.6848مارس_فبرا،شهريخاللالمؤقتةالحكومةفيالعدل
المدعوبهقاماألياالنقالبأثرعلىالجمهوريةسقوطوبعد

اكثريهتممؤلفناأخذ،6854ديسمبر2فيالثالثنابليوناستقباال
منوترجم.والسياسيةواالجتماعيةاالقتصاديةبا~ياتفأكثر
:الحرية،كتابيوبخاصةمهمة،كتباالفرنسيةإلىاإلنجليزيةاللغة

نشرهماعندلهماوقدم.ميللستيوارتالتمثيليةوالحكو~
نشوآنوبعل.الخاصثفكيرهتأكيدفرصةلهأتاحتابمقدمتين



منةأأ_»»6أالأ~5نا)ءدد)«)كاأ_ألدولةوسلطانىالفردحريةكتاب

ولةاللسيرعننظراتهتوسعأوتحددمؤلفاتبالتتابعأصدر1857
الحرية،()86(»آ860(.الدولةمركزية:يمقراطيةاللوتقدم

التوازنعن<()866(الصحافةحريةدور<()864(السياسية

ألجمهورية)1868(بفرنساالسياسيالتقدم<)1867لمبأوربا
)1873(متفاشلتأمالت،()872(العاماالنتخابوحقالمحافظة

رئيسكارنوبساديابنتهاقترنتوقا.آ)875(الحاليةالسيامة

.6878سنةباريزفيوماتءالفرنسيةالجمهورية

عنالتعبيرفياجتهدمستقل،فكررجلوايط_أيبونكان
والعصبياتةالسائلاألفكارعنخارجاالمجتمعحولآراثه

التيالحرةاألفكارحركةضمنيوضعفإنهذلكومعالسياسية.
الثامنللقرنالفرنسيواالنسيكلوبيايالعقالنيالتيارإليترجع
الفرنسيةالثورةتجاربعملتالذيالتيارهأاوحسبعشر.
تشيد،أنينبغيأاثماالدولةفإنالمتطرفة،اتجاهاتهتلطيفعلى

للدولةالمخولةااللتزاماتلطبيعةبالضبطتتبعالمواطنينوحريات
الشعب.مجموعطرفمن

هذهفإنذلكومعديمقراطية،بدولةإذااألمريتعلق
الغالبفيهيالتيالجماهيرإرادةمنتنعالالديمقراطية
أثسخاصطرفمنمنطقيةبكيفيةمقررةقواعدمنبلجاهلة،
ربتهماجتماعيةوعيشةثقافةمنلهممابفضلودرايةإدراكذوي
أحرار.كرجالبالذاتإحساسعلى



أملهالذيالخصسلةالالقانوذبوامعلةعهاالمعبر
ماكيراشعبية~1ديمقرسالةإذآا~لةفليتالهوى،
علىتاثمسياميمظعنعبارةولكهاديماغوجيا<تأويالتؤول

مؤماتخاللمنبأنهمقتعةعقالنيةلفةالخلقيةليةالمؤو
أحوالتتعنأذيمكنالخ)صحة،شغل،(تعليم،ماسبة
اإلسالمنيلحي1لديمقر1التمورهوتقريباذلك.ذس.اكجميع
ذ1هوالجمهوريةالدولةوجودمبرر.ذبالشررى.عهالمعبر
هذاومنالجميع.لمملحةالعواطينمجموعوتحررتعلم

لذلكالفرد.خدمةنيبعزمتومنأذيجبالدولةفإذالمطور
ليتالليبرالية،للطريةالمبتذلالتقديمبعكىالدولة،فإذ
الفردحريةأذيزممأذ.لىوايط.ديبوذويذهبللفرد.عدوة
أمبحتكلماأخرىوبعبارةالدولة.أشعلةنموبمقدارتمو
ومذالقوانين،بحبتتاسغدتكلماعامة،الدولةأعمال
الظام1هذذ1غيريزداد.مهالموا~1أمننإذالحينذلك

آليجآكيةباثتبتاتالهعالتةالالمتزايدالحكومياليامي
يمكنالبمقتضاهوالذياالشتراكيالفكريملهكمااالجتماعي

أخرىمجموعةحابعلىإالاالسمنمجموعةبحقوقالفوز
شاعة.مشتركةأوجعلهاالوواتاقتامنكرةي

تحملوايط،.ديبوذتمؤونيالليبرالية،الدولةسلطةإذ
كاولمعامرهيؤكدهكماوالغلبةالبؤسعائدةمنالالقوانين،من

عليهامؤتبقوانينمتظمةالدولةجهةفمنماوكر.
متعضومجتمععناالشةالدولةأخرىجهةومنالمواطوذ،

عامرايخاللمنوخامةوالمجتمع،الخامة.حدودهاتعرف



العب،الىوالعلسرالو~ألتربيةهورمعباهرادتوتهتزداد
مدعوة،الدرةنإذومكذاحاما.عدالدرةيوف~يعرف
العرياتمزالحد.لىالبها،المرطالمهامتكاثرببب
مصاريعازدماروتسيطحماتالىمدعوةولكهاالفردية،

العواطين.

المشرعينقبلمنمضمونالسياسيالنسقهذاتنظيمإن
والجماعية،الفرديةالحقوقتنميةقوانينبإصداريقرونالذين
تساعدالتقدميةالقوانينوبفضل.اإلنسانيالضميرارتقاءوكذلك
الجمود،حاالتعنينفصلأنعلىألفردياالستقاللالسلطة

الدولةإنجهوده.وتعطلتشلهزالتماالتيءوالضالل«واألنانية
تقاماتجا«فييقعالتحسنهذالكنينمو،المجتمعألنتتحسن
يوسعها.بلأصأل،يعارضهاوالللمجتمع،المالزمةالحضارة

الدولةبينالبينذاتإصالحعلىتقويبآوايط_أيبونيعمل
الفرد<».حقوقعنمتفرعةإالليستالدولة««حقوقألنوالفرد،

أونموأيحدأأنينبغيوكرامتهالغردلقيمةالمتزايدألمفهومإن
هذهينظمالذيالقانونوضعوقدعمومية.لسلتموازيأإنشاء
فإنذلكومعويحميه.الفردليحرروالدولةالفردبينالعالقة
ممااألمةوالىالعامالصالحإلىوضوحاأكثرنظرةالحديثةللدولة
يسمىلماالوحيدوالناجعور-الضرالحارسوهيلالفراد.هو

منهكذاوالمرقأةالمضمونةالفرديةا~يةوانالفرد.بحقوق
اآلخرين.حريةإاليحدهاالالدولة،طرف

إقامةيلتقمىاليبدو،كماوايط،_لديبرنالسياسيالتفكيرإن

2)



يخصفيما0يفعلوا<ددذرهمالكالسيكيبالمعنىليبراليةدولث
مننوعإلىتؤديآنيمكنالتيالتدخلسياسةوالاألفراد،

اإلنسانية،األننطةجميععلىالدولةيدوضعخاللاالشتراكية
األساسيموضوعهايكونالتيالمؤسساتتطويرفييرىبل

مجموعلتقدمضماناالمواطنينوأعمالالدولة.عمالتنظيم
المواطنينعملبحريةإأليزدهر.نيمكنالالذيكلهالشعب
سواءاكيدةبيداغوجيةقيمةبالدولةتطبيقهاانيطالتيللقوانينوإن

نفهاللسلطةأوللمواطنين

المفكرتخيلهاالتياألنساقجميعفإنذلكعلىوعالوة
الحاكمينمنكلتحققهخلقياسمواتتضمنالفرني

القائمالسياسيالنظامفإنالخلقيةالقيموبدونوالمحكومين.
يكنلموالمواطنينالسلطةبينالمتبادلةالضماناتنسقعلى

كانتوايط_أيبونأفكارأنوالحقيقةاألفراد.علرنفهليفرض
أنليمكنخصالهموحسنفضاثلهممناألفراد،دنالكثيرتنتظر
لهافإنذلكومعالمجتمع،طرفمنالتطبيقحيزإلىتدخل
التيوالمتشعبةالعديدةالطرقفيالتفكيرعلىالناسحمليةمن

فيالتمليمنالوقتنفسفيشكوالاألفرادتمكنكانت
واالقتصادية<االجتماعيةوكفاءتهمالحرية<فيبحاجتهمالحياة
يمكنماأكثرسعداءيحيواأنواحدةوبكلمة

حدأيإلىندركيجعلنااألفكارلهذهالسريعالعرضإن
فيالوقت،نفسفييشاطرها،آنالوزانيحسنمحمداستطاع
علىداثمآيلحالمغربيالزعيمكانثمومنالدقة.وفيالمثالية
نموهالتضمنبقاتزودأنبالدهعلىكانالتيالمؤسساتأهمية



ال~مضآءهونظرهففيواالقتصادي.واالجتماعيالسياسي
األحرارألرجالإالالبالدازدهارفيبنجدعةيشارك.نيتطيع
تكونالوزاني،حسنمحمدنظرفيءالمؤسساتإنوحدهم.
مننخبةتسيرهامؤسساتءقاطبةللشعبموسعةبيداغوجة
علمةكناءهوممتلكءعاليةخلقيةبقيمتتمعالوطنيينالمسؤولين

وهكذاالدولة.حنفيرهفىأووظائفهمومسؤولماتهمتتناسبهوتقنية
تنميةعلىأكبتإألمىالسلطةتولىمشروعيةالنخبةلهذهتكونلن

تأتينمومنلألمة.واالقتصا«يواالجتماعيالسياسيالتقدم
نخبهتسيرهاديمقراطيةمؤسساتإلقامةيوليهاكانالتياألهمية
ههلأسستوسيعاألولىمهمتهاوتكونالعامبالصالحشاعرة

الوطنيةالتربيةطريقعنبأولأوآلالشعبلمجموعالمؤسسات
والعلمية.

أجلمنالسياسيةالمعركةداثمآالوزانيحنمحمدوبط
طالبكمااالستهالل،أجلمنبالمعركة_الشورى~الديمقراطية

تتحررأنإلى«يمقراطيةمربيةالمنوبيالشعبيعطىبأنداثمآ
والوطنية.المحليةشؤونهبتيروبنجامحةمباشرةويقومالبالده
الشورى:موضوعفيكتبومما

بينالعالقاتأنأسامسعلىالعاماإلسالميالقانون«أيقوم
وحريةالحاكمسلطةبينالتوافقعلىمبنيةواألمةالدولة

مميمهفياإلسالميالقانونيجعلماوهذاءالمحكوم
إالالفعلية«لسلطةيعترفهوالإذالصحيح»بالمعنى(«ستوويا)

الذيناألكفاءاألشخاصأولشكأعنيفوابهاءفيممثلةلالمة
الشؤونتسييرفإنهذاوألجلا~اثمة.الكاملةبثقتهايتمتعون



فيوالحل)العقد(أهليتوآلهاالتي(بالشررى)~العامة
وذيعتبرالمعكامأذاإلسالمنيالشررىنظامنتائجومن.األمة

شورىمجلىأماممسؤولةبدورهاوهذهالدولة،.ماممؤولين
الدولةريسباعتبار«نفهالملكوسلطة.تامةمؤوليةاألمة
المريعة،تعال.>ومنالشعبيةاإلرادةمنمتمدةالجماعة،رامام

تاثمأبمفتهفالملكالوطيدة<األمسهذهعلىومرتكزة
الدنيويةالسياسيةباألولى_ونعنيوالروحيةالرميةبالسلطتين
وعمليأالعامالرأيأماممعويامؤول_الديبةالسياسيةوباالنية
.السارع.أمام

تشريعيةثالث:سلطاتغيره،فيكمااإلسالم،وفي
الذينالفقهاءالجتهادتابعةوهياإلسالميالقانونومصدوها
نوابمعتاموفاقعلىويعملونبالذاتالقانونهذايفسوون
الموظفينهيئةباألولىتقوموقضائية.وتنفيذية؟الشعب؟
الفصلنشأثموينالمسلمين.القضاةهيشةوبالثانيةءوالحكام

).3اإلسالميدد(القانونفيالسالتبين

الوزانيحسنمحمدنوىأنالصدفةقبيلمنليسفإنهلذللئه
لالضطالعيؤملهتكويناالشبابتكوينضرورةعلىويؤكدينره

االلتزاممعموازبشكلوتقنيةعلميةبكفاءةوتزويدهبوجوده،
.الوطني

لتجديدمشروعا~غالمغربيوالزعيمالمفكرفإنوهكذا
واالجتماعيةالسياسيةالنظرياتمنمستلهمابالده،مؤسسات
للتراثهلكذلكمعهيوالتيبأوربا،طبعاالمعدةالمعاصرة

«.5د:««.<.لقلم،حربدرز.ي،~ءر~~م



شيأميلنظاممحيقال،والحقإيأه«وأبطاك.المشقنساني9ا

وباحترامالمعرفة،باقتضاءتماما(الثورى)المتميزةاإلسالم:

بينوبالتوفيقالجميع،سعادةأجىمنعةالموفالقوانين

اإلسالفيالمجتمعبعثالضروريمنر.ىذلكومحاألفراد.
لمتطلباتتستجيبومعارفهقيمهتعللمعالمإلىالمشدود

المؤسساتعلىإصالحاتفيإدخالاالزدهار.ونظاما~فة

طريقسلوكعلىالمجتمعتتشجع.نالمستقلةالدولةتستطيع
اشتراكاومشتركاوالتقنيات،المعارفمنجدمامستوعباالتقدم«

وبذلكالبالد.لتنميةالوطنيالدستورقوانيناحترامفيكليا

قبولفيبالرغبةالمتطوروالمجتمحا~دةالدولةفإن
بماضيهاالالئقالمقاماألمةبيوثانالحديثالعالمتحديات

وبحضارتها.

المؤسساتجودةبأنواعياالوزانيحسنمحمدكانلقد

يتوقفذلكوأنالالزمة،النهضةلضمانهاوحلتكفيالالحديثة

تسييرها.أمرإليهميوكلالذيناألشخاصقيمةعلى
الورائي.حنمحمدمؤسسة



هة/(مقل

:األمةووقيالدولة

أنو~الكابلهذاالرئيسيهالفكرة~أحديعترضلم
.واالومعاءالتطورعلىأاثبمحتمعكلفيوتضخمتنموالدولة
«الرقى»أنوهوالرأيبهذاليذعنوتعصبأغلواالفرديينأثمدوأن

وأقتصاده»وساميهمعنومةومسجداتطرائفالبشربينينشى،
وقد.العامةالسلطهفىيادةنتقضىألحياةيالزيادةهذهو.ن
وان»النظاملخرةمسلزمالمو«لخر»إن:الموطنهذاغيرفيقلنا
المجتمعنظاموما.واألدواتاألعضاءلخوةتقتضيالحياةغزارة
علىاآلراءشفقألذىألدولهوظيفوتفعوهلءالدولهإألوأداته

الحكوماتوتنموتبرزوهلاالبكار؟موجةإلىوعظمهضرورته
له؟وبعأالرقىبعدإألأموهاينهرالهي.مونثأتهالرقيبداءةفي
لها؟ونسجةأداةإألالدولهليسرأمالحضارةالدولةتباعوهل
.بعدفيمامنفحصهماذلك

الرفي:مجالفيبنكاواال_6

بنكار.باالبعنىأنبجبماذاأوآلوننساءل

م.



ومعاألشياء،بعضإنجازعلىقادرةوحاهاالدولةتكونقد
آنتجهالذياإلصالحألنباالبتكار،لهانعترفآنيمكنالذلك
جهةومنالعام.الرأيمنعليهأكرهتأوبهطولبتقدفعلها
تقتبسلكنهانفسهاتلقاءمنالدولةتنجزهاأشياءفهناكآخرى
نتردأالالرسمي؟االبتكارمنمثالهذافهلالخارج.منالفكرة
يكنلمحيثالخيرفعلألنبنعم،السؤالهذاعناإلجابةفي

وابتكار.لهموخلقومتوسمامتخيالحتىوالمطلوبا

مشكلةفيالوقوعنتالفىيجعلناالنسقهذاعلىفالتفكير
صاحبهاإلىوإسنادهامصدرهاإلىفكرةكلردوهيظلماء
نشأةمناإلبهامفيوآبلغالغموضفيآعرقشيآوالاألول.

فياإلدراكعويصةميزةاألسبقيةكانتواذاالفكرية.المسائل5ص:
باختالفصفتهاتختلفاآلفكارألنوذلكاألفكار،مجال

تبرزعندماوابهامأظلماتشتدالمشكلةفإنوأطوارها،آعمارها
مختلفة<نقطوفي).5_أ0ء_ء«ه)ا(»هواحدوتتفياألنكار3هر:

منتنتقلألنهاإماأصلها،استجالءعلىتطاوعقلماإذافاألنكار
فيأفعةتظهرألنهاوامامنهما»كلفيتنموبعدماآلخرعقل
األفرادحظفتعيينالجميع.عندواحدزمنوفيالنضوجطور

حقوقمنفريقلكلماوضبطاألفكار،نشأةفيالدولةونصيب
فاألحكمآبدا.الحلتقبلالالتيالمعضالتإحدىاالبتكار،

هذا،منآكثرفينطمعوالالخصومةهز»هنانطرحهوانإذا
الأشياءتنجزأنهالمجردالدولةعملمنليىاالبتكارأنوهو

عندمامحققآمرالدولةوابتكارشيئا.مجالهافيالفرديتطع
مخيلتها.بناتمنليستالتيباألشياءولومختارةحرةتقوم



»ص.كانتإذامانعرفأنعلينايجباالبتكارحددنأوقداألن

الفضلهذاوينقسمالميزةهذهتتوزعوكيفعليه»قادرةولةالل
واألفراد.الدولةمنكلعلى

مبتكرةتكونأنيمكنهاالالدولةأنإلىالفرديون0يذهب

ليعيشتعملأنوكفاهاغيرها.اختصاصمنكلهفهو.للرقي
والمسالكا~قمنألفر»فيماوسكينةهناءعيشةالناس

والقواعدالموجودةبالقوانينأهواشهمجماحتكبحوأنالقديمة<
معابمناألممحياةفييحدثمايومكلتواجهوأنالموروثة،

واذاوتفكيرها.قوتهاجميعيشغلماكلههذافغيواضطرابات.
إلىشاخصةأبصارالمجتمعفييكونأنالخيرمنكان

الياسةعلىيشعأعلىمثلوراءساعيةوعقولالمستقبل،
يتوالهوعملالدولةيتجاوز.مرفذلكالعيش،ورفهنيةواألخالق
ضروريهوماللبشرعليهايجبإنمافالدولةوباختصارغيرها.

الفوزفيفيسعونهمأما.والنظاماألمنوهوحياتهمفيلهم

.الرقيوهوحياتهمفيبالكمالي

الالدرةأذالتعيقمنعاريةمر~بعباراتمذاومعنى
التعزقتعرف6العكوماتألذمرمت،لتكوزالرتتلديهايتونر

مأموريتها.ييدرجالذيالعملتوعيتبحبهاوالتخممى

د~.بمنذوالكاثن،مولماجامدبحارسليتالدرة.ذ
التوانينتنذ1خا~لهابلتبلها،وجدتالتيللقوانين
نيماسكرالمتقبلترمدأذلها.ذ1مذومعنىالجديدة،
بسز.الرتيموعملومذايكوذ.أذبدالماوتعدميكوز،
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ولكنهماويب»والشكبالثقيالنعبثانوألتشريحفالحكم
معأ.وبحمالنيقترنان

أفرادأألمحتمعاتأعصاربعضفينشاهدأنناحقيقة
ملهمونجميعاأنهميظهرةممتأنوطبقاتبلءممتازين
فيهايكونبالداأنغيرأقوامهم.بينالرقيلمتابعة
أننفترضأنبأالالعقلإنارةمنالمثابةبهذهاألفراد
أإلنارةشايدوكذلكهمكهذاعالمفوقويخلقونالذينمهاحك

مابسببيشغلونهالذيالمنصبإلىيرفعونأحيانأبلءالعقلية
هذاوحكاماألنوار.وعلوالبصائرممومنبهلهممعترفهو

عليه؟ويعزمالرقييتصوومنأوليكونواالأنيعقلكيفشأنهم
يضحكماأنفسهمفيفوومانمتحأنيمكنالرقيفكرةإن

الطبقاتلهذهكمامفللحكالمثقفة.الطبقاتبينزمرها
التيالرسالةالطبقاتهز»علىيادةنولهمالفكر<ثقافةالمستنيرة
يفكمنكلأنغريبايكونالوهلللرقي.ويؤدونهايتخذونها
بهيناطمننحوهاوجههيوليوالاإلصالحاتشطرفكر«يرجه

ألعينلماعةرتبدومثمرقةاألفكإناإلصالحات؟هذهأمرصراحة
كافة.النامى

علىوالكثرةالعددفضلالمنتنةللطبقاتواللألفرادليى«مى<
هيإنماخاصةأورباوفيهذارهننافيالدولةأنذلكم.الحك
أوذء_)طوىهة»همداولههيشاتمنمؤلفةهيإذمتعدد،شخص
بمثابةلهاتكونوكلهامحلية»أوسياميةمجالسومناستشارة،
وثعهاهابذورهفتلتقطالرقينفحاتبهاتتنسموأدواتأعضاء
والنبت.بالغرمى



وألقصووالعمرمقولةألهيهمثهممامحقيحلومقال.تهعلى

تطرتا~هووقييوحه.تهللشهةوييال.للريميتكرةيمقتها
الثإثرهوللشهةء.اإلمالقعلىالري.تواحيميعو.~.شرقه

.ةقيوووقبية.متييةيصقتقاقيها~ادتحالهاالحكومةقياألمة
ها.قهمويحههويمالةالرقياهةإلىاليهتمهالولةاله

5هص-القيامعققهايصهالحوهريةاحتصاصافتومقولةللهماإة

)ةتهالهمققاليأتقتصياالتحصاصامتو~إقهيلي»اليعمل

.للرقيالمحرلثتكوقو

مهامهاقيياهةالقشحمل.تتستطعالاللولةأتصحأ~اة
للرقيميتكرةيمقتهاالعاحرةتكوةقإتهايهاالمتوكلةامييعية
_.~اآلراءحمينءيالمقاة_اوهةءلهمتقتةيمقتهاولكققحسيو

إةتتولوال.قويحيهالهةوايياتها.أهممقووايميهاتقصاصاتها
هوكما_ألعامةياالقتاكاهلهاوممتلالهمومتشعلهاألتياللولة

.الرقيهسرلةللشهةيدلىتصيته.ت~ال_~تها

><أذ:<ن:.•



فيعليهتعتمد~إلىوتلجأوالقبول،الرضىوتصادف
أخالقهافيواعتسافهااألمةفكرإعناتإلىسبيلوالالمجتمع.
استطاعتوماالمسيحية،~شيثآاليهوداستطاعفماوعواثدها.
مجتمعكلأذواقوليستوا~ب.اليهودضدشيئاالميمية
و~ه.شعور»من_ياايطوعابأكشو

هوأليرالضغط؟لقوةالرثيياالستعمالهوماالراتعوفي
بذله؟علىحملهمأومهمعهمأوالشي>علىاالسإجبار
ومتهاها.حدهااإلكوا«توةتبلغمامرعاذهذاكلنيولكن

تلزمأذلهاليىأنهوهوهذا،نيليتجلىالدولةعجزوإذ
دائمأيتعطمنتمؤفهايعرنوذ.الماأووذيريدالمابفعلأناسا((~:

الهدا>فماثرعلى

تنذرالفهيوالوعيد.بالويلعقيرتهاترفعالدولةأنحقيقة
نفها.الحياةوتهددالحرية،تتوعدبلفحسب،شوآالثروة
أنعلىالنامىفتحاوالموهىتخطىءالفعالةوسيلةعادةوهز»
إنالوسيلةهذهأنغيروهلة.أولمنهامتنعواماويعملوايريدوا
جميعها.فيلهاتأثيرفالطنقوافيأثرت

فيهتلقىالقوةأنذلكالمجتمع.ضدشيثآتستينالفالدولة
أشدتفرضأنشيثآالدولةيجديوالجنسها.منمحوأرض
قوةهوليسماقانوناحتراميضمنماألنخطرأ،العقوبات
محققا.يقيناأمرآالعقابيكونأنهوولكنالعقوبة،



63ص:االخالقفيمتأصلعامحادثضدشيئاتستطيعالفالقوة
الوجود،فياألشياءأفدالحادثولوكانهكذاواألمروالعواثأ.

التدابير.وأطرالمقاصدآقومسبيلفيمسخرةالقوةولوكانت

األحوالجميعفيالقوة،إلىأيالدولة،إلىاآلننظرناوإذا

هناأيضالهانلفيفإناوماتمدق،عونأبصفتهافيهاتتصرفالتي
الذيفالخيرأنفرم.رغمالبشرإلىيحسنالإذوثلما.نقائض

وطبيعةورغائبهم،ذكاثهم،مقياسيتخذآنيجبلهميراد

حالهم.

((~:وحدها.بالقوةتفيزأيتتطعالاألشياءأحسنفإذوهكذا
منعددأكبرلشورجارحةتظهرأذإلىهذاأجلمنحاجةوال

عنها.وغريبةحديةاألغلبيةنظنيتكوزأذيكفيبلالتاس،
بالرتيالقائمةتكوزأذيمكنهاالالدولةأنيتنجهذاومن
نوفااألشيادضفيذلكإلىعماتوسوا>إليه،توسلةكيفما
هذامنيتنجكماوالتأيد.اإلعانةسبيلعلىبقوتها.مدتأم
ذلكنيموجودأنهأيالدولة<نطارعنموخارجالرتيمبدأأذ

والشر.األشياءبينالقائمالتآرزذلكونيي<الغطاالستعداد
ينهأالذياألملوهوالرتي<مبدانياألسامىهوالتآزروهذا
واالرتقا>.التطورمجالنيالحقاالبتكارعمه

عليهتقومومااآلنفةيةالظعرضنيسطتأذلماراةقد
نأخذاللكنناالظاهرة.مورهاجميعنيبديهاوأذحجاجمن
نيفالحنهماوأولواالحتواز.التحفظمنشيآنيإالبها

سلةشي>كلقبلهيبلفحسب<قوةليتالدولةأذشأنها



عليهموقؤثر~قسييفهيوالقهرالضغطعلىوعالوة~مة.65~:
ووأحأطتخاطبهفهيعلو.منتنزلهالتيا~قناحوهماثلبجميه

الرضوخعلىفىألجهاقروضنحفيةهتمؤثرأملحريقعنوأ~مته
بامكال.يقولهكماوأال~ام

القوةهيكانتلووحىالقوة.هنأحسنشيآإذآولةفاله«9~:
و~ألمجالمعةذاتهاودالحههه«فيتهاأعرنلماآخرشيآهوف
مجردا.بالقهرولةالهتفعلهأفتعرفهماوأيناقهى،.المهبعه

)(ء~مزيجأملوبمنلخيرأتسنيهأفتستيحفإنهاوويامة
انعزلتهولوإذأفالقوةوتسويفه.وبعقاب~اومادأمثلةمنيتألف

أفكماأحه.ينكرهاالوثماوآثاوذاتخالق«9واألعواثهمن68هى:



معويمومحر_ونفوذخالبةميبلفحب>قوةليتاللولة

متوع.

الفردية:ا~و

ألرقي«أمردائمأمولىولةألهآفشتآفتقلمبماآودناما
ومنهمافإذاخامة.أحوالفيبهتعنىآنهانبينآفناتصهونما

كافالرتيمجالفياالبتكار~منفراد9والللولةماإحمعاء
إلىنعمهأفعلينهووجبمة»عهبكيفيةنعتبر»الأفعلينالزامأ

فيألعاملينهذيننختبرآفمنبه9إذصر».عنهوفحصتحليله
8مى:خالقية9وأوا~جتمياعيةألسياميةباإلصالحاتامتباكهمامزاولة

كلمجالفيمنهماكلييركيففمحصوأفقتصادية«9وا
مالحات.9أتلكمنو~



هوماوتفذترىالتيهيفالدولةسواها.دوزالدولةاختقاص
فيالشعوبتدركهمانكل.العامواألمنالقوميةللعظمةأنسب
الذالماهمامذاذلحكوماتها.بهمديةتكوزإنماالمضمارهذا
كاذفإذا.الرتياذميدفيوالرسميالفرديلالبتكاريناذالبارز
فليىاداألنربهيفوزسياسيأنتحاالعكوماتيملحالذيالرتي
أشاهدأننيلييلوحفإنهالمجتمع.يملحالذيالرتيكذلك
ثقالعالإلمالحولكنالعامةالسلطاتلترقيةاليرجعماكلفي

مهمليعلىوالعطفالحقواسباغاالسبينالخامة
والمدينوالعبدوالطفلالمرأةوهمالعتيق،القانوذأء«ء«دأ_)(دة

يحتاجهذاولكنالحقإلىالمشرعيجحأذوطبيعيواآلجبي.
شخصيتينمنيتركبءمه)5ه0(دأ«ءءهفالسلطإذبياذ:إلى
اإلجاللمنكيروالبقليلالجديرةغيروهذهوخامة.عامة

فيجبالعامةالحميةأما)،5»ءءء»5دء__4ط»1(ءواالحترام
بتدبيرتقوملعكومةناوالمشرع.الحكومةبينفيهانميزأذ

ومحليةخامةبآممالاليوميةبحاجاتهوتفيالمجتمعمممالح
وغيروالهوى.والشهوةللغرفىالعاذفيهايطلققدوشخصية

نظاميلحريقوعنعامةبتدابيراألهوريدثرالذيالشرع~لمكومةهه0مر
تكوزاألخيرةالصفةوبهذهوالمستقبل.المجموعمالحطظوبه

الحق.إلىطيعيةنزعةللسلطاذ

وأناةرزانةمنيمكنهائزياللطاأسموممادر:المبرةولهذه
سمحالتيوتوتهذاته،عيبعيدةممالحبينيقميالذيالحكم

الطاهر،نييدوكمامميرالهإذ~مميرهبممارسةله
اذوالجماهير،الطاذبينيوحأالذيالممالحيماثلوآخيرأ



وسلطةثروةمنللطاذماعليهاتبتالجماهيرسعادةأذ

على)9د5_5(»«ء)باعاالدولةتكوزجميعهاالصفاتفهذه
نيوللماواقللحقالمجتمعنيالحياةيجدأالذيالرتيذلك

الحقوق.

فيهتتخذالقطركلوالركودبالجموديصابهذاولصحة
وكلبأتمها.الدولةفيهتتكؤنوالالعامةالقوةصفةالسلطة

إذسبيأل،للرقيتسلكالمشرعفيهايقومالالتيالمجتمعات
تبرزلمالتيالحقأداةمنبخلؤها)9ددء()»هقابضينقصها
الالجمودوقفةواقفةالمجتمعاتتلكتبقىولهذافيها.للوجود
القبلية.المشيخةتتجاوز

هيتلكوالدولة،األفرادقوةخاصةفيهاتتجلىمادةوهناك
االسترقاق.مادة

طريقكانفقدواحدة.دفعةيتحررلمبآنواعهالرقيق~ان
نالواثمالحقوق،ببعضأوآلالرجالفازإذشاقأ،طويآلالتحرير
قلناإننبالغوالبالسيا«ة.نفرواوأخيرأالحقوق،فيطمساواة

عونهووالصعوداالرتقاءهذاعليهقامالذيالعاماألسلوبإن
ومساعدتها.الدولة

قنإالالجماهيررقيفيالفضلويسلبهاالدولةحقيغمطوال
الحديثةأورباوتاريخفرنساتاريخوخاصةءالتاريخحقائقينكر

والمعاصرة.

التياألحداثحسابفحسبأنعلينايجبأنهشكال
حيثمنالدولةعملوكذلك.للرقيالطبيعيالسيراعترضت



آوحبهبكنلمواالونفاءالنهوضعلىوبعئهاهبرالجماهساعه
واالحبالالرضوبخإلىالدولهاضطرنوأ~نآ.آمؤبهوال

ولهاللتجزاللككهوأحبانأوءء)د~)لطوا~1أمامأ_)وممنة
فلهاألمتحضر«ألحر«ألبالدأما.العامالرأيلحركهنبعاإألالرفي
اختصاصمننظهرألنىالحنتطوبهفبهانسود~طبغا~
وتعوذفو«ا~منوولنلك.نبهومهحربهافلبالدفيالمشرح
نهاأبحهنللحكومةأنكماالصحافةهومفصحفاطنولسان
.)8وممه«دىوعمالها



ألنمطلقأ،مشرعفيهيرجاالبلالرتي،تحقيقعنأعاجنى
المناسبةومهنومجاأل.محولوجركيقالوالمبتمعالدمنامتزاج
فصلولكنالطباعةمرليسالكبيرارربااكشافاننقول

مت.المياعنوالدينالديرياتعنالروحيلت

فييوجدانالمرأداتهالنيقيرالىالمشرعأنمذامنفنرى
آواممرةعنعبارةالمتموكانفإذااسثناء.بالالشعوبجميي
نيمقامهتقرمالرثيىإرامةألنمشرعفيهيقرمفالأرقبيلةعشيرة
فالالديبةالسلفةعلىقائمأكاناذاالمبتموانكماء.مشيكل

ألنهالرقييعنيهرالالدييين،رجالهلهألنمشرعلىلميتأج
الغاية.واحركءاكتيقةتلقىآنهيظنآرتلقى

ولكنهالمبتمعلت»شانمنىخن7احانأالديناثرومن
العلوفياحركهاالتيالدجةفييقيدمانغمهالعملبهذا

دينكلنثثمنميالتيالعقولعلىرالميطرةواالرتفاع.
رقيا.حصرالراقىفيمينمالمحلمات،منيرديهفيمارشرط
العظمةمنشيآيلنياألولىتكرنالتيفالشعوبعامةومصفة
يهوترسخالحدمذاعندالوترفعلىتغرىالياميةآرالديبة
أوالطقيةأرالبنيةثراتالشألناألمذلكومارسرخأء
لهايكرنوازممارمانمرهاتقبيلعلىقاهرةتكرنالتيالجنوافية
أمرقنأ،يقفهاحتىالشعوبتلك0مميريعرقلماالقرةمنكذلك
فتترهمحولهاالتيمنأرتىالبدايةفيتكرنالشعوبتلكألن
بالكمالوفنفرتالمطلقالتفرقينالتقدأنهاالوضعيةمنوني
األمرمنيكنرمهماوالشراهد.باألمثلةحافلوالتاريخهقا.
ءمص<كفيرهالدينيانثماترمريانمعنقولأنشيدنيالحقمنفليس
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الدينأنفالواقعبه.يمرالذيالعصرصفةداثمآيتخذالنظممن
فيطبيعيأمروهذاالعصر.ويضبطالصفةهذهيخلقالذيهو
باطألكانوالحكمأالفكرويحكمالعقلعلىيهيهننظام

منعدمأ.

مبدأالتمرديكون)الالدينية،السلطةسيادةتفقدحيثماو~
هذاالمشرع؟ابتكارمن.قوىمبد..يقي،المبادىءمنكبيرا
عنه.منتحدثاأليالعظيمالثانيالحادثهو

أنمنبدالولكيالتاريخ.فيعظيمأشأناللتمردانشكال
الطوائف.والمسترقةالطائفةيتمرأ؟الذيفمنحدوده.تنعرف

ولوتقومالتياباتواالفطرالحركاتتلكهنانعنيوالالمنحطة.
آجلمنوذلكوالواليات،المدنفيأوالحرفضمنمسلحة
فهز»إليها~وماالضرائبأوالمجاعةأواألجورإلىترجعاسباب
ألنداثما~،عليهاتتغلبوالحكوماتالجدوى.عديمةهينةوثبات
خرجتمعينةنقطةإلىالعامةالقوةمجهودكلصرفتمتىالدولة
شذوذالقاعدةوهز»منتصرة.ظافرةالناشبالعراكمنداثمآ

لها.

إليهاالمشارالطبقاتتقوالهاالتيهيالحقيقيةفالثورةواذأ
خاصة.

فييكونالرقيقألنعاجزة،فنادرةالمسترقةالطبقةثورةأما

وهنعذاب.منيقاسيهبماالشعورضعيفبحقه،جاهآلالغالب

حقهلمحمافإذابفقره.الفقيريؤمنكمابرقهطويآليؤمنأنشأنه

وماوالتهلكة.الويلفيبنفسهيزجفإنماليأخذهوحاهونهض

بأيديهم.أنفسهمأعتقوا~قطآحدممع
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والنظام:0الفكر

(0ص:الفكرةأنذلكالتاريخ.جميعمنمستمدمبدألنايتضحوهنا
منوالتعصبواإلخالصوالحماسللحقماجميعبهذا(ونعني
إذاإالالمنظمةالقوىعلىتتغلبالمحركة)ونوابضقوات
تندالتيالمعنوياتضعضعةمنيمكنهاماالقدرةمن.أركت
كالقوىنفسهاتنظمأنعلىقادرةذاتهاهيغدتأوإليها

الغيرةفيهاوتالشتالنفوس،فيالرجاءتحطمومتىالمعاندة.
الهزيمةإلىالقلوبوانساقتاإلراداتوانهارتالعزائمخارت
والثبوو.

فإذاتتعداها.الالتيوحدوآهانفوذهاالطبيعيةللقوانينإن
الشهيدفكذلكالشهيدضميرضدشيئااليتطيعمثالالسفاحكان
بالخوارقتأتيالفالفكرةالسفاح.سيفضدشيئايتطيعال

تفلوالقاتاليعو«فالالبارودتبللالفهيوالمعجزات.
فيتتغلغلهيوانماالضريبة.عنفينبوالحسام.«»ء)5(«»ددنا
تحوكالتياألعضاءإلىهكذ!وتنفذاإلراداتوتمسالعقول
فمآلهاالعمليةهذهفيتفزلمواذابالقذيفة.ترميأوالسيف
قبلبالقوةتمطامالتيالثوراتمصيروهذاوالحبوط.الخيبة

ادص:الحقجانببالنظامتأيدوكلماالمعنويات.سالحمنتجريدها
الفوزعليهالهفيكونالمنظمةالقوىيصارعأنأمكنهوالفكرة
.الغلبة.

نذكا>الغش.منالعبيدبوواتحاةماسببكيفروهذا
الخططويدبرويكتب،يتكلمالذيالرعمنلياوومعيتهالعبد
وباختمار.الطامروحويفرض)1ء»»»ءأ~1(ءأدتيبالتراءويش
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المعارضألنظاممحلعنأوففسهتنظيمعنعابحزالعبهأهنهيظهر

اإلنسانيلزمالثورةتنجحولكيماالمعنويم.مبوالتسرمطريقعن
وأمحوالوألعبو«يةمفامتهمنففسهعلىامتحوزماعفهيطرحأهنه

أفيوهوهنوأألينالعبيفعلىالتخلبليسهلهيا-والمهاخة.لةاله

~قأوهنهيريهأ~اووبحالهقهربيمرمماأ~أ~اوأيكونوا

إذأأفهغيرألحافة.في~مرغبوفألسلطةإلى~مطمحونمتسا~مة

إعتافه»منأيسروالحيواهنهاألشياء~لةفياإلنسانإبقاءكاف

الأففيجبوأالرتقاء»وجالعرملمفي~فسانيته»يفطنمابعف

~ةمنيميزهامالمجردداثمآتنجحالثورةأهنهأيضأهنايتخيل
الحتوم.وقوةدألهة

ألثورةالو~وظفرأآفوفىالثووأمتفأعظمأألمرمنيكنومهما
علىنحاوبحآألشعبهفيهيتمثلآمثههقريناالكبرى«)الفرنسية
~يفورلكيمابعضهاعلىمعتمهداثمآولكنهيمةالقهالقوامته

اآلنحر.البعض

نفسهاثعزفىلمإذاالمنظمةالقوىمضهثيئأتسقطيهالفالثروة
وىمبالعليقسرماالرأيمقوةمنلهايكمنلمأوالنظامبقوة

والمالشاة.

باصمماشعبيدفيالقوةتطوقالتيالحدودهيهاه
منوابتكاوالرقي»ومماثلمنوهيلةالمثابةبهذهفهيالثورة.
قيمةمنلهافيمانغاليالأنيجبولكناألفراد.ابتكارات
وشأن.

التفكير»ذويمنإأليصدرأنيمكنالالرقيأنوالخالصة



يحنكونأالفكرذوىأنفر.ائلعان«ذوي~ئم،اوذوي
د»0~الوممحيوأأنفكفاهماألئمذووأما.العامالصالحةفكحتمأ
وأما.هذامنبأكثرمطالبهمعنإذافلنحجم.أمسحيواكما
و.رامهالعامالصالحفكرهمنصبهمبحكمفلهمالسلطانذوو

فيموآإألبخلدهمممرلمصارفمفى(مختلجلمأنهفلو.وعهدته
مجردونمجالهفيهممنعلىخدممهفيألربوافراغهماويمات

فىفوالببأظننماوهذا.وواجبوتفرغ~ارادةمعوفهكلمن
الرفعهالطبما~السلطانذوواألغلبفىبهخصىالنهالعطف

والبؤس:األتية

بلالطوائف.نظامغير(ة)»أ»~)ومآخذنقائصالعالمفيإن
ميةاطهمامستحكمانموضاننفسهالمساواةنظامكنففييوجد

والبؤس.

االبتكارمصدرمنغالبأفيهماالرقييصدرأنوواجب
المدارسبعضإليهتذهببمانأخذالأنويلزم.الرسمي
حقور«منبهلهيعترفبمااليومالشعبرجلانمنالفكرية
مووارثإنما0والتثقيفبالتهذيبتتعهدروحمنلهأهبحوبما
بالقذائفالحاضرالمجتمعرميالقولهذاففيوممثله.العبا

بنفسه،نفسهحمايةعنعاجزالشعبوجلأنغيروالشتاثم،
عطفهبهايكتسببصفةوطبعهالعام،الرأيإلىالنداءوتوجيه
الطبقاتشكوىفييندرجماكلعلىقلقاولستوتآييده.
أدمكانةالمجتمعفيتحتلالأنها.أركتمتيآلنهاءالمتوسطة
قديراسياسيأفمحافياتوجلبهاجديرةأنهاتحسبالتيالحق<<
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فوقبهيصدعمفوهاشعبيأحيبآأوالناس،بينألحقبهذايجهر
أنطىلتحدوهابحقهاالطبقاتتلكمطالبةون.المألرؤومى
أما.رجاالعالموترجدوياالفضاءفيتدويصيحةتصيح

لذلك.والدعايةاإلعالنفيالحظهذامثللهافليسالجماهير
عنا_ميةإلزاحةبأمرهاالعنايةيتولىمنأحقهيالدولةكانت
إلىفيهسبيلالأمروهناك.حظيرتهاعنالبؤسوإقصاءعقولها،
كلفيالجماهيريهماناألينالعظيمينالشيشينأنوهوالمراء
اثياالبتاالتعليمثمواإلحسانالبرهماسواهمامن.كثرقطر
التحولولهذا.إليهاالصيرورةفيآخزانآوالدولةقضايامنوهما
.مغزاه

توبيةومنالتربية،منخطراو.جلشآنآآعظمشيآوآي
فيوتتوغلالطبقاتجميعإلىتتسربثقافةإنخاصة؟الشعب
فيفكم~.بأررجىتلقيآنعلىلقادرةاألمةتناصرجميع
فيفغدواالقارحديثهمطوىموتىمنوالقرىالمدنمقابر

مواهبهمتوقدبشرارةالحظيسعدهملمألنهمجهولين<أجداثهم
العمادرفيعاألساسمحكممجتمعفيشيآكلإنالمقبرة!~
أرسها.ملأمةكلفياألنظمةقوامونمابسبب.هذاإلىليمت
والعرفانبالعلمالبصائرهارإنوأهملالعقولتنويرأغفلومتى
والرأسمالاألرضقيمةومااأللحفال.معاملةأصحابهاعومل
أهيالحديث؟العلميعادهاالتياإلنتاجيةالعواملهأ»_والعمل
مسيرةكلهاأليسةثروتها؟وكفالةاألمةإلغناءهاوحلكافية

مقوموغيرمثقفغيرألنهاألعظمالعاملهذاأعوزفإذابالعقل؟
.إثمارأ؟ذلككلأيثمر



ءو~.الرتياتكارأذوهيالحقيقة<هز«بتقريرالبياذهزأونختم
إلىأمر»رجعكلماالدولةاختصاصمنيكوذاالجتماعي
التيالطيبيةاألمراضعنىآوكماأوالوهيعة،المسترقةالطوائف
عنىكلماأيهذا،غيرونيانقرانها.بعدالطوائفتخلق
محضاخامالهالمحرككاذ.خرىومصالحآخرينأقوامأالرتي
وقدرةآلقانةوجدتهيماإذرسميأ«يكوذأذقطيحتجولم

العالم.يحركأذيستطيعمخلفمالعقل

:والعقلالواجب

الحقوقحيثمنواالجتماعيالسياسيبالرقيسبقفيماعنينا
سلمفيوتدرجالواجبارتقىكيفنرىأنعليناوبقي.البشرية
«دمى:سنبحثلذلكالبشر.بينوأثمرالعقلأخصبوكيف0الكمال
:يتركبالذيالمعنويللرقيالخاصةأوالرسميةالمصادرعن

والمشرعونوالحكوماتاألفرادبهيتمكنالذيالرقيمن~(
.أنظمتهموإحكام<سياستهمواصالح،حالتهمتحسينمن

الفكروحريةوالفنرذ،والعلوماآلدابمجالفيالرتي_من2

األنكاربعضفينتفاهماذشيآكلقبليلزمناولكنخامة.

دائمأيأتيالماقانونفييتجلىالذيالمعنويفالرتياألولية.

رتيالخامةاألخالقعلىأيطأخرىجهةومنالمشرع.من
أستاذأالقانوذيكوذالحالةهذهففيالقانوذ.عنطبعأينشأ

لألخالق

أوالخامةمفتهداثمآيشبهالمعنويالرتيأملفإذوهكذا



مبا«ىءذاتهفييحصبوألدولة!لفردمنكالأنمخيوألعامة.
ثقافةد:الفعندالقبيلهذاوهن.المعنويالرقيمنخاصة
_فيوالمنفعةالحقعالقةعنللبشرتكشفالتيالناميةالفكر

المتعةوساثلمنوسيلةلألغنياءهوالذيوالخيراتالثرواتنما«د5ص:
العاملة.الحياةوساثلمنوسيلةوللفقراءالفكرية،

أمرهاينتظمأنفهوالدولةلدىالمعنويالرقيمبدأأما
الخاصة.المصالحتسو«بحيث

يبرزوأينمعنوي؟رقييوجدهلتساءلنا:هذاوعيناواذا
.ينشأ؟أينمنوخاصةللوجود؟

جلية.صفاتالرقيلهذافإناألفرادعندأها

الحديث،العصرفيغيرهالوسطىالقرونفيمثآلكانفقا
التيغيروأشكاالصورأيتخذجعلهماالتطورمنعليهطرأاذ

عندشأنهااليومتغيرقداألبناءبتربيةفالعنايةقبل.منفيهاظهر
القانونيحصيهاحقوقللولدأصبحفقدعامةوبصفةاألباه.
ألثامنالقرنفياألباهأنبالمالحظةجديرهووهما.المدني
حقوقهمأنحينفيبواجباتهمالشعورمندرجةأرقىبلغواعشر
ماسلطةتحديدأنوالحقيقةاألشياء.أتفهمنتزالماكانت

يعسرالهذاوألجلولنفسها.بنفسهافقطتوجدالبأنهاايذانها
منلغيرهيحىأنهجياآيأركآنعونهفيوالطبيعةاإلنسانعلى
أماأ«اثها.منمفرالواجباتنحوهمعليهوأنجلدتهأبناء

إلىيحتاجسلطتهاتحديافيتتلقاهالذيالدرسفإنالحكومات
ولكنهذا<حولبشيآتحدثهاالالطبيعةألنلهاريكلأن



يكومهما.ألطبيعةعنبالنيابةأ-يأنآالحكوماتتحدثالثروات
وهذا.قبلأهعلوهبمااآلبادعرفقدالمشرعأنفيظهواألمرهن
.الخاصةاألخالقمجالفيعظيمبعثلدنهمن

لنفهااإلباحةعدمفيفينحصرللدولةالمعنوياإلمالحوأما
العهر«ونكثختالس،9واالمصأدوةطريقعنالعدوانارتكاب

آتألرتي.هذا.الشاةوأساليبالعنفطوقوسلو~والمواثيق،
لهأهولمنأعمالهاعنالحكوماتتقدمهاأليالحسابمن
اإلمالحعليها~أ~ألحكوماتأنوبماوقيب.وعليهامنيب

المعنويالرقيفإنالصنةبهذهوقيدهاأخضعهاالذياليأسي
~مى:.ابتكاوهأإلىينسبالآنفذكرناهالذي

واشتبأكتعقداأكثر.صارالقوانينفيالمعنويوللوقي
الجنائية!لقوانينبينألتمييزمنهذافيبدوال(ء«ءاه_ه~)

.والمدنية

الدولة.ابتكارمنيكوذا(ولىزيالعقوباتظامفإمالح
والشعووالعامالرأيتأثيرتحتعادةيترتىالجنايوالبحث
توالهالتيهيفالحكومةباالتهامالخاصالقممأما.العام

استعمالتدفألتي~قطارابيحيوذلكابتكارها»بمحض
7(ء»ء)دأءأألعامةبةالياووظاثف)5«أ)دأا»)0(دءاإلحصاءات
كلنيالمعويةبالسيولبصيراشاهاأخلقتالتيءأأط«م)
المشرععلىباإلشارةنفسهالمجتمعيقومهذاغيرونيمجتمع.

لألخالء.منافذاتهنيهوبماالويؤلمهيضرهبما

»»مر..جدآخطيرموفوعالمديةألقوانيننيالمعويالرتيإذثم

__



وتبيانالمعنوية،التطبيقاتجميععنالقوانينهذهفيفالبحث
أوالرسمياألصلواستجالءعصر،كلفيالتطبيقاتهذهارتقاء
إاليسقهاالغزيرةمادةيكونهذاكلاالرتقاء،هذافيالفردي
فيطرأبماالعنايةهذاكتابنافيحاولناانونحنخاص.كتاب
وانتظاماألشخاص،حالةعلرراألطوارمنالتاريخعصورمختلف
رمناقد~نوقيمتها،العقودومادةالملكية،ونظامءالعائالت
الحضارة.تاريخكتابة

يعاملستشاكسونالبشرأنوهيالمالحظةبهأهاألنونكتفي
عناصرمنفيهميوجدقدماينافيالوهذابالوى.بعضأبعضهم
إنهاكله؟هذاماولكنالعاطفة.ونبلالشعوروحسنالخير
االنزواءعلىذويهاتارةتبعثالتياألشرةبينماوأنظارعواطف

هيوالعد«انالتخاصمعىأخرىوتارةأنفهمفيواالنقباض
األنفسفياألشرةفسلطانوجشع.شهوةآلنهاوأشاءأقوى
فيحتىورحمةلينكلعنأحيانأأبعدهوماعظيم.البشرية
هذهلقمعيعملأنالقانونلزمولهذاواألزواج!األباهقلوب
المقدساألسرةعالمفيحتىا)()»»»أ)دهالطبيعيةالغريزة
تتجلىالتيهيا~نيةالقوانينمنالمادةوهذه)5)»ه»0(ء»،ه
الصفتانهاتانآعوزتهوربمابأتمهما.وسلطتهالمشرعنزاهةفيها
والجباثيةالسياسيةالقوانينمجالفيالحدهذامثلالى

فيشيآكلقبلالمشرعينكرأنغريبأيكونالوقدوالجنائية.
القوانينداثرةفييمكنهلولكنمرعبا.قويأغنيأيكونآن

لهتكونأنتحتههممنعالثقتنظموالتيتعنيهالالتيالمانية
.والحق؟ألصدقفكرةغيرنكرة



5«هي:يمكنوكيفالمشرع»عنهناالمعنويالرقييصدرالفكيف
.األفراد)عنيصدرأن

5_ص:ولكنتشريعيجهازمجردإلىالحاجتهتمسمجتمحوكل
.المجتمعويمثليسودأنعلىقادرأيالتكوينسالممشرعإلى

والطبقات.والرقيللحقاألداةهاههقاميقومشيآوال
.ذلكفيعنهتجزيالنفسهاالمثقفة

العاموالتفكيروالفوزوالعلوماآلدابلرتييرجعفيماونالحظ
سواءعاجزةالدولةوأذمرف،فرديهوإنمانكريعملكلأذ
تفيزعنأوالفكريةالمواهبمنيعوزهمماكلاألفرادمحعن

.العامالصالحباسموالخيالالعقلمساثل

تستطيعالفكريةحضارةتأسيىنيرغبةالدولأعظمأذحقأ
~_:المفكرالعقلرعاياهايقصكاذإذاهذامنشيا

البمفردهألعقلأذهذاعلىيترتبهلولكن.(ءءءء«أااء)»أ)
فمواهب.اريأبافيهنرتابماذلكويزدهر؟يشىأذبد

االستعداداتوأمدتىموجودة،أنهادلممداثمآتبرزالاإلنماذ
الطموحاتمندائمأتكوزال)95د)أ)5(ءالفكرية

تباينمناألوساطوفيالتاريخنينرىنكم.أل)أ)»ءه(أده
تدرماوبينفرداأوأمةتمينالتيالفكريةالمواهببينشدا
هذاأماممندوهاليبقىاإلنساذوذوممير.حظمنمهمالكل

دء)أادد)»ذأل)لمالسكاتوبينواألعمال،المقدرةبينالخلف
متشابهةوالمقدراتالمصائرأاثماتكوزالفلماذا.والحقاثق
.العالم؟بهيزخرالذياالختالفهذاسأينومنمتكافة؟

ور



رنآمقتالعقاغير«وشيآشيء،اإلرا«ةأوألعقلأنذلث
ألمواهبه.فيهاقووتناألذهاذ،فيهأتتفتقالتيالمناسبةأوباإلرادة
محوك.جو«ئعد»عقيمةخاملةحقيقيةمز!ياتظلأنالممكنومن
والمنا-بالكسلمثآليفقدوكالهمأ.خارجيباعثأودكني
النظامية.ألهيثآتجمر«إليضلةألفأياا_تعادليؤاتيو.حيانآ

ءتنشىأنعليهايتحتمالدولةأنكله؟هذامنفستنتبوماذا5دص:
الكتبية~والخزاثنوألمتاحف«لم،(األكاديمياتألعلميةالمجا~
.العالىالتعليمحلقاتو~العنب«سبيلعلىاألموالوتبال
حيزإلىوأبوازهاالفكريه،ا~ستعد>«اتظإلتوسيلةكلهوهذا

ا~ولةنداءيلبيوقدبها.الجديرألنعبفيوتوجيههاالوجوده
ماولكنالمصفاة.النخبةنيمليسواقنمشاريقهاعلى.يقبل
جميعالمجتمعيستخدمأنهوالمهمإذذلك.فيولةاللعلى
الرجالخلقوهاأعضاء.منلهمابجميعخيرهوينشاقوا»

سواء.وهبائعهمصفاتهمفيشوأأبخلقوهالذوأتهمالممتازون
ليتخدمواالمجالشهموتفسحأبزأننوتظهرأنالدواةعلىوحق

خدمات.»نعليهرونيقدمأ~9ويؤدواكلهاكفاءاتهم

نعرفأنأردنامافإذاالمسألة.حقيقةيمىالهأأكارولكن»»~.
إالعلينافمااإلنساني!لفكلإلىالعكومأتتيآ.وتحسهل
كالياسةالقضايابعضعليهتحرمأولهتبيحميقارور.ذ

الرتيعليهيقومالذيألركلهذاففي.والفلسفة؟والدين
األفكارعلىتوحظا~بهذاالدولة~قفلتوأذا0ا~ي

ه»



دأبوأطالعلومبتشجيعتقومفعبثأالمجالهأأفيائخوض
الذيالضيقالحيزهذافيوتأبلتفترالعقولانذلكوألفنون.
حقها.وهوشهاضروريهوشيآمنتحرمألنهالها.يترك

لمإنوظاثغهابعضرتفقدالتي~ألعضاءشبيههذافيوالعقل
الطبيعيوظيفهابأداءتقملمإنباألحرىأوالكامل«بغذأشهأتظفر
ناقص.فيرهآة

الذيالنظاموهذاتصطحبالعئومأنإلىأحديذهمبهوال
عليشياتمدنيةنعرف7فاالتصوف.حريةالعقلعلىيحجو
مجو«إ.بالعلومسيوهيسيرالالعا~وانوألكيمياء.المساحةعلم
البوصلةاكتشفتألنهااالمامإلىخطوةالصينخطتوهل

إذاإالاألهامإلىتتقدمالألمجتمعاتإنوالباوود؟والطباعة
فيهماجميعاستخدامإلىاإلنسانوتحدوتجذبهاغايةلهاكانت
يكتشفهطاألعلىالمثلوهذاالغاية،وهذهوملكات.قوىمن
التياألحكامفيالحريةبكامليتمتنفينماوحد«العقلإال

يأتي9ويعنىالوالعلمية.البشرالمصالحمجموععلىيصدرها
رقيها.منجزءهوإنماوهذاللمجتمعات،الماديبالخيرإال

العقلنظرفيأبدآتساويلنمبينةحقائقمنفيهابماوالعلوم
~لفلسفةتسمىوالتيتهيامابهايهيمالتيالخياالتتلكالبشري
هأ»وراءبالسعييرتقيمجتمعفكلوالسياسة.والدين

الغاراتتلكعلىوباإلقدام)9أ)»»»ادطه(دهالنظريةالمجردات
الجاذبيةباكتشافيرتقىمماأكثرالالنهايةعلىيواليهاالتي

منيكونالعلياءتلكفيلهيتراءىماأنذلكوالكهرباء.
الرؤيةمجوديجعلماللحقوقالتوطيدومنوار«لألرالضرورة



مضعاوفيبالبرهانويثبتباليديلمسمماآسمىإليهاألولى
الحياة.هوبلاليقينباألمرهوليسذلكالعلم.

.الرقيووبحهيالفكرحريةإن

الحديثالعصرفيمنهاالدولةموقفندركأناليسيرومن«»~.
بصفتهالفكرتعاديفالدولةآمرين.بيننميزآنشريطةعلىلكن

لهافليسدينياأواجتماعيامصلحابصفتهوأماسياسيا«مصلحأ5دص:
الفكرتنشطفالدولةوباختصارومناواته.بغضهعلىباعث.ي

بماأيالبشريةالحقوقفيهاتنشطالتياشرةاللنفسفياإلنساني
السياسة.تجاوز

منوطوالفكريالسياسيالرقيابتكارآنالبديهيفمنوذا
إلىونضيفبإعالنها.هنانكتفيالمسألةهذهولبداهةبالفرد.
والأخرى.مجاالتفيايضايتجليللرقيالفردابتكارأنهذا

فيذلكإلىاإلشارةمجردعلىاقتصرناكوننامنآحديتعجب
وايضاحاتشرحإلىفيحتاجالدولةابتكارآماالمناسبة.منالموا
بها.سندلي

هذاففياالقتعادي،الرتيأعولعنتنحدثأذالبقي
ويقتمديعملالذينهوالفرد.إالأوألالبا~يرى6المجال
بعفةزعمأذبالقولالمجازفةمنلكنالرأسمال.يشى>أي
أذاألكيدمنأنههيننيبمصالحه،أعرفواحدكلأنعامة
واآلالم.والغصاهاتالجهودمنعليهيتدربماأعرفواحدكل

فالنردالدولة.منمدبرعملكلالفرديالعمليخضلوبهذا
إنشاءعلىتدرةمنيملكهبماوذلكتتمادياالللرتيقويمبتكر



تمارسالتيالوحيدةموالقوةملنرىأذيلزمغيراهالرأسمال.
العمل.مذا

عنينهأفهوالمتك.مختلتعامرمنيكوذالرتينهزا
يكوذالوالعمل(ء»د«)ءة)التبادلعنبلنحب،اإلنتاج
نييكفيالوحد«أممالالرأذكمااإلنتاج،علىباعأوحده
المربعلى~يجعالوهذااألرضمنبدالبلاإلنتاج،
الحدثبمددنعنالذيالرتيإلىالدرةسرتتربالذي

ولكنوالرأسمال،كالعملبوساثلاإلنتاجيجيدالفردإنقلنا
طريقعنتأخذهاالتياألرضهيأخرىبوسيلةتزودهالدولة

التبا«ل.دوناإلنتاجعلىتقومالفالثروةوزيادةمثآل.أالستعمار
فهي.أثراو~غزرأعظمالدولةوظيفيكونالتبادلمجالوفي

منوالمواصالتالنقدية،كالسكةشتىبوساثلالتبا«لفيتشترك
األراضيوتملك(األبناك)دالماليةوالمصارفوبريد،عامةطرق

ولنضف.القوميالسوقداثرةوتوسيعأخرى،دولمنالمنتزعة
العامة.للثروةمحكمأأساساتعدالتجارةأوالتبادلأنهذاإلى

(ال~:بواعثلهاكانتالماضيالقرنفيالدوليةالمعاركمنوكثير
ساحتهافيتقومالحكوماتأنوواضحاقتصادية.وغايات
فيالدولةابتكارأنفيقطنرتاباللذلكعظيم،بوظيف
بهتختصمضمارهناككانواذامحقق.أمراالقتصادمضمار
فالدولةوسمين.غثمنفيهابماالخارجيةالسياسةفهوالدولة<
الخارجية.للسياسةالطبيعيالمدبرهياألماكن_جميع_في

و»



الرقيدائرةفيالحكوماتتملكهالذياالبتكارهوذلك35ص:
منويخصبهينميهبمااإلنتاجتعهدتجيدفهياالقتصادي،33ص:

منتفتحهبماوتقويتهاالتجارةتنميةتجيدكماالمكتسبةاألراضي
بالدفيوأيناوقدالتبادل،موادمنتحدثهأوالجديدةاألسواق
ذروتها.وبلغتالوسميةالقوةمحادلتالفرديةالقوةأنكإنجلترا
الدولةمحركاتيجديوماضمانأ.الرقييضمنماوذلك

تجديهاثممنها؟لالستفادةقابلينمخيواألفرادكانإذاومساعيها
ا~واضيفيلالنتشارالمجالتجدلمإنالمتزايدةاألفرادقوة

.تيسيرها؟علىوحدهاالدولةتقارالتيثقالعالمنواالنتفاع

مالتصلحاالبتكارشأنهامنالدولة.نتقدمماوخالمة
والجهالةالبؤسوحياةالطوائفنظامفيفسادمنيوجد
.نعلىبالمساواةتعاملهمالذينالناسولتكره
لتزيدثمالصالحة،المدنيةالقوانينأثرهنوهذاءبالحقيتعاملوا
كأراضيالخاصةبوساثلهاوذلكوثووتهمالناسغناءفي

يندرجطكلهالرقيولكنالنائية<الخأوجيةواألسواقاالستعمار
إماقادراوحدهألفينا»الفردإلىالتفتنامافإذااالبتكار.هذافي
المعنويالمجالفييتبعهماجميعمعالرأسمالإنشاءعلى

الذيالعاموالحقالقوميةالسيادةخلقعلىمراماوالفكوي،
االكتشافاتجميعبذريتضحنوبهذاالعقلحقوقعلىيشتمل
اإلصالح.أنواعجميعمنعنهاينتجوما

آلةالدولةفنعتبرالموضوعهذانقياأنصحيحايكونفالمراذأ
يعلنواأناألفراداختصاصمنإذثراء،لكلأصالوالفودالحق
ذلكفإنأخرىجهةومنأمرها.زمامامتالكفياألممحق

ه»



واألسواقاألراضيبسببالثروةعلىيطرأالذيا~النمأاء
نتساءلأنيجبواآلنالدولة.قبيلمنداثمآيكونإنماالجديدة

األجناسحسباخاصةأورسميةمسألةالرثيابتكارإنهل

نذكرأنيمكنناإذكذلك،فهياألجناسحسبأماواألنظمة؟

القيادةتحتولكنبارز،عظيمبوظيفالحكومةفيهتقومجنسا

األنظمةحسبوأماالعام،الرأيبهايتمتحالتيالعليا
أنحرلشعبيمكنإذكذلك،األعويكونفقد)أ)ده))0(ده«أ)

ماوالسموالرفعةمنيكونونوجاآلالحكممناصبهإلىيبعث

علىالعزموتوطيدالرقيفيالتفكيرإلىالناسأسبقيجعلهم
للحرية.الطبيعياألثرنفسهوهذاتحقيقه،

أداةهيإنماالدولةأنوهوهذانؤكاأناألمحكانوربما

وفيماوالمشاعر.الجوارحمنهمتمتلكالتيالمهامكلفيالناس

معنىوليسومعلمه.المجتمعدليلالغالبفيفهيهذاعدا
ولة«اللمنوغيرهاالفرد،منتصدرإنمااألشياءمحظاثمأنهذا

العامالرأييعتبرهاالأنيمكنذاتهافيعظيمةأشياءفإن
كذلك.

««ص:.الرقيإلىمنهاينبعثونمتعددةمصادرللبشرفإنوعليه
إليهالدولةتسارعأخرىوأحيانأ.إليهنفسهالمجتمعيعرجفأحيانأ
تكونالتيوالمزاياالمواهبأجلوما.وراثهامنالمجتمعفتقتاد
طبيعيمغفلخفيمحركمقاملديهوتقومشعبفيعامة

الحرالعملهذافيخلليوجدأنهغير.للحضارة)5هه(ء«»اه
دونحاجزأيكونالخللوذلك.أجلهامنالشعوببهتقومالذي
منتعدوفينيسياوفلورنسةأثينافهذه.الكبرىالقومياتنشوء

ءه



بنغسها.المتحضرةللمجتمعاتاألمثلةبهاتضربالتيالمدن
منفردة،وتارةمجتمعةتارةالحضارةمنجوانبفيهاازدهرتفقد
فييكونأندونإزهارأيماوالثواءوالفنالفكرفيهاآزهوكما
اإلشرافهذاتحتبحثناإنولكنالرسمية.للثقافاتآشوهذا
اليدين.صفوذلكمنخرجناأمةه~)ادأدهه(ء»هومتانةقوةعن
وأبرزتالصغرىالشعوبلهذهالحياةأغزوتالتيالنفوسفقوة

أنهاحقيقةالعدد.وكثرةالمجالسعةمنحرمتهاقدشخصيتها
أثمرتقدالفردية)5(ء»ءالخضلةتلكإنحيثالز«انربحت
أمم.منهاتلتثمالالخضلةهذهولكنمنها،نقطفزلناالثمارأ
هذهكلالنظام،واستثقالالعقولوكبرياءالطباثع،نخوةإذ

المواهبشديديأفرادبينترىالفإنكوانحالل.تفككعوامل
الطاعةعليهتنبنيالذيالعظيمالوئامذلكة)اءء_ء«ههه(»ءنه
ينشأوكيفباألمم.تدعىالتيالقويةاألجهزةهذهيؤسسوالذي
فيمتفرقةوتنتصببقوتهاتكتفيعناصرعنوالتنظيمااللتحام
قويةا9»ا0ء).»ألء~«»ه(ءهاإلنسانشجرةنبتتفحثمازواياها؟
لدرجةبعضعنبعضهامستقلةدويالتإالترىالشائكة

االتحادرابطةتتجاوزفالائتلفتإنوحتىو.لعداوةدالكرامة»~مى:
األحزاببينعاشمنكليخبرهماوهذاءأث).هءا»«ءنه1(

قويمنالطبائعشدةمعاألفكارغلوفيهايصطحبالتيالمتطرفة
مهتاجة.متنافرةشيعاويجعلهاقدداائقطرالناس

هلالعظيمة؟األممأمريعفيناومايقول:معترضوبونكن
فيأ«وكتصفوىمدينةفكموالكثرة؟بالمجالمنوطالوقي
الكبيرةالخالئقتلكمنهبشيآتظفرلمماالشأوبعدمنالمدنية



السوام؟.كأقاطعآسيامجاهلفيتمويجالتي

بإحصاءوعظمتهاالشعوبقيمةنقيسأننريدالإنناحقا

وسعةالسكنكثرةفيأنمخيوبالدها.مساحةوتقويمنسماتها

منكثيرألتربحالعظيمةاألمموأنتنكو.الللوقيقوةاألوطان
الطبيعيةالقوىاجتماعمنأيأجناسهاوتعددمناخهااختالف

علىزدكلها.الحضارةإلدراكضروريهواجتماعأوالبشرية
فحسبالمدنيةخلقفيالالمهارةلهاتكوناألممتلكأنهذا

تمكنهاميزةالعظيمةاألمموقوةكافة.الناسبيننشرهافيبل

إنهاثمالخالئق.بينلبثهاالعملومنأفكارهاعنالدفاعمن
أهميةمنشعبلكلماوإننفسها.األفكارلهز»أيدأتعد

ونفوذأ.عطفأوالفكريةالفنيةمنتجاتهلتكسبوعسكريةسياسية

د»ص:ينموكيفإذالعامة،العظمةحوا-منيعدأاغرديالمبدأإن

أنيمكنوالإليها؟تجذبالقطعةكانتإذاالمجموعويضخم
وترعرعه.الفردعظمةبواعثمنفهوالعام،المبدأبهذايؤخذ

ترقيةبفيرتعنىأنأيالرقيبغيرتأخذأنللدولةيمكنوهل

فيالنفسويجلبالفظيلفتماهوهذاشأنه؟وإعالءالفرد
الدولة.شخص

وثواراته0الفراستضعافإلىتسيرمناهجاليومتعدموال
العقلمشاكلمن0الفرتنحيةإلىسبيلالولكن)7(ا»ء_ء»»))
أحوالهارتقاءعليهاينبنىوصفاتحقوقصاحبوهوالكبوى،
فيوهواألكرانعالمفينقطةفهو.روحه0وخلوفكوه،وحرمة
نعلمفيماالوحيدةالغايةهذامعولكنهقصيرة،حياةيخونظرنا
.والقوانينوالقواتالمخلوقاتلكل



منمو_زأثيفيدالفمنأئتقنصإلىسبياعالوباختصار
فإنماقيالعواملمنمحامآلا~ولةنعتبرهاعنلولذلكالمواطن<

)ء9(د»اا.~وتقويتهالغردإ~الحعلىقادرةأداةأنهابهذانعني
والجمالوالحقيقةالحيرلنيلالعوديةالقوىإلىتنضافقوةوأئها

عيوبمنوحالتناطبيعتنافيماخاللمنوذلك.المنمعة،
داثرةفي_دالفإنبإسهابقلنافقدأخرىجهةومن.ونقائص
الحكومةهوباألحرىأوالحكوماتعمادهوإنما~الفكريةأنواره
وغايتها؟ا~ولة~أ~هأنللودإهمالفهل.نفسها



السياسي:الحكمخصاثص

وحدوده،السياسي،الحكمأصلعنيقالشيآبقيما
فكوكثيرأشغلتقاالمسائلهذهمنمسألةكلإنوصورته،
الالذيالموضوعهذاوبخالفهاوالمشرعين.السياسيينالكتاب
فكلالسياسي.الحكمخصاثصأيوخطورة،شأنأعنهايقل
وأحاطهاحكومتهنفهألفأنهلمجردمأموريتهتنتهيالشعب
لالستبدادمجالأيتتركالالتياالحتياطاتمنيلزمبما

األمرهذامنالشعبانتهىمافإذاالنظام.جادةعنبجوالخوو
الحكومة؟هأهعملداثرةماهي:تلكهامة،مسألةأمامهثارت
عنه<تنشأالذيألمجتمعإلىيدهاتمتدأنيمكنحدأي~الى
الشعبيضمنأنوقليلوحركاته؟قوا»وتدبربحياته،تمتزجوأن
بأمويعنىأنأيضأعليهفواجبوالفتنة،وتآلببضدنفسه
مشكلةعليهتنطويماعينهووهذاالمطلوبة.العنايةالوقي

السياسي.الحكمخصاثص

هيأوزمامهاامتلكتالتيبالشعوبمليئةاليومأورباإن
حكوماتتؤسسوهناكوهناالغاية.هز»إلىالسيرفي«اثة
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قاعدتهاعلىالعامةالسلطاتوتقوماألمم،عنوكيلةبصفتها
سانحةفرصةهذافيكونالدولةنشأةتكتملوباختصارالحقيقية.

اختصاصها.عننتساءللكي
الذي)9أء»0(ء«الباطلالرأيذلكإلىهنانشيرأنونوى3(~:

نحووعارسبةاستبدادكلأنإلىذاهباتامأنفياالدولةينفي
تحتوعرقلةللرقي<إحباطللدولةتدخلكلوأننية،اإلنما
األسمىالخيروأنالحيوية،لقواهاوتصوبالمجتمع<أقدام
الشعوبوفيباالستبداد،المحكومةالشعوبفياللطفصل
الإبطاالمايومفيأبطلتوربماعمداالدولةإقصاءالحرة
الحياة.بعدهتعوف

الياسيةالمذاهبغلوا>إلىترجعأسبابالباطلالرأيولهذا
يننالذيالخاطرأأيإلىذلكأكرموما.الحكومةوشطط
.السعلة!حقوقيحد~منالشرحقوقإعالذ

علىكبيرمرر.سببهكاذمهما.الزافالرأيذلكوني
الفردهوعليهاالبا~إذيقالأذبمعيحفليى.الحمارةطمى:

بينجدهايعرأذوالتفنىأذللسلطةيمكنال.ودواميهبأمماله
.بينهموتترعرعتحىأذيجببالعكسبلالبشر،

آذطبيعتهمنأذكمامحكومأيكوذأذاإلناذطيعةفمن
الخلفيالسعورومناألشرةمنتتكوذطيعتهأنذلك.حرأيكوذ
البلاإلنساذ،طيعةإلىيظآذيكفىالولكن.)5_دده5«»1(معأ
كلتتحملأذشأنهامنالتي»«ه~)5أ)أ»ه0(حالتهاعتبارمنبد
(ذأءدأ_)أام(أءهوالظم)5(د«ءأ»ءأ»الطاماتآكريوم

يتكل_والمجتمعالطيعيالعالمأي.نيهييشالذيالمحيط



التيالجديدةوالروابطالقوىمنعثهيطرأبماالعصورخالل
وحكومة.وازعمادةأيونزاع،خالفمادةحدأقصىإلىمكون

»»ص:هذهمنشيئايبطلالللمجتمعات،ثابتاقانونأكانوانوالرقي
يعفوأنال´يمكنفاألنرهالقانونهذاقوةكانتومهماالحقيقة.
بهايحفظكوسيلةالكوننظامأاخلتقدألنهاالناس.بينأنوها
بهممينتهىاألفرادبأنالظنيسرغالولذلكوجودهم،الخلق
التيالشعوبسننعلىجريابأنفسهمأنفسهمحكمإلىاألمر
وأ«راكللرقي.القصرىموالنهايةهذاوأنبنغسها~نفسهاتحكم
الطبيعةعناصربعضتغييرعلىلزومايتوقفأمرالضالةهذه

بنفسها؟نفسهاالشعوبتحكموهلالبشرية.والوضعيةاإلنسانية~
فييميزجهازاأبمدناقرب،عنالمسألةإلىنظرناإنإننا

تتقلدمختارةطبقاتأوالوجأكمننخبةعليهاوينصبالجماعة
إالتكونيمكن.نهوبس_القالفالسلطة_كماوالسيادة.الحكم
فالديموقراطيةولهذاواحد.لشخصأواألشخاصمنقليلةلفئة

خطيبملكيةغيرتكونالوأحيانأخطباء،أرستوقراطيةإالليست
»»مى:واالفمحالل.للتحطيمقابلةغيرضروريةالسلطةإنواحد.
يمسأنيمكنهفالوأساليبها<اسمهايغيرأناستطاعإنوالوقي
الواألشكالالصوربعضمناألصلهذاوتجردنفسه.أصلها
وينهار.سيفسدأنهتقتضي

ألنالطبيعةنظامفيوالالمعنوياتنظامفيشيآيفنىال
الكماالعقل.يحكمهعالمنقانهذاوغاية.سبباشيآلكل
حد9باإلصاويتجدديتفشيآفكلأبدآ،بالخلودشيآيفوز
العالمتحكمالتيالقوانينأحدوالرقي



هوالسلطةعلىالراتعفييطرأالذياإلصالحوأعظم
الدولة.ينشى،الذياإلصالح

أوالمجتمعببببلبذاتها،تقومالالتيالسلطةهيفالدولة
بلورهبنة،وملكية،أبوة،بصفتهاالأيالمجتمع،ألجل»»ص:

حقصاحبةبصفتهاوال)8ا«»ادأى»(ءدنعادالقضاءبصفتها
خاضعةبصفتهاولكنواألمالك،واألجمماماألرواحعلىمطلق
ترجمانه،هيالذيالمعنويالقانونمنعليهامفروضةلحدود
صريح،غيرأوصريحاتوكيالالجميعمنموكلةوبصفتها
العام.الصالحوخدمةالنظامحفظبرسالةمنوطةوبصفتها

عنهامعبراالعقلسلطةكونهافيينحصرالدولةفجوهر
هيالبارزةوصفتهابشراألهواء.مفسدةاإلنسانسلطةالبالقانون،

حسبالنظامية<تدابيروبواسطةعامةنظرياتحسبتعمل.ن
هيوفاثدتهافرد.كلأوإزاءظرفكلفيالعارضةاألهواءتمليهما

جائرة.دانيةخاصةسلطمحلمنتظمةنائيةعامةسلطإحالل

الحكومةفيهتكونإذالناشىء،المجتمعفيالدولةتوجدوال»»ص.
إنمافيهالنظاموحفظوالديانة.واألسرة،الملكية،فيمندمجة
سيدإذأسانفاإلذوالكاهن.واألب،المطاع،السيديتواله

دوسمنبدوالاألولى.بالعصورخاصالنظاموهأااإلنسان.
غيريسو«همالأنيجبأنهالبشريتعلملكيماوعظتهااألزمنة
الطبيعة.غيرويستعبدونيتملكونوالالعقل،

فييوجد7ووالهداية.التربيةلهذهتوجمانأعظمالدولةوقيام
السياداتيصيب.لذياالنهيارهأايشابهمنطركلهالتاريخ
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والعقل.القانونأيأنقضاضهاعلىالدولةتقومالتيالشخصية

85~:فالدولةأداتهمافيهاوالنظامالرقيوجدالدولةتألفتماواذا
األقوى.عاملهافتصبحالحضارةعنتنشأ

«»هر.زيادةوهياإلنسان،علىنفوذمنلهوماالعقلهيوالدولة
لهاالتياألشياءوجمعءوالعظمةوالتدس،واإلشواق،ألحزم،
الخيال.وهواإلنانمداركأحدفيأثرها

المقدمات:هذهبهانختمكلمةمنبدوال
هيالدولةألنوالحرية،الدولةبينتعارضيوجدالأنهذلك
يسحبمابمجردللوجوديبرزالذيالسلطةمنالرهطذلك

القوةجورلتالفيفعلهيتجلىوالذياإلنسان<سيطرةمناإلنسان
الحقو~تظهرالدولةفبقيامبعدوانها.أفدتهماإمالحأو

فالدولةالحقوق.لهذهمستمرةحمايةالدولةفماءوفيالبشرية»
ووصاية.تحريرهيإنمااخوهاإلىأولهامن

ماباحترامحقوقه«ممارسةفيمجبر،أنهولوحوواإلنسان
هأافرضغيرشيئاتفعلالوالدولة.عاممماثلحقمناثهلنظر

تنشآأنيمكن_والنظامالحياة_أيوالدولةفالحرية.االحترام
بسببمكوهاكانإنحرااإلنسانيكونواللجنب.جنباوتسيرا
وهذاغيره.شيآمنواالمتناعشيآفعلعلىوريادتهأصله
وأعزمااألعظم،الوحيدلنقيضهواالذيالطوائفنظامفييكون

خاصة.والحريةوالعزةالرقيومطأمح:أمانمنلإلنان



األولألفصل

للرقىالموافقةالسلطة
لهالعافيةوالعرية

فقدواالرتقاءالتطورلقانونخاضعةالمجتمعاتإنحيث0مى.
أاهسيرفيوالفردبالدولةالخاصالحظعننسان9ايتساءل
إنماالموطنهذافيشيآكلبأنالقولالحقمنهلالقانون.
وهلالمطلق؟االختياريعملهمعنويصدراألفرادعنينشأ

ضدها؟أوالعامةالسلطةعنبعيدأيتكرنشيآالحضارة
والغاشها؟.الحكومةإبطالعنعبارةالرقيهلوباختصار

شيشينمنوازدهارهااألمةيبقا،بدال(دء»ءأهلم:سبيسقال
عامة.ووظاثفخاصة،آعمال

تابعتطرازدهاروهلهما؟إحااعلىاالقتصارميكوهل«مر:
.غيرها؟دوزالخامةلألعمال

الورقبرنامجني1أولهانجدالإناحتىجديدةسالةهذه
المبادى«علىشيدانماالبرنامجنهزا«.789سةالفرسية
اإلخاء..الماواة.الحريةالالثة:

حكمنيوحقهااألمةسيادةعلىإذاكتدلكانتفالحرية
أوالدولةقإثطال1هذفيرالحريةمننهمتفإذابغها.ننسها



تلكفيعليهاينصمااألمةلسيادةتجدفالعليهاهالفردتسلط
ظان.يظنهالوهومادية،االعتقاالفصول

والدولة،بالرقيهيرادمانبينآنشيآكلقبلويلزمنا
والحرية.
البشربينتدركهانتشاروأعظمدرجةأعلىيشلفالرتي
والسعادة.ءوالمعرفةوالعزة،تر،األخال

والمالزمةقوميأساسعىالقائمةاليادةهيوالدولة
والقضائية.التشريعيةلألساليب

(~:تارةتعنيفهياألعمار.بتعاقبمعناهاتعددفقدا~يةأما
الحكومة،فيالرعاياحقبهايرادوتارةاالستقالل،فياألممحق
حكم.أليرضوخهمعدمفياألفرادحقعلىتدلأخرىوتارة

هذافيميبلالولكنشتى.بمعانالواحداللفظيفهموهكذا
الشاعر~يقول_كمامخلوقكليقاسهاالتيفالحريةالغلط.إلى
أنألفيتهذاتأبرتإنالرعية.وسيادةاألمة،امنتقاللهيإنما
فكلغير.الوهناهنا،كائنةومفاخرهاالحريةعظماتجميع

باسمكانتالتيواألغاني0والمؤامراتواألماني،المغامرات،
مختلفةصيغةأنهلناتانكثبعنإليهنظرناإنهذاكلالحرية<
وتدبيرأعورهازمامامتالكفيللشعوبالتيالثابتةالعزيمةلتلك
هذا.منبأقلالنفوسوتهيمالمشاعىتحتدموالبنفسها.شؤونها
األجنبيحثممعاناةعدملهوللبالدالحيويالثمينالشيآوان
طائفة.أوفرداستبدادمقاساةوال

3~:نية_:اإلنامقدساتإحدىنجحدأن_دوننقولأنويمكننا



الفرديةمنيعمنأيسواها<دونالحريةعملمنليسالرقيإن
غير.ال

هممماأكثرواصالحهمالبشرإسعادأجلمنيكفيالوانه
ويتوكواالحكومةمنيعفواأن_الرقيمنالغايةكل_وهوعليه

الفردية.تقتضيهكماللغريزة

منالخليطذلكلشأنهيتركأنللحضارةاإلساءةمنوانه

المجتمعفيتتيقظالتيواألهواءوالقوى،والحقوق،الخلق،
.الوقيطريقفيالسائر

االختصاصاتمنيلزمهامامعالدولةهيالحضارةأداةوإن
يذهلالذيالخيرلفعلولكنفحسب،الناسبينالشرلمعال
البماللقيامولكنفحسب،األشرةليقمعالالبشر،عنهيعجزأو

سبيآل.إليهتعرف

.للوقيالضروريةوالبواعثاألساليبأحداألقلعىهذا
منبكلالخاصةالفوائدبمقارنةهذافؤيدأنمكان9الفيوإنه

والفرض<التجاري«والتبادلالدين،مجالفيوالفرديةالحكومة
هذاكلأننبينأنعسيرايكونالوربماواإلحسان،ءوالتعليم
بالنظامويصلحنكوصها،يالشممماأحسنالدولةعمليالشم
إنتنجحالممماثلتلكبعضإنبلباإلهمال،يصلحمماأحسن
حرفةلوكانتتنجحمماأكثرعامةمصالحشكلفيمننمةكانت
صناعة..و

شرفاتفينقفأنيجبالخاصةللنظرياتالتعرضوقبل
ا~_فيهو_ما_النوع:هذامنمقدماتتلتقيحيثالمسألة



الري؟.عمليالدولةبهتاهمالذيالجوهريالحظ

_رفيياتالعكيهأ.الذ.زالتأ~هماا(إقور.ير.
.المجتمعات؟

الحفدةفيالذميةتؤ~«أنيمكنالذء~التأ~رره.ما
عامة).



النانيالفصل

للرقىممامآلبصفتهاالدولة
والمعنويواالقتماديالياسي

عليا،قوةالدولةيديبينسابقاتوجدأذتارةيقتصيالرتيإذ
أذإماإذافالرتيالقوة.لهذهالبا~هوالرتييكوذأخرىوتارة
االنتشارهذايكوذأذوإماالعامة،القوةانتشارعنناشآيكوذ
تستغنيوالتشاذوالحكومةفالحفارةكلوعلى.للوتينتيجة

األخرى.عنإحداهما

أسباب:المقترذالمصيرولهذا8هر:
نية،اإلنانيجديداخلقايدخلأذخامتهمنالرتي.أذ(

نيجددأ)5ه0أه»ءه(دهوسادةالمجتمع،نيجددأوأعضاء
مطوقةتمبحالتيالدولةتوةنيزيادةيستلزموهذاالحافرة.
.والتنيمالومايةنيأعظمبواجب

كماحمايتهاتجبجديدةحقوقاللوجوديبرزالرتيأذ_2
يجبجديدةقوى!التتماديالعالمأوالطيعيالعالمنييحدث
الدولةتخويلإلىيضروهذاا9أءدأأام(ءهبالطامحكمها
وزجرية.تظميةجديدةسلطة

الرجلحقوونموعنعبارةكونهعلى_زيادةالرتي.أذ3



يقتضيوهذا.ووجدانهضمير»ندعنعبارةكذلكهو_وقواه
منلألرواحينكشفما)7ه0أ)»..»ه0(دء.لتقريرجديدةقوانينطبعأ
تشعباأشدوواجباه)0ذأ))د»(ءهولطافةوقةأعظمأخالق
.ولزاما

ناشئته،هيتكونوأحيانأ،للرقي.داقالدواةتكونقد_4
وقد.قويةالدولةتكونأنمنهاأسباب،هذافيتشترطولكن
منتتمكنلكيالمجتمعسيدةتكونأنإلىالدولةتحتاج

فيتزالماالتيالمجتمعاتفيإاليكونالهذاولكنإصالحه،
دص:إذاالمجتمعاتفهذه.الجهال،جاهليتهاوفي،األولىنشأتها
نظممنلهاماعلىهمجيتهاأسبغتربمابنفسهاحكمهاتولت

وأوضاع

تكونفالوقيهامبدأنفسهافيتحملالمجتمعاتمنوغيرها
إال_المشتركةالمصالحبعضعدافيماوذلك_فيهاالدولةقوة
.الوقيلهذاالمتواضعةاألداة

منعملكلفيمنقطعوغيرمهمالدولةحظأنهذامنفنرى
.المدنيةأعمال

منلهبماالفردهودائمحاجزينتصبالمدنيةطرقجميعفي
والنظامالحقونشرلقهرهواحدةقوةغيرتوجدوالوشر.نقيصة

معنىوليسوالدولةالقوانينقوةهيتلك.الناسبينواألخالق
ابتكارمنداثمآ~يكوناألنظمةمجالفيالوقيأنهذا

تتنازلأوبالغلبةوتأخذهالجماهيربهتظفرأحيانأإذ.الحكومات
قوةالحكوماتتربحكلههذاوفي.كرهأأوطوعأالطوائفعنه



شأنأيدركالالمجتمعفيالحقتسربجهةأية.فمن~يل
القانون.هذاتنغذالتيوبالقوةبهيعترفالذيبالقانونإالوقيمة

.وصالحرقيالمجتمععلىطرأكلماتعظمولةفاللوإذأ
دائمأيحفالذيالشذوذثمنمنأكثرفلها.شواذالقاعدةولهز»
أنالمحققمنأنهذلك/7«0(»«أ«فورىيقولكمانظريةبكل

يمةقلوظاشفيسلبهافإنه~ياةوظاشفالدولةخولإنالرقي.»ص.
.والعملوالعقلانالوجل)5~ىأى«هر0(ى~تضايقكانتالتيهي
.الثانيةعلىيربواألولأنوجاناوالخسارةالربحقارناإنولكن
هيالتيالناميةالحياةهأ»وسطفيوتعظمتنموتفتاالفالدولة
.وشمولهابخدمتهاا~ولةتناطوالتيبعينهاالحضارة



األولالشم

وآثارهوالسياسيبتماعياالالرتي
الدولةفماءنيالالزمة

ااص:وخلقيةعقليةواحدةطبيعةذاتعناصرمنيأتلفمجتمعكل
:يأتيكماالضروريةثقالعالفيهتعلن

قشييهإرادةلمجردالطاعةعلىواحدأيحملإلىسبيلال_ا
سبيلعلىبصفتهللقانونتجبإنماالطاعةإذاإلنسان،بنيمن

الكامل.العقلعنمعبراالتقدير

نفسهاالقوانينطريقولوعنواحدآيمعاملةإلىميبل_ال2
وغاياتها.اإلنسانيةطبيعتهعناصرمعمتنافيةمعاملة

لقيمتهالنسبيةالمشاركةمنواحاأيحرمانإلىسبيلال.3
.المجتمعوحكومةالقوانينوضعفيالذاتية

للوجودظهرتوحيثمااإلنسانية،الحقوقخالصةهيهذه
للدولةمنهاينتجأندونوتزدهرتنموأنيمكنوالالدولة،نثمأت
وازدهار.فماء

«امر:مهمتهاوتقويةالحكومة،سلطةتقيةإذآالرتينتيجةفمن
الجماعة.مصالحتدبيرفيبهاالموكلة



ثالثةلذلكاستجليناالمجتمعتطورعنالتاريخفيبحثناوإذا
التحسنسيوفيالمجتمعيقطعهامواحلبمثابةهيعناصر

األمةوقيامءالقانونو~الةءالقانونسلطة:هيتلكواالرتقاء»
القانون.بسن

نفسا.الدولةرييكوذ0نتىماالريوهذا

بالحقوقالشعورفيهينتبهمجتمعفييجريمامثآلفلننظر
األولىآثارهمنيكونالشعورهذايبدومافبمجرداإلنسانية.
أنومعناهاإلنسان.علىاإلنسانسيطرةعلىالقانونسلطةسيادة
الخاصةألسلطةنفوذمنلونيتحوينوالملوالطفلوالمرأةالرقيق
أنقاضعلىوتنموتتوطدإنمافالثانيةالعامة،السلطةنفوذإلى

إليهحامالالعالممسرحإلىيدخلجديداشخصاوأنلى«اآلو(د~:
عملمنهماالذينواالستبدادالفوضىمنبدالوالقانونالنظام

أماموتتالشىتتحطمالسائدةالطوائفوإنالخاصة،السيطرات
القانونبطبيعةتتعلقأخرىآثارانيةللملإنقلناوقدالدولة.قيام

القانون.ومصدر

ولةالهحقو~فإنوهلةأولللنظريتجلىعماوبالرغموهكأا
القيمةإلىالنظرارتقىفكلماءاإلنسانحقوتومنمشتقةإالهيإن

ميرفيهترانارتقاءحتمأذلكمننشأاإلنسانيتينوالكرامة
.العامةاللطة

قدةفقديمةالكاملةصورتهافياإلنسانيةالحقوقفكوةأماالاص:
وجدفقدالتاريخفيالمثالممايمةقطكانتومااإلنسان،ممير
وسموالداللةقوةمناللفظبهذامابشكل><بشر<<وهناكهنا
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عامةبيناليومذيوعوراقحديثالمسألةموفيماوكلالمعنى.
ببعضهم.خاصةصفةقدماكانماالناس

الجماهيرحقخصوصأوقوة،عظمةعلىالحقدد0ديشتمل
وعظمة.قوةمنفيهماامتالكعنعبارةالحقبخدمةوالقيام

بإعالءوذلكما،مجتمعفيالحقوينتشريزمعماوبمجرد
المجتمعهذافيالدولةتبوزاحوالهم،واصالحاألشخاصشأن
الشيآلذلكومنظمةحاميةبصفتهافيهأمرهاويضخمبروزأ<
الطارىء.الجديد

فيتقومفطهاداالفيوأشدهاالظلمفيالسيادات.معنإن
فيألنانعادمها،إلىسبيلالضروريةسلطةعلى.ساسها

الرقيريحهبتمافإذاالبشرية.المجتمعاتانحاللاضمحاللها
واالستبداد،الجورهيكلوانحطمواالضطهاد،بالظلمعصفت
وتعملعاليأتتكونأنشرطعلىثابتةقائمةتظلالسلطةولكن
عامة.بوسائلاألشياءوتباشربعيد،من

د<ص:فحقوقبحويته.والفردبقوتهاالدولةمنكلتظهروهكذا
يومواحديومفييخلقانمتعاصرانشيشانالفردوحقوقالدولة

يومعملليس:لتحطيموهذانهاثيآ.وتتالشىاالمتيازاتتتحطم
بأتمها.و.عصارقرونفيهتعملبل

ءدص.موسلطةليس_الرقيمطردمجتمعهوينموفي_كما0>>الحق<
الدولةاجتذبتمافإذاالقانون.عدالةهوبل!فحسب،القانون

((هى:الحق.وفقفيهاتتصرفأنزيادةعليهاوجبالسلطجميعإليها
ولوانهافاسدةقانونيةحياةإلىاالستكانةعلىبالدأيةتقدروال



العدالةإحاللبهينليسأنهعلى.واالستبدادالعسفمنأفضل
ساذجة،سيطرةالقوةوسيطرةالصدفة،أوالقوةمحلالقوانينفي

العدالةسيادةبينما)5أ«__ه(»ءهنافذةبسيطةوأساليبهاووساثلها
ألنهاوذلك.واأللواءوالمنعرجاتواالرتباكاتبالتشعباتمليئة
.ضماناتكلهاالتيواألشكالوالصيغوالقيودالشروطكثيرة

الحق:حياةة

أنظمةطورإلىينقلبالعدلاإلحساسفيهينتبهمجتمعفكل«5ص:
هذايباشرهمافأولقبل.ألفهاالتيمنارتباكأأشدهيوأوضاع
األننمةمنيكثرأنهنمله.تظهرالتيالحقوقسنالمجتمع
الحىخلىيكفىالإ«ذلكالحقوق.لتلكميانهوالوظائف
متستلنالحقوحاةالحياه.لهتضمنأنمنبدالبلبإعالنه،
والحدوداألساليبمنتاماوجهازاوزجريهقهريةوتدا.بيوضمانات

إنماحقكلإذالمحكم،بالنظامسميماوهووالمراقبات<
مشرنظامغرفىبهمعترفحقوكلمنظما.مكأاويدوميحى»د0مى

والعدم.هوسرى

يدعلىيمرأنشرطعلىإالوجودللحقيكونالوهل«»~<
المنظمة؟.التشريعيةاألساسيه،السلطة

احتيجنينالموافىالعدالةتسربتكلمابأنهأاثماالقولممكن
:~زعلىتلقىنظرةأولعندصدقهيظهرما~وهذأالنظام.إلى

النظراإلنسانممعنعندماصدقهويتأكدالتاريخ<فياألحداث
المساواة،الحرية،حموة.منعنهينشأوماالرقيتفاعيلفي

الكلماتأقلهينعلمفيماأنهاغيرضخمة~كلماتاإلخاء:

»و



خالدأ،شهاشرنآاألشياءهذهمثئتعلنفألثوراتبأاتها.انطباقا

كانفإذاالثورات.بوعلالوفاءلهاالتيهيالحكوماتولكن

مجالفيتكفيالعاصفةفإنوتقويضهدممجردالوقي

وحقوقالمستقبلحقوقبينتوفيقالرقيولكنالتخريب.
انفجار.مومجردوليسو~»يدبرتعا«ل.يالماضي«

المعروفالحقكلعلىتدلالتياألسماءبتلكعنيناومهما

أصلهافاكتنهنالبطنظهراأمرهاقلبناومهماعقآل،المدركأو
أغلبفيالدولةأنألفيناالتاريخخاللفيمصيرهاوتتبعنا

وعلواانموأبهذانفسهاوتكسبالحياةتكسبهاالتيهياألحيان

»دص:أسمىهوماهناكإذالرقي،كلهيالقوانينوحدةوليست

وهوالمساواةمنأسمىهووماالحق،وهوالمشركالحقمن
هذهكانتفحيثمانية،اإلنماللطبيعةبالنسبةالقوانينعدالة

وحياتهأحاكلفحوفكرجديدةأساليبالدولةاستعملتالمدنية

النفسيةاالنفعاالتعلىاألساليبهذهوفرضتوحريته«وثروته

الحقوقأوبالحرياتاألساليبهأهتسميوكمااإلنسانية.

الحقوقهز»هنوكلباإلخاء.تسميتهايمكنفكذلكألفردية

وتثعيبوظائفهاوتكثيرالحكومةتدخلزيادةإليمدعاة

تها.أجهن

الذاي:الحكم

55ص:القانون،لدىسواءالحقفيالبشرجميعيكونأنيكفيال
قيمتهلهشيئأفيعدهمحسابهمللبشرالقانونيحسبأنوال



قدرهاحقويقارهااألشياءهأ«قيمةيعرف~كلبل
إاللذللئهوسيلةمنلهوليسواطمئنان.أمانفيبهاالتمعيريد
بنفسه.نفسهيحكم.ن

السببلهأا~ايكونأنيريامجتمعكلأنذلكوبيان
لذاتهاالحريةحقوقه،منحقالحريةألنأيضأ،آخرولسبب
الل.واالستاالبرهنةيقبلالوهذا_وثمراتهانتائجهاكانتومهما
يوومإنماالمجالهذافيالبرهانويطلبالدليليسألمنوكل
ودرايته.فهمهعنآعاجنيكونشيثآ

السياسي:قيال

الذيالسياسيالرقيالحقيقةفيهومانتساءل:أنويمكن43~:
الغاشمةالقوةسيطرةمقامالقوميالعادلالقانونسلةيقيم

اثهوهبهفماالبالد،فيالعقلسيادةموقيامواالتفاقات؟فةوالصة
منويفيضمجتمعينالبشرالقتياديصلحوهدايتهلقياأ»اإلنسان
وعندماالمشتركة.الحياةظروفوعلىالعامةالمسألةعلى.نوار»

تبطلالفإنهايدةالجلالقوةتلكفيهاتظهرالتيالساعةتحين
هاألسياداتمنفتنزعأودهاوتقيمتصلحهابلالقديمة«القوى
منوتنفيشدتها<منالحكوماتو~«الخوارق«قبيلمنفيها

أشلسلطةبهذافهيواالتفاق.الصدفةمنيعتورهامااألننمة
القانونألنعمآلأشلفهيقوة.وأعنمتوغالوأكشوعمال<
رادة9اعنهاتعجزأشياءإلىيصلأنيستطعرزيناكامثتبصفته

الحكومةألنقوةأشدوهيواطالقأ.استبداداشد9االشخصية
علىترتكنألنهاغيرهامنأقوىتكونإنماالعقلعلىتقومالتي



أنقاضعليالقائمةالميادةصاحبةبصفتهابأتمهاالجماعةقوة
وأينفنه.العقلهوالحقبوسويهقالوقدالقديمة.السلط
الدولة؟.منخيراإلنسانيوالفكرالمطلقالعقلبينواسطة

ء»ص:القانون،سلطة~احل:ثالثذوالسياسيفالرقيوباختصار
غريبةالدولةوليستللقانون.العاموالمصدوالقانون،وعدالة

منهاواحدكلفينجدهابلالتطورات،هذههنواحدكلعن
تقومالالدولةولكنمهمتها.فيوفخامةشأنيافيزيادةمع
فيوظيفهايختلفبلواحد،بوظيفالمراحلتلكفيدائمأ
تارةفهيواألعمال.المسائلجنسباختالفالتطوراتتلك
اإلنسانسيطرةمناإلنسانيفلتالذيالرقيوصاحبةأسامى
وتارةالقانون.نظامويؤمسالسائدةالممتازةالطوائفويبطن
إلىيؤديالذيللرقيالضروريةاألداةأحياناتكونإنماأخوى
اوالقوانينتنفيأألنالرقيلهذااألداةوهيالعادلة،القوانينسن

الدولة.عملهوهنبعضهاأوكلهاوضعها

عهمى:فالدولةبنفسهانفسهاحكمإلىبالبالديؤديالذيقيالأما
وتركيبا.اشتباكأأكثرجهازفماءاألصحعلىأوالقوةينأتستمد

األعمالهز»فيمشاركةالدولةأنللنظر،ينجليوهكذا
وتهابالقوانين<وتحسناألشخاص<حالةترفعالتيالتمدينية
وظيفولكنمنها.قسمةنيلأوالسيادةأعباءيممارسةبالشعوب
وهساعاق.عونأخوىوتارةابتكارفهوتارةفيها.حدغيرواااولمة

قبل<لهاكانتالتيبالقوةاإلهالحاتأحيانأالدولةوتتولى
ذاتهاالقوةوهز»جديدة.قوةاإلصالحاتمنتستمدوأحيانا



نالحظأنخامةونرى.فيهاتتجئىأئتياألخواكحسبتختلف
أكملوتطابقالسياسيةالمدنيةهنذروةأوقىتالثمأنيمكنأنها
.بنفسهامصيرهابالدامتالكمنصورة



ثي0.كالشم

الدولةنمأ«نيا_زةوآتارهاالتماديالرتي

يقتضيكماللسلطةجديداوضعأيقتضيالسياسيالرقيآنوأينا
.الزهانموأنموهاالوقتنفسفي

بكافوليسأالقتصا«ي،الوقيمنللسلطةينتجماعينوهذا
فيماالنظامحفظيلزمبلائبشرحالةفيالحقإدراجعلىالعمل
علىتقضيأنالد.لةريكفوالمداهالت.وروابطمنبينهم
االستغالللتالفيتعملأنعليهابلنوي،القافطهاداال

.البيعي

جميعبينمشتركشيآيوجد.نههذاعصرنافيأ«ركقا
يعرفبهالذيءهادهاا»»ه_الخلقيالشعورهوذلكألبشر،
هوأيضأوذلكالناس،أبألعندحتىيوجدوالذيوالشر«الخير
:لنأسأحكممنهاينجوال!لتيالمأاااه(ة)أ(أطالعصمةعدم
يفرضالأنالقانونعلىيجبأنهاستنتجهذاومنعقأل.
جنسمنكانوالوكمابهمويضحيالناسمنفريقعلىالتبعية
جميعيعاملأنالقانونواجبمنعدبل.لغيرهمبالنسبةأدنى

وو



وعهمي´

والضراثبوالعقوباتالقضاء،فيالسواءعلىالناسأمناف
أمامبالمساواهيمىماوهأاالعامة،الوظايففيوالدخول

نون.الما

مجاالوأوجاالعامالرقيعننشأجديداحا«ثآهناكولكن
االقتصادياإلنتاجهوذلكالضارة،والغوارقللتبايناتفسيحأ
نتاج9امجالففيالعصرية.المجتمعاتعلىسيطرالذي

وعنايتهنا.ولةاللباهتمامجديرةثقوتظهرعالقوىتبرزدياالقتدا

األرض.عوامل:ثالثفييتلخصاإلنتاجوأسامى
ونشآوتطور،تحولمنهاكلعلىطرأوقدالعمل.الرأسمال.

حديثةومشاعرجديدةووابطاإلنتاجيةالعواملهذهمختلفعن
ذويها.بينامحاتوننالمصالحبينخالفاتأثارت

هأامنمفلنالدولة،هوبينهايقضيالذيالحكمكانأللك
هذابضروراتلتنيوحركتهاالدولةاختصاصاتتتطورأن

علىأوالتغيرات<منالمجتمععلىطرأماوتناسبهالتحكم
التحوالت.منقضايا»كبوىاعتورمااألقل

فالالخلقيالوقيمجالفيوالضغطالقهراستعمالقبلناواذا
ومنوالمماعاق.العونغيو~وساثلالصناعيالرقيمجالفينرى
الحكومةتطالبأناألسمىالفضلومنالسياسي،الفنكمال
والتضحيات.التكاليفمنيمكنمابأقلالرعيةوحريةالثروة
هيالتيبمهمتهاالقيامتستطيعأنالحكومةيلزمهذامعولكن
والنظام.األمنحفظ

الجرائمعددمنيقللأنبالوقييجعلأنهشكال

.م



كلويخصبيشجحأنكذلكالرقيعملمنوألمنونحطورتواى
وتجارة.صناعةيسمىما

أ~ذلكالحياةفيزيادةأسرا~نيةبهتوصفماوأمحسن

بواسطتهوتبرز~ياة،كأشناتعنهتتو~حقإألهوإ~الرقي

قوى~الذيالعلمعنعبارةفالرقيالبشري،النوعفضاثل
العالم<رقعةفي~يثةومجاالتءالطبيعةعالمفيمجد_ة
أقدامنا.تحتمجهولةكانتوأعماقأ

تطورايتطورالمجتمعبأنالقركالرقيلعمليةالبيانسوءومئ

علمهيالعصرصفاتزأدهنصفةنسيانهأاففيرو~نيا.
بأ~القوليصحالو~لكالرفاهة.وراءوالسعيالسعادة

قوةأشداليومهيالمعنويةفالحاجاتماديا.سيرايسيرالمجتمع
وروحأمجسماونموهاالمجتمعاتفارتقاءقبل.زيمننفوذأوأكثر

الحياة.فيبالزيا«ةيسميماعيئهو

دومي.سير»،فيوتأييدهالرقي،سبلتعبيدهيالطبيعيةا_ولةومهمة
ال.االعتبطابحمحركتهفيوطبعه

أدواتهاتتعددأنلزمالحياةازدادتكلماأنهوالخالصة
قاعدةوما.القواعدتكثرأنلومالقوىكثوتوكلما(ووودى»رم

.الدولةإالالمجتمعوأ«اة

ممه~.عثىدائبمجتمعفيالدولةعلىيطرأائزيقيالذلكوإن
عاوالوخطرآإهانةيعدماذاتهفيهيكونالواالرتقاءالتطور
شبيهتينوالحريةالدولةفليستواإلكراه«القهرأساليبيضاعف
فكالهمااآلخرهبنقصانإاليزيدأنألحدهمايمكنالبعنصرين

.ر



غيرعبارةفالحرية:لحياة.هووأحدمصدومنالغذاءيستمد
منفنرىونظامها.الحياةعدةةفهيألدولة~دللحياة.مهذبة
االوامعلىفتطاحنتينقوتينليتاوا~يةالدولةآنجليأفذا

تلكوهامعأ.بتقويتهمابينهماتوفقواسطةبينهماوأالستمرار.
ماوالخموبةالسعةفهوهنيحملهما<الذيالمجالإالالواسطة
منهما.واحدلنموكلكافيأيجعله

يزيدإنهحيثمنالسياسيبانوقيشبيهاالقتصادي!لوقيإن»»0هي
المسألةفيتبدو91ألنتيجةهذهولكنوتضخما.نموأا~ولة
الثانية.فيبدرعاأألولى

واحد.شيآكلهاوةوالالماديةوألحضارةتيأالقتصادفالوتي
اإلنسانيعنىمادوبمباألفراد.يدعلىتتكونوةاثأنمخيو
الدولةأنكماالغر«،سوىيرىيكة.الاألفكارمنألنوعبهذأ
من<لحقيستخرج!الدولةفوجلالحق.مجاكفيو~هاتنهر
عنمترفعفهوسر<اكبقيةمنلهوأالزمبهأخصر(«~أ.ه«)لخر

ومنالمجتمع.فيا~»والننائتفرقةتبثألتيألمصالحمستوى
قخلتلكنخاصة،الدولةعملهوهنلخمةأألرقيأنندركهذا
اد.األفىأثرهوهنإنمأألثروة



الثالثثالشم

«0ص.الطبيعي.واالستقاللنويالقااالضطهاديعانيالمجتمحكل
فيماالتناسقويحفظالحق،أساسعلىاألشخاصحياةويقيم

إنفاساأمختألكلههذامعيكونومعامالت،رو:بطمنبينهم
الجامدةفيهوالدوئةالقوانين»»«_)1ء(معنويةأخالقيةبقيت

~د.9وتتطور

الرقيطبامع»زإذعادة،نيكأنيمكنالماهذاولكن
التحسنمنحتمأهذاىزينشأومااإلنسانيا~وتزكيةتنمية

التشريعومعنويةالقانون.حالقيةفيالمستمر

تفوضأنهوالمدنيةعليهتنسيالذيالجوهريفالممل
منويجعلخفينأأوإثمأبراءةيعدارتكابهاكانأفعالعلىالعقاب
عادةمجردقبليعدكانما(اإلباحة)والمعصيةالتصوفسوء

غورفيإالقبلتوجدلمقاعدةالعامالقانونوتضمنو~ية.
واألمثلةبأنواعها.الواجباتمستوىمنوترمعوالوجدان،ألضمير
ذاتكلهاولكنهاوالحقير،الخطيرمنهاكثيرة،ذلككلعلى
الرقيقبيعتحريماألمثلة:تلكومنالبال.عنيعزبالمغزى

.م



وكذلكوالمدنية،الرقيأنتجهاالتياإلصالحاتأعظممنو~(8~:
الحيوانات.معاملةسو>تحويممسألة

وظيفنييادةالنالبشربينةجديلواجباتإحداثنتيجةومن
الناسعلىيفرضولكنيقترحالالواجببأنذلكالحكومة.»»0ص

السياسيالرقي~هيالخلقيالرقيفإنوهكذاضا.فى
حتمأاالجتماعيةالسلطةتقويةحيثمنقتصادي9اوالرقي
يبلغالفالقانونتتجاوزها.الحدوداالتقويةلهذهولكنولزوما.
وفرضتسجيلإلىيطمحأنللقانونليسألنهءالواجبمدى

منفعلكلعلىالالعقابحقلهإنمافالمجتمعكله.الواجب
أنللمجتمعوليسوأذى.شرافيهيكونأنبشرطالجنىهذا
ألعدوى.أوالتكرارخشيإذاإالواألذىبالشرمصابأنفسهيعتبر

بالعهرإخاللمنكلعلىالالفلسعلىيعاقبفالمجتمع
عنالناسيكر»أنلهوليسمحدودة.فسلطتهوااللتزامات،

وضفيوأداءالخيرفعلعلىالعقابووعياالرهبةطريق
يبتدىءحيثالوضعيالقانونينتهيالمجالهذاففيالفضيلة.
الذاتوحباألشرةمنيجعلالذيالساميالفطريالقانون
يفرضأنللمشرعأمكنوذااإلنماني.النوعلحفذوسيلة
أنيمكنفالواإلذايةالشرعليهاويحرماألشرةعلىالحدود
علىيعاقبوكيفللذات.ونكواناتضمةتنقلببأنيطالبها
آنفسهمليحبواوركبهمالخالقفطرهممناإلخالصعدم

هؤالءمعيملكالالفضيلةفواجبسواهم؟منعلىويفضلوها
فيأواستقباالحااللثواباألجرواغير)5هأ)»ه(»»هسالحاالخلق

يظهروقدتنازع،~أكيدةالقواعدهذهإناآلخرة.فيأوالدنيا«»ص:

»ه



توسيعترومأنالحكومةشأنمناأليالنفوذبقوةتحدأنهامنها
وغيوهاالمبادىءهذهولكنالمعنويات.موضوعفيداثرته

والواقح.الحقيقة

شعورهيتضاعفالالمدنيةسلمفييرتقيمجتمحفكل
.شياهمنوينقبضينفعلفهوحساساته.كذلكتعظمبلفحسب

تكاثرسببهوهذاوالمخزيات.المنكراتدز~القبلكانت
الزجرية.والضوابطالجناحيةالقوانين

للتراضيقابلةومسألةخسارةمجردالنفسقتلكانوقدما

.ماالمألوفة.القواعدحسبالقتيلوذويالقاتلبينوالغفران

تطور~ىعلىيوقفناوهذاإجواها.يعدحمارفإعناتاليوم

تقوىوهكذاالكمال.فيواالرتقاءللتحسنوقابليتهاالقوانين

ضميرهمنتنتقلثماإلنسانضميرفيالعدالةفكرةوتعظم
شأنا.وأعظمقوةأشدقوانينإلىاألزكى

««0صعليهاوتفرضالتهماتتكثر.نالمدنيةاثرمنكانوإذا
وفيقةالعقوباتهذهتجعلأنأيضأالمدنيةشأنفمنالعقوبات،

مابقدوواالشقياءزالمجرمبعلىالشفقةمنلهايكونوأنلينة،

واألذى.الشرعلىواالحتمالالصبرقلةمنلهايكون

درجةبالمجتمعالمدنيةتبلغ.نفيأحديطمحأنينبغيوال
يحلاليومفهذازهيدها.أوالجرائمعديممعهايصبحواقية
((~:تعدفإنهاالقديمةالجرائمعددمنتقللالمدنيةكانتفإذاا.أبه

علىالضمائرعامةيطبعكمافالوقىجديدة.لجراثمالمادة

درجةإلىالممتازةالضمائرالوقتنفسفييرفعاألولىالفضيلة

_م



.وأحرصأحذووقانون<أمتعوواجب،أسمىبمعنويةفيهاتؤخذ
.واألحكاموالحدودحاتالجنامنجديدةطائفةإلىيؤديماوهو

.ودوجاتأنواعوالواجب»5~:

وا~كذلكوهناك.جنسهبنينحواإلنسانواجبفهناك

.األفرادنحوالدولة

فعلوهوإيجابيواماالشر.فعلعدموهوسلبيإماوالواجب
وواجبالعدلبواجب)8().««كانتسماهماوقدالخير.

ينموالدولةوواجب.اختياريوالثانيإجباريفاألول.الفضيلة

.األفرادواجبويزدهريعظممابقدوويزكو

بماالدولةتؤديهالعدلفواجبمعأ.بالواجبينالدولةوتناط
خدامهاونحواألجانبنحوالجديدةااللتزاماتمنلهايصبح»«ص:

فييتجلىالفضيلةوواجبأنفسهم.ضحاياهاوحتىوداثنيها
الرقيومعالبشريةالطبيعةمعيتنوعالذيالعامالصالحخدمة
يتألفالتيالطبقاتباختالفويختلفالدولة،عليهتقدرالذي
قائمةمجردأوبرنامجتخطيطهنانورموالالمجتمع.منها

سلمفيصاعدةحضارةفيالدولةكاهلعلىالملقاةللواجبات8(~:
األممحقعلمهوالذيالسياسيالعلمإنواالرتقاء.التقدم
واجباتعلمهوكماالحكوماتعلىاألفرادوحقنفسها،على

الجديدالطورذلكلوالفاقعمأيكونقدالمجتن،نحوالدولةدد~:
واألفكاو.العقولفيهدخلتالذي

ألرقيجميعيشلالالعامةالسعادةتقدمأنوالخالصة
العاملالجزءذلكحتىوالالمجتمع،يدركهالذيالمعنوي

~م



العملبعدالعامبالنفعالقياموهوا~ولة،»اجباتمنأإليجابي
الضرر.جماحوكبحالشرقمحعلى

5ءص:وبسطةطوآلتزدادالمعنويةالذروةهذهإلىتصعدإذوالدولة

البارزةمنزلتهوللرقيوالتنظيمية.والجباثيةاإلداريةالحيثياتمن

الرقيألنالجنائية.القوانينأوا~نيةالقوانينفيسواء

وشأنها.قوتهافيويزيدالقوانينهذهجميعيعمالمعنوي



الخامسالفصل

عاذمذاعنراضا

واماالنظريةصورتهافيإماعوضهاأسلفناالتياألفكارإن
تارةتعتمدكذلكفهينوعها<مناعتراضاتتثيربالتاريخمدعمة
تصويرويمكنالمبادىء.باسمتنقأخرىوتارةالوقائععلى
:يليكمااالعتراضاتتلك

سلبيفعملهاالرقي،سيرفيمباشرةتشاركأنللدولةليى_(
يقتصرواجبهافإنوعليهالمجال.هذافيلهادخلوالمرف
الحقوق~.وحفظالشرمنععلى

الرقيعاملنفسهامنتجعلأنإلىبالحاجةالدولةتشعر_ال2
فغريق:وأيانهناالفرديةوألنصارمئلقأ.هذافيلهاحقوال

أشدفيبنفسهقصيرهيسيرمعمىلغزالمدنيةأنإلىيذهب
عملهويعملوالجما~~الجماعاتمناألغواروأبعدالمجامل

أنغيرومنالخارجية<المؤثراتعنبعيداالغاباتهذهفي
مصير.والكنهلهيعرف

العاليةالبقاتصنيعهيإنماالمد،يةإنيقولآخر_وفريق3

إنمافالدولةالقوة،أيالدولةعملعنأحيانأالرقيمدرإن_4
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للعملسبدءأمنهتستمدوالللعمل،فرصة0مجرمجالهفيتجد
تناسبها.وبسطةجديدةاختصاصاتمنهتستفيدوالالدائم.

0«ومى.فيارتقواكلماالحكومةإلىبالحاجةالبشرشعوره_يقل
للوقيالطبيعياألريقتضيهماوهذاوأحوالهم،مداركهم
لألعمالبماالناموسهذاحسبمكانكلفييشهدوالتاريخ
المتزايدة.ة0السيامنا~ةالفردية

االعتراضات.هذهمناقشةيليوفيما



األولالشم

غير.الالنظامحفظالدولةأمماس_.إنما

الدولةسيرتخصالتياآلراءمنمحرضناهلماإنكاوأشدهذا
متوازيا.سيواوالرقي

فيوتترعرعتنموأنللدولة~يكنالأنهالبينالواضحمن
واقتصرتبأمرهاالهتمامحقعنحتىتجودتإنالرقيهةخل
أخرىوجهةإليتصرفهاوالنطاقالحاردفيقةاختصاصاتعلى

وسعها.كاملفيهاوتستنفل
الفرديةأنصارينكرأنالدولةلشخصالكبيرةالمحشوةومن
لهذاوأنهغير،الأفرادمومجموعإنماالمجتمعأنإلىذاهبين
التيتفوقحقوقالمجموعهذافيتوجدأنيمكنالالسبب
يستعملواأنلألفرادليسوحيثمنها.المؤئفالعناصرفيتوجد
كذلكفليسأنفسهمعنالمشروعالدفاعحالةفيإالالقوة

غيرواحل)شيآكلها(إذالدولةأوالمجتمعأواألفرادلمجموع
كلهوالقمعفهذاواالختالس،الشدةقمعهوواحدحق

المشروع.فاعاللباسمالعامةالقوةاستعمال

وصورها.مظاهرهاجميعفيالفرديةأنصارنظريةهيهذه

~~



سبيلفيمسخرةقوةفهيقائمأ.الدولةمنيبقىماهذامنونرى
التقدموهيالرقي،إلىبالنسبةشيآالوهيوالنظام<األمن
تمت~التيالعامالصالحومساثلاألخالققضاياإلىبالنسبة
الالمذهبوهذاو.ملها.المجتمعاتسلمإلىصلة)يةماديا
ثيزهالذيمبدثهفيزائففهوأصال.وتأييدهنصرهإلىسبيل
كله.الشرمنه

الأفرادمجموععنعبارةالمجتمعإنيقالأنبصحيحفليس
شذاذإليهيأويخانعلىإالينطبقالالمعنىهذاإنغير.
المجتمع.حقيقةمنشيئايفيدوال0وهوبوهطكلمناآلفاق
اإلحساساتأياجها<ومنالجماعةروحهذافيفأين

ببعض«بعضهممرتبطيناألشخاصتجعلالتيوالضرورات
ولوازمها.روعتهافيباألسرةشبيهفالمجتمع

ويمتازيفوقهافهوالجماعة.مجردفيليسسرالمجتمعفي
»ء»0مىوالتوافقألرابطةهوذلكوالعد«.االجتماعمن.كثربشيآعنها

والوحدة.

ومجردلهحقيقةاللفظمجر«المجتمعأنالفرديونيزعم
هوحقايوجدفالذيمسمى.لغيرواسمالفكر،يتخيلهاصورة
أكثر.وال.قلالالغرد

يسموكلهوإذاألفراد،غيرفالمجتمععظيم.خنظأاوهه
عناصر»منأرقىومجموعاثس،والتوباللحمةأجراثهعلى

صرحا.شرالموادمنركامهووبعبارةوالغاية.بالتناسق

األسرة،عليهمانسقعلىالبشربينتربطجامعةالمجتمع

)8



االنضماممجردعنممتازةالمؤلفةالرابطةالجامعةوهذه
وااللتثام.

نعلنأنلناجازاألفرادمنمجموعغيرالمجتمعإنوحيث
ألنوذلكءالفرديونلهينسبهاالتيغيرحقوقالهأننهاثيآ:

يوجدالالتيوالبيئةاإلنسانلحياةالضروريموالوسطالمجتمع
بشر.خارجها

بنيعنعزلةفيفنفردآالمجتمعأليعيشخلقإنمافاإلنان16(~:
لزمواذاللمجتمع.الزمهوكمالهضروريفالمنجتمعنوعه.

بهالخاصةالحقوقذاتهاللزومهذامناستمدلإلنانالمجتمع
بنمو»تتعلقوالتيبقاشهحفظإلىترجعالتيالحقوقجمعأي

داذ»هاده.

البقاءحفظهوواحدءشيعلىالمجتمعسلطةقصرأما
المجتمعخيرموكلاألمنيكونأنيعقلالإذواستبداد،فحجو

شأنهاالمعنويةوالحياةوالعلومللثورةأليسراألوحا.وهومالحه
يمكنالتيوحدهاهيالمشروعالدفاعمسألةإنحقآوقيمتها؟

لماذاولكنالقوة.ويستعملوابالقوةيتسلحواأنلألفرادفيها«»»مى.
المجتمعاختلفومهمالألفراد؟مثيآلهذافيالمجتمعنجعل
تعملأداةمنلهمناصفاللإلنسانيةضرورياوكاناألفرادعن

والسعادةالعاماألمنتهمالتيوالسلطالحقوقوتستعملباسمه
األمنحفظحيثبهاالمنوطالدولةوظيفهووهذاالعامة.
معأ.العامالصالحوخدمة

القوةهيإنماالدولةأنالمتقدمبياننامنيفهمأنينبغيوال0««~.



معنويةحياةتحىالفالمجتمعاتالخلقي.للقانونالممارسة
فاستقاللمنافعها.وازدهاربقائهالحفظتعملأنلهابلوكفى.
وتخيرقواهاالطبيعةعلىوالتغلباإلنتاجية،قواهاوتنميةاألمة،
0»«ص.وهذهنفه،ببقائهابلالمجتمعات،بعادةترتبطمسائلكلها

إلىوتندالخلقيبالقانونتعالجالتيفي~رجالالمسائل
لهذهالمد~ةهيوالدولةعامة،مصالحفهذهالفرد.عمل

بحراسةتتعهدالتيالدولةعنللمجتمعغنىوالالمصالح
العام.الصالحخدمةوبلزومالخلقيالقانون

ئلقانونخاضعةالعامةوالمصالحالخاصةالمصالحمنوكل
»«ءص:يسقواانوالمجتمعاتفلألفرادالمطاع.فونظامهاالذيالخلقي
»«»ص.قيودهوضمنالقانونهذاحدودفيولكنوخيرهم،سالمتهمفي

منببعضالفرديطالبأنللمجتمعيجوزآنهشكالوشروطه.
كلهاويضمنهاالخلقيالقانونجميعهايصونهاالتيوحقوقه.مواله
ويقومالالزمةالضرائبللمجتمعيؤديفالفردالناس.عدوانمن

لحياةضروريهذاكلوالحرب.السلمفيالعسكريةبالخدمة
مطلقايجوزالولكنحوزته.وحمايةشؤونهوتدبيرالمجتمع
جأل.والكألالحقوقهمنحقأيالفرديسلبأنللمجتمع
المجتمعكانإن.نههذاوبيانوالثروة.والحياةالحريةوحقوقه:

العنصرهوفاإلنساناإلنسان،لحياةالضروريالوسطهو
بحفظملزمفالمجتمعالمجتمع.عليهيقومالذياألساسي
نفسهعلىوجنىبظلفهحتفهفيسعىواالومعنويأماديأعنصره

هوآساسهالذيبالفردللمجتمعفالتضحيةواالنقراض.باالنحالل
أنيمكنهاالفالدولةبمكان.التناقضمنتكونإنماوقيمته

._



منالظروفحسبوذلكحقوقهممنبجزءإالالرعيةتطالب((ة~:
اليسيرةتكونللمجموع0الفريؤذيهاالتيفالتضحيةوشدة.رخاء

آ0محدوأجلهاويكونوالضراء.السراهفيوتختلفعسيرة.
مثآل.الحربزمنفيتقيدالتيالصحافةكحرية

مجبرةولةاكفإنالطارئةواألزماتالظروفكانتمهماولكن
لموقانوناتخلقهالمكاشناتأيواألخال~اإلنسانيةاحترامعلى
مؤقتةسيطرةكلتقيدالتيالحدودهيوهذهبسنه.تقم

تلبأنللدولةكانوانوالحوادث.الظروفرهاس(دكتاتورية)
الوسيلةذلكفيتلكأنمنبدفالوحريتهمحياتهمالناس~«اص:

القانونية.

السالمةالقانونيةللشروطمخالفاتصوفأالدولةتصرفتفإذا
تقترففإنهاثروتهمأوحريتهمأوالناسبحياةظلمافاستبدت
الفردأنهوإجراماالتصرفهذافيأنعلىوالدليل.كبيراجرما
جوهر»عنيتجزأالجزءألنهاحقوقهعنالتجردلهيسرغالنفسه
التعاملاإلنسانعلىيحرمالصحيحالمدنيفالقانونوكيانه.
وحقوالحياةالنفسيوالشرفكالحريةالفردية،حقوقهببعض

يمنعهمماألناستتلب~نللدولةإذايجوزفكيفالميراث.
بالسلبترتكبأنيمكنهاوكيفعنه،التخليمنالقانون

تبيحه9وعليهمتحظرهالذيالعدوانذلكوالحرمانواالستعباد««»مى.

.نفسهم؟معلهم

القانوذوهيشي>كلنوةالدولةمملحةإذتاثل:يقلوال
للدينمخالفةقاعدة0نهذالوسيلة.تبورالغايةأذوالاألعلى،



سبحانهبهيختصماوتختلساثهشريعةتنقضهيإذوالعقل،
بالغيب.العلممن

السالمةمنهاستنبعث~يمتكإناإلنسانأيهالكقالفمن
وعواقبنتائجإنالدين؟ووحدةالوطن،واستقاللالعامة«
يدركهالسرهيإذوعلمك«عقلكتتجاوزالأمووأفعالك
جنايةالقتلأنهوواحدشيآغيرتعلمفالأنتأمامخيراثه.
تتخذهأنيجبويقيناحقآلكالذيالعلموهذاجناية،والسلب
لسيرتك.ونظاهاقاعدة

ذريعةبأيةتتذرعأنبحاليمكنهافالالدولةأمرمنكانومهما
الذيالمعنويالقانونحرمةالنتهاكوسيلةبأيةتتوسلأنوال

هذاففيمطلقا.تاماتحكماوالمجتمعاتأداألفىفييتحكم
يعلىواليعلوالخلقيوالقانونمواه،فيالوألسيادةألسيطرة
عليه.



النانيالفمم

الجماهير.فىنفسهملعاىمنالرقي~يحاث2
فالمجتمععامة:بصفةالرقيعليهيسرالذيالمنهجرأيناقد

فيأثرذلكمنيحدثأندونخطوةالرقيسبيلفييخطوال»56مر:
للسلطةأيضاذلكيتفجرمنأندونوالالعامة،واألموالالقوانين
هناكولكنواالختصاصات.عمال9امنجديدينبوعالعامة

طوعاالنفوسفييقعفطريأمرالرقيأنإلىتأهبنظرية
فيبنفسهويسيرينضجوأنهوالنشوء«األصلمغفلوأنهواختيارا<

فالرقيالمجتمع.بقيةإلىمنهايصعدثمالجماهيرأغوارأبعد
إلىيحتاجوالالحكومةبعونإذآيأبهالالنظريةتلكحسبءه»ص:

كافة.الناسعلىأمرهويفرضويذيعينبثقأنأجلمنعملها

منبالعطفوتفوزوهناكهناأناسبهايأخذالتيالنظريةهز»
أنشأنهامننظريةهيإنماوتعارضا،وتمايزاتفاوتاالعقولأشد
الرقيينبعثأنيعقلكيفإذتضليال.واإلدراكالعقلتضلل
مناإلنسانيةوالمعارفالمداركفيوارتقاءنموهوالذي

وساثلعلىدومااسباالنكرعليهامقضىوعقولمخلوقات
الهمةوضعفالفكروببالدةبلالبحظ،وسوءوبالحرمانالعيش



اليدوية.الصناثحيزاولفيمنالشأنهوكما

منوتطبيقهبابتكار،الخلقيالقانونارتقاءتصوريمكنوكيف
والبشيآاالهتماميستفزهاالتكادعقيمةجامدةجماهيرنله

القانون؟ذلكقوا~ألبسطاإلدراكتستطع

األلغازقبيلمنويعداالحتمالحيزيتجاوزهذاإن

والمقاصدالنزعاتفيسواءغيرالبشرأنالحقيقةوالمعحيات.
فريقاأنطبعأاالختالفهذاونتيجةوالمدارك.الكفاءاتفيوال

الحقائقتصورإلىالنامىأسبقوفضيلتهمبعبقريتهميكونونمنهم
الممتازوناألفرادوهؤالء.الرقيمنهايتكرنالتيوالمشاعو

واماملوكا،أودولةرجاليكونونإماعقولهمواستنارةبمواهبهم
الرياسةومقاليدألحكمصفاتعنعارينأشخاصمجرديكونون

عنوامكنائكلعنالرقييصدرالالحالتينكلتاوفيالسياسية.
فمنهأاومحاد،األفىمنولكنألدهماءمنينبعثوالالبعض

187~:ماعلىيتفلبلكيبأموهوتضطلحالدولةتتوالهأنلهالضوووي
واالنشقاق.التأخرعناصرمنالجماهيرفي

سياسينظامكلفيالرقيشأنمن.نهذاإلىولنضف
أنوالرياسةالحكممناصبويقلدهمالبارزيناألفرا«ينتخب

يصبحوأنواستثماره،تسييرهعلىوتدأبمنهاجاالسلطةتتخذه

الطبيعيةالمجتمعحالةالعامةاألخالقفيالقوانينتأثيرمعه

مام.6اإلىتقدمهفيالحقوالمبد.

مجالفيخصوصاالغالبفييصدرالرقيإنيقالوقد
فرفآ.بثورتهاويفرضالجماهيرعنالسياسة



أنعلىتقدرالوشأنهاتركتإنفالجماهيربخالف.والراتع
التيالعاقلةالقوىوتيادقبعوذهذاإلىتتوهلوانمالفسهاتأر
عنعاجزةليتإذأفالجماهيرللمجتمع،الرأسبمابةهي

االنقالبعنأيضأعاجزةهيبلنحب،لعكومةبااالفطالع
نيالشبربحهمانكلوالفوز.والعلوماألخالقنيوالورق
يكوذأذوبدوزالخامةبوساثلهبهيفزلمعصورهمنعصو
العاملة.المفكرةالفةمنإليهموقأ

نيوحدهاتكفيالأموونفهوالعددوالحق،السقا><إذ
الذيالعقلمنبدالبلاالجتماعية،ت9الحاآفدإمالح
المياداتمنباالهذامنوأكواألنظمة،ويؤمسالمنهاجيخط

منوحدهاتطاعالتيالتكوينالتامةالقديمة)5م«أ«ة(دة)أ»ه
الظامروعمنإليهيحتاجبمامروعكلتزو«والتياالس

).9أ(ءأءاءدد«ةالطبيعيوالترتيب

والمدبر،المفكرالعقلعنوالحقللقوةغنىالأنهوألخالفة«ء»مى.
لهايتاح7والجما~عملمنالسياميالرتييكوذالبهذا
طيعيةبعفةاإلنسانياذالوجدزكاءبمجردالمعويالرتي
ممتازة.



الثالثالشم

العالية.العلقاتميعمن.الرتي3
«»«هر:أذهذامنيلزمفالالجماهيرميعمنليىالرتيكاذإذا
إماليىالوجودنيشيآنكلالحكومات.ميعمنيكوذ
عمياى.توةوامارسميةتوةإماأيقائمة.والياتواماشعب،
الفكر،واستقاللالرأي،بقوةممتازةعلقاتبوجوداعترفانقد

ومطالبلتظلماتوأزرهاعونهاعنغنىالالعقلواستارة
توجدإنهالعلقات؟تلكبينألرتييتكوذأالالمضطهد.الشعب
العام.والرأيوالدينوالشرف<واألخالق،كالعوائدتكرالتوى
حياتهيكوذماأيالعير،وحانز«المجتمعغذاءهذانيأليى

األمام؟إلىوالتقامالسيرعلىلطبعهويكفيالمعوية

بفوزالوقتنفينيأقراآلراءبلطةاإلناذاعترف.متى
هز«غيرنياألنكارتشأأذيمكنوهلالرفيعة.العلقات
لمإذعليهمايغاروأينوالحرية،بالعلميهتمأينإذالطبقات؟

نعتبرالإناوروائعها؟الحياةكوزمنغيرهماتتوفرحيثيكن
ء»»~:أذفحبنعتقدولكاالدائمالضروريالدولةابتكارمنالرتي
الالعامالرأيتوةوأذالدولة،يدعلىإالاؤهإجريمكنالالرتي

وو



الرقيوأنالعامة،السلطةعنالمجالهذافياالستغناىيمكنها
يصيرولكنهخاصةودعوةنظريةمجردباءبادىءيكونأنيمكن
أوالمصالحعلىيتغلبولهأاالدولةقضايامنالنهايةفي

العادية.المتأخرةالنزعات

ليسوحد»الحق~نالللحق،الزمةالقوةأنهذاومعنى
بالعدلخبيروجدانعنعبارةفقطليساإلنسانألنولكنبقوة،

التمردعلىوقادرةلنفسهامالكةقوةذلكمعهوبلوالحق،
والقبول.بالرضىمنهاالحقيقةتفزلمإنوالعصيان

ولكنهالكمالمدارجفيلالرتقاءذاتهحدفيقابلاإلنسانإن
هز»وضمنوترقيته.تربيتهوساثلمنالقوةيجعلماوهذاحر<
العاموالرأيالحقتزودالتيبالحكومةمنوطآالرقييكونالداثرة
التيالسائدةالعصاباتأوالجماعاتإلخضاعالمطلوبةبالقوة
ارتقاء.كلوتناوى،إمالحكلتآبى

الرقي،مجالفيتصرفسوءكلتالفيالدولةمهمةفمن
العونمنيلزمهماوبألطريقهفييقفعارضكلوتحطيم»»»ص:

والتنشيط.

يكوذمابأذذلكمعوية.قوةبعفهايينالقواقوةإذ»ءد~.
التيالطاعةمعظعهيشأماهوواالعتبارالتقديرمنللمشرع
ارمعالحكومةتيسة.مظمتفكلواالس.لدىالقوانينبهاتظر
تفرمه.الذيالقانونفملنبتهاعلى

الحرالشعبلقوأينخامةيكوذإنماالمعويالفوزأذوبما
نخةعنمادروعملالعاوالشعورعنفالحقالذألنهاوذلك

0~



التيالطيعيةالحالةهيهذاعصرنانيالحريةأذوبمااألمة.
إليه،االرتقاءفيتسعىالذيوالمطمحسبيلهانيالشعوبتعمل
بينالقوانيننفوذازديادنياالريابإلىقطسبيلفال

الحدية.المجتمعات

_»ص:والوطنوالحريةكالعلمبأشياءالعالم)تيأنالمدنيةشآنمن
منفيهماتقتسماإلنانصدرلهاينشرحإذأشياءوهيوالعزة.
حرمةمناإلنسانيالفكرفيبماحظهاتأخذكماوايمانعقيدة
وإجالل



الرابعالفسح

شيثآ.الدولةبسطةفيالرقيمدين~ال4

سلبيابصفتهالدولةوظيفالىينظرونالقولبهذااالخزينإن
الالرقيأعمالمنعمألولوأدتالدولةأنيزعمونفهم.وكفى
كانتكماتبقىبلالحقا«والسابقاالجديدةقوىأيةتكتسب
نقصان.والزيادةبالقبل

ممتازين:فنربينالرقيبكونالرأيهذاعلىويعترض
هوماإنشاءواآلخرمضر،فاسلهولمامنعأوهدمآحدهما
وظيفومثلهوايجابي.سلبيصنفانفالرقيوبعبارةوصالح.خير

وأماالدولةيديبينالتيبالقوةنجنالسلبيفالرقيالدولة.
تعىجديدةقوةبواسطةإالإنجازهإلىسبيلفالاإليجابي
للدولة.

للعافيإنوحيثوالتحطيم.الهدمبمجردالرقيينشأوقلما
القديمالعنصر«زبينتوافقأأاثمايكونيكادفالرقيحقوقا

الوقيكانولووالعقل.الموروثةالعادةمنيجاومنوالحديث
الحاضر.العصرفيلإلنسانيةأ~بقيلماصوفأوتقويضاهدما



لهخلفهمالترقيةيعملعصرفكلإقبارا.الماضييقبروال
السابق.العاصر

0»»ص.الجديدونبةرقي،لكلاألولىاألساسيةالمادةهوفالماضي
مهماولكنالشعوب«باختالفتختلفاإلنسانيالرقيسيرفي

الماضيتبطلأنلهافليسالمجتمعات<فيالتجديدقوةبلغت
أثره.وتعفي

المكانذلكيشغلالوالتخريبالهددمعملأنوالخالفة
كليدومالأنهشكال.الرقيوساثلبينبعضهميظنهالذي
يتبدلشيآفكلشيء.كلكذلكيضمحلالولكنشيآ

اختصاصاتهابعضتخسروالتطورالتبدلهذافيوالدولةويتطور.
جديدةاختصاصاتتكسبلكنهاالمنقرضةاألشياءباضمحالل

المنشثآتمنالرقيبهيأتيبماوذلكاألولى<تفوقربما
والمشارو.



ىومس.

الخامسالنسم

الدولة.و~بيهمقلالمدنيةفيالبثرارتقىه.كلما

كتابه:نيوردماوخالمةكيزو.م.هوالرأي1هذماحب
قلتالكمالسلمنياإلناذارتقىكلماالحدية:المدنيةتاريخ
قائممجتمعبالتدريجمحلهاوحلالحكومة.لىالمجتمعحاجة
واإلرادةالبريللعقلالمردالموملىإالمعتمدغيربذاته
نية.اإلنا

يدأببمايهاويتقرالمجتمعأععاوييتوغلالرتيإذ
العامة.والممالحللظماإلنشاءمنعليه

كانماوتبرزمستترأ<خفياكانعماتكشفمدنيةوكي
متوهمأ.كانماوتحققمنقبضأ،

العمرانيةالمنشثآتبكثرةموطنفيالمانيةازدادتوكلما
ا~~»وظاشفنسبتهاعلىاتسعتالعامةالمصالحوتعدد
كلفيالحكومةشأنيعظمأنوالشقاءالخسارةمنوليست
وكرامتهالفردفعظمةواإلمالح.الرقيسبيلفيساثرمجتمع

وحدودبحواجزيصطدمفهوالقط،ذلكمنتتأتىالالشخصية



العالمأنوالواقعجديدة.مجاالتفييدخلحيثإالجديدة
الغابر.فيعليهكانمماحكومةأكثرالمدنيةبسببغداقداليوم

اعتنىالتيالساميةالحياةإلىبالنسبةحكومةأقلهذامعوهو

بها.

اتسعتقداإل~نسرانحياةولكنالدولة.يدوثقلتامتدتلقد
ءه«ص:الضخمةالحياةهذهوفيللنظام.بالقوةأحستأكثرهماوعظمت
السعةمنعليهأمبحعمابالرغمالحكومةمكانفمؤلالممتدة

علىطرأتالتيالجديدةاألحداثبأنذلكوالضخامة.
منفيهأثارتمماأكثرالحياةمنتمليهأسبغتقدالمجتمع
الحكم.دواعي

وأنمحيحا.كيزوم.كتبهماأعتباريمكنالمناسبةوبهذه
معتبطلالالمدنيةوتقدمالدولةنموبينقررناهاالتيالصلة
الرقي.بسيرتتعددالحكمقضاياأنالمثبتالصدقفمنذلك.
مببان:ولهذا

بإحاللوالتعجيلالخاصةالسلطإبطالالمدنيةعملمنأوآل:
محلها.العامةالسلطة

هذهإنحيثولكنالرقي.تأثيرتحتاألحداثتكثرثانيأ:
إليه،تنتهيحدآتقتضيفهيبشريةوعالقاتأعمالاألحداث

تدلالتيهيوالدولةإنسان.كليملكهالذيالحقحدوهو
وتفرضه.الحدهذاعلى

وأصلحأحسنالوقيبفضلالبشريصبحأاليقول:قائلورب
أحد.فيهيمارىالصحيحهذاقبل؟كانوامما

ر~



فهلكانوا،مماأرقىالبشرأصبحإنأيضا:مائليسألوقد
طورفيكانتكماالرقيطورفيالحكمإلىحاجتهمتبقى

الهمجية؟.

يقتصرالالرقيألنسواء،ذلكفيحاجاتهمإنالجواب:
تكثرحيثحولهالذيالمحيطإلىيتعداهبلوحدهاإلنسانعلى
الضالل.وبواعثالشردواعي

القرونفيأخيهمنمعنويأأرقىاليومإنسانأنشكال
ذلكومثليتجاوزها.الحدوداالرقيلهذاأنغيرالوسطى.
والتهايب،التربيةقوةهيتلكالفرد،إصالحتتولىالتيالقوة
والمثال.القاعدةتأثيرأيوالعاداتالقوانيننفوذبهذاونعني

األشرةعلىمفطورةتظلالتياإلنسانيةالطبيعةتحولالفالتوبية
غريزةاألشرةألندائمآءنهاشهذايكون.نويجبءالذاتوحب
الفردبقاءلحفظالبشريةالنفسفياثهركبهاغواثزمجموعأو

أخرتواذالإلنسان.الباطنيالرقيحدينتهيهنافإلىوالنوع.
كلهللقانونيمكنفالالخلقيللقانونجديدةتطبيقاتسيرتهفي
إخالصايصيرحتىكلهويحولهاإلنسانجوهريمازج.ن

وتضحية.

وهوقبل<كانمماعقالأكثرالمعاوفأكثراليوماإلنسانإن
ففيمهارة:وأعظمقوةبأشدوليسجهازأوأجودسالحاأكثر
ولكنهومكتسبةملقنةسيرةاليوميسيروالمعنوياتاألخالقمجال
تزدادالمكتسبةاألشياءأنذلكالفضيلة.علىمقدواتهتعظملم

سابقا.كانتكماتبقىالطبيعيةالمواهبلكنالبشربينداثمآ



نية<اإلناألطبيعةفيالدائمساسافهياألشرةإنوحيث
والمفاجأة»التجددباستمراريقضيالمجتمعاتناموسإنوحيث

ترشدهالطارىءشيآكلفياإلنسانيحكمأنالضروريفمن
«وافحتتقاذفهوشأنهتتركهبلالسالفة،العصور.حكاممجالهفي

الغريزة.وبوامحثالفطرة

أنمن«والخطوة،خطوةالجديديسايرأنمنللنظامبدفال

المجتمع.سيرانبثاقالدولةنمويالشم



ألسادسألفصل

استتتاءات

ذ.د0فم0
ودنعر>حعومه

الدولة))4(ءأ)«)«ءيتربالذيالمبدأعنتحدثناطالماده«ص:
اذ.الشومنالمبدألهذاعماالتحدثإلىاألنوننزع.والرقي

التطورمهعفيساثرمجتمعحياةفيالحكومةتغلغلتمهما
دبالفخاصأحقآيبقىونماقط<يحكمالشيآفهناكواالرتقاء
الفكر.هوذلكسوا»«دون

أنأماويضبط؟الفكريحكمشيآأيباممبربكقلإذ
اإلنسانيةالعالقاتوفيالماديةاألحداثفيالدولةتتدخل

منتكتسبفالدولةمنه.بدالفذلكعنهاالناتجةوالخالفات
فيمنهاويتفادتتجلىأنيجبإيمائية~يريةصفةالمدنية
وشأنهمتركواإنوالبشرغيره.فياثرهاانعدموإالالمجالهزأ

ولكن.والفوضىالفتنةبينهموقامتوانوالعهبالظلمتعاملوا
كماوالكتابةالقولبحريةالتأزييستيعونالإنهمحيث

األفكارعالمفيالدولةتدخلفإنالعملبحريةذلكيستطيعون
وليسأد_)«().ه(هالعارانمنونوعاجائرأ«تصرفأيكونإنما

إنفهيوتضر.تؤذيأنشأنهامنيكونالالفكرةأنهذامعنىه»ء~<



أنعليقادرةأنهاغيرءوشدةعنفوسيلةذاتها~فيتكنلم
يطالبالولهذايحمد.واليجعلالماإلىفتؤديمعنفةتكون
لهايطالبولكنو_))اأ.ف(شهوالعقابالزجرمنباإلعفاءلها

للمؤاخذةأساءتإنروتتعرفتفعلعماتسألالتيبالحرية
والعقاب.

اإلنسانعلىاإلنسانلسيطرةحدآيضعإنهحيثمنوالوقي
بماهنانذكرأنويكفياألفكار.وتحريرالعقولإعتاقيقتضي
فيالطوائفتبطلبمقتضاهاالتياط_ءه)ه(دءاطأشباهكلهتفيده
الشبهذلكعلىفبناءواإلصالح.التطورعلىأاثبمجتمعكل

أشباههوالوجومالصمتعلىيقهر.نلإلنسانيحق~المعنوي
جميعإذصاغرين،أذلةويتعبدهميكبتهم.نوالجنسهبنيمن

سواء.واالنطالقالتفتقحقفيالعقول

القدرةمنمثاآللهاتتخذأنالبشريةالسلطعلىليجبوإنه
أنيتطيعومداركقوىفيهوركبتاإلنسانبرأتالتيالربانية
سوءعلىبمحاسبتهيكتفياثهولكنسيئاتصرفافيهايتصرف
دزحكمة.شدأنهاالبشريةالسلطتظنلمفإذاهذا.تصرفه
يتحتمفإنهوميزاتهاصفاتهامنشيئاتتخذولمالعاليةالحكمة
الماوهذاطليقا.حرآاثهخلقهالذيللفكرالحريةتدعأنعليها
ينتزعالأنهكماحقوقهامنحقأيمناإلنسانيةالعدالةيجرد
اإلآلهية.العدالةحقوقمنشيثآ

~يتهعلىالحججوأتامبالبراهين.دلىتدالفكرنإذوزيادة
العقيدةمجالنيكاذالفكربهظفرقتا~وأول.ألعالمةالوديعة

وم



منوتخلصالخرافاتجمودمنتحررعندماوذلكواإليمان،
واألباطيل.األوهامسيطرة

ءالطريقلهاوخطتالعقوا~،شرطةالدولةاستغلتماواذااأ(~:
مساثلتباشركماالفكروعاملتوالحدود،القيودلهاوأقا~
والمعاملوالمعادن،والربا،ءالقضائيةوالمسطرةالعامة،ا~ف
فإنماالعاقبة.وخيمةوبيكةهويةفيبذلكتسقطفإنهاالوبيئة<
اإلنسانإنيقالأنيمكنوالعقله.وقيمتهبفكرهاإلنسانقوام

كالتيأعمالهبعضعلىوالنظاما~منيطرأبماينعدم«»«<ص.
الذيالنكرهذاللنظام،فكرهإخضاعولكنآنفا.استعرضناها
منهايستمدالتياألشياءمنومنعهحياته،ومبدأأعمالهمومصدر
إلىاليدملإلىيؤديهذافكلوالسياسة،كالدينعظمته
يبقيالمحقاومحقهبهواالستبدادعليهوالتسلطبأكملهاإلنسان
يذر.وال

أوعدتمنسيانسياأصبحتأمةبقاياعلىوهناكهنانعثرفإنا
الذيالفكر،استعبادإالهذاسببوماوالشعوب.األقوامغبرفي
اإليطاليةالجزيرةأرضفيفعلوكذلكوأنقاضا،خراباروعةمأل

المشرق.وجميع

سبيلفيوتنظيمهاضبطهايمكنكثيرةأشياءفهناكوذآ
التجاري<والتبا«لاالقتصادي،اإلنتاجذلكمثالالرقي،مصلحة

أنفيرياالفكرأماالخ.العامالنقلووساثلالمالية،والمصارف
طليقأ.حرايحى

قدالمقرر؟المبدأهذاإليهينتهيالذيالحدهوماولكن

00)



يتجزأالواحدشيآوالفكرا~نسانإذونعينه،نحدهأنيحسن
بصلةفكرهإلىيمتالمااإلنسانأعمالفيوليسيتميز«وال

الضبطعنبالخروججاييأنه.هأاأجلمن~والءوسبب
.النظاممنواالنفالت

الماأهوحرا؟يكونأنلهيحقالذيالفكرهوماوذآ
الوهمقبيلمنيكونهذاإنبعمل؟يمتزجوالفعليالبسه

أعمال.هيإنمانفسهاوالرسالةوالكتابفالصحيفةوالخيال.
تلكنفسهعنأإلعالنفييتخذالآنشرطعلىحرالفكرإنآيقال

«0«0~قنإذمطلقا.وكمآتاماحومانأيكونيكادألقولهذاإنالوسائل؟
بدونأفكارهمتبادلبوجوبهذاوقتنافيالناسعلىيشير
بارود،باونحاربوا:لهميقولبمنشبيهواإلذاعةالنشروساثل
حرمانيمكنفهلسكة.بدونوتاجروابخار،بدونوسافروا
اإلرضاءمنلهايحقماومقدارجنسمنالضروراتمنمرورق

يمكنهلأوذاتها؟والحكوماتوالعاداتالعلمبمقتضى
زكتمثلماوتعظمكتنلمالفكرضروراتبأناالفتراض
فيبنظاملهذاتراضوأنهااألخرى،الضروراتجميعوعظمت
.بها؟يجدرالذي

نتائجإلعالنالضروريةاألعمالحريةهيالفكرحريةإن
وأمة،موطنكلفيالصالحةوالعاداتاألخالقضمنالعقل
النشرحريةمصاراألجميعفيوالعاداتاألخالقتقتميهماوآقل

واإلذاعة.

ليستوانتشارهالفكرانبثاقوسأثلمنهذهغيرأنمعناهوليس



القبيلهز«ومن.فيهاتوجدالتياألماكنفينافعةوالبوديعة
أرضكلفيا~)0(طوالندوة~_)5(ى.أ.الحفال

ءوزينونءسقراطويدراسءفانأريسطوومسرحءأنجلوسكسونية
وأبيقور.

ءوالجمعيةءالعاماالجتماعإنيقالأنيمكنالهذاوهع
عنه.واإلفصاحالفكرلتفتقتمامأضروريةريسوالتلوألمسرح»

منحرمإناإلنسانيالفكرفيهايضمحلمجتمعاتتوجدفقلما
والمظاهرات.الحركاتتلك

فيحقهتضاعفالعملشكلعنالفكرإعالنبعاوكلما
االجتماع،وا~يدةالجريدة،الكتابيفوقوعليها~ية.

الجمعية.جتماعواط»»«~:

شخصيحقأنهامعوألوانأشكالذووأعداءالفكرولحرية
النابض.بمثابةللحكومةويكونالعامالصالحيعني

وجراثدها،ومدارسهاىمعابدها،لهاتكونآنللدولةيمكن«»«مى.
كلهاالمجاالتهذهفيتحتملأنعليهايجبولكنومسارحها<
هاكلوجهاتالجمهورعلىتفرضأنفلهااألفراد.منافسة
فرفآ.عليهتفرضهاأنلهايجوزاللكنأفكارها،ومختلف
توجدهاأنلهاليسولكنرسميةمذاهبتعلنأنللدولةوبعبارة
المثالسبيلعلىمؤسساتءتنشىأنولهاغيرها،تعدمحيثمن
جائزشيآفكلاالمتياز.علىقائمةتجعلهاأنلهاليسولكن
سيادةإذالفكر.مساثلفيوالضغطا~استعمالإالللدولة
فيوذلككانكاثنبأيخاصأحقآليستااآلراءوحكومةالعقول



العصمة.بملكةواحدأيفيهممتازالعالم

عملكلعنالكفعليهايجبالدولةأننقصدالواذا
دائمأيكونيكادالعادلةالرشيدةالدولةفعملاألفكار،إلىبالنسبة
نافعا.

المعتقدتحصرأنمطلقألهايحقالالدولةأننقصدوانما
هذاتتجاوزلنقائلة:وتتوعدهالفكرتضبطأنو.حصرا،
الشر،ثائريثورفقطهذاوفياألفكارإعناتمجالفيإذالمدى.
«رجةحسبمتواريايكونوتارةبه،~التارةالشروهذا

.التقامفيالمجتمعات

يوسعالذيوالرقيلألفكار<األساسيالنظامهيالحريةإن
الغاية.هذهإلىالعملبهذاينتهيالالحكومةعملنطاقعادة
والنظر.الحقهوهذا

االرتقاء~فيآخذمجتمعكلفييتحررفالفكرالواقعفيأما
الطوائف.محلالدولةإحاللعنعبارةالسياسيالرقيألن

الالتيالخاصةامتيازاتهامسألةفيإالالدولةفاثريفورالوبينما
الأنالطوائفشأنفمنمنها،والنيلمناقشتهاعنالطرفتغض
خالفافهيالمسائل.منمسألةأيةفينقاشوالنقدبأيسمح
خيفةوذلكاإلنسانيالفكرعلىالمطلقالحرمانتفرضللدولة
تبقىالسطوتهاوتتالشىالطوائفتنقرضحيثماولكنوحيطة.
مناقشةهيهامةواحدةنقطةفيإالللجدالعرضةالفكرحرية
الحكومة.أعمال

فقداالجتماعىالنظامأسسإلىبالنقديتوجهالذيالفكرأما
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واإلغضاءأللينمنوافرةكميةألحكوماتقلبفي0داثمآوجد
هز«منألحكوماتنظرفيإثما.خفشيآالإذوالسماح.
الفكرية.المناورات

وهوأكرهوماهاكولكنللدولة.يالغطالتسامحهوذلك
وهذا.الريتأثيرتحتالتقامرعلىيرتاضنفهالمجتمعآن
المجتمعفيهايصبحالتيالنرونجميعيخامةيعتبرإما

ب9«وإدارةيشاركاآمورهمامنعلىقابضألفنهحاكمأ
هذهي7إالحرآىللسالمةو~فوزالواذآوالقما«.العدئية
واآلفكار.العقولعليهاتغدوالتيالونعية

منهبةإالهوإذالمجتمعاتدرجتهتبلغالذيمرفالتسرأ
التقد)مضعاوياألنكاروثاتمنناشىءفهو.الريهبات««6~:

والمعتقدات.اآلراءتعددوعنوالتطور

النقاش.فيهاتحتملفالواحدمعتقالهاالتيالمجتمعات.ها
منلخلالتيالعقيدةوحدةفيهاتتالشىراقيةمدنيةكلولكن
السياسةاتجا»فيألنمويستيعون9ا~أنذلكوراء.

كمافكرهمنطاقيتعأندونالطبييوالكشفوالفنوالصناعة
صوبمكأايتجهونفهمعيشهم.واخضلحياتهموحبت

وداعةفيفتعيشبعضابعضهاويراقبيضبطمختلفةمعتقدات
الذيالهناءأنتجتونفوذهاقوتهافيتعادلتمتىفاآلراءوطمأنة.
الحقيقة.هوواعظم.جملشيآإلىواقتادتعظيمفوخيو

مطر«مجتمعكلفيوتعددتتنوعتإنالمصالح~نوكما
تنوعتإنالمعتقداتفمثلهاالقوانين«عدالةتنتجوأالرتقاء!لسير



والبعضجماحه،يكبحبعضهاإذاألفكار<سامحثمرومعادت
.بواهيفضياآلخر

أالبالفكرخاصهمقدرةفيهاينمى.ناألفكاررقيشأنومن
الىواألساطراألوهامعلىالمضاءخاصيهمنالذيالعقلوهي
أوا~داسبدالعنناشئةبآراءومعويضهاءالخيالوليدةهى
«د«ص:أشدبعلبيعهامكونالجديدةاآلراءوهأهواالختبار.المشاهدةعن

.األولىمنسامحأ

فىتضاءلاإلمعانأنهزأبسببأحديتوهمالأنويجب
أنوكماالعقيدة.وفقإألالممليتطيعونالفاألذكياءالعالم.
نموأهذاأجلمنفتضيفهيوالعملالحيا»فيتقدمالمانية
شرو~الحديثهللعمدةأنغيرواإليمان.العميدةفيوازدهارأ
~ثهناومن.الماضيفيللهقياهكا~التيعنمختلف
.الرأيحريةفوذلك0العالمجهلهطالماالحريةمن



النائبىالفمم

والتأديبالضرائبإلىبالنيةالحكومة

تبطلأيالرقي،نواهيىطبقتؤسسحكومةكلإن(««~:
منلهايقىالالصريحة،الظالماتوتمحقالجائرةالتصرفات

تلكاستغالليضمانالزمةكانتالتيالعامةاإلداراتإلىداع
الظالمات.تلكمنواالنتفاعالتصرفات

أنيلزمهاالرعيةعلىقارةأقلتصبحإذدقيةالفالحكومة
إرهابهابهذالينتقصعقوباتهامنوتحذفعمالهامنتقلل
تقومفالعدالةالرعية.معوعنافتهاقساوتهانقصتكماوهيبتها
المعنوية.قيمتهاوترتفعآمرهاتصلححكومةكلفيالقوةمقام

والعقاب،للحسابعرضةتبقىالأشياءالراقيةالمانيةوفيهه«ص:
منعليهكانتعماعليهاالعقابيخفأ~ىأشياءازاءهاوتوجد
ولكنالعامة<السلطنطاقتضيقالأنالمدنيةشأنومنقبل.
صرامة.وآقلأرفقالعقوباتفتمبحوشدتهااثهاغلومنتخففأن

تكونأنفيولكنءوالقوةالحزمفيليستالحقيقيةفالهيبة
فيهاترتقيبالدفيليزدادالعقابممدقوانيقينأ.أمرأالعقوبة
مستمرا.ارتقاءوالقضاءالشرطةإدارة



األوضاعإلىالمتأخرةالقديمةاألوضاعمنتنتقلإذفالدولة
بخدمةومقيدةالعدلأسسعلىقائمةتجعلهاالتيالجديدة
الحاكمبينالتيالروابطتحريرمنلهامناصالالعامالصالح

بلالوبعبارةالرعية،مناألفرادبينالعالئقوتنظيموالمحكوم
دددص:واحكامللراعي،الرعيةعلىالذيااللتزامعقدةإرخاءمنلها
بهذافالدولةقومهم.بنيمنوغيرهمالناسبينتقومالتيثقالعال
منفعتهافيمسخرأكانالذيالشطرذلكعنسلطتهافيتتخلى
ومن.االجتماعيوالخيرالعامللصالحالعاملةالسلطةبهلتقوي
هيالتيواألشكالالصورمنالعدليةنظامفيتارجهماالقبيلهذا
الفكرإعتاقأيضأالقبيلهذاومنللناس.ضماناتبمثابة

إلىيعودالذيوالعملالشغلحقعناليدورفعالسياسي
نصابه.



الثالثالشم

العملإلىبالنسبهمهالحك

أليدمدإلىاإلنسانفكرعلىالحكومةسيطرةفرضيؤدي»««0ص
العملعلىالحكومةسيطرةفرضأماحياته.مبداعليبالعدوان
حقالناسالدولةنازعتمافإذ.انفسها.حياتهعلىعدوانافيكون
بحقوالملكية،االستئثارسبيلعلىلنفسها،فاختصتالعمل
ترومفكأنهامنه،األخرالبعضواعفاءبعضعلىالعملتحريم

الحياة.حقمنازعتهم

بمقتضاهاالعملصارفقدفطرية~وراتللبشرإنوحيث
اإلطالق.محلىيملكونهماوأ~مىأول

وربمااالرتقاء.سلمفيصاعدةمدنيةكلفييتحرروالعمل
اإلنتاج.ودرجاتأجناسجميععلىيصدقالمبدأهذاأنظن
المنعزلالعملأيالمجرد،العملإأليعنيالالمبدأهذاولكن
يبقىالالرأسمالعلىائعمليعتمدمافبمجودالرأسمال.عن

ولهذاحقيقية.قوةصفاتيتخذبلوكفىالحياةوساثلمنوسيلة»ددص:
الرأسمالوظيفعظموكلماالحكومة.نظامعليهينسحب
.النظامهذاقوةتضاعفت



العملفيهيقترناأليالمختلطالعملأياإلنتاجهمفةفمن
أنالمجودالعملصفةمن.نكمامحكوما،يكونأنوالر)سمال

حوا.يكون



الرابعالفم

الملكيةالىبالنهبةالحكومة

التياألشياءمنتعدالملكيةأنوهلةألوليطنانيمكن»«»ص:
فيتدخلهاوعدمعنهاالحكومةبانقباضالرتيفيهايتجلى
منبدفالكثب.عنفيهينظرأنإلىيحتاجهذاولكنأمرها.
وهلالرقي<داثرةفيالملكيةتكون~نيجبكيفنبحث~ن

ومافحسب،األنظمةبفضلأواألفرادبعملالرقياليهايتطرق
الراهنةفيحالتهاالشخصيوالحقاالجتماعيالحقزيادةهينمب

الرقيفيااجوهريةالعناصربعضالملكيةفيتتوفرولكي
تكونوأنشائعة،ذائعةتكونو~نمصونة،ثابتةتكون.نيجب
كافة.الناسمتناولوفيمنتقلة

جميعظلممنالحكومةحمتهاإذاإألثابتةالملكيةتكونوال
فيالحكومةعلىيتحتممافأولنفسه.عدوانهاومنالناس«ء«مى.

باالنتزاع،الحرمتهاتنتهكالو~نيدها،عنهاتكفأنحمايتها
الموضوعهذافيفالرقيالنقود.بتزويروالالعهود،بخيانةوال

االعتداء.وساثلمنوسيلةبأيةللملكيةالحكومةتعرضموعدم

مالككلأمالكاقتسمتإذاإالشائعةذائعةالملكيةتكونوال



القانون.نصوصحسببالوراثةوذلكموتهعند

كلمعيجبالناسمتناولوفيمنتقلةالملكيةتكونولكي
فكلالورثة.منأجيالعدةإلىملكهفيمايهبأنمنمالك
الشرع.علقواحسبالسابقالجيلخلفهمايوثجيل

~«،ص:زيادةتتولىانالملكيةصفاتتحكمالتيالمدنيةعلىويجب
دونباألشياءإألتختصأنيمكنالفالملكيةمادتها.حصر

وليسوسيلة.والصفةبأيةعليهمتنسحبالالذيناألشخاص
الملكيةداثرةعنيخرجونالذينهموحاهماألشخاص
لألشخاصالضروريةالنجوهريةاألعمالحتىبلوموضوعها،
تلكفيهتجريالذيالمجالوحتىءوالتنقلءوالتبا«لءكالعمل
لحمايةالالزمةالقوةوحتىوالبحار»واألنهار،كالطرق»األعمال
المتنوعة.ووظاثفهاالحكومةعنعبارةوتلكءاألعمالتلك

والالعمل<فهوبمقتضاهاألشياءتمتلكالذيالمبد.آما
سواهالمدنيةتحتمل

7((~:للملكية»القابلةاألشياءمنجديداصنفأالمبدأهذاويقتضي
خاصأحقآتكونأنكغيرهاتستحقالتيالفكرنتائجوهي

بأصحابها.

إالتحىالالتياألشياءعداذفيتدخلالجديدةالملكيةوهذه
القوانينهنعليهتبعثبماالدولةسلطةفيتزيدلذلكبالقانون.
المكتشفينحقوقإلثباتالصالحةارية0اإلوالوساثلوالضوا_

الفنموضوعفيوالمنتجينوالمبتكوينالصنائع،مجالفي
منالرقييقتفيهفيمااإلنسانايبحثأنبكافوليساب.0واآل



يحد«»فيماواوخصائص،وغرضمبدامنللملكيةماتوقيح
الزيادةوهيالرقيغايةيفيدالذيالحقلهذاوأجناسحدودمن
موضوعفيكاففيهذافكل:وصالحهمالناسسعادةفي

نفسه.الحقذلكفيأيضأالنظريلزمبلالملكية،

حقعنعبارةشيآامتالكإذمنهأ~اليقول:قائلرب««دص:
به.والتصرفاالنتفاع

قمةبدونأيخاصأواالنتفاعأبديأالتصوفيكونهلولكن
.قيد؟والشرطوال

هذهالملكيةلحقتتركالالتيالمدنيةعنهذاأبعدما
ورقابة.تدخلكلمنخاليةوالسعةالفسحة

حقآوالمدنيةالرقيمعأصبحتالملكيةأناألمروخالصة
ومالثمةالتطورمسايرةلهايضمنوهذاصاحبه.بحياةمقيدأمز«ص.

الرقي.أطوارجميع

الملكيةحقعلىالطارئةالتقلباتمنحقااألفرادربحهماوإندءهص:
التحديدبفضلوذلكالمقررة،الحرمةمنعليهأمبحمالهو

المحكم.الجديد

عامة،الحقسبيلفييعملهماالملكيةسبيلفييعملفالرقي
ترتبطالثالثةاألشياءهذهوكلويصونها،ويضبطهايشيعهافهو
إلىحاجةازدادمشاعأالحقكانفكلماوثيقا.ارتباطآبينهافيما

ازدادانضبطوكلمابالحقوق.االصطدامليتالفىوذلكالضبط،
وتوطيدأ.ضمانا



»«ءص:عناستقالألوأعظمقوةأشداألفرا«ملكيةاصبحتولهذا
العافيفيشأنهاعليهكانمماالدولة

5(8ص:حقهمزادتكماحريةأعظمملكيةلألفرادجعلتقدفا~نية
كانإنماالمضمارهذافيأنجزتهماومعظموتمكينا.وثاقةفيها

الدولة.بوأمعلة



االبعالفصل

عنهاتجزيقوةالدولةخارجتوجدهل:هنانتساءلأننريددههص:

~~~.ي

إذالدولةعنغريبةمسألةالوقيأنإلىتذهباألفكارفبعض
حسبفالمجتمعالغرد.يدعلىوإقابنفسهإماينقذالرقيناموس
ماوكل.مسمىلغيرواسملفظمجردفوإنماالنظرهذا.محاب

حقولألفراد.ومصالحهموحقوقهمبمداركهمأفرادالعالمفي
وبهذاالحق،هذافيوكيلإنابةويمكن.لحمايتهاالقوةاستعمال

مهمةغيرللحكومةيكونأنيمكنالولكن.الحكومةتنشأمه«ص:
عاملتكونأنلهاليسبحيثوالشدةالعنفقمعهيواحدة
الإذآفالمجتمعات.متنوعةمتعددةمسألة.لرقيألن،وقي

.موهايصلحوانماالجهة<هذهمنمحركيمركهاوالحاديحدوها
ولنبحث.الطبيعيةاييسالنوتأثيرأواألفرادعمل:همابوسيلتين

.المدنيةخلقفيمنهماكلمقدارلنرىالعاملينهذينفي



«5ءمر:بعضهميجعلالخاصةالمنفعةنطاقغيرفياألفرادعجز
إنجازفياألفر:دوسيلةواألشرةالشخصية<المصلحةباعث

~~~

حيثمنذويهوحالحالهتحسينإلىيطمححسبهمفاإلنسان

شيآكلفيتعرفأنهااألشرةميزةومنالنفس.وعزةالسعادة
النتائجفيخصبةكانتولهذاالالئقة.والوساثلالمنشودةالغاية

الفردقوةفيتزيدالتيوالمكتشفاتواألعمالوالثمرات،
يقاسولذلكيجارى.الوقيعاملالصفةبهذهفاألشرةوخيراته.

أعضاثهابغيرالجماعةتسعدوالاألفراد<بنموالمجتمعاتنمو

وإذآالبواعث.نفسوبدافعخطوةخطوةمثلهموترقىتسيرفهي
صالحتخدمالفردمنفعةتخدمكمافاألشرةالرقي.بأمرالحريةيتنط

القائمةالقوةازدادتبالدفيالحريةنطاقاتسعوكلماالمجتمع
كلمصلحةمنتتركبالتيالعامةالمصلحةوخدمةبالوقي
واحد.

بدافعقادرين،البشركاذإذامانعرفأنهينالمألةومليه

15)



العنفضدمسلحةسلطةنناموبمجردالذاتيةمصلحتهم
إمالحيقتضيوهذاوالمدنية،ألعمرانتحقيقعلىوالشدة«

ومعنويأ.ذاتياالمجتمعات

الفوتعندالقوةبهز»واللألشرةاألكبرالفضلبهذانؤمنالإننا
فووذويه.يخصهالماكلفي

غيرمنمتراكميناألفرا«منمجموعمجردليسفالمجتمع
عليهيقومجوهريكامهوبلجامعة.رابطةوالمشتركةروح
الطبيعيةوخواصهسوابقهمجتمعفلكلوزيادةالبشر.حياة

القومياالجتماعيالمحيطلهذافإنوذاوالجوارية.والقطرية
أناآلفراديتطيعوالونماؤهحياتهبهاتتقيدخاصةشروطا
.األسرة.شبيههذافيفالمجتمعله.يضمنوها

أدرىأنهفيأحديماريالالتيمصالحهللفردفإنوهكذادمهص:
يمكنالالتيمصالحهكذلكلهالذيالمجتمعومثلهبها.وأولى
الغاية.لهز»صراحةمنظمةوقوةأداةبواسطةإالبهاالقيام



التاتيألقسم

المتركة.الصفعةإلىبالنهبةاألفرادأهليةعدم

وهذاالمعوية.العلويةالمراتبمجالياألشرةعظرأياقا
الممالحتمتدمافبمجردالعامة.المصالحداثرةنيأيضأ<مأنها
متاولنيتبقىالوالمدىالمجالنيوتتوسعالعدديةالكرة.لى
الدولة.و~هاويبتاى،الفرد

عنناشىءنهومشروع.أمرالدولةعملإذألفرديوذ:يقول
««5مر:عهمفيهييبوذوالذينرادلألجوهريهواألياالناعحق<

الدولة.

فروريا؟يجعلهالذيماولكنمليه.نوافقشروعأنهأما
~الدفاعحقنيالدولةعهميوكلواأذاألفراديلزمولماذا
ة؟والعباهوالتجارةالعمل،بحقأنفهمهميقوموذ

عنعاجزوذاانرادألذالمدةتمعتتولىالدولةأذالحقيقة
ذلك.

اإلهمالهذانفيمهملة،األشرةتتركهامصالحتوجدوهيث
كفايتها.وعدمعجزهاعلىبرهاذ



الفردحياةفيشيدكلبأنالقولنأبىهذامعولكن
فيماأنقطبأكيافليسالدولة.بواسطةإاليباشرالوالمجتمع
أكثرفماالحكومات.منيعمنهوإنماوتدبيرعلممنالعالم
وحدها<األوةتدبرهاالتياألهورشآنوأعظمألحيويةاألشياء
فاليوجدجانبا.المنطقلنآعوالتجارة.والصناعةالزراعةمثلوذلك
علىيترتبالواذأشذوذ.بالقاعدةوالمجتمعاإلنسانحياةفي
كماكلها.المدنيةبأمرإليهيقهاأنبيرمصالحهتدفيالفردنجاح
إلناطتهاذريعةوبصارتهاالدولةاقتدارمنيتخذأنيمكنال

األيألفردمحوإلىيؤ«يفهذاالمجتمع.فيشيآكلبتسيير
بغاياتها.يظفرأنمنبدالحرةقوةآدراتيملك



الثالثالشم

دءد0صإلعام؟والصالحالخاصةالمنافعبينصلةتوجدهل
سيرهمفيالعامالصالحالبشريصادفهلنعرفأننريد
الخاص؟.نفعهمإلىوسعيهم

نظرأمنفعتهمإلىالبشرونظرالمصالحتوافقيقتضيهذاإن
طاهرأ.نقيا

طبيعيهوكماوتعارضتالخاصةالمنافعاصطدمتمافإذا
والخالف.النزاعولكنالعامالخيرتنتجالفإنهالها

»»ءص:وجعلهاالحرياتجماحكبحتتولىعامةسلطةوجدتولهذا
بعضا.بعضهاتحترم

العامالصالحخدمةعلىقادراالفرديكونالالقوةفبدون
كلماالعامالصالحلخدمةالزمةوالقوةوالمشاره.باألعمال
خاصة.منفعةتضحيةهذااقتضى

بلطاهرا.نقيانظرأمنفعتهمإلىداثمآينظرونالالبشرإنثم
مصالحتختلطمابمجردحقيقتهايدركونوالإليهايهتدونال

أنبحقليسأنهعلىالغير.لعونتابعأإرضاؤهاويصبحالغير



ماهوهذاوإنءالمعنويةبالمصالحيقنونالالبشرإنيقال
العام.الصالحلخامةأهلغيريجعلهم

إذالهاألعمالأنفحعنيكفالفردأنهذاكلفيةوالقاعل
مافعلعلىغيرهإكراهيستطيعالوكانوحاهبهاالقيامعنعجز
موعمله.يروم

أمرهاتركإنوالمعنويةالعلميةالحياةعلىمثالليخشىوإنه
وبالطبيعاتاإلنسانيةمستوىإليبالجماهيراالرتقاءإذلألفراد.
تهزوالالنامىهمةتستفزالمسألةذلكفوقهاإلىالرفيعة

يو~والالسبيل.ذلكفيوالبذلللعملينشطواحتى.ريحيتهم
حقيقةركتلنخبةفيهيكونهاالرقيمنبيلخمجتمحالعالمفي
والتضحية.الجهدمنيلزمهابماوتقومالمصلحةتلك

ويتضافروايتعاونواأنالبشرمكنةفييكونقدأنهشكال
العاليوالتعليمالشعبيةالتربيةتجهيزعلىواالشتواكباالجتماع

فيولكنوصالحهم.نجيرهمإألاهلفييكونولنيلزمهما.بما
باألعمالللقيامإالوالشركاتالجمعياتيؤلفونالالواقح

فيهايسقونالتيفالمصلحةالكسبية.العمرانيةوالمشاريح
صفتهامحنالمصلحةتجردتفكلماوموبحة.ملموهمةمصلحة
وهااالبشر.نفرمىفيأثرهاقلالراهنةالمباشرةالشخصية
الرفيعةالصورتلكوسيرتهم~يرهمفينهتنمانقيسيجعلنا
ءوألمعنوياتءاألخالقمجالفيالمصلحةترتديهاالتي

والجمال.ءواإلحسان

~واضحابيناإدراكامصلحتهمأدركواولوفالبشروأيضا



محسوسوهذاوتتطلبه.تقتضيهمابكلالقيامأاثمايستطيعون

االقتصاد.داثرةفيخصوصا

يومكلالوجودلحيزوتبرزتتجددالمشتركةالمصالحأنوبما
االجتماعيةالحياةأنوبمااالرتقاء،علىالدائبةنيةالملفي

هذهوأنانقطاع<والفتوربالالمدنيةمحضروراتهاتتضاعف

فتصورأناإلمكانففي.وقوتهما.فرادشعورتتجاوزالضرورات
.الرقيعواملمنعامالاألشرةأوالفردكانإذاماهذامن

هذاعنوانفيالموضوعالسؤالعناإلجابةنريدوأخيوا

:يليبماالقسم

حقمنلهموبماالسعادة،إلىطموحمنلهمبمااألفرادإن
الرقي.مبداأنفسهمفييملكونالوالتوكيللإلنابةالقابلالدفاع

المدنية.سبيلقيقوةيعدغرائزمنلهبماالفردأنشك9
أحياناويسعىوكيانه<نفسهحفظعلىبالعملمادتهايحفظفهو
مصلحتهفيباالشتغالنوعهبنيخيرفي

~دص:إذللمدنية<العظمىبالغايةلالضطالعيكفيالالفردأنغير
هكذااتهأرادهوقدنفسه.لهاتعملالتيالغايةشيآكلموقبل
اإلنسان.فيمركبةغريزةوالتضحيةاإليثارالاألشرةجعللما

الخلقببقاءينقرضالذيالمجتمعحياةكذللث.رادالهولحن
منشأوهذاالذات.وحباألشرةسوىفيهمتتحكمالفوضى

الحكومات.

احتيجلماجنسهبنيلسعادةالعملفيواحدكلولوأخلص



حرولماوينشطلذاتهيحىإنماواحدكلولكن.الحكوماتإلى
إليه.أرشدعماوبنقبضعليه

~ورةا.احك~مةوايبتر_ادتىا؟حهو~.مةهي_األ:ر.0
نوومه_ادنى،يرجد«نيإل:ءواك~ا.إل..~ا.ر<.،هنا:~ا>ير~أل،~ء
إ..األشرن~دى»نيكف7ةأ،

~ا،آ:~:._ا.أل»ال.رإهز_أئر.:0أن،يتى:<ن.رأ~ا:~-ى0~
ا!ثمرمنا!خير<ميزا!~ن:5ءيه،~.اد_يه-.ا!معنرنامثعزر
.حتماه91(.امطةء~الالنفسة،للعاطفة7«.،ا~ر.0ه.الخمث ~~:~.~<~~~،.>.~
الطبيعةتملكهاالتيالمواهبهذهجمييأتنكروالعشرة؟
.اإلنساية؟

أجلهمنالذيآلببوأعتبرهااعترافأبهاأعترفإنيحقآ
يتحملوذأوأثرتهممقامتقومالتيالعامةالسلطةالبثر0يشى
المجتمع.فىآثارها



الرابعالفسح

فرديامحركابصفتهاالوطنية

كا(~:لهولكنبصلةالمنفعةإلىيمتالفرديةصبغةذوشيآهناك
الوطنية.هوذلكالتاريخ:فيوذكراشأنا

فيتطررتقدالعامالصالححبعلىتقومالتيوالوطنية
العصرجمهورياتفيه)أ~)ءه(هالوطنيكانفقدالتاريخ.
فكانالوطن.شخصفييحىبأنهيحس)4أ)هيه0(ء)أالقديم
الرعيةكذلكينالالمصائبمنبساحتهوينزلالوطنيتهادماكل
وفيوأموالهاأمالكهافيحتىبلفحسبوعواطفهاشرفهافيال

)أه»_(دء~األجناسحقذاكإذعليهكانماومعلومحريتها.
الدولةمعاملةيعاملالرعيةمنالواحدكانبمقتضاهالذيء»)ده

دولةفالمغلوب،األعداء.أمامالمنهزمة.مرهاعلىالمغلوبة
مابهيفعلللغالبعرضةيد»ملكتوفيماجسمهفيكانورعية<
وهواه.مشيشتهغيرلهراداليشاء

خاصةمصلحةكلرابطةتكونحيثالكبرىالدولفيأما
حيثالحديثةالعصوروفيءمباشرةوغيربعيدةالعامبالصالح
هذاعلىيترتبأندونإذالآللويلقهرأالوطنيقهرأنيمكن
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سوىتكونأنيمكنالفالوطنيةدمى،إفالوالاسترقاقأيللرعية
وعمل.وظيفة

أمبحتمؤسسةفييتجلىالعصوربيناختالفوهذا»ه«ص:
النيابةهيتلكالقديم،العصرجهلهاأنبعاضروريةاليوم

المجرمينعنيكشفأنواحدكلمصلحةفمنالعامة.
أداةمنبهاللقيامباالعامةضرورةفهذاويعاقبوا.ويحاكموا
ووظيف.

البشرهدايةفيتزيدإذالمدنيةبأناالعتقادطبيعيأالحوربما
العامة.بالمسألةالتلبسإلىانقطاعبالتسوقهمإنماوأخالقيتهم

خاصةنعتبرأنيجبولكنهذا.منشيآيكونقدالواقعوفي
وقضاياه.المجتمعأوضاعتضخيمهوللرقيالجوهرياألثرأن

معهماتصبحورفعةسعةذاتالمشتركةالمصالحيجعلوبهذا
الفردي.للحسروانقيادأطواعيةأقل

انتشارمنالمشتركةالمصالحأثرتعاظمعلىأدلشيآوال
المجتمعفييظهرماإلىتينةإشارةفهيفيوما.يومأالجمعيات

الخاصةالجمعياتولكنالفوت.طاقةتفورالتيالضروراتمن
للقيامالدولةتدخلمنبدالبلالضروراتبتلكوحدهاتفيال

األفرادمكنةعنالنابيةالمشتركةالمصلحةمفةلهمابجميع
الصغرى.والجماعات

وسعةكثرةيومكلتزدادالتيالعامةالمصالحتخدموكيف»»«ص:
األشياء؟منيمكنماأقلفييومكلمداركهاتستعملعقول

األوضاععظيمالتكوينقديممجتمعكلفيأنوالخالصة~(5~:



مناصالكانواذااألعضاء.مصلحةعنتمتازمجموعمصلحة

توجدأنهبهأوعليهاالعترافيجبمافأقلالتمايزهذامن

فيعامةونظراتبها،االفطالععنعاجزونهماألفرادمصالح

بصرهمإليهايمتاأنمنوأبعدأقوىهيوالمستقبلالحاضر
الصالحعنوتتميزوالحقالعدلبهايعرفقاعدةزيادةوهناك

ضميكفيوالبصلة.الغالبفيإليهمتتوننغصهالعالم
األشياءتلكلحرامةاألشرةأنواعواثتالفالخاصةالجهود

األشياء.هذهعلىكلهاتتماألوفكرةقوةمنبدفالالمقدسة.
أنكماالخلقيالقانونوصيانةالعامالصالحبخدمةتناطفالدولة

النوع.وحفظالفردبقاءحمايةتتولىاألشرة



التاعسالقسم

اإلنسانيةتتحرك.للرقيكافيةالطبيعيةميسالنواكانتإذاما
ميسالنواهذهبأنالظنويمكنالطبيعية،ميسالنوامؤثراتتحت
مساعدةكلعنآوبعيلىوحدها<بقوتهاالمدنيةتخلق.ننهاشمن

تجوياألشيادنرىيجعلناالقياسيالحكمولكنإنسانية.
بخالف.

تجودالالطبيعةغيرانالطبيعة.ميسنوامنناموساإلنتاجإن
اإلنسان.بعملمسوقةإالوخيراتهابثمراتها

أرىأنيغيرالمعنوي<العالمميسنوامنناموسوالواجب
الشرعالواجبفيهينبعثالذيالوجدانعلىزيادةمكانكلفي

القضاء.وأعوانالقضاء،ومحكمةالمكتوب،

معاونةمنهابوساثلاإلنسانيةتصرفاإلآلهيةرةالقلأنأليس
اإلنسان؟.

بهاويضمنكيانهبهايحفظالتيالطبيعيةميسهنوالإلنانإن

اإلنسان.~فيمسخركاثنوكلشيآكللكوكلنموه.

يوجدالولماذاأيضا؟المجتمعشأنهوهأايكونالفلماذا««،ص:
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كماواجتماعيسياسيننبعياتهالثهقضىالذيالمجتمعفي

الحيويةالقوىإزاءطبيوننمناعي،وفنزراعي،فنيوجد

وحولنا؟.فينااثهيدأبدعتهاالتىالمنتجة

عملمنالسياسيالفنيكونأنيمكنأاليقول:ساثلورب
األفراد).

منبلغمهمافنيوجدالألنهوذلكحقأ.هذايمكنال
اللجوءيلزموألنهبأتمهاىإنسانحياةيتطلبالوالبساطةالسهولة
فنوهواإلطالقعلىالفنونأصعبأجلمنالعملتوزيعإلى

عنتقصرمحدودةمداركغيرلإلنسانليسوألنه.الحكومةأ
ءالمجتمعبرقياالضطالعوعنوتسخيرهاالطبيعةناصيةامتالك
فيلتتوفقالعملهذااإلنسانيةالمداركتقتسمأنمنبدفال

توفيقأ.مجاله

تتوالهأنالسياسيالغنشأنوعظمخطورةعلىيترتبوال
أنعليهيترتبسببالسياسيالفنأهميةولكن.جمعاهاإلنسانية
مراقبةوكغاءته<مقدرتهضمنوذلكالرعية،منواحاكليتولى

بينيرفقالنيابيوالنظام.الحاكموهوالسياسيالفنانومحاسبة

هبهلالمنوطةالخاصةوالوظيفةالعامةالسلطةعلىواحدكلحق
.السلطة

وقوانينطبيعيةميسنواوجودمنتستنتجالتيالنتيجةوكل
ود.والحلللتطوراتعرضةاإلنسانعملأنهيإآلمية

ميسوالنوازائد.شيآالعملهذاإنيقولأنألحديمكنوال

~5ص:مقامها.تقومأندوناإلنائيةعلىتهيمنإنماالعالمتحكمالتي

م._



المجتمعتكوينفياإلنسانيدعنلهاغنىوال

كماوتدربقضا>يعملاإلناكأنبياذكبيرةعقولأجادتوقد

واختيار.بإرادةيعمل

الطبيعيةميسالنواوضرورةتتفقالاإلنسانيةالحريةولكن
ماكلفيوعونهاوساطتهاإلىميسالنواهذهتحتاجبلفحسب،
لهاأحيانأتضمناإلنسانوضرورات.والمجتمعالفرديخص
تضمنالوالسياسةاألخالقمجالفيولكن.ومؤازرتهمساعدته
.الدولةيدعلىإالميسالنوالتلكاإلنسانمساعدة

قدمشتركة<أوكانتفرديةاإلنسان،حركةأننعتقدأنبدال
يكنيالفرديةالحركةوعون.العالمنظامفيجزءأأصبحت
الحركةعونلكن)9«أده(0(دءالذاتيةالطبيعيةميسللنوا

.المعنويةللقوانينالزمالدولةأيالمشتركة

اإلرادةبهتقضيالذيالرتيأذلهذاالمظقيةوالتيجة
االمرسهذاوأنسياسة<كونهعنبهذايخرجالاإلآلهية
الويماذاالدنيوية.والقوىينالقواعمليؤازرهأذيريدالطبيعي
المجتمعاتحكومةفيالعقلإعمالعنعبارةالرتييكوذ

نالالطيعة؟مواداستغاللفيالشاذهوكمامتزايدةدائمةبكيفيةد««_:
أذيفتومىوإنمااطيعية،الراميىبحقجحودهذافييكوذ
المهذبةغيرالطيعيةالقوىنرأثوهليعملإليهايضافالعقل

اإلنماذ.لمقدوةماسبةويجعلها

الزماننيطاثعآسهألسيراتسيرالطبيعيةميسالنواإن



وال.اإلنانسبيلفيمنها.كثراإلنسانيةسبيلفيوذلكوالمكان

بماهذافيتسخرلكنهاوالتوازن،النظامتعيدأوتنشىىأنهاشك
العقلعملأما.الزمانوطولالمجالسعةبمقيامى:إ~»تعطيه

فيقمننملكهلمامالثمأالقوانينتلكعمليجعل)نفهو
الصبر.وقلةالزمان،وقصرالمكان،

إلىالغريزةمنانتقلتالمجتمعاتتحسنةكلماأنهالحقيقة

العقل.حكم

7(5هد:معونةإلىيحتاجطبيعيناموسالرقيأناألمروخالصة~
أنيريدكمااإلنسانية<فيوأجملأحسنهوماومؤازرةاإلنسان
الدولة.وهيبهتختصأداةلهيكون

ء:ادء_)(ءةغايةالمدنيةيعتبرونالمفكرينبعضأنغير
يدإليهتمتدالأنيتطلبهماكلواقيأونظامأبذاتهاقائمةإنسانية
البشر.

.««ص:تعزوالتيالفكريةالمذاهبتلكعليهتنطويماذاوأخيرأ
ا~اميىإلىأهرىوتارةاألفرا«إلىتارةبهاوتعهدالمدنية

الطهة؟.

العاذ.هال~يريدالذيالمذهبمساذ:مب1لمذ1تلك.ذ
الجوومذهبوثيت:ه))00ء:0(نوري«ذ10وتدلألشرة<
رةت1عىيعتمدوموالرتيوذ«.خذهالعاالذيوالقماد

.هسر.والوايسإلآل~1

بتعقيقوالالنامبعفهيعهدذ1يمكنالتع1لو1نيولكن



قيامعنغناءاللهأاالطبيعية.ميسالنواإلىالبشربينالرقي«55ص:
يصادفوالدولةدالفمنكألأنعلىالمجتمع.فيالدولة
طريقه.فيالطبيعيةميسالنوا



السادصالقم

للرقيعارضأبمنتالفرءية

د««ص:المبذولةاإلنسانيةللجهودنتيجةوالموضوعاالعامالخيرليى
أواألشرةباسمالمساعيهذهسميتفسراءالسعادة،سبيلفي

إليهتيروالاالجتماعيالرتينيتفكرالفهيالحريةأوالفردية
سيرا.

فيهابلعيب،منالحريةفيماكلهوالنقصهذاوليى
حقأمرين:علىتشتملالحريةبأنذلكاية.اإلذهوثانعيب
تارةتصرفهفيفالفرد.0غيرعلىالفردوحقنفه،علىالفرد

بنيمنغيرهمعيتعملهاأخرىوتارةنفهمعسلطتهيستعمل

مخعب.متجوهونيهالعنإلىسبيلنالاألولالحقأما
تمتدأذلهايمكنالاألتلعلىأوأمرهنيدخلأيللدولةوليى
.والتعينالصاعدةسبيلعلىإألمجالهإلى

نوعهمبنيمنسواهمعلىاألفرادحقهيالتيالعريةوأما
وتيوده~ودهالحقلهذايكنلمفإذا.األولىالمذلةغيرنهي
ه»«مر:داثمآتتلبمطلقةسطةكلإذ.واإلذايةالتقرفسو>الىأأى

)13



اعرجمالتعديلهناتتدخلأنالدولةعلىفيجبوطغيانأ.عنتأ
كلحقبضبطالجميعحقميانةفعليهادية.الفثقالعالفي

تدوسأنشأنهامنالتيالمطامعجماحتكبحأنوعليهاواحد،
كلفيفروريفالنظامنظام.بغيرحريةفالاألكثرية.حقوق
والتعدي،البغيالىالناسمنفريقلميلنظرأوذلكشيآ
وحماية.حرزفييكونواأنفيالناسجميعولحق

والواإلنصافاالعتدالصفةاإلنسانيةالروابطتتخذفبالنظام
السالميحلوبالنظامللهوى.خاضعةللشهوة~فةتبقى

موالسياسةوالنظاموالهمجية.الخوفىمحلاالجتماعيةواليشرق
القوى.ءتنشىالتيالطبيعةبدلالحقوقءتنشالتي

غيرتكنلمإنالرتيعن~دفةتكونالحريةأنشكال_»«ص:
الضبطإلىالشكلهذافيفهينوعهم.بنيعلىاألفرادسلطة

هيالتيا~يةأمانفسها.المدنيةحياةحتىهذاوفيوالرقابة.
ولكنقوي.ومحركمشروعباعثفهينفسهعلىالفردسلطة
بدفالوشآنهم.األفرادتتركآنللدولةينبغيأنههذامعنىليسر
عليهايهلبماواسعافهااألفرادقوةإلفادةتعملأنمنلها

الذيالخلقيالقانونباسمبهذامطالبةفهيووجهاتها.مساعيها
منعأمرين:عليهايفرضوهوحفظه.علىوالقيمةحارستههي
الخير.وفعلالشر

منتقدمهإليهيمسمافيهيتكرنأنللمجتمعمصلحةوأعظم»»«ص.
والرأسمال.والطبح<الفكر،قوى

فيهتصبحسياسينظامتحتويضمحلينعدمإنماوالفرد

32)



فسرعان.اإلعرابمنلهمحلالوأمراالعبثمنضربامداوكه
ا~المفتعلةاالجتماعيةالحياةفياالنحاللإلىأمرهيؤولما

هومايعمللكيمجاآللهتتركوالاإلنسان«ونشيآبكلتستبد
عامال.عاقآلحياإنسانابصفتهجديربه

عليهايقضيالالذيواجبهاأدركتالتيالحكوماتوأعقل
بعضلهتيسرأنعليهايفرضإنماالفردبعادةتتكفلبأن

لتقريبهوتعملوالرجاء<األملنفسهفيتبعثوأنلذلكالوسائل
إ~.بيدهتأخذلمإنالغايةمن

أشقكانتربماالتياألولىخطواتهيخطلمالعالمإنحقيقة
ساقتهمالذينالرجالبعضوراءمنإالالخطواتوأصعب
منالعالماستفادوقدكلها.قيمتهمإظهارإلىالضرورة
علىيحرمهلولكناغتناء.بمثالهمواغتنىهؤالءمكتشفات
علىيعملالولماذارقيها؟وساثلوتنميتنوع)ناإلنسانية
القوةجموحاتعنوتعدوا~شدالعقلسنأدركمجتمع
يبقىآنبدلمنطقيأتدبيرأرقيهتدبيرعلىوالخيال،والصدفة
.العباقرة؟بعضمناختياريةغيرطارئةمساعدةيرتقبساكنأ

منتجعلالعادآلتظماعظمةحكومةتصورليشوإنه
الأذاإلدراكعلىيقكماالرتي،خدمةبهاالموكلةرسالتها
الغريزة.وتوىاإلآلهيةاألوامرإلىاإلنساذمقاممأهاتضاف
طريقعننفسهنيالتصرفماحبأمبحمجتمعأيجديفما

وعارنأالتاريخ«فلفةيقطعنبمصاثرهوشاعراالياسة<
نييسخرلمهوإذاالسياسياالقتماتطريقعنثروتهبأسرار

ىورمى>



ومااألنوارمناكتسبهماأييستين،ومايعلمماالرتيسبيل
مالكأبصفتهالمجتمعهذاعلىفواجباألدوات؟منعليهحصل
إلىمسيرهنياألولىإلىيستاأذبغاياتهخبيراحكومتهلزمام
االنية.

جميعفيالعلم«مبقوالفنالمشروعة.العلمثمرةهذاففي
الناشىءالعلممنيقتبسالفنولكناإلنسانية،الحركةمجاالت

نمتقدالفنونفإنوهكذاأيضأ،جديدةووجهةجديدةقوة
).8(دء)»«»الرياضيةأوالطبيعيةالعلومضو>علىوترعرعت

والمجتمع.السياسةعلىأيضأيصدقماوهذا
وصورتهاتستويروحالحديثةللحكوماتتكونأنمنبدفالدهآص:

األساسيدستورهايطبعمابقدرالعقليطبعهاورسالةالوضعية
األيالبرنامجلهايتركالمبدأهاجددالذيالعلمميان

مثلوالنوربالفنانبمثابةكانتالتيالقديمةالسلطةاتخذته
.أعلى

الرقيغيروبرنامجورسالةروحمنالمجددةللحكوماتوهل
والخيرإلوالجمال،والحقيقة،العدل،إلىالطموحغير.ي



اسابحألفسح

الفردية؟تعملهأنيمكنما

ه««~..الرقيوساثلمنوسيلةالفرديةتكونودحلأيةفيرأينا
المجتمع.الفرديةبهتخدمأنيمكنعمانتساءلأنيجبولكن

<5«ص:والعقولاألرواحواهمالنيةالملبينمشتركةصلةالإنه
والمصالح.

منهذايكونفإنماالبشربينالعدالةبعضتأمستمافإذا
ماأحسنفاإلنسانيةاألفراد.عملمنمنهأكثرالحكوماتعمل
عليهاتقدرالتيالمجر«ةالعدالةوهذهباألفراد.منهاولةباللتكون
المااألعمالمنمثألتنجزبهاإذالعام.للصالحكافيةالدولة
خدمةتمكنهمالفاألفرادالفضيلة.طريقعنإألاألفرادينجزها
بطبيعتها،فاسدةفاألولىالفضيلة.أواألشرةبوسيلتين:إالالرقي
تنقصهوقوةحزممنلألفرادمافكلمبعثرة.ضعيفةوالثانية

القوة.تنقصهامعنوياتمنلهمماوكلالمعنويات،

655ص:يتجلىوهذا.والرقيالعامللصالحالطبيعيةاألداةهيفادولة
أيوالكيانالوضعالليمةالحرةالمجتمعاتفيخاصةحقيقة



منوتؤلفهابنغسهاحكوماتهاتكوينتتولىالتيالمجتمعاتفي
فيها.العناصرآحسن

الرقيتحققوالقوانينالدولةإنحيثيقول:معترضورب
النظام؟لهذا!.´مجتمعكلتخضعالفلماذاراثعآبديعاتحقيقأ
الخاصة«الحياةعلىحتىالوسميالنظامتفرضالولماذا

وجميعءللعائالتالداخليةوالحياةءوالعا«اتواألخالق
يوم؟كلفيالحياةموكبمنهايأتلفالتيوالروابطالعالقات

فيهيكونإنماعليهاإلقدامألنيمكن~الهذابآنأجيب
تحرير»لغيريوجدالالذيالقانونطريقعنللفردانحطاط
اذاللفييزيدموواألتلكفيبتدخلهفالقانونشأنه.وعالء
بنيعدوانضدالحمايةمنعليهلهيجبمابدلوسقوطهالفرد

كلمنأفضلالعامةاإلرادةلسانبصفتهالقانونأنشكال
القانونأنوذلكءاألشرةمنخيرالنزاهةأنكماءخاصةإرادة

الولكنقيل.كماالهوىعنمجردآالعقلهوإنماالصالح
والتنظيم.للسيطرةقابلالعالمفيشيدكلأنهذامنيستنتج«5»مى.

وروحهلقواهفاقدأيصبححيثإنسانالوجودفييبقىالهذافمع
لشيء.صالحةتعودالالتي

وأنهااألفراد،منخيرأاألمممصالحتدركالدولةأنأما
اإلنسان.بحقوقيدعىمامجالفيالفعالالضروريالحارس
األولالفصل~نننسالولكنفيه،الشكإلىسبيل9مافهذا
والعملالحياةحقمنفردلكلهومااإلنسانلحقوقالقانونمن



الشخصية>لمداركبغيرتنحدالالتيمااركهجميعسعةفمن
العدالةمضعاوفيشيآأوثقهيالقاعدةفهز»األخرى.

وصيانتهلرعايتهالحكوماتتؤسسماأولوهياالجتماعية،

شخصه.يتكرنمنهامداوكولهضرووا~ومعهينشأفاإلنسان
فإذاالثانية.باستخداماألولىحاجةإلرضاءبالعملمطالبفهو
سارأذىبغيرهيلحقولمالمجالهذاعلىتصرفهاإلنسانقصو
قط.يتجاوزهولمحقهحدودفي

الحرية.هز»وحفظالحقهذابضمانمكلففالمجتمع
الالذيالضعيفحمايةالمجتمععلىواجبأولإنوبعبارة
مواشدماضغطتحتحاجاتهإرضاءوالقواهاستعماليستطيع
أجلمنللمجتمعيسمحشيآالولكن.ضراوةوأعتىقوةمنه
مداركمنلإلنسانمابإبطالوالعدوانالتصرفسوءقمع

الجميع؟منزلةبأخذواحدكلمنزلةحفظيمكنوكيفوحقوق.
ثقالعالعلىالقضاءهوليساألفرادعالثقفيالعدلوادخال

أنفسهم.األفرادوعلى

ددهص:هذافيكانإنحقهعنيتخلىأنمخلو~ألييمكنال
يتجرأوالصاحبهامنتنتزعالالحريةإذلطبيعته،إفناءالتخلي
مالبسهكما.هيوأدواتهاإلنسانبأعضاءمتلبسةفهيعنها.هو

وهصيره.لحياته
وذلكالجانبعزيزةالوجود،ضرورةالحريةهز»أنونزيد
الفرديكونأناألكيدالمهمومنعامة.منفعةذاتمسألةبصفتها
منهايتفيأالتيالقوىمنيتمكنوحدهالشرطبهأاألنحرأ
وتقدما.نفعأالكل



فضاثلمننتخذالتجعلناالتياألسبابتعرفهذاومن
حقمنفكلوجبروتها.تسلطهالتقريروسيلةومحاسنهاالدولة
حركةتلتهمأنتاماتحريمأعليهايحرمالمجتمعوحقالفرد

عليها.وقيمةقهرمانةنفسهاوتنصببهاباالستبداداإلنسان



الثامنالثم

ادءص:أوالجماعة؟.الفردقبيلهوهنمابهايعرفقاعدةتوجدهل

عنبالرغماالجتماعيىالحقأنوهوواضحأمرهناك
فيالحقكلهوليسالدولة،بهاالمنوطةالعظيمةالواجبات
علىيتحتمعملوداثرةمداركجهتهممنلألفرادفإنالعالم.
المسألةنستقصييجعلناالهذاولكناحترامها.ألدولة

ندركممسانااألمامإلىفخطوخطوةأنبناليحسنوا«استقصاء.
به،الفردتخصيصيجبوماالحكوماتاختصاصمنهوما
والعملالعامةالوظيفةبينتميزدقيقةصفةتوجدترىيافهل

الخاص؟.

الكتابوأكثرالجماعة.وحقالفردحقتحديدنحاولالإنا
ذلكأغفلواسبيلهمفيالمشكلةهز»صادفوااألينالسياسيين
المشكل.حلحاولواقدوغيرهمالكرام.مربهومرواالتحديد
الركونيمكنقيمةنظريةأيةالمسألةحولهذامعتوجدالولكن
أحوالإذالمضمار<هذافيتوجدأنبحاليمكنالبلإليها،
وهلة.ألوليظنأنيمكنكمابهينةليستالعالم



تبتدىءوأينالفردسلطةتنتهيأينبالضبطنعرفالوذا«»«ص<
خاصةمسألةكلفيالنظرهويمكنماوكلالدولة.سلطة
خامةقواعاحسبالقوتينهاتينبينالتوازنلحفظوالعمل
عنيظنأكثرهماتستفنيأنليمكنالحكومةمساثلونكذلك.
والعلمالمطلق.واليقينالتامةالدقةعنآيالعلم،وعنالقواى
علىواخرآ.أوالاألشياءآسبابجمعباكتنا»داثمآيعنىالنفسه

هذافلسفةفيالتعمقبمفرد»راةقداالقتصادعلماءآحدآن~«ص.
والتعملالآنعليهايجبرأيه__حسبفالدولةالموضوع.
وعدل.موحقماإالغرض

عنانعد~انحقالشيآبهيمتازمابيانإلىيحتاجهذاولكن
أوءالنافععنيمتازهومابكونهالعدل<<أدالحقنفهمفهلءغيره_«ص.

يستطيعهماكلعنالدولةكفبكونهأوالعامة،المنفعةبكونه
األفراد؟.

يقاسقاعدةيعتبرأنيمكنمااآلنحتىيوجأالآنهالحقيقةوه0~.
تامة.بدقةلألفرادوماللدولةمابها

منه.مخرجالالذيالسبيلهذافيهذامنأبعدنذهبفال
أوالفردقبيلهوهنماتعريفعلىإطالقايحملناداعيالوزيادة

أعظمالمشتركةالصفةذاتاألشياءآنتقريرعلىوالالجماعة،
بعضأنمنأعلناهماكفيبلخاصة.مفةلهاالتيمنشآنآ

مدنيةكلفيباستمرارتتكاثروأنهامشتركةصبغةذاتاألشياء
االرتقاء.علىدائبة



الناهنالفصلى

تقدم؟مايختبركيف
ألة~:الدولةأنوهوالحلهذاالىمختلفينطريقينمنوصلناقد
غيرالفرديةوأناالرتقاء،فيآخذمجتمعكلفيوتعظمتنمو

الختباروسيلةتوجدولقدالكبرى.الرقيغاياتلبعضصالحة
تكوينعنوالبحثتقدمماكلنسيانوهيأالالنتيجةهذه

المانية.

الذينالبشريستطيعكيفهكذا:المسرلةوضعويمكن
مختلفة،أجناس(لىوينقسمونوروح،جسممنيتركبون
العدل،منزلةإلىيرتقواأنمتباينة،أوساطفيويعيشون

تتكونومنهالهاخلقواأشياءوالخير،وهيءوالجمالوالحقيقة،

هذاكلالمتنوع؟العالمهذافيالوحدةتتحققوكيفالمدنية؟
_5ص.األجناسبالتتاحتنتجفالمدنيةواالختالط.بالمزجيمكن

الطبيعيةالقوىتجمحيحصلبهذاإذالطبيعية،واألوساط
األجناسواقترانالتقاءاألساسيالمدنيةشرطفمنواإلنسانية.

الطبيعية.األوساطبأجودامتزاجهاأوبينهافيماالمواهبذات

الجنسيةفيمتباينيناألرضفيمبعثرينخلقوايناللفالبشر



كلبعبقريةالخاصةالقوىوتعاونبانضماممصيرهميحققونإنما
.طبيعيوسطبكلالخاصةوالقوىجنس

واالاإلنساني،الفكرهوا~نيةمبدأآناألكيدالمحققومنودهمر.
خيرعوة0الطبيعيةواألوساطاألجناسامتزاجيكونلماذانفهملم

لتقدمضروريشر~فاالختالطوفسادأ،عدوىيكونوالوصالح
العزلةفيتمدنشعبانعرفالأنناعليهوالدليلاإلنسانية.
مقتبس.أوطارىءيتاحمنبدفالواالنفراد.

التيالعصورعبملمجردعنعبارةنيةإلمذآنبصحيحوليس_«0مى
يرضيمماالزمانمرورمعوتمكنهاإلنسانمداركبالتدريجتوقظ
أماواالختالط.المزجعملسوىالمدنيةليتبلضروراته.به

.هذافيلهشأنفالالزمان

االنحطاطمنتسلمالالعزلةفيتعيشالتيواآلمم
واالنقراض.

نتيجةوالالطبيعيالوسطثمرةليستالمدنية.نوالخالصة
ضروريةكلهاالعناصرهأهأنمعالسياسة<حسنةوالالجنسية،
الغاية.هذهعنعاجزةوحدها.نهاغيرالمدنية،لنشوء

تعالمفىيفيماأحسنمنمزيجالمدنأهرأنالحؤوالعول».«ص:
وعبعرمةالطبيعى،الوسطوأثارالحكومة،ومبادىءءالدمن

والحمقأ<العدل،مجالفيالبشروراثبضرالحثس،
والمنفعة.والجمال،

أواألشخاصتقاربهيالمزجذلكبهايتحققالتيوالوسيلة(د9محر:



البشراختلطفكلمااألراء.وأنتشارأألفكاراتصالاألقلعلى
وازدهرت.المدنيةشآنتمالوتداخلوا

البشرنقلعلىالقادرةالقوىمنتعدقوةهناككا~واذا
الدولة.فهيومزجهم

هادص:أمبحبالطباعةويتعدديضبطأناإلنسانيالفكراستطاعومنذ
األشخاص.اتصالعنمستقالاألفكارتبادل

إلىلهاحاجةالالفكريةالمانيةبأنالقولينبغيالأنهغير
د»دص:األفكارتبادلكثيراتنفعأنتستطيعفالدولةالحكومات.مساعدة
مثال.والبريدالنقلوساثلمنبهتعنىبماوذلك

أنينبغيالولكنواالختالط.بالمزجنونيتمدالبشرإنقلنا
مثالفاألتراكالمدنية.ينتجواختالطمزجكلأنهذامنيستنتج
فياإلنسانيةيفيدوالمهذاومعوبالعربباليوناناتصلواقد

واألوساطاألجناسامتزاجإننقولانيلزمواذابشيء.تقدمها
والقواعد.ميسالنوابعضطبقجرىإنإاليثمرالالطبيعية

هة«ص:والمشارمناألعمالوتنوعوالطبيعيةالفكريةالقوىفتجمع
البشر.بينالرقيينهجهاالتيالفنيةالخطةيكونان



التاسعالقمل
مهالكتاتمالمة

لهذهوأنءمتحركةالمجتمعاتأنوهيالفكرةبهأهنبتدىء»«دص.
أحدها.الرقيوأناميسها«نوالحركة

عديدةووساثلمختلفةقوىالرقيلناموسبأناالعتقادويمكن
واألفرادالدولةاعتبارمنبدالولكنسبيله.فيمسخوةجميعها
ماعنيناواألفرادالدولةقلناوان.االجتماعيالرقيوساثلبينمن
كيانه.منهيتألفوماالمجتمعتدبيريتولى

للدولةيكنلمإذافيماالبحثمجردعلىهنااالقتصارونريد
هلنعرفأننريدوبعبارة.الرقيناموسنفاذفيجوهريوظيف
قدواألخالقوالسياسةوالغنالعلمفيالمسائلكبرياتإن

كلمنأحيطالذيالمخلوقلذلكواسطةبالوتتحققتحدث
أجله.منالمسائلتلكخلقتهذامعوالذيجانب

كذلكنجعلوالءعامةبصفةالمانيةوساثلندرساللهذا»د«ص:
والفرد.الدولةمنبكلالخاصةالحقوقمسرلةالبحثهذاهاف
التيالدولةحقوقبعضفإنجدا.قويأحذاءنحاذيهاأنناغير
جهةومنوالجدال.الشكتقبلالواألمنالنظامحفظمنها



الخامةالحقوقمنالغرديملكهنيمانزاعأيإلىسبيلالأخرى
كليؤدي~والتقل،والتبادل«والعمل،والملكيةبالعائلة
إلىوالدولة)(الفردالقوتينهاتيناختصاماتحولونزاعجدال
.الرتيوهينية،اإلنماالحياةكمالياتهدفهايكوذخصومة

دءوص.نعنيالولكنا.الرقيلعمليةضروريالسلطةأمبلأننرى
سلطةال(ء»»)ه»)دأى»_)المنظمةالوضعيةالسلطةإالبهذا

.بأنواعهاالالهوتيةالسلطةوال(دء)د»~)العصبيةالطوائف
الدولةأنونرى.بااولةنسميهماهيالمنظمةالوضعيةوالسلطة

البشرفيهايفتكرالتياألشياءبعضإنجازعلىالقادرةوحدهاهي
التياألرقببببهايامالةيستطيعواأنغيرمنإليهاينزعونأو

منرتهامتفتستمداالولةأما.القومةالغريزةهيمنةعليهمتهيمن
والتنشأالفادولة.المجتمعفيووضعيتهااألساسينظامها
وكيلةفالدولة.لألشرةمثلهمتخضعالألنهاإألالبشريتحملها
أندونالعامةالوكالةهذهتهملوال.العامةالمصالحبيربتلقائمة
.عقباهتحمدالماإلىتؤ«ي

»(«0مىتنموآنفأرأيناالتيوالوكالةوالصفات،بالشكل،فالسلطة
والمشاوسراألعمالبمزاولةوذلكمترف،مجتمحكلفيوتزدهر

.خارجيةمؤثراتوتحتبهاءخاصةوبأسبابالعمرانية،

واماالطاغيةاألشرةجماحلكبحإماالدولةقوةإلىويحتاج
علىالدولةوتحمل.مشروعةطارئةضروراتفيالستخدامها

«و0مى.الشطط«قمعمنتتوالهبماجهازهافيادواالمتاقوتهافيالتوسع
.الخللوتنظيمالمنفعة،وخدمة

الها



قوةكلاكتسبتمة3امنومراقبةمنتخبةالدولةكانتومتى
كذلكوظفرتونظامهاهنشأتهافيعنهاصادرةهيالتياألمة

أجلها.منأسستالتيبالغاياتالخاصينالذكروحسنبالعطف
يمتدالذيالمحطضروراتبمقتضىوتعظمتكبرإذآفالسلطة
العمل.مجالفيتكتسبهاالتيالصفاتوبسببوينتصب،

إلىمؤديباستمرارالجمعياتاتخاذأنيظنأنالغلطومنهددص:
الدولة.وظيفإضعاف

خدمأفيالالمنفعةمجالفيسواءوتقوىتنموفالدولة
المعنوي.القانون

تشتبكأنبدفالالشعوبمنشعبعبقريةكانتومهما«و«مى.
المذلةتنحصرالواقعوفيفيه.والرقيالتطوربأمرأاثماالدولة
فيمضطرةالشعوبكانتإذامامعرفةهيواحدةنقطةفيهنا

حكوماتها.إلىبالنسبةأومسبوقةسابقةتكونأنإلىالرقيطريق
القضاءحسبمتبوعةأوتابعةتكونالدولةبأنونجيب

الاألفراديتأزىالأنالحالتينكلتافييجبولكنوالمشاكل،

كرامتهم.فيوالحقوقهمفي

األفرادإعناتالدولةعنصدورهايمكنالتيياتاإلذاومن»««ص.
ألنواعارتكابهاشراهذاهنوأ~المتشعبة.الشائكةباألنظمة
عنبموظفيهاوباالستغناءواالستئثار،واالستبدادباالحتكارالسلب
بمؤازرةإنجازهفياالكتفاءعليهايجبفيماوذلكاد<األفى
مجردا.بالنظاموتدبيرهمهؤالء،

مجالفيومتنوعأضرورياوظيفأللدولةأناألمروخالصة

الها



إضعافأوحرماننفسهفىيمضيالالوظيفهذاولكنالمدنه،
عنوالاألفرادعنالمسغنىأنيمكنهالفالرقىاألفراد.
ويسفزاألشخاصعملينشدالدولةعنصدرإنفهوالدولة.
الدولةإلىمسيرهفىاندمعاألشخاصعننشأوانهمتهم<
الالزم.الاالعداألفرادعنالنانى،الرقىمعدلفبالدولةحتمأ.
الدولة.بدعهرقيلكلرمةالضرواألدواتبمثابةفهماألفرادأما

جموحاهؤالءعملكاناألفرادعنالدولة~إذاوبعبارة
حبوطا.عملهاحبطاألفرادبدونالدولة~ماذاواضطهادأ،

»ددص.القوىبعاقبإألمار»تأتىالالرمىناموسنفاذأنيتضحونه
فهمربماوتآزرها.بتضافرهاأخرىومارهالمشتركهوالمو»الخاصة
~3ص:معمنافىوظيفاللدولةأسندناقدتمدمماكلفيأنناالقارىد
المجتمع.رقىفىاألولالوظفقل9اعلىأواألفرادعمل

هيالتأنهذافيفهمسوءكللهانبادأنيجبالتىوالحقيقة
يكونلحيفالووهذافتزامدأ،رمأضرووظفالالولهنرىأننا

كونكماالفر«مه.أألثرهممامللماموماالشرلقمع(ماضروريأ
فتضيالحمورمنالمجتمعفىتجادماجميع)نمزايدا
.هىالأطوارمنطورلكلمالثمهجديدهوأننمهمدابيع

العلمنعبرولهذاءءشىكلفوهالمجتمعاتشرفلنضعانا
إنوذلكبعهماونرفضمنهمانتبرأممحومينوذملتينوالحميمة
مجردألحريهفلوكا~والجبروت.االستبدادإلىمؤوالأنأمكن
ممدسا.ونقدسهامعبدالهانشدأنهذامعللزمخيال

مسرناأثناءروحهمنفناونفخغمرناالذىالشعورهوهذا
منلهبماأخللنا~الملمبإمساكأننانظنوالالكاب.هذافى

ررم



~يةالرتيبدعوىأنكرنا«ىياهلوالجالل.والحرمةالحق
تدنكوذآذوحاشاكألثمقألنفها؟علىاألمموحقالرعية
الكبرى.والزلةالعظميالنطةهذهارتكبا

الرتيمجالنيتونقانماعامةووكالةنيابةبمفتهافاللطة
بهالإلعجابلشدناهاالقوةمعهواناولوكازالحرة.األممبين
البعنى.الالكلتوةهيحيث

مانكرلمكألكفإناالرعيةحريةيشيأنكرلمأناوكماءههمى.
عهلضاتت1هذمنشيأحاوالكاولووكرامة.عزةمنللفرد
الشر.بينوأنضلآسمىحياةيةنظهيالتيالريظرية

اختصاصاتببعضيذهبقيالأنفيقطنمارلمانناثم
لحقهويجعلالفكرشأنمنيعليالرقيأنأثبتنابلالسلطة،
فالرقيوبعبارةواالنتهاك،بالعبثاأليديإليهاتتطاولالحرمة
واألفكار.العقولعلىتفرضحكومةكليبطل

تحدثنامماأكثرالدولةعنتحدثنابأنانعترفأنالحقومن
أسبابأ.لهذاأننظنولكنالفرد:عن

مادةهوأنهحيننيالفردعنالكالومننكثرولماذا
ودو،لحممنمركبوهوشيآعليهيخشفهلالمجتمع؟
فالفردالمعروف؟بأمرهالدنيافيوقاثموالبيان،بالنطقومسلح
حقيقتهباستجالءأعنىوعبثاالوجود.يوملموسمحرس
طالمامعنويكاثنهيآليتيالدولةوبخالفهقيامه.علىوالبرهنة
المجتمعات.لكمالضروريولكنهالعافي<يسمعتهساءت



الذيالشبهةوعنصرالريبةجانبهيا~فوع~افيظ~«~
النورإلىالظلمةحيزمنواخراجهبحثهيتسز

«»و~.الرقيحديثعنالجمهورسماعينبوكيفلنعجبوانا
والتحالف.باالقترانعهدحديثابأنهماذلكبالدولة.

ذلكيشلكانوقداألفراد.عملمنالرقيكانفطالما
استفادالذينفسهاإلنسانيكالنوعاألزلفيالمتأصلالمجهود

طوالمحضأفردياكانفالرقيوأمواال.وأنوارا<حقوقا<منه
بأمرها.قائمةبذاتهامستقلةالسلطةفيهاوجدتالتياألزمنة

وخصوصأبها،معترفاحقوقاالبشرجمهرةأدركتيومولكن
(58~:جديداتكومناالسلطةتكوينإلىبحقوقهاالشعوربهاأدىيوم
فرديةبشريةقوةكلسبيلهفيوسخرتحديثةأداةقيالأدرك
يظفراللبنظهراالمسألةالباحثقلبوفهماعامة.أوكانت
أغراضحسبيتنوعالدولةوظيفأنوهيالنتيجةهز»بغير

المجتمع.الرتقاءموازيافماءتنموالدولةوأنالرقي،



.(910ينايرفي(المغرب)بفاسولل•

:والثانويةاثيةاالتدواسته
الدهناتي(ساقيةخياريسيلالقرآنيالكتابصغيروهودخل.
.بفاس)
اللغةويتعلمعصرياتكوينأليتلقىاللمطيينبمدرسةسجل_

.الفرنسية
إدريسمواليثانويةدخلاثيةاالبتلالشهادةفينجاحهبعل_
.سنواتأربعبقيحيثبفاس
.والعقديةالدينيةمعلوماتهنمتخاصةعربيةدروسايتابعكان_
بالرباطتحوروبليسيالتحقفاسبثانويةدواستهإنهاءبعا_
.الفرنسيسكانيينبداخليةأثناءهمايقيمكانعامينبهومكث
البكالورياهيأحيثبارينإلىسافرالثانويةدراستهإنهاءقبل_
.لمانثمارليسيفي

العليا:دراسته
التيالسياسيةللعلومالحرةالمدرسةفي(927سنةانخرط.
منها.مغربيخريجأولكان



:فيدرسكما
.نسردوفراليج_كو
.الصحافةوبمعهد_
.الشرقيةاللغاتوبمدرسة_

بإقبالهالدوليةالسياسةفيمعلوماتهعمقبباريزمقامهآثناءفي.
كانتالتيالدوليوالقانونالدبلوماسيالتاريخدروسعلي

.للسالم<<د«كارنيجيمؤسسةتنظمها

:والسباسبأفبأالفافساطانه

أفريقياشمالطلبةجمعيةتأسيىفي..شارك1927
الجمعية.هذهمكتبنيمضووهوالملمين،

افريقياشمالطلبةلجمعيةالعامالجمع_انتخبه6928
عاماآميأآ928ديسمبر(6نيبباريزالمعقدالملمين
قاموقديده.بخطوموقعمحتوبالمداوالتومحضرللجمعية.
المغاربآتطارشبابفيهادعاهامةبمداخلةالجمعهذاخالل
واالتحاد.التآزرإلىالالثة

أولإرسالبباريزالعربالطلبةبعضمعبتعاوز_نظمأ928
فيالجاعبمدرسةدراستهملمتابعةبةالمغارالبازمنبعة

فلطين.

العربياالتحادجمعيةتأسيىنيفعالةشماركة.شارك(929
الذيالدينمالحمحمدهولهارثيى.ولكاذالتيبباريز
باشاالحاسرحكومةنيالخارجيةوذالشروزيربعدفيماأهبح

آ5(



التي0األفويقي<الشمالأدكوكبجمعيةفيعضواوانخرطبمصر.
.6926سنةالحاجمصالي.سسها

عمرسيدنامسجدبهدمبفاسمقامهاثناءعلم(شتنبو)_(929
فنظمالصهاينة،معبتعاوناإلنجليزيةالقواتطرفمنبفلسطين
إلىووجهتالتوقيعاتبآالفامهرتعريضةشكلفياحتجاجأ
العريضةلهذهالمحركبصفتهتعرضوقد.البريطانياألولالوزير
.االستعماريةالصحافةطرفمنحملةإلى

المدينةهذهغادرببرشلونة،ماةأقامأنبعد(نونبر)_6929
.دراستهإلتمامباريزإلىمتوجهأ

.المغربإلىورجعبباريزالعليا«راستهأنهى_(930

بفاس«بالقرويينالجمعةصالةبعداللطيفدد0«قراءةننم_
صدورعلىاحتجاجأالشوارعفيشعبيةمظاهرةرأسعلىوخرج
()930ماي16(البربريالظهير

وحكم،البغداديابنالباشاجلدهالمظاهرةهذهأثرعلى_
.تازافيقضاهاأشهرثالثةبالسجنعليه

.بفاساإلجباريةباإلقامةألزمالسجنمنخروجهوبعد_

حضورمناإلجباريةواإلقامةالسجنبسببيتمكنولم_
المنعقدالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعيةاألولالمؤتمر
.6930غشت2~يومبتونس

علىحصل.نبعدفرنساالىمتوجهأالمغربغا«ر__931
.شهرينمالحيتهمدةتتجاوزالسفرجواز



علىأدعاصفة:بعنوانكتابابباريزأ~قائهح~وننثر
الفرنسيةاألوساطمنبتأييدبربرية<<سياسةأخطاءأوءالمغرب
.للحكومةاالستعماريةللسياسةالمعارضة

الحنأدمواليعنبباريزمحاضرةألقىمارس)19(~(932
.0<المغربيةالنهضةأبي(األول)

،أرمالنشكيباألميرمعتعاونحيث~فيأقام_(932
«_»»7أ)»ه«ه9ددءط»»العربية<>د«األمةمجلةفيمقاالتونشر

.السياسيةنشاطاتهبسببسويرامغادرةإلىاضطر~

_العربيةد«الجمعيةتأسيسفيشاركحيثمدريدإلىتوجه_
.()932(جواناإلسالمية<<

حيث)6932فونبرأكتربو<(سبتمبر،وتطوانسبقةفيأقام_
للعملبرنامجامعهمونسقالشمالفيبةالمغاربالوطنييناتصل

فيلونكيجانووبيرمعباريزفيشارك(جوس)_(932
فهمةمقاالتبانتظامفيهاوكتب<0ددهغربمجلةتأسيس

حولتحادثحيثمدريدإلىتوجه(د~»_(932
للجمهوريةالجددالقادةمعوالثقافيةالسياسيةالعالقات
.اإلسبانية

عبربرحلةفقامبطنجة.مارأفاسإلىرجعا_(يناير)933
فاس،فيومظاهراتاجتماعاتخاللهانظمالمغرب

البيضاء.والداروالخميسات،

أدعملالشهيرةالجريدةناسنيأمدرغشت)4(_(933

بالقرنية.الشعب<<



الثالثالمؤتمربتهيهفاسفيقامشتنبر»23»(9(_1933
.لحظةآخرفيمنعاأليالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعية

من(8العددالمحكمةحجزتأنبعدديمبىا8(_1933
الشعب<<إرادة0دجريدةالوزانيحسنمحمدأصدرالشعب،عمل
الشعب<<أدعملجريدةسيستالوزانيحسنمحمدأعطىوقد
وفعاالخطيراسالحاالمغربيةالوطنيةالحركةالشعب<<«أإرادةو
الجرائدهذهبفضل.المغربيةالمطامحلتحقيقالوقتنفسفي

وبعضالحماية،إزاءحقوقهماكتشافمنبةالمغارتمكن
.لمبرراتهاالحقائق

مؤتمرفيبغاسالوزانيحسنمحمدحضر_(مارس)(934

والمواطن.اإلنسانحقوترلجامعةالمغربياالتحاد

الشغبعلىبالتحريضالشعب)(عملاتهام_(ماي)آ934

والقمع.الخنقسياسةإلىرجوعاذلكفكانالصدورمنومنعها

االشتراكيالحزبمؤتمرالوزانيحنمحمد_حضر(934

أشغالعنكامآلتقريراالفرنسيينأصدقاثهإلىووجهاإلسباني،

المؤتمر.هذا

الكبيرالجمعالوزانيحسنمحمدحضرشتنبر)(8_(1934
بالضغطللتشهيراإلمبيرياليةضدالرابطةأقامتهالذي

تونس.فيالواقع

اثنينثانيالوزانيحسنمحملكانأيمبر)_(فاتح(934

فيالفرنسيةالحكومةإلىالمغربية<»اإلصالحاتمج«دبرنا~ما
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.البرنامجلهذاالرئيسيينالمحررينأحدوهوباريز.

فيالوزانيحسنمحمدحضرديسمبر)30»28(_1934

.اإلمبير_~ضدللرابطةالعالميالمؤتمركسيلبرو

هاماتجمعاالوزانيحسنمحمدحضريناير)_(_(0935

بشارعمقرهافيالحمراء<<إلغاثة«دانظمتهأفريقياشماللعمال
بباريز.مورو_تيرانما

عادجانبإلىءالوزانيحسنمحملأصبح(مارمى/~آ935
الموقتةاللجنةفيعضواءلونكيجانبينهممنالصحفيينمن

.بيرعلونأدريئاسة0برالمستعمرة»الشعوبلجامعة

إلىباريز،فيالوزانيحسنمحمدحضرماي)2(_(935

ءوملفاشيينصينيين،وهندوسوريين،وتونسيينجزائريينجانب
درستحيثوالفاشية،الحربضدالشبابلجنةنظمتهاجتماعأ

.أفريقياشمالفيوبخاصةالفرنسيةالمنتجاتمقاطعةمسألة

الوطنيالمؤتمرالوزانيحسنمحمدحضرماي)31(_1936

والصحفيينالمؤتمرينعلىفوزعا5.7(.~.).االشتراكيللحزب
المغربيالشعبأدنداء:بعنوانمنشورينفيالمغربيةالمطالب

.الشعبية<<الجبهةحكومةإلى

علىبفاسالوزانيحسنمحمداستقبل(غشت)~آ936

وروبيروايير،وليو،لونكيجانوروبير،روسيدافيدالتوالي
الحركةإعانةإمكانيةمعهليبحثواجاؤواالذينثوري)(نقابيلوزر

الوزانيفهيأفرانكو.ضداإلسبانيةللجمهوريةالمغربيةالوطنية



الجليلعبدبنعمرمحةوتوجهللصاعدةبرنامجأأمدتاثهمع
وحاتأطالجمهوريةالحكومة.لىبجاحقدم~برشلونةإلى

~)55>الدوليةالوطيةالجماعةمعو~.بةالمغارالوعليين
.للتعاوذمنططأد»هأ)»»ة»ةأ)داء)دأاددهددء)»(0ذ)»(ءا«»ه

إالمةالباالتفاقاتتطبقأنالجمهوريةالحكومةتردلم
عارضلألسفلكنءالشعبيةللجبهةالقرنيةالحكومةبموافقة
.بلومليونذلك

باريزإلىتوجهبإسبانيامدةالوزانيحسنمحمدآقامأنوبعد
جدوى.بدونلكنالفرنسيةالحكومةإلقناعمحاولةفي

لهامؤتمرآولا~~ا~~عقدتأكتوبر)25(~(936
بالرباط.

وآلقىفرنسامنالوزانيختنمحمارجعفونبى»2(~6936
نتيجةفيهاستعرضبفاسا~لخيالعملكتلةمؤتمرفيخطابا
يخفولم.الشعبيةالجبهةحكومةلدىومساعيهفرنساإلىسفره
العملفيوفكرالحكومة«موقفأثرعلىالكبرىآملهخيبة

علىإاليعتمدواآألبةالمغارعلىبآناقتنبعدمابالمغربالمباشر
العملكتلةطرفمنمظاهراتعدةحينثذوهيئت.آنفسهم
.الوطني

حريةحولالبيضاءالدارفيتجمعمنعفونبى»14(_(936
ا~ضكونهبتهمةالوزانيحسنمحمدواوقفالصحافة،

وقعتوقد.لونكيجانووبيرمنالمستوحىاالضطرابعلى
اعتقالعملياتتلتهابالمغرب،مدنعدةفياحتجاجحركات
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الحمايةسلطاتعماتالجوتلطيفوألجل.المناضلينمنعدد
اإلجراءاتورفعورفاقهالوزانيحسنمحمدسراحإطالقإلى

.الوطنيةالصحافةعنالقمعية

العملكتلةحظيرةفيانشقاقالسنةهذهفيوتع_6537
وبالبنياتالسياميبالبرنامجتتعلقخالفاتإثرعلىالوطني
د«الحزب:حركتانالخالفهذاعنوانبثق.للمنظمةالمكونة
الديموقراطيالعصرياالتجاهذاتالقومية<<الحركة00و0«»الوطني
أدعملالصحف:منلهاكانالتي،الوزانيحسنمحمدبزعامة
.العربيةباللغةو«دالدفاعددالفرنسية،باللغةالشعب<<

االحتجاجأعمالالملتزمتينبصحيفتيهاالقوميةالحركةساندت
مياهتحويلبسبب)1937شتنبر2(مكناسحوادثعنالمترتبة
أثارهاالتي()837شتنبر24(مراكشوحوادثفكران،بووادي
.المدينةهذهإلىفوكيمىوالجنرالرماديزيارةأثناءالبيان

الشعب<<دعمل0من52و51العددينحجروقعوقد

القمعمنموجةخضموفيألحدثين.~لهذينالمخصصين
بظهيرونفي<الوزانيحسنمحمدعلىالقبضالقيواالعتقاالت

.سنواتتسعلمدة6937فونبر

فيابتدأالذيالوزانيحسنمحمدنفي_(946ه6937
.(946مايمتمفيوانتهى_937فونبرمستهل

الشورىحزب00الوزانيحسنمحمدأسس_(946
أهدافالحزبهووضع.للحزبعامكأمينبزعامتهواالستقالل<<

:يلىفيماتلخيصهايمكن



هواسمه.عليهيدلكماواالستقالل،رىالثحزبإن0د
ديموقراطيةإقامةبطلوهوالحق،المغربيالديموقراطيالحزب
أجلمنالوطنيالكفاحإن.المغربيالشعبلفائدةبالمغرب
ينفصمالارتباطآمرتبطآزالوماكانالحزب،نظرفياالستقالل
ليبراليةملكيةإطارفيديموقراطيةإقامةأجلمنبالحغاح
حدفيغايةليسالحزبنظرفياالستقاللفإنلذلك.دستورية
زماممالكةجديدمنوجعلهاالبالدلتحريروسيلةهووانماذاته،
حرمجتمعبواسطةإالتحقيقهيمكنالماوذلكمتقبلها،أمر

سيادةلكلكالمحتويتظهرالديموقراطيةفإنوهكذا.ديموقراطي
.واستقاللهااألمة

كعمليةالديمقراطيةالحزبرسالةتأكدتاالستقاللددومنذ
ومصيرالبالدلحياةوحاسمأساسيملحوكعملوطني،خالص
شعبها.

فيالحيةالعناصرجميعجندبمهمتهالحزبيقومولكي
للشعبالديموقراطيالنضاللقيادةضروريالتجنيدهذااألمة.

لهيالنضالهذافياألساسيةالمحركةالقوىإنالمغربي.
والمثقفين<الفكر،وأهلوالغالحين،الكادحينطبقات

والجماعاتاألفرادجميعالعموموعلىالصغيرة،والبرجوازية
يضعونالذينالقومية<واألهدافالعليابالمثلالمقتنعين
شيء.كلفوقاألمةمصلحة

فيوعمالشهاالستعمارعنفضآلاألساسيين،خصومناإن

المهمةوانأشكالها.بجمعوالديكتاتوريةلهياإلقطا~البالد«

158



يموقراطياللالنضالتنسيقفيلتتمثللحزبناواألولىالرئيسية
كفاحمعءمباشرةغيرأومباشرةبكيفيةالوطنيالمستوىعلى

الشعبأفرادوجميعوالنساءوالشبانوالمثقفينوالفالحينالعمال
الواجهةعلىوباألساسالضرورية،الواجهاتجميععلى

.االقتصاديةوالواجهةاالجتماعية،والواجهةاإليديولوجية،

المضهدالمغربيحؤلأنهوللحزبالعامالمنطلقإن
فيمزدهرسياستهفيحرمغربإلىاقتصادياوالمشتفلسياسيأ
المتأخرأوالجاهلالمغربيتحولأنكذلكيجبكمااقتصاده.

بعينتؤخذأنيجبذلككلولتحقيقمتقدم،عالممغربإلى
الديموقراطية،االستقالل،التالية:الثالثةالمبادىءاالعتبار
ا~<<.سعادة

عنالمنفىمنرجوعهمنذالوزانيحسنمحمدينقطعلم
أدالرأيجريدةففيلحزبه.رسمهاالتياألهدافلتحقيقالكفاح
افتتاحياتهافيبانتظامكتب(«947أبريلفياسستالتي0العام>
موفوعاتمختلففيهاتناولأساسيةمقاالتددبالغمراتددالشهيرة
واالجتماعالسياسةيهمماسواءوالدولية،الوطنيةالساعة

علمفيحقيقيةدروسالتعدالطويلةمقاالتهواذواالقتماد.
السياسة.

جميعالوزانيحسنمحمارفضمت)آ~(غث946
خطابهفيالبونإيريكالعامالمقيماقترحهاالتياإلصالحات

فيبةالمغارالوطنيينمشاركةفيوعارض~ا46يوليو22يوم
الحكومة.ثورىمجلس



شتنبر23مذكرةالوزانيحنمحمدحرر.(شتنبر)_(947
محادثاتموضوعكانتالتيالفرنسيةالحكومةإلىالمقدمة6947
منبالرباطالعاموالمقيمواالستقاللالشورىحزببينرسمية
إلغاءأسامىعلىالمغربي_الفرنسيالمشكلتسوية~جل

تكونوطنيمجلسوانتخابالوطنيةالسيادةواسترجاعالحماية
ملكيةأساسعلىقائمادستورأالمغربإعطاءأولىامهمته

المحادثات.هذهفيالحزبوفترأسوقددستورية،

المؤسسينأحدالوزانيحسنمحمدكان_(إبريل)695_

طرفمنطنجةفيميثاقهاوقعالتيالمغربيةالوطنيةللجبهة
المغربية.الوطنيةاألحزابممثلي

عنالوزانيحسنمحمدهاجريناير)1957_ا_(غشت95(
القضيةلشرحالبلدانمنعددإلىفتوجهالخارجالىطواعية
المتحدةالوالياتءاألوسط(الشرقعنهافاعواللالوطنية
الهند«ءباكستانسويسرا<البرتغال،إسبانيا،ءاألميركية
شايي»،(قصربباريزالمتحدةاآلصمدوراتوحضراندونيسيا)،
وبنيويورك.

بالقاهرةالعربيالمغربتحريرللجنةمؤسسكعضوشارك_
.الحياةمدىلهارثيمآالخطابيالكريمعبدمحمااألميركانالتي

العربيةالدولجامعةلدىواالستقاللالشورىحزبمثل_
.بالقاهرة

باندونكمؤتمرفيالمغربيةالوطنيةللحركةكممثل_حضر
().955(ابريل



حزبوفدأجراهاالتيالمحادثاتبتسييرلوزانمن_قام
لكوننظرا)6955(غشتليبانإيكسرفيواالستقاللالشورى
عليه.محظورأكانالفرنسيالتراب

إلىيوصفبنمحمدالملكجاللةرجوعبعدباريزفي_أقام
المغربية.الفرنسيةالمفاوضاتلمتابعةفرنسا

استقاللأنيسركانولماذلك.بعدالمغربإلى_رجع
إلقامةالحينذلكمنذاتجهفإنهذاته،حدفيغايةيكنلمبالده

تنتظرهكانتالتيالمهامنفسههوحددوقدحقيقية،ديموقراهية
المغربتحريرهوسنةثالثينمنذالوحيدهمناكانبقوله:
تحققالهدفهذاإننقولأنويمكنترابه،وحدةعنوالدفاع
كانوقداستقاللناونكملوحدتنانتمأناآلنبقيوقدجزئيا.
أجلمنالكفاحجانبإلى،أاثماينا«يواالستقاللالشورىحزب

لهيتيسحتىديموقراطيةتربيةالمغربيالشعببإعطاءالتحريره
بصفةوالوطنيةاإلقليميةشؤونهدفةيسير.نالبالدمحويرعند

حازمة.

أن_الوزانيحسنمحمديقول_اآلنبهأهتمماأولد«وان
ونعاجلة.بكيفية«ستوريةملكيةأنظمةإقامةإلىبكليتيآتوجه
.الحكممنالنوعهذايحبذالسلطانجاللة

المغربيالجمهورمعاالتصالأستأنفأنمنبدالثم
الجماهيرهذهتربيةهودوريوسيكونحزبيفيوالعاملين
.استغاللهافيالطامعينإلىألنبهها

وتحريرهالمغربيالمواطنشخصيةإبرازهياألولىرسالتناإن

)6)



الشحمية«نمودونتحولالتيالنقيةوالعقدالمركباتمن
عنوالتنقيبمطامحهلفهمالشعبإلىالتوجهوجبولذلك
بح.الظالعالجلهالنجدأمراضه

تتطلباآلنواالجتماعيةاالقتصاديةالمشاكلواناهنه
المالئمةالحلولعنالكشففيجبغيرها،منأكثراالستعجال

لها.

وناهيةلخلقالبريةوتواتهثرواتهيجدأذالمغربوعلى
نقومأذعليايجبالمغرب،سكازجمعمالحنياقتصادية
نالعادآل«توزيعاتوزيعهوفماذالوطنيموردنالرننمجهودبكل
لماتتصادااستعماريآكاذ.الحمايةفترة.خاللاقتصادناذ1نس
معتحالفواالذيناالتطاعيينوبعضاألجانب.المنهيتغد
المظالمتسريةيتظزالماالمغربيالعبإذااللف.الطام
.البرنامج<<1هذلتحقيقمثاتجداآلذمذوايفحيتهاذهبالتي

إلقامةيكافحيكنلمالرزايحنمحمدفإذوهكذا
~1ديموترإلتامةأيفاولكنفحب،سياسيةديموقرالحية
أ957يديرنيالبيفاءبالدارتجمعنييمرحألماجتماعية.
بقوله:

إلقامةواالستقاللالشررىحزبتأسيىمذداثمآكافجالقد
مياسيانظامأليسطر1الديمو~الظامهذا.ديموقرالحينظام

والعاملالفالححالة.ذ.اجتماعيظامأيضاولكهنحب<
توزيعابتكارأجلمناالجتماعيةمفاهيمامراجعةعليناتفرض
وعادلة.حديةيقةطونقالبالدلرواتو~جديد



ألنالعاملة،للطبقةكريمةلحياةمكانةإعطاءمنإذنباال
والحرية،االستقاللأجلمنيكافحكانعندماالشغلعالم
العيس<<.ورغدالعدالةالكنحهاامنينتظركان

الوطني<التحريرمعركةموازيةبكيفيةيقا»الوزاني_كان
وفني،ومليلية،سبقةفأراضيالبالد.أجزاءبوحدة00ويطالب
والطارس،والقنادسة،بشار،كولومبمثلاألهب،ووادي
أنويجبمغربية،أراضيترجعأنيجبوموريطائياوتيندوف
بالدظ...لتوحيدالوسائلكلنستعمل

فيالمغربيالوفدالوزانيحسنمحمد_ترأس(957نهاية
فيعضواوعينالقاهرة،فيالمنعقداالسيرييقياألفرالمؤتمر
المؤتمر.لهذاالدائمالوطنيالمجلس

أألوسطالشرقمنكلفيعديدةمراتاقام_6959»6957
وسويسرا.

يحضرولمالمغربي«الدستورمجلسفيعضوأ.سمي1959
المجلس.هذاجلساتقط

المكتبأعضاءبعضأنفصلشتنبر_ا.(غثسته959
معليؤسسواالحزبعنواالستقاللالشورىبلحنالسياسي
مستحوذينالشعبية<<للقواتالوطنيأداالتحادبركةبنالمهدي
حسنمحمدفجمعأمل.ومطبعةالعام«<«الرأي0جرأةعلى

بحناسموغيرء6960يناير2وافيبفاسمؤتمرأالوزاني
الديموقرامي،الدستورحزبيسمىفأصبحواالستقاللالشورى
باسمه.الناطقةالعام<<الرأي«»شورىجريدةوأصبحت



للدولة،وزيرأالوزانيحسنمحمدسمي_»يوليوز)1960
ترأسللدولةوزيرأوبصفتهاستقالته.قامأسابيعبضعةوبعد
االنحيازعدملدولالتأسيسيالمؤتمرفيالمغربيالوسميالوفد

.العربيالمشتركالدفاعمجلسوفيءبالقاهرة

فيوزانمدينةعنناثبآالوزانيحسنمحمدانتخب_(964
.مغربيبرلمانأول

«دالياسةدد(،962«دالدستورددسياسيتين:جريدتين.وأصدر
سواءأفكاره،يعرضكانوفيهماتحريرهما.رئيسوكان(،967
الدولية.أوالوطنيةبالمسائليتعلقفيما

فيبجروحالوزانيحسنمحمدأصيب(يوليو~_6976
أمستالحينذلكومنذ.اليمنىياهوبترتءا~اتحوادث
هرأتعدةلالستشفاءاإلقامةإلىواضطرتتدهورالصحيةحالته

بكثيرأصابتهقدوأمراضهجراحهكانتوذاوبالخارج.بالمغرب
علىوقدرتهونشاطهمعنويتهعلىإطالقاتؤثرلمفإنهاالضعفمن

أنحاءعبراجتماعاتبعقدالسياسيعملهتابعفقذالعمل.
وقامأنذاك.السائدةللوضعيةبالنسبةمواقفهفيهايشرحالمغرب
المغربية.التمريرةالوطنيةللحركةالنيأسيالتاريخبكتابة

فيمكن_971منذالمغربيةالمشاكلتجا«السياسيةمواقفهأما
:يليكماتلخصأن

الداخلي:ألصعيدعلى•ا

قبلزيمنأكثراليومالمغربيواجهالعامة:السياسة•أ
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متوترةبلواإلفالس،الفادنيالترديمحميتةداخليةوميت
باالنفجار.ومهددة

شعورأيلهمليسوكأنيبدونواأسفا»المسؤولينلكن
البالد.لهاتتعرضالتيوبالتهديداتتخفيهاالتيباألخطار
كلكأنوسالمةصحةبأفضليتمعيروجون،فيمافالمغرب
.يرأمماأحسنعلىيسيرفيهشيآ

الوممالالنهيار.وعرضةمتأزمةتظلالداخليةالوضعيةأنغير
كانوذاباالنفجار.وقتكلفيتهددأزمةوضعيةأنهافيهشك

لهمنغذالمأزقإلىسائرةفهياليوموليدةليستأنهاصحيحا

.للجمعبالنسبة

واجبانرىالوطنيةالحياةمنالحاسمةالساعةهذهففيولذلك
األقلفعلىكلهاهبالحقيقةيكنلمانالجميع،نصارحأنعلينا
.كتمانهااإلعالنفييبقلمالتيالحقائقببعض

يزالماسنة،عشرةستمنذالمغرب،أنبهنمرحمافأول
فإنوهكذاوالخالص،اإلنقاذمسلكوعنطريقهعنيبحث
يسيرأينإلى:منزعجينبلمهمومين،يتساءلونبةالمغارجميع

.العمل؟وماالمغرب؟

عدمبسببالحالةتحوجتكلمامتزايدةبحدةتثارأمثلةوهي
اإلتيانعلىمصممونونحن:الحكوميةوالمناهجالحالةتغيير
.عنهااإلجابةعناصرببعضاألمثلةلهذه



منمريضآدءددرجآليشبهالمغربأنفيهشكالفمما
تستأصلكبرى<<جراحيةأدعمليةبواسطةبإنقاذ»التعجيلالضروري

علىقادرةجديدةقيادةهو0هاهر»««طبيبيدعلىوتجرىاءءالل
محيحا.صالحأحكمأالبالدحكم

السياسيةالمشكلةمضىوقتكلمنأكثراليومتثاروبهذا
إالتسويتهاإلىميبلالمشكلةوهيالمستقل،المغربفي

السياسيالجهازفيهايتخبطالتياألزمةمنالبالدبإخراج
فيالمغربيستمرالجوهريةالمشكلةهز»حلبدونإذءالراهن
الالفراغوهذاالعامةالحياةبهتتصفالذيالكبيرالفراغمعاناة
تبرزمؤسمةأيةبإيجادأو<0الحكممنرهط0«أيبقيامملؤهيمكن
بالديموقراطيةأيوصائيةأواسميةديموقراطيةمسرحهافوق

سابقأعنهاالمتحدثالسياسيةالمشكلةفإنواحدة،وبكلمة
فيالمسيرةالبقةإفالسوعنالدولةأزمةعنحقأتعبر

تستطيعالالتيالقائدةالطبقة««إنبعضهم:قالالمغرب.
الوالتيالعملعنتحجمأنبشرطإالبانسجامهااالحتفاظ
تقدرالوالتيالتغيير،عنتمتنعأنبشرطإالتدومأنيمكن
الفتيةالطاقةاستخدامعلىوالاألحداثمجرىمسايرةعلى

منواالضمحاللباالنقراضعليهالمحكومالصاعدةلألجيال
«.0التاريخ

الحقيقةلمعالجتها؟العملكيفمتسائلين:الونعيةإلىولنعد
ألسياسيةالمشكلةبإعطاءإالهذاإلىسبيلمنليسأنههي



ولزوما.حتمأتتطلبهالذيالحلاليوملمغربالكبرى

الشعبيمكنأنهونفسهيفرضالذيالحلأنبهذاونعني
وصانيمصيره،عنوالمسؤولنفسه،قائديصيرأنمنالمغربي
القابلغيرالمطلق،اطبيعي،الحقهذافاسترجاعمستقبله.
عنلغيبتهحدوضعإالللشعببالنسبةمعناهليس.بدأللتفويت
معكأنه<القوميتراثهتدبيرمنولحرمانهالعامة،شؤونهتسيير

أخذفيحقهيسترجعلمالكفاح،بضراوةانتزعهالذياالستقالل
راشدا،شعبابصفتهوذلكبنفسه،نفسهحكموتوليبيده،مصيره
وطنه.فيوسيدأ

هذافيالجوهريةالسياسيةللمشكلةهذاغيرحلكلإن
لساثرالشعبوممارسةالوطنيةالسيادةتعنيمشكلة_وهيالبالد

الكليبالرفضنقابلهأنإاليمكنناالعنها_الناتجةالحقوق
الحلولأصحيكونالآخرحلكلعنبهذاممتنعينالمطلق
اإلطالق.علىوأفضلها

وذاتاألساسية،الوطنيةالمشكلةفإنهذا،أنتظاروفي
العالجمفتاحتعدالتيالرئيسيةالمشكلةهيفتثتمااألسبقية
كلحلأنإذنالبينالواضحفمنالمغرب.فيالراهنةللوضعية
حتمارهنهوإنماأهميتها،كانتمهماأخرى،داخليةمشكلة
بكللنوضحبللها.حلوأمثلأفضلذاتهاالمشكلةتلكبإعطاء
حكماالبالدحكمغيرليستالرئيسيةالمشكلةتلك.ندقة

وجرى،اتفقكيفماحلهايمكنالمشكلةوهيرشيدأ،صالحأ
فيوطنيةمشكلةباعتبارهاأمابها.تجدرالتيالجديةبكلبل

ومنمعهابلاألمة،خارجتسوتهاتباشرأالفيجبجوهرها

م،_



تزويدهوواحدطريقغيريوجدالالتسويةهذهوإلنجازأجلها.
غيروعلىجديد،طرازمنبحكمأيصالحوطنيبحكمالبالد
المغرب.فيسابقمثال

.الحكم؟بهذاإذننعنيفماذا
أبريل20فيالدولة،رئيسإلىمرفوعةسياسيةمذكرةفي
الحلالىوآشارالمشكلة،نفسأثارآنلحزبناسبقآء965

طيمسآلةرأينا<فيهي،كأمساليومفالمسألةلها.المالشم
البالدوتمتيننهائيأ،طيأالحظالسيئةالحكوميةالتجاربصفحة
األمة،بامموواقمأحقأالحكمتتولىأصيلةصحيحةبحكومة
فيسياسيةقيادةلهاتتوفروحدهوبهذاوبسندها.آجلها،ومن

عليهاالتيوالمهامكاهلهاهعلىالملقاةالرسالةمستوى
الصالحخدمةفيتتحملهاالتيوالمسؤولياتبها،االضطالع
.الوطني

فإن_مةواالجتماعياألماميالمطمحهأاولتحقيق
وحدههوالبالدفيالقائمالسياميالجهازلكيانالكاملالتغيير
ذلك.الىيؤديآنيمكنالذي

والسياسةورجالها،ا.جهزةتغييريتحتمأخرى،وبعبارة
تكونأنيمكنفالذاتهاالصالحةالوطنيةالحكومةأماومناهجها.

النخبةرجالمنتتآلفأنيجبكماجديا«نوعمنحكومةإال
فهمومزايا.وجداراتءمقدراتمنلهمبماوذلكالحقيقيين
واستقامتهم،وكفاءتهم،ءتكوينهمبفضلوآهليةقيمةذوورجال

التيوالثقةءالعامالصالحخامةفيوتفانيهموفعاليتهم،
األمة.منيستمدونها



لالفطالعمؤهلةالصالحةالوطنيةا~مةتكونوحتى
علىرسالتهابأداءجديرةجديدةكقيادةوتعملالقومية،بمهامها
التيوالوساثلالسلطبجميعمزودةتكونأنيجبالبالد،رأس
لحكومةواحدة،وبكلمةوفعالةونشيطةحقيقيةحكومةلكلتكون
وبجاوى.بالفعلالحكمتتولى

«أرجالمنتتآلفحكومةكلمعيتنافىالحكومةهذهوقيام
كيفية.بأيةشيآأيليعملواحد«أييدخلهاأيمسخرين<<

الحياةيطبعالذيالفراغيمالأنالصالحالحكممجيآشآنومن
البالدشقيبينالحواريؤمسأنشأنهمنيكونكماالعامة،
واألمة.الحكومةبينأيوالحقيقي،الرممي

الحلهوالوطنيةالحكومةتلكمجيآأناألمروخالصة
الحكمتنطيميثيرهاالتيالكبرىالسياسيةللمشكلةالوحيد
المغرب.فياللطةوممارسة

محاورونفيهيوجدأنيمكنالالذيالحلهذافانعادم
والمواطنين«والمحكومينالحكامبيننافىحواروالصالحون،
البالدفيهتنحبسالذيالياسيالمأزقإنأخرى،وبعبارة

المقاهيمبتغييريتحققسياسيأمخرجأبالضرورةيتوجب
كبرىسياسةنهجيعنيوهذاالحكم،مجالفيواألساليب
جمعا،.األمةإليهمنمحالذييدالتجلنهضةتحقيقتستهدف
منباردةثورةبتنظيمرأيناءالقيامفيهذا،يعنيضح،وبتعبيروا
وبرنامجكسياسةاء962منذلها،ندعرفتثناماالتيهياألعلى
بمهمةوللقيامالبالد.وسندوثقة،بتقدير،تتمتحجديدةلقيادة



أنالجديدةالقيادةعلىفإنمهمتهاهيالتيألوطنيالتجديا
المطابقةالجريثةاإلصالحاتمنبرنامجعلىعملهاتبني

البرنامجوهأالألمة.المشروعةوللمطامحالساعة،لمقتضيات
ءالمستعجلأواألدنىالحدبرنامجمنأوآل،يتآلف،المزدوج
الوضعوتقويمللبالدالمعنويالجوإلىالصفاءإعادةوهافه
بهذامحدثاالشعبإلىالثقةواعادةالداخلية،األزمةعنالناشىء

أواألقصىالحدبرنامجمنوثانيآىالضرورية«النفسيةالهزةكله
قلبإلىالهادفةالجذريةاإلصالحاتعلىويشتملالمؤجل<
جديدوطنيتنظيمواحاللءعقبعلىرأسأواألجهزةاألوضاع
منظمواقتصادصالحةوحكومةءعصريةدولةعلىيشادمحلها
جديد.ومجتمع

الحاضرالسياسي~زةمنفذوأيناءفييوجد،الوهكذا
عنيفةثورةهيالتياألعلىمنالباردةبالثورةنسميهمأخارج
قيادةوتقادءمحكمنظامعلىوتقومءصحيحتفكيرمنتنبعث
موفقة.

ألتيالداخليةاألزمةلحلوسيلةذلكغيرنرىلسنانعم»
األمةلخالصولحريقاءعقباهتحمدالماإلىالبالدبدمعتهدد

التاريخها<تحيأنإلىسيدة~ةبصفتهاتطمحالتيالمغربية
فرضا.عليهاويغرضتتحملهأن

~ةفنرى،المغربفيإصراربكلالمتأزمالوضعأما
قيامبغيةبتغيير»للمطالبةالصوتنرفعأنعليناواجبأأخرى«
حكمأيحكمأنفيالمغربيالشعبوبحقجديد،وطنيوضع
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ومالكاالسيا«ة،وصاحبراشدا،شعبابوصفهصالحأصحيحا
لمصير».

وأموال،وجهو«،أوقات،منعليهضيعماالمغربفكفي
بشديدوميمادتهاستقاللهانتزعحركوطنبهعوملماوكفاه
كاملةحقوقهبممارسةجديركوطنأيالتضحية،وجسيمالكفاح
أبدا.حسيبوالرقيبوالعليهوصيالوالسياسةألحكمفي

علىمطروحةفشرماالتيالجوهريةالمسألة(نوباختصار
الالداخل<فيلألوضاعكاملجذريتغييرمسآلةهيالبساط
جوع،منيغنيواليسمنالللدستورجزئيتعديلمسآلة
دوناآلعلىمنباردةثورةمسآلةنظرنا__فيالتغييرومسآلة
األياممكونقدوأخرىمضتاحداثفرضتهاثورةو~مواها،
طورينذاتاألعلىمنالباردهالثورةأنوبديهي.حبليبها

والتغيير0والبناءالهدمهمامتالزمين،ودورينمتزامنين،
واإلصالحوالتصحيحوألتطوير<

تستطيعالتياالنقالبيةالسياسةهيأألعلىمنالباردةفالثورة
ومجتمعادولةالجايأالمغربوبنيجذوره،منالفسادتقتنأن

واإلصالح،التطهرحيثالجديدةاألفاقنحوباألمةوتنطلق
سوا».طريقوالءالطريقهونظرنافيفهذاوالخالص<واإلنقاذ

كانماعليكانماواستمرحالهاعلىلقمانداربقيتإذاأما
االستقرارعدمنتيجةعقبا»تحمداللمامعرضاألمغربفسيظل
فسادا،األوضاع1يزآنإألهذاشآنمنوليساألهن،وعدم
الشعبأنالقول:وخالصةتزايدا.واالنفجارتفاقما»واألزمة



والتعفنالفسادأوضاعمنموفيهماتحمليطيقيعدلمالمغربي
علىقلقجدتبلزيمنأكثرأمبحوأنهوالتدهور،واالنحراف
اإلنقادالتماسالىبهيدفعهذاوكلومستقبله،حاضره

إلىالوحيدالسبيلأنونعتقدالجمر.ينأحرعلىوالخالص
بوساثلفعالةجديدةوطنيةبثورةالقيامهولناوخالصإنقاذكل

نطاقفيوذلكوالتنظيم،التشريعوبواسطةواإلمالح،الحكمة
األمةعناصرساثرتشملحماسيةشعبيةوتعبئةرائع،وطنياجماع
جهدمنكلفهامهماأحسنمصيرالىالمتطلعةالمغربية
أولهووالطمأنينةواألمناالستقرارضمانكانوذاوتضحية.
القانوننطاقفي_مةتوفرهأندولةكلعلىيجبماوأفضل
التيحقأالسليمةوالديموقراطيةالصححة،والمشروعيةالعادل
الصالحخدمةفيإالتكونوالالشعبمنفعآلوجودها~تستمد
فيهذاكلإلىالمؤديةالسياسةبنهجالتعجيلفيجبالعام

يجبحواركلأنبصراحةنعلنالمناسبةوبهذهوالواقع.الحقيقة
اقامةبغيةوذلكالبالد»فيالواعيةالحيةالقواتكلمعيكونأن
يشكلالذياالدخليالقسا«أوضاعبدلالصالحالحكمنظام
علىكانمافبقاءومستقبلها.حاضرهااألمةحياةخطرعلىأعظم
أجلهمنالتحايلفيواالستمرارءوالسياسةالحكمفيكانما

البالديعرضانإنماوا~اوغةوالمغالطةوالدوراناللفبوساثل
للجميعبالنسبةوالمصيوالمنقلبسوءالىأخرىمرةوشعبها
وضعإلىيهدفأنيتحتمالمنشودفالحواراستثناء<وبدون
لالمةالجديدةالعامةالحياةنظامعليهايشاد.نيجبالتياألسس
وألتجديدالتحولإرادةوبمقتضىوسيادتها،استقاللهاعهدفي



الظالمين.علىاالوانعلوالللمتقين،والعاقبةايها«

البرلمانية:التجارب

مراجعةمشروع~موقفأالوزانيحسنمحمااتخذولما
البرلمانيةبالتجاربالمتعلقةلخرهوجهةشرح)6972()استور
التعسةوالمحاوالتالتجاربتلكأدومنالموضوع:هذافيفكتب
اختالفعلىالتمثيليةومؤمساتهاريةاالستوالعملياتالحظ
مسختأنهاالحتميةالنتيجةكانتو~ودرجاتها،أنواعها
أنظمتها،وأفسدتسمعتها،وشوهتالبالدهأهفييمقراطيةالل

زيغيرإالمنهاتجربلمالتياآلمةففوسفيإليهاوأساءت
و~وى.قيمة

هذافإناألساسيةمطالبنامنوالدستورالديمقراطيةكانتواذأ
كماواالسترة«<الدمقرطةأدسياسةقليلوالكثيرفيمطلقايعنيال

فيعليهامحكومسياسةألنهااليوم،حتىبالدنافيألفناها
.الذرى<<والفشلالتامةبالخيبة~~

االنتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلبعدميتعلقوفيما
:التاليالتفسيرالوزانيحسنمحمدأعطى

يعداالنتخابيةالقوائمفيامنينالموتجيلفيالنقمىكاند«اذا
إعراضإلىيرجعذلكسببفإنالمغربيةالناخبةالهيئةفيثغرة

االنتسابعنالمسجلينوغيرالمسجلينالمواطنينمنالماليين
جهةومنجهة«منهذاالمغرب،فيمرةكلويجريجرىكما

نظامإقامةهيالغايةاذغاية،الوسيلةالتسجيلفإنأخرى،
والالشعب،ارادةمنحقأوجودهيستمدسليمحقيقيديمقراطي



كمامسمى»بالاسمأيكونالبحيثالشعب»لصالحااليعمل
ءالظرفيةوسيامبتهمالحاكمينلمصلحةومسخراملفقايكونال

للمنهجطبقاالحكمشورىأساسعلىيتحققأنينبغيماوذلك
األصيل.اإلسالمي

هوإنماالغايةلتلكوسيلةيكونالالذيالتسجيلآنوالخالصة
منمؤسساتوصنعالشعب»إرادةتزييفبهايرادعمليةمجرد
بصلة»الديمقراطيالحكمإلىيمتالياللالمألوفالنوع

أكثرهيكنلمإنسابقاتهالهسخرتلماالمؤسساتوتسخير
ومشموللمفهوممنافيتينونتيجتهااالنتخابعمليةتكونوهكذا

ونبلإذءغشكلمنوسالمتهالتصويتحريةوهواالنتخاب
وسيلةويكونءالمواطنينلصالحمهمتهاالنتخابيؤديالهاا

مجردكونهعنيخرجوالودعايتهاهالسياسةأغراضلخدمة
الوقتنفسفيأنهبالذكريروالجلومضللة.مهرجةديماغوجية

لترغيبواذاعةصحفمنالرسميةآدعايةأبواقفيهتعملالذي
شتىبممارسةالسلطةأعوانينشطكماالتسجيلفيالمواطنين
ممارسةآننالحظالغرض،لنفسالمواطنينعلىالضغوط
وحقالرأيعنالتعبيركحريةاألخرىالديمقراطيةالحقوق
الرقابةبواسطةعملياتعرقلوغيرهاالصحفبواسطةا~رضة
العاهةالحرياتلقانونخالفاالصحافةعلىالمفروضةالبوليسية
تحرصفلماذاخاصأ»بابالهايغرأاأليالرمميفى~متور
لوائحفيالتسجيللحقالمواطنينممارسةعلىالسلطة

السؤالومواطن؟إنسانلكلالتيالحقوقبقيةدوناالنخاب
...الجواب.طيهفييحمل



الخارجيةالياسةصعيدعلى•2

:الخارجيةالسياسةموضوعفيالوزانيحسنمحمدكتب
فيالمقدمىبحقهالتمسكشديديزالماالمغربيالشعبإن

طبقأاالستعماريلوعلىاالستعمارزمناغتصب،مااسترجاع

التيالسميمةالمغربيةاألراضيمن،والتراضيالتوسخلسياسة
الغاصبينقبضةمنتحريرهاباونوحدةوالسيادةتتمال

وتضحية،ثمنمنذلككلفهومهماالزمانطالمهماوالمحتلين

حقبغيروالتنازلبالتخليتتصفسياسةلكلمعارضتهأكلكما

لكلوكذلك،األراضيتلكمنجزءآيعنمشروعةغيروبصفة
السيادةصاحبالشعبغيبةفيلهذاتبرمقدأوأبرمتمعاهدة

وبمناسبة.اليوملحدالمغتصبأوالمحررالوطنيوالتراب

آ972يونيوفيبالرباطيقياألفرالقمةمؤتمرفيالمبرماالتفاق
احتفظالذياالتفاقهذانشرعدمواستغرابدهشةبكليالحظ

يجهلزالوماكانبحيثواضح،غيرلسببالشعبعلىسرابه

سنواتخاللوالجزاثرالمغربفيالمسؤولينبينجرىماحقيقة
الخفاء،طيفيكلهاظلتواتفاقاتومخابرات،لقاءات،من

الخارجفيالعاموالرأيالداخلفيالشعبجعلاألياألمر

المحتلة،واألراضيالحدودمشكلةفييتملموماتممايجهالن
الحقةبالدهمخريطةبةالمغاريعرفالشهريننحووبعدوهكذا

نطالبولهذاكثير.فيوالقليلفيمطلقايقنيهمالأمرهاكان
حتىالمغربيةبلوماسيةاللمخبقاتبكشفبالدنافيالمسؤولين

.وبينةخبرةعنعليهاالشعبيحكم

جرياوالتساهلالتهاونإلىتميلسياسةكلبشدةتننكركما



من«كمقاعدةأساسعلىألمهلةللحلولو~العوا~مع
العتمةالياسةتلكببذونطالببتركها<<تضياهاحاجة
أمسنيالتفكبإعادةجديدةخارجيةسياسةوبلوكبالعجز،
مطابقةأكرلجعلهاوذلكالمغربية،الدبلوماسيةواتجاهات
ماوهوواألمة،للولحنالعلياللمصالحومراعاةالوطيةللمتطلبات

بالواقعتتقيدسياسةونهجمتاهلة،عاطفيةمياسةكلبتركيتم
والرجال،لالشيا>،باننهبالتجاربموءعلىوتيروالحقيقة،
وتتعرضهدىغيرعيتير.نماهذهغيرسياسةوكلوالدول»
.والكارثةالهزيمة.لىالبالدوتجروالخيبة،للغش

الترابية:بالو~ةيتعلق.فيما3

فيالوزانيحسنمحمدكتبالترابية،الوحدةيخصفيما
:1975يونيو
التجزئة،تقبل•ترابيةقضيةوالتوحيدالتحريرقضيةإنا_
شماآلاإلسبانياالستعمارعليهيسيطيماجميعتشملفهي

تشملكماواألقاليم،والجزرالمدنمنوالبحرالبرفيوجنوبأ
وسيطرتهااحتاللهاعهدفيفرنسااحتلتهاالتياألمقاعماثر

فيالمغربمعالتفاوضأرادتوالتيكلهيقياألفربالشمال
نفسهااعتبرتالتيالجزائرعليهاترامتثمإليه،إلرجاعهاأ958
فرنسااقتطعتهفيماالفرنسيواالستعماراألجنبياالحتاللوارثة
كذلكهيوالملحقةالجزائرفيبسيطرتهاوألحقتهالمغربمن

المنطقةوتقعاء830منذاحتاللهاةملالفرنسيبالتراب
بشاربينفرنسابعدالجزائرلدنمنالمغتصبةالصحراوية



حار«أقصىإلىوتمتدغرباتيندونوبينشرقألقنادمةوا

جنوبا.التاريخيةالمغرب

أسبقيةيعدالمغتصبةواألطرافاألتاليموتوحيلتحرير~إن2

آلنهاب،العففيوشآنهانوعهاكانكيفمااالسبقياتجميع
بمعركةتتعلقهذابسببفهيإليه،بالنسبةموتأوحياةقنية

التضحيات.كلسبيلهافيتهونمصيريةوطنية

واألمةكله»المغربقضيةوالتوحيدألتحريرقضية_إن3
االستبداديحاولأنفردأليأويقفىألييجوزفالجمعاى«

للتهريجأوالحزبيةللدعايةشكلبأيلهاوامتغالدمرها

الغوغائي.

غيريعنيالالكاملةالوطنيةالوحدةقضيةفيألبتإن_4

المغربحقبإحقاقفيهاالفصلوانودولة،وأمةوطناالمغرب
حكوماتوموتزقته<وعمالشهوحلفاشهاالستعمارباطلوابطال
كيفماخارجيةمنظمةأيةتملكهالأوأشخاصا«أوجماعاتكانت

بجميعالمغربيالشعبهوإنماذلكفيالعصاةبلنوعها،كان

فالوحدةالوطني.الجيشطليعتهاوفيوقواته،ووساثلهطاقاته
الهولينصرناأل،عندمنإالالنصروماسبيلنا،والجهادغايتنا،

ينصره.من

ضداإلسبانياالستعمارمحوموريطائياالجزائرتكتلإن~5
العربي<<«أبالمغربيسمىهاسياسةفضحقدوعالنيةسرأالمغرب
أنعلىالبرهانفأقامءإليهالمنسوبالتضامنالصميمفيوطعن
خاسرةوورقةفارغة،أسورقيكونأنيعدوالالعربيالمغرب



الجزائرتتوسعأنوتحاولتوسعةالذيللمغرببالنسبةخصوصا
بعدأواالستعمارعهدفيسواءالمغتصبةأراضيهحسابعلى

االستقالل.

جهة<منبالتجارب،واالتعاظبالوقائع«االعتبار_ان6
منللبالدالعلياالمصلحةوضروراتالوطني،الواجبومتطلبات

جذرياالنظربإعاذةالمغربيعجلبأنكلهاتقضيأخرى،جهة
والمجامالت،العواطفسياسةبنبذوذلكالخارجية،سياستهفي

مواقفهوبتقييموالتساهل،المرونةباعوىوالخياالتواألوهام
إنوالمصلحة.والواجبالراتع،منوسليممحيحأساسعلى

هوإنماوالتنازالتوالتساهالتاألسا~،سياسةفيالتمادي
لحقوقه،واهداوءالوطنبقضاياواخاللالخذالن،فيإهعان

عنبأنفسنانربأاأليالسياسيالعمىوهوءبمصالحهوتضحية
به.يتصفموقفأياتخاذعنفضآلفيهالوقوع

مضطرا_أصبحلقضيتهووفادبحقه،_تمسكاالمغرب~إن7
العربية،الدولوبعضوموريطائيااثرالجنمنموقفهمراجعةإلى

تجاهمنهاواحدةكلسلوكنتيجةوذلكالعربية،الدولوجامعة
المحتل.المغربيالوطنيالترابكاملاسترجاعمسألة

لسان_علىتخلتاألمنيةالحقائقتقصيلجنةإن_8
بموريطانياوجودهاوأثناءللجزائرزيارتهابعدحيادهاعنوثيسها_
وجهةونواكشوطبباريستصريحاتفيعنهاالمسؤولتبنىحيث
معوقضيتهالمغربضدمعهوالمتواطئيناالستعمارنظر

حتىاللجنةمهمةحقيقةعنبذلكفحادءوالموريطانيينالجزائريين



منبطلبالدوليةالعدلمحكمةتحكيمفيطعنأناألمربهبلغ
صالحيةكلاللجنةفقاتالموقفوبذلك.المتحدةاألممهيشة

فيوفشلتاالستعمار،تصفيةلجنةباسموالتحقيقللبحث
ماتضمنإنالمغربلدنمنالطعنإلىتقريرهامعرضةمهمتها
فيالمغربحقضدوعمالشهوحلفاشهاالستعمارباطليؤيد

.المغتصبةمحراثهاسترجاع

1975مايو3آفيالصادرفيليالمكياالجزائريالبالغإن_9
صريحبشكليثبت،الرسميةالجزائريةالصحافةوكالةباسم
وارادةاإلسباني،االستعمارمعالسافرالجزائريالتواطؤءووقح
الترابيةالمغربوحدةحسابعلىجايأمنوالتوسعالترامي
ءالمغربنحووالتحديالتهجمموقفعلىهذابكلمبرهنا

إسبانيامعونزاعهالداخليةشؤونهفيالتدخلألىوالتطاول
منالدوليةالعدلمحكمةنظرعلىحالياالمعروضالمستعمرة

والعملالمغرب،لطلبتأييداالمتحدة«األممهيشةطرف
.الباغياالستعمارضدحقهفيإلنصافه

ويقويأمر»،يحزمأنالمغربعلىيتقينكلهلهذافنظرا
يؤخذالحقإذاالقتضاء،عندبالقوةحقهألخذعدتهويعدعزمه
مالكلبالمرصا«المغربيقفأنيجببهذاوعمآليعطى،وال
رسميأوأعلنتهبههددتكماانسحابمنإسبانياعليهتقدمقا

تسلملمإنأراضيهليكتسحوذلكوالمغالطةالتناورسبيلعلى
عنها.الجالءفوراليه

فيجبتتجزأالقضيةالوطنيةالترابيةالوحدةقضيةأنوبما



وبماوجد<حزمبكلالوقتنفىفييعملأنالمغربعلى
بالشمال.وجزرهوجيوبهمدنهالسترجاعفعالةوساثلمنيملك

العدائيموقفهاعلىالوحيدالفعلردفإنالجزائريخصوفيما
ءضدهاالستعمارمعالعلنيوتواطثهاالمغرب«منالمكشوف
ومرأميهاالمغربيالوطنيالترابحسابعلىالتوسعيةوختها
ليسوالمستقبل،الحاضرفيوأمةوكنآالمغربضدوالبعيدةالقريبة
هوبلعقيمة،كالميةوحربسلبيلجاجفيمعهاخولالههو

ورثتدولةبصفتهامعهاالترابيالملففتحعلىاماإلقه
وألحقهألمغربيالترابمناقتطعهفيماالفرنسيستعما«9ا

الفرنسيالترابفيمندمجكقطرللجزائرمالكاكانوقتمابسيطوته
.سنةا3~من.كثرمنذ

وارثأخلفاالجزائرتحتلهمااسترجاعقضيةوضعإلىوالسبيل
هو:عميمةمغربيةمناطقمنلالستعمار

تلمسانوبالغ69»(»(5فيالمؤرخةإيفرانمعاهدةإلغاء_6
الرباطوأوفاقالمحمديةومحادثات(970مايو27فيكالعثت
قط.المغربعليهايصادقلمالتي(972يونيو15.في

والحاودالمناطقجميعاسترجاععلىالمغربعزمإعالن~2
.وبعد»االستعمارعهدفيالجزائرإلىضمتالتيالمغربية

والتاريخيةاألهليةحدود»فيللمغربرسميةخريطةنشر~3
معهالتفاوضالمغربمن(958فيفرنساطلبتالتيالحقة

6اتفاقفيالجزائريةالثورةحكومةالتزمتوالتيإليهإلرجاعها
متقيدةغيرالتوابيمشكلهابتسوبةالمغربمع196_يوليوز
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.الفرنسياالستعمارعهدفيالمصنعةبالحدود

منهمةأيةلتحكيممسبقأالمغربقبولبعدمالتصريح_4
الجامعةآوأالفريقيةالوحدةمنظمةأوالمتحدةاألمم(هيشةخارجية
منليستدخلهاالنالمغتصبة،آراضيهتحريرقضيةفيالعربية)
إليهتقرضتماالىويعرضهااألجواءعليهايفسدأناألشرنه
وآخطار.آفاتمنالحاضرفياليهوتتعرضألماضيفيقضايا»

ماإلجراءمحاولةكلسلفأيرفضأنألمغربعلىيجبكما
إنحيثكلهامنعامةشروطهألنالمصير،تقريربحقيسمى
والنزيهالصحيحتطبيقهتمنعآنتستطيعالمتصرفةالسلطة
للمغالطة،ومسرحياتمناورات،منبهتقومبماوالسليم
السيطرةتحتمحراثنافيويقعوقعكماوالتضليل،والتزوير،
اإلسبانية.

منالمغتصبةلحقالمنامكانبةالمغارإلىالنداءه_توجيه

ا~يريةالمغرببسيامعةلتعرينهماالستعماربعلالجزائر

فيللمساهمةووساثلهمففوسهمتعبئةإلىولدعوتهمتجاههم
السيطرةمنأقوامهموخالصاالحتالل،منأراضيهمإنقاذ

الفرنسية.االستعماريةالسيطرةبديلةالجزائرية

بكلذلكأجلمنالجديللعملمحكممخطط~تطبيق6
واإلعالم.والتوعيةاالتصالمجالفيالمجديةالوسائل

بموقفهويرتفعالوطنية<مسؤولياتهالمغربيواجهكلهتقامفبما
لترابهوالتوحيدالتحريربقضيةالخاصةاألحداثمستوىإلى

ساثروتسترخصاالختيارات«كلسبيلهفيتهونالذيا~لحني



.لكمغالبفالالهينصركموإنالتضحيات،

وتأثرفآكثر،آكثرالوزانيحسنمحمدصحةرتتدهو_(975
منكثيرألهايكنكانالتيكلثومآمالسيدةحرمهبوفاةالتأثربالغ

.ممه~ملتهاالتيالتضحياتبسببواإلعجاباالحترام

حسبودفنءنحبهالوزانيحسنمحمدقضىشتنبر)9(1978
قلبفيأجداده،وبينزوجتهبجواربفاسآسرتهروضةفيرغبته
التيوالعدالةللحريةاألولىالدعواتشهدتالتيالحاضرةهذه
للشعبواألملالثقةفآعادتالثالثينات،بدايةفيبهانادى

حسنمحمدتركوقد.تاريخهمنقاتمةساعةفيالمغربي
:منههامة«مولفاتالوزاني

وجهادحياةمذكرات)1
6900(المغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخ
.للطبع)0اإلعداطورفيالسابع(الجزءأجزاء7()955

القلمحرب)2
مختلففيالوزانيحسنمحمدمقاالت(مجموعة

•978>1937»الموضوعات)

~آبن~.»

_الطبعتحت_وتأمالتدراسات)3
أجزاء6
.اإلسالمفيالحكمحقيقةأووالدولة،اإلسالم~
_ترجمة_ولةاللوسلطةالفردحرية~
.والبرلمانالدستورفي~



االستقالل.بعد..والمجتمح.السياسةفي_
والمانية.والمجتمحاإلعالم_
وطنيات_

.جزأن_محفيأوثصرمحاثخطب)4
.للطع)اإلعداد(شيد

_8~0_أا3)طط2(8اا)لما.~98اآأأا17أ)0117أ.5)19اال77هه8.االأ~ر

•79)نا_2195»

).م9_799:_9~92)«9اءط_3)1الال9م)~
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5..تقديم
(...الكتاب.............................يديبين
(آالدرة........................وملعالذالفردحرية
55مدخل
أ5..هالعافوالعرةللرتيانتالمواللطاألول:الفصل
ألياميللرتيممامآلبمفتهاالدولةالثاي:الفل

58...والمعويواالتتمادي
نيالالزةواثار«واليامياالجتماعيالرتياألول:ألقم
91الدرةنما«
نما>نيالالزةواثارهتتمادياالالرتيشي:الهالقسم
«5الدرة
((الدولة...نما>يواثار«الالزمةالمعويالرتياله~:ألقم
78ماةامتراماتالخاسر:ألفصل
~»األول:التم
88الثاي:ألقم
89الثا~:القم
9(..الرابع:القم
99...الخامر:القسم

5«1



98...............................اسثناءات.:السادسالفصل
98.............................الفكر.«الحكومة:ول9االقسم
6~6.....والتأديب.الضرائبإلىبالنسبةالحكومة:ا~ئياتم
_08.................العملإلىبالنسبةالحكومة:ا~لثاتم
(آ0.................الملكيةإلىبالنسبةالحكومة:ارامعاتم
«»ر.......................للرقيكعاملديةطفر:السامعالفصل
(15..................................................األولالقسم
(67..................................................الثائيالقسم
(69.................................................الثالث.القسم
(23.................فرديامحركابصغتهاالوطنية:الرامهالصم
626.............................................:الخامسالقسم
63(...............للرقيعارضأبصفتهاالفردية:ا~دهىاتمم
(35.................................................السامعالقسم
639.................................................الثامنالقسم
(4_................................................الثامنالفصل
144.............................الكتابخالصة:التاسعالفصل
150.............................الوزانيحسنمحملحياةموجز
«و»...............................الفهرس





تبتيهولنحوبرلطاعةالالموسمةاهلبدة:




