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مقدمة

إليها ينتهي التي النتيجة وهو كلمات، أربع يف موضوعٌة خالصٌة هو الكتاب هذا عنوان
وال شيوعية ال أنه االستعمار وبني الشيوعية بني الرشقيني فموقف الكتاب؛ يف البحث

استعمار.
هذه أغراض من ليست بينهما املوازنة ولكن الخَطَريْن، بني يوازن أن شاء ومَلن
مرٍض من الخطر يشتد وقد واالجتناب، بالحذر حقيٌق وكالهما خطٌر فكالهما الرسالة؛
مبلغ عرف وإن بينها ليوازن األمراض يبحث ال الطب ولكن مرض، من الخطر ويهون
الذي بالعالج منها كالٍّ ويعالج جميًعا ليمنعها األمراض يبحث وإنما منها، كلٍّ من الخطر
من ا رشٍّ أهون الزكام أن يعلم كان وَمن تدفعه، التي بالحيطة منها لكلٍّ ويحتاط يناسبه،
املريض يَُصاب ال إذ الرسطان؛ ويدفع الزكام ليختار العلم هذا يعلم ال فهو الرسطان،

فيه. خرية ال اضطراٍر عىل إال بالداء
واإلنصاف الحيدة فإن رشين؛ بني املوازنة يف إنصاف وال مصيبتني، بني حيدة وال
يهدده فيما له حيلة فال بامَلَصاب د امُلهدَّ وأما الطرفان، لديه يتساوى الذي القضاء عمل
واقٌف هو بل الغريب، موقف الرش من واقٌف فهو ذلك غري فَعَل فإْن واملقاومة، العداء غري

يعنيه. ال وجوٍد إىل ينظر كأنه وجوده، ومن نفسه من الغريب موقف
أكونه؛ أن يرسني وال بقاٍض أنا ما الكتاب هذا «يف هتلر: عن كتابي مقدمة يف قلُت
هللا وأحمد اإلنسانية، والحرية الطغيان قضية يف الخصمني بني التسوية أُحِسن ال ألنني

سنة.» وثالثني نيف منذ فيها قديٌم خصٌم أنني
والقسوة؛ الغصب ودين النازية عن قلته ما واالستعمار الشيوعية عىل الكالم يف وأكرِّر
إليهما ينظر ثم العلم حق واالستعمار الشيوعية يعلم كان وَمن عداء، بل هنا قضاء فال
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يقف أالَّ أحجى فهو يجهلهما، كان وَمن مجرم، فهو أمرهما، يعنيه ال الذي الغريب نظرة
العداء. موقف وال القضاء موقف منهما

يحيط استعماٌر الشيوعية أن وهو آَخر، يشءٌ واالستعمار الشيوعية بني املوازنة علينا ويأبى
له تخضع املوقوتة الرضورة طوارئ من طارئًا استعمارها وليس كله، االستعمار بعيوب
فكاك ال الشيوعي املذهب أسس من أساس هو بل تطول، أو تقرص فرتة بعد وتنبذه اليوم
السيطرة أن ألصحابه يقرِّر الذي املذهب فإنه الطريق، آِخر يف وال الطريق، أول يف منه
بلٍد ثروة عن يديه رفع فَمن فيها، السياسة أزمة عىل للسيطرة الزٌم رشٌط األمة ثروة عىل

فيه. لسلطانه بقاء فال البلدان من
هذا عىل بينهما موازنة وال يتناقضان، ال — ثَمَّ من — واالستعمار فالشيوعية
وجهد للشيوعية الكفاح جهد بني تكون فإنما املوازنة، تنعقد أن جاز وإذا االعتبار،
يف البحث مدار هذا وسيكون امُلدِبر، والخطر امُلقِبل الخطر بني أو لالستعمار، الكفاح
إال الخَطَريْن مقاومة يف نختار ال أننا وهي واحدٍة، نتيجٍة إىل لينتهي التالية الفصول

األحوال. جميع يف النافذ بسالحها للمقاومة نستعدُّ ما بمقدار
العقاد محمود عباس
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األول الجزء

شيوعية ال





العلمية الوجهة من الشيوعية

باالشرتاكية أو العلمية، باالشرتاكية أو املادية، بالفلسفة مذهبهم يسمون الشيوعيون كان
املبادئ عىل تقوم التي الفلسفات من فلسفتهم يميِّزوا أن بذلك ويريدون التقدمية،
املقرَّرة األخالق قواعد إىل بها وترجع والعاطفة، الدين عىل االشرتاكية تبني أو الروحية،

والعقيدة. الُعرف يف
القرن من األول النصف يف بها املناداة عند األسماع يف تسوغ األسماء هذه وكانت

سنة. مائة من أكثر قبل عرش، التاسع
صالٌح التفسري، عن غنيٌّ مفهوٌم ملموٌس يشءٌ «املادة» أن يحسبون يومئٍذ كانوا

ومقاييسه. بحقائقه يشء كلِّ لتفسري
كل إىل واصٌل ، ِرسٍّ لكل كاشٌف معضلٍة، كل عىل قادر العلم أن يظنون يومئٍذ وكانوا

حقيقة.
ال مسلمة ضاللة كأنها املثالية، واملطالب اإلنسانية العاطفة ينكرون يومئٍذ وكانوا
واألوهام الكاذبة األهواء مع مسرتسلة القويم، والرأي للعقل مناقضة إال كانت حيثما تكون

الخادعة.
أو املاديني من أحًدا يُقِنع وال رأي، صاحب إليه يستند ال سخف اليوم أولئك وكل

املثاليني.
وال عداها، ما تفرسِّ ال أوىل باب من فهي مفهومة، وغري ة ُمفرسَّ غري نفسها فاملادة

غريه. فهم من يُْدِنينا وال الفهم منا يتطلب األرسار من ا رسٍّ تزال
التي الحقيقة هي «هذه ويقول: بقدمه، األرض يخبط سنة مائة قبل «املادي» كان
ضالل.» أو خيال فهي الروحية، والعقائد املثالية اآلراء من عداها ما وأما إليها، تستند
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كل من فهًما وأعرس حقيقة، أبعد بقدمه يخبطها التي األرض مادة أن يعلم فاليوم
واملثاليات. الروحيات عن يَُقال ما

امتداد؟ هي هل ثقل؟ هي هل جسم؟ هي هل لون؟ هي هل املادة؟ هذه هي ما
وعىل اإلضاءة حسب عىل يتغريَّ والنظر النور، عوارض من عارض اللون إن … ال

تراه. التي العني حسب
األثري؛ هو ما أحٌد يدري وال األثري، يف اهتزاز إىل فتتحول تنشق ذرات كله والجسم
وكلمة األثري كلمة بني عارفيه عند املدلول يف فرق وال حركة، وال جرم وال له طعم ال ألنه

الفضاء.
يف يتناهى ال ألنه يُفَهم؛ ال يشء واالمتداد الجاذبية، نطاق خارج له وجود ال والثقل

املكان. امتداد أو الزمن امتداد إىل نظرنا سواء الطول، يف يتناهى وال الِقَرص،
الروح. من أخفى فاملادة

ليس الحقائق حقيقة عىل وضعها أنه ويتوهم بقدمه، األرض يدق الذي والفيلسوف
األشياء. حقائق فهم يف القدم تلك من أصح رأس له

يف التواضع إىل — راغًما — واضطر االوىل، الغرور فتنة عنه ذهبت فقد «العلم» أما
مجموعة هي إنما كله العلم مجموعة وأن ويسجل، يصف أنه اليوم ِعيه يدَّ ما فغاية دعواه،
ال العلمية االشرتاكية فيه نشأت الذي العرص علماء يعرفه كان ما وأن وتسجيالت، علوم
والتاريخية الطبيعية الظواهر تفسري عن فضًال زمنه، ظواهر من واحدًة ظاهرًة يفرسِّ

الزمان. آِخر اىل الخليقة مبدأ من تامة عامًة والنفسية
عىل التعويل يف إفراٌط الحارض العرص يف فيقابلها اإلنسانية، بالعاطفة الزراية أما
وبواعثها املادية»، «الفلسفة حتى العاطفة بمسبار رسٍّ لكل ودراسة وتخريجاتها، خفاياها

املاديني. نفوس من

إنساٍن فكرة إىل رأي كلِّ يف الرجوع وبني «التقدمية» دعوى بني التناقض لبيان محل وال
والذكاء. العلم من نصيبه كان ما كائنًا عرش، التاسع القرن أوائل يف عاش

علمية مقررات إنها املادية الفلسفة دعاوى عن يَُقال أن سنة مائة قبل يجوز وقد
كانت إال االجتماعية، األطوار نتاج من نتيجة عن تُنِبئ وال املحسوسة، الوقائع إىل تنظر
حنٍي بني وال وحاسٍب حاسٍب بني االختالف تقبل ال التي الرياضة حقائق من حقيقة

وحنٍي.
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أنبأ التي املحسوسة الحقائق فكل اليوم أما … سنة مائة قبل جائًزا كان هذا فلعل
مثاليان. وال ماديان فيها يمرتي ال محسوسة أباطيل فهي ماركس، كارل بها

فإذا فيها. الشيوعية لظهور امُلعرَّضة األمم هي الكربى الصناعة أمم إن يقول: كان
خلوها قدر عىل األمم بني تظهر بالشيوعية وإذا النقيض، إىل النقيض من ينقلب باألمر

الكربى. الصناعة من
الطبقات. د تعدُّ ويمنع االستبداد، أسباب يقيضعىل املال رأس إلغاء إن يقول: وكان
العامة والثروة السياسة يف يتحكم استبداد إىل ينتهي روسيا يف املال رأس بإلغاء فإذا
من أقوى الحكام من طبقًة للمجتمع ويُخِرج واألقدار، األرواح يف ويتحكم والخاصة،

املال. رأس أمم من أمٍة كل يف لها املعارصة الطبقة
الرشكاء يعد وتنترشحتى تتوزع هي فإذا تتوزع. وال تتجمع الثروة إن يقول: وكان

باأللوف. الواحد املصنع يف
يف التاريخ عوامل هي التجارية واملدن والبارود والورق املطبعة إن يقول: وكان
الغرب يف وجودها قبل الصني يف ُوِجَدت قد جميًعا العوامل بهذه فإذا األوروبية. الحضارة
حضارتني. بني فارٍق من يكون ما أبعد الغرب وحضارة الصني حضارة وبني سنة، بألفي
بالصناعة حركاتخاصة أنها العرصالحديث يف الشيوعية حركات من يظهر لم كذلك
الحركات هذه فإن االجتماعية، أو االقتصادية الحاالت من غريها دون بحالٍة أو الكربى،
لها يكن ولم البرصة، يف الزنج طوائف وبني روما عمال وبني سربطة، زراع بني ظهرت قد
للفرصة واغتنامهم واحٍد، مكاٍن يف املتذمرين ازدحام إال الحاالت هذه جميع يف سبٍب من
الحرب بعد روسيا يف حدث فما داخلية؛ كارثة أو حربية هزيمة إثر عىل الدولة ضعف من
حدوثه كان وما غريها، يف حدث كما سنة، ألف قبل فيها يحدث أن يصح كان األوىل العاملية
الفلسفة قرَّرتها التي االجتماعية باألطوار تطورت ألنها وال صناعية، بالد ألنها روسيا يف
طائفة فيها الثورة زمام عىل فاستولت ثارت املنهزمة الجيوش ألن حدث ولكنه املادية،
واإليطاليني. األملان بني والفاشيني النازيني حركات عىل استولت التي كالطائفة منظَّمة،
فيها تنشب كانت ماثلها، وما روسيا يف نشبت التي الثورة حركات أن نعتقد ونكاد
مذهب أتباعه ينترشبني ولم ماركس، كارل يولد لم لو الشيوعية، غري العناوين من بعنواٍن
روسيا يف يشيع أن لزاًما حتًما كان فما العلمية، االشرتاكية أو املادية بالفلسفة ى يُسمَّ
بلجيكا أو سويرسا يف مؤتمراته وجمع انجلرتا يف مذهبه ودرس أملانيا، يف ُولِد رجل مذهب
الحكومة هزلت متى الثورية بالحركة اسمه إللصاق صالٌح عنوان وكلُّ الشمال، بالد أو
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سائر عىل الباب هذا يف َمِزيَّة للشيوعية كانت فإذا واحٍد، مكاٍن يف متمردين الثواُر َع وتجمَّ
باالستماع املتذمرين املتمردين إقناع يف العقيل املجهود عن غنية أنها فَمِزيَّتها الدعوات،
العقيل املجهود بعض إىل حاجٍة يف وهو إال الثورية املذاهب من مذهٍب من ما فإنه إليها،
تحتاج ال ذلك نقيض عىل فهي … الشيوعية إال اآلراء وتقرير العقائد وبث املبادئ لتعليم
وال وازع فال إقناع، كل من الذهن وإعفاء مجهوٍد، كل إسقاط إىل بل لإلقناع، مجهود إىل
بل مطلوبة، صفة وال مرعي مبدأ وال ُمتَّبَعة، ُسنَّة عىل للخلق أو للفكر رياضة وال ُعرف
ألن السائمة؛ البهيمية حالة من رشٍّ إىل أو السائمة، البهيمية حالة إىل نكسة كله املطلوب
مانع للشيوعي وليس الدوافع، بعض عن ويحجم املوانع، ببعض يدين القطيع يف البهيم

والعصا. السوط ودافع القيد مانع يكون أن إال عنه، يحجم دافع وال يمنعه
العادات تنشئ القبيلة عهد يف ُمتَّبَع نظام لها كان منذ اإلنسانية واملجتمعات
الوازع إىلرضورة الفطرة وتهديها واآلداب، األخالق ُسنَن وتروِّضالنفوسعىل والرشائع،
والشباب الجهل يزال وال األحقاب، بعد األحقاب وتنقيض والشباب، الجهل لجمحات
العمل هو وهذا قديٍم. وازٍع من العهد عليه تقادم ما يعزز جديٍد وازٍع إىل بحاجة
الذي السد هو وهذا النفوس، ورياضة العقول جهد عن يستغني ال الذي الدائم اإلنساني
من وما والبوار. للخراب إطالقه من بدًال والخصب للري ويسوسه الجارف التيار يصد
التوجيه من بيشءٍ التيار ذلك رياضة عن يستغني واإلصالح الثورة مذاهب من مذهٍب
الجهل وأن مكروه، الوازع وأن مطلوب، الخراب أن تعلن التي الشيوعية إال والتنظيم،
محظور. كل يستبيحا أن مانع يمنعهما وال رياضة، وال وازٍع إىل يحتاجان ال مًعا والشباب
وال مجهود، كل من النفس إعفاء إىل يحتاج إنما مجهود؟ إىل املذهب هذا حاجة ما

هواه. عىل مغلوٍب جاهٍل مخلوٍق عىل ذلك يف صعوبة
البيت وعىل أبويه، عىل الذنب أن نفهم الذي املمسوخ الطفل مذهب هي فالشيوعية
وال األمور، من أمٍر يف له ذنب ال ولكنه والخالق، الخلق وعىل األمة وعىل املدرسة، وعىل
كل إىل وييسء ، حقٍّ بكل ويطالب واجٍب، كل عن ويكسل عمٍل كل عن يقعد أن عليه حرج

إنسان.
من يبلغ املبذولة، وخمرتها الرخيص الشعوب» «أفيون باإليجاز هي والشيوعية
عن أو مفرٍط غباءٍ عن هي حقيقتها عن وتذهل الوصمة، بهذه الدين تصم أنها سخفها
ينطبق أن يمكن وصف آِخر الدين عن الهراء القول وهذا واإلنكار، املكابرة يف لجاجٍة
باملسئولية فالشعور معانيه؛ بجميع ماركس كارل مذهب عىل ينطبق وصف وأول عليه،
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باملسئولية حاًرضا شعوًرا املتدين نفس يف يوقظ وهو إال ديٍن من وما نقيضان، واملسكرات
إىل ويوحي ضمريه، وبني بينه الذنوب مقارفة من حذٍر عىل ويجعله والعالنية، الرس يف
وشتان جزاء، وبغري عمٍل بغري أجًرا يستحقوا لن أنهم السواء عىل واألغنياء الفقراء
إنما األفيون. وعقاقري املسكرات تخدره كما املرء يخدر الدين إن القائلني: وقول هذا
شعوره الضمري عن يرفع ألنه نواحيه؛ جميع من ماركس كارل مذهب هو ا حقٍّ املسكر
الضمري عن يرفع إنه والعظماء. األقدار ذوي عىل والبذاء بالتطاول ويغريه باملسئولية،
وذوي للعجزة ويعيد ويقول املجتمع، عىل كلها باملسئوليات يلقي ألنه باملسئولية؛ شعوره
واقعة وإجرامهم عجزهم يف كلها التبعة وأن املظلومون، ضحاياه أنهم واآلثام الجرائم
ينظرون شأن ذي كل عىل باالتهام ألسنتهم يُطِلق حني بحذافريه ْكر السُّ عمل ويتمم عليه،
نظرت أنك ولو واالجتهاد. بالعزيمة يساووه أن عليهم ويعز والضغينة، الحسد نظرة إليه
بإسقاط الشعور هذا غري تستهويه شهوة نفسه يف لها تجد لم املخمور يف السكرة فعل إىل
عن السكرة به غابت سكران كل يقول كما عظيم أعظم عىل التطاول وهذا املسئولية،
الذي السحر، هذا غري إليه السفلة يستهوي سحٍر من للماركسية كان وما األشياء، حقائق
التغرير من املزيد وعليه ثمن، بغري جمًعا املاركسية يف ويجدونه الدراهم فيه يبذلون

واالنتقام.1 الحسد أدواء وشفاء بالعقول،

الفقرية؛ الطبقة أو العاملة الطبقة مذهب الشيوعية إن يَُقال: أن املتواتر الخطأ ومن
واألنانية، اللؤم بلوثة طبائعه تلوَّثت َمن كل يتقبله وأخالق طباع مذهب لبابها يف ألنها
محبة عىل والحسد الكراهية فيه وغلبت التكليف، ومئونة العمل تبعة نفسه عن وأسقط
واستقر اللوثة، هذه من نفسه برئت محروٌم فقريٌ الشيوعية يتقبل وال للناس، الخري
رذيلة الحرمان مع خامرته إذا املحروم يتقبلها وإنما والكفاية، بالجد اإليمان طبعه يف
جميل كاهله عن ويُسِقط الحقوق، جميع يف يطمع أن األنانية له وسوَّلت والكسل، الحسد
العاملني من يكن لم وإذا ، شيوعيٌّ فهو األغنياء من كذلك كان وَمن والتكاليف، الفروض

الحرمان. ضحايا من أو باليد
الفقرية؛ الطبقة وال العاملة الطبقة أبناء من يكونا لم اثنان الشيوعية أسس وقد
من ولكنهما الغنية، الطبقة من إنجلز وفردريك الوسطى، الطبقة من ماركس فكارل

للمؤلف. الشعوب» «أفيون كتاب من 1
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اتجاهني يف املمسوخ للطبع نموذج وكالهما واألخالق، بالطباع للشيوعية املستعدين
متقابلني.

«مخلوقة أنها اعتقاده إال بأرسته يربطه ال «أنانيٍّا»، أبوه يقول ماركسكما كارل كان
طوال يظل أن تخىش إنها له تقول أمه وكانت يبتغيه، ما كل منه تعطيه الذهب» من
عىل التعايل وحب العاطفة بجمود يصفه «إنجلز» وصفيُّه صديقه وكان عليها، عالة عمره
يكفي ما فيها يعمل لم عاًما ثالثني زهاء «العمل» داعية وعاش الجمود، بهذا أصحابه

عام. بعض أو عاًما لقوته
من أمٍر يف عليهم عالة يكون أن احتاج وال رزقه، يف الناس عىل عالة إنجلز يكن ولم
ولو عارشه َمن لكل زمامه يلقي مدخول مؤنٍث بطبٍع عليهم عالة كان ولكنه املعاش، أمور
الغضب وسورة العنف مناظر املؤنثة الطبائع تحب كما الثورة ويحب النساء، من كان

والهياج.
قبل فاسٌد، طبٌع «املذهب» إىل يجذبهم وإنجلز ماركس تالميذ من الشيوعية وأقطاب
أجنحة بكرس يتلهى طفولته يف لينني كان مكدوٌد. عيٌش أو محدوٌد رزٌق إليها يجذبهم أن
معهم أسلوبه إن مخالفيه مع برنامجه رشح يف ويقول األليفة، الحيوانات وتهشيم الطري،
جوركي صاحبه إىل ويكتب واإلقناع، باملناقشة معهم له شأن وال واإلبادة، السحق أسلوب
أساس. عىل الشيوعية تستقر أن يعنيه وإنما يعنيه، ال اإلنساني العالم ثلث فناء إن فيقول
املتفجرة بالقذيفة الربيد مركبة يرمي أن يتورع ال الخلق ُمشوَّه مجرًما ستالني وكان
التجسسللقيرصوالحماسة بني ويقيضصباه فيها، املنقولة املوظفني مرتبات عىل ليسطو
آل من القيارصة أبادهم َمن أضعاف وزمالئه أساتذته من فيبيد الحكم يتوىلَّ ثم للثورة،

رومانوف.

أخالقه عىل وال آرائه عىل يقوم ال مذهب أنها نعتقد فيما الشيوعية وباء من النجاة وباب
بناء عليها يَُقام ال هادمة «سلبية» صميمها يف كانت إذ والتعمري؛ للبقاء صالح مجتمٌع
— الرويس املجتمع خلص ولو للبناء، األحوال من بحاٍل مادتها تصلح وال مادتها، من
األربعني، السنني هذه خالل انتظم وال تماَسَك، ملا حقيقتها عىل للشيوعية — الثورة بعد
بمقدار ال الشيوعية وبني بينه املخالفة بمقدار هناك وينتظم املجتمع يتماسك وإنما
يؤذن وال الزمن مع يتمكَّن موجود فهو لهدمه الشيوعية قامت ما فكل والتوفيق؛ املطابقة
اجتمعت قد بحذافريها األموال رءوس أن إال منه ْ يتغريَّ لم املال» «رأس ونظام بالزوال.
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مشيئة ذي كل مشيئة من الرغم عىل أقدامها لتثبيت إدارتها فتولت الدولة، أيدي يف
مشيئٍة بغري منقادين ُمنَْساقني وطٍن كل يف ويموتون يعيشون بَمن عربة وال البالد، يف
من والسادة الشيوعيني، من السادة طاعة يف سواء هؤالء فأمثال … لإلنكار وال للموافقة
كطاعتهم طاعًة املال رأس نظام يعدم وال األموال، رءوس وأصحاب والنازيني، الفاشيني

االستبداد. مجتمعات أو الحرية مجتمعات يف
النظرية، مبادئه عىل تطبيقه استحال كلما عنه االبتعاد يف اإليغال بعد اآلن مذهب وال
تستطيع؛ ال ولكنها استطاعت، ما منه تخلصت لو وتود املذهب مقام اليوم الدولة تقوم بل
هي وهذه اليه، تستند الذي النظام وحجة للدولة البقاء حجة هو املذهب بقاء ألن
مجتمَعنْي. لهما بقاء فال النهاية؛ يف الدولة عىل أو املذهب ستقيضعىل التي «النقيضة»

تقبل ال التي نقائضه عليه تقيض نظام املال» «رأس نظام إن املاركسيون: يقول
التوفيق.

الشيوعية نقائض من الخالص ولكن اآلن، حتى عليه تقِض لم املال رأس ونقائض
املال. رأس يتجشم لم ما الحرية متاعب من يجشمها

نقيضان. الفتنة وطلب القرار طلب ألن الشيوعية؛ فيه تعيش ال جو العالم يف فالسالم
العالم محاربة عىل تقوى ال ألنها الدولة؛ عنها تستغني ال حالة العالم يف والسالم

خارجها. يف غالبة حجة له يخلق أن يستطيع وال بالدها، يف حجته يفقد بمذهب
السالم. بغري وال السالم مع أمان ال

الدولة. زوال أو املذهب زوال من النهاية يف بد وال
به تتشبث هل فيه؛ حائرة فالدولة منه بقي وما اآلن، إىل املذهب نصف زال وقد

وتلغيه؟ منه تتخلص أو وتبقيه
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يتغلب حكم كل السيايس الُعرف يف بها ويُراد الروس، قيارصة إىل القيرصية تُنَسب
بها ينفرد شخصية سيادة الحكومية السيادة واعتبار الدولة وتوسيع التسلط، حب فيه

املحكومني. بشعور وال بالشورى فيها يتقيد وال األمر، صاحب
القيارصة أيام يف كانت كما تزال ال قيرصية دولة بأنها الحمراء» «روسيا وتُوَصف
عند ينقلب أن أحرى التشبيه ولكن الخالل، هذه جميع يف العهدين بني املشابهة سبيل عىل
التسلط مظاهر يف املثل مرضب القيرصية تكون فال والشيوعية، القيرصية بني املقارنة
مرضب هي الشيوعية تكون بل الدولة، شئون يف بأمره الحاكم واستبداد امُللك وتوسيع

الخالل. هذه جميع يف املثل
الشيوعية الدولة مبلغ املظلمة عهودها من عهٍد يف تبلغ لم القيرصية الدولة أن ذلك
أن فيها الحاكم واستطاعة محكوميها، عىل الجربوت ورهبة تحكمها، التي البالد كثرة يف
غري جهرًة بالرأي ا مستبدٍّ أو القوانني بنصوص متسرتًا له، بدا ما واألموال باألرواح يصنع

لقانوٍن. أو لنصٍّ مكرتٍث
الشيوعية الدولة تشملها التي البالد نصف عىل ُملكه يزد لم ُملًكا القيارصة فأوسع
تعداد فيها يدخل وال الرشقية، آسيا يف الهادي املحيط شواطئ إىل أوروبا أواسط من اليوم
الخامسة بالطوابري وشعوبها حكوماتها عىل ويتسلطوا يحكموها، أن يحاولون التي البالد

املحليني. وحكَّامها الكرملني حكَّام بني عليها املتََّفق واملؤامرات
التي السيايس، االستقالل صفات من صفة تميزها ال بالد للقيارصة خضعت وربما
للقيرصخاضعة تابعة بالد فهي العرصالحديث، يف السياسية العلوم فقهاء عليها اصطلح
عىل كانوا البالد تلك يف الوطنيني الخانات أن رأينا للواقع نظرنا إذا أننا إال وكفى. لعرشه
الشيوعية، للدولة تخضع التي الحديثة األمم نصيب من أوفر الواقعي االستقالل من نصيٍب



استعمار وال شيوعية ال

تدين التي الشعوب، يف الُحكم يتعرضلتفصيالت أن وسعه يف يكن لم القيرصالقديم وأن
املفروضة اإلتاوة وحصة الخارجية الشئون عدا فيما ألنها الوطنيني؛ لخاناتها بالطاعة
إال عندها الروس قيرص يكن ولم الخان، حكومة غري بحكومة تشعر تكن لم البلد عىل

بعيد. من مرهوبًا شبًحا
خضعت التي والبالد الحديثة القيرصية بني العالقة تقوم الحالة هذه غري وعىل

السياسة. فقهاء ُعرف يف عليها املصطَلح العناوين د تعدُّ عىل لسلطانها،
صاحب مستقل قسم قسمني: إىل الحديثة للقيرصية الخاضعة البالد تنقسم وقد

.“Satellites” الدولة فلك يف تدور التي بالكواكب أو بامللحقات ى يُسمَّ سيادة
الذاتي، الحكم من درجات عىل الشيوعية الجمهورية اتحاد يف داخل آَخر وقسم

الخارجية. العالقات يف الترصف وحرية
يفرضه الذي الحكم نطاق من تخرج ال واليات أو وتوابع ملحقات بني جميًعا أنها إال
العامة، وجهتها يف الكرملني سياسة عن بمعزٍل قومية» «شخصية لها تُعَرف وال الكرملني،
خطة فيها تقررت عامليٍة مسألٍة يف السياسة تلك يخالف أن استقالًال أكربها يستطيع وال
التي السياسة مناقضة عىل امللحقات إحدى تجرتئ أن أما … األخرى الدول أمام الكرملني

الحسبان. وراء من فذلك العاملية، املسائل يف الكرملني يمليها
الحديثة القيرصية تفرضه الذي الطغيان مدى املجر وثورة بولونيا ثورة كشفت وقد
السياسة ُعرف يف االستقالل من نصيبًا أوفرها واملجر وبولونيا املستقلة، امللحقات أمم عىل

الدولية.
الشيوعية، القيرصية طغيان من ر التذمُّ بوادر املجري الشعب من بدرت أن إال هو فما
قادة واعتقال املتذمرين، أيدي عىل بالرضب الوطنية املجر حكومة إىل األمر صدر حتى
الحكومة من يجدوا فلم هنيهة، الكرملني سادة وانتظر تسويف، وبغري هوادة بغري الحركة
طغيان من الشكوى عىل تجرتئ حركة كل قمع يف يريدونه الذي النشاط ذلك الوطنية
املجر، عاصمة الرويسبالزحفعىل الجيش إىل املرة هذه يف األمر فصدر الخانق، القيرصية
الجيشاألحمر وتوىل الكرملني، صنائع أخرىمن حكومة وإقامة «ناجي» وإسقاطحكومة
الطرقات فامتألت واإلرهاب، والتنكيل البطش فظائع من الوطنية الحكومة عنه عجزت ما
املعتقلني من باأللوف النقل وسيارات الحديد السكة مركبات وامتألت القتىل، بجثث
بالسكان السكان وتبديل بالجملة»، «النفي لخطة تنفيذًا الروسية؛ األطراف إىل امُلبَعدين
من يختارونهم العرشين، دون فيما شبان املعتقلني هؤالء ومعظم البالد، أبناء غري من
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لم فإن الروسيني، من أندادهم بني الحمراء بالصبغة صبغهم أو «لتعليمهم» السن هذه
أوطانهم وبني بينهم ما قطعوا أو أبادوهم، املطلوبة بالصبغة يصبغوهم أن لهم يتيرس

الحياة. مدى
خارج إىل الهرب واستطاع بالجبال، اعتصم َمن إال الواصب البالء هذا من ينُج ولم
من بالهرب تلوذ أن خليقة كانت كلها املجرية األمة أن الهاربني عدد من ويبدو البالد،
والشبان، الرجال من مليون ربع نحو بلغ الهاربني عدد ألن استطاعت؛ أنها لو بالدها
ال بالءٍ من وحسبك واألطفال، والنساء الشيوخ من الهرب عىل أقدر الحال بطبيعة وهم

تستطيع! ولو الهرب بغري كلها لألمة منه نجاة

القيرصيات تمارسه لم الحكم فنون من فنٍّا استفادت قد الحديثة القيرصية كانت وإذا
التي والتهم باملعاذير وسرتها املظالم، إخفاء فن يف شيئًا استفادت أنها نرى فال الغابرة،
مظاملهم يسرتون الروس قيارصة كان فقد املظلومني؛ عىل للعدوان الظالم بها يتعلل
واألمم الروس أمة من «املحايدين» تأييد وتُكِسبهم التصديق، تقبل املعاذير من بألواٍن
هذه، غري وتارًة الفوضويني بمؤامرات وتارًة اليهود بجشع تارًة يتعللون فكانوا األجنبية،
مجزرٍة يف تعوزهم تكن ولم املقدسة، األماكن شعائر عىل أو الكنيسة عىل بالغرية وتلك

العلل. هذه أمثال من علة املجازر من
ثورة أن املعاذير هذه أمثال من لها الحيلة تفتقته ما فكل الحديثة القيرصية أما
هي إنما العرشين، إىل عرشة الخامسة من الناشئني الشبان وثورة املناجم، يف العمال
األقدمون الروس اعتقل وطاملا الخارج، يف املال رأس سمارسة أو اإلقطاع تدابري من تدبري
أو االحتكار، أو الفوضوية، تهمة بهم تُلَصق ومذاهبهم بأسمائهم معروفني أشخاًصا
واتخاذ قمعها، يف اإلهمال تسويغ أو املجازر لتسويغ يعتمدونها التي التهم من غريها
ألف اإلقطاعية الدسيسة فيذكرون املحدثون القيرصيون أما وقوعها، قبل لها الحيطة
كان ولو التحقيق، ويدينه التهمة به تحيق واحًدا فرًدا منها مرٍة يف يذكرون وال مرة،

التطهري. حركات يف املعروفة املحاكم تحقيقات قبيل من تحقيًقا
ضحية العرشين إىل عرشة الخامسة أبناء من الناشئ يكون أن ا حقٍّ التهم وأغرب
املناجم عمال يكون وأن األوىل، العاملية الحرب منذ الزوال يف أخذت التي لإلقطاعية،
والجيش حكومة وتُقام حكومة تسقط وأن األموال، أصحاب بتدبري مناجمهم يف معتصمني
صنائعه وإقامة معارضيه إلسقاط يتدخل وال يُقال، كما «يتفرج» البالد يف األحمر

ومؤيديه.
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بني قابلنا كلما املعاذير، هذه يف االستعمار وحجج القيرصية الحجج بني الشبه ويتم
عليها. التهم باختالق ويحاربونها بالثورة تحاربهم التي الشعوب عىل ودعواهم دعواها
واستخدم األوىل، العاملية الحرب بعد الربيطاني االحتالل عىل ثارت املرصية فاألمة
العالم أمام حرجهم أحسوا ثم ثورتها، قمع يف بطٍش من وسعهم ما كل املحتلون
ال بأنهم اعتذروا اعتذروا؟ فبماذا الحضارة، شعوب أمام املقبول العذر إىل واحتاجوا
واألملان الرتك دبَّرها خبيثة فتنة يحبطون ولكنهم طبيعية، حركة وال قومية ثورة يقمعون
عليه تجوز واحٍد، شخٍص تقديم عن الحمراء القيرصية عجزت كما وعجزوا املنهزمون،
أن ا حقٍّ الدعاوى أغرب من وكان واألملان، الرتك ِقبَل من الفتنة عىل التحريض تهمة
وهم إثارتها عىل يقدروا لم فتنًة هزيمتهم يف يثريوا أن املنهزمون واألملان الرتك يستطيع
الجيل ناشئة أو املناجم عمال عىل اإلقطاعية دعوى من بأغرب ليست ولكنها منترصون،

اإلقطاع. دول من دولة املجر بالد يف يشهد لم الذي
األوروبية القارة يف والتوابع امللحقات، وبالد وبولونيا املجر يف الثورة أسباب أن عىل
واالختالق. اإلخفاء يف الدعاة براعة فيها تجدي أو اإلنكار، فيها يجدي أن من وأقوى أثبت
ة أَِزمَّ عىل يديها بكلتا تقبض أن جهدها تحاول الشيوعية القيرصية أن أسبابها
االختالق أو الدعاية تجدي وماذا فيه، النفوذ تحرصعىل مكاٍن كل يف االقتصادية السياسة

الحقيقة؟ هذه إنكار يف
بأن إيمانها تنكر هل … واألخرية األوىل مذهبها قواعد الشيوعية القيرصية تنكر هل
تطمع — بهذا إيمانها مع — هي وهل االقتصادية؟ للسيطرة تابعة السياسية السيطرة
مذهبها يوافق هل واالقتصاد؟ الثروة ة أَِزمَّ تملك أن دون النفوذ تريد حيث نفوذها بقاء يف
وتوابعها؟ ملحقاتها مجتمعات من مجتمٍع يف لغريها الثروة توجيه ترتك أن أساسه يف

من تُقبَل أن قبل قيرصية كل من تُقبَل دعوى األمم ثروات يف التحكم من فالتربؤ
الشيوعية. القيرصية

اإلنكار. تقبل وال تكذب ال الحقيقة هذه ولكن واإلشاعات، األخبار تكذب وقد
ترحل أن إما البلد، يف الثروة ة أَِزمَّ عىل مسيطرة الشيوعية القيرصية تكون أن فإما
وليس األساس، من القوم ملذهب إنكار فهو ذلك غري يَُقال ما وكل بأمره، تهتم وال عنه

لدعاية. تكذيب أو لخرب إنكار أنه قصاراه
للمذهب طبيعي تطبيق فهو العالم، وجه يف املغلقة البالد تلك أخبار من يُذَاع ما وكل

االقتصادية. للوسائل السياسية الوسائل تسخري عىل يقوم الذي
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أن تستطيع االقتصاد ة أَِزمَّ من ِزَماٍم يف القيرصية الشيوعية تفرط األنف وبجدع
فيه. نفوذها إبقاء عىل تعمل بلٍد يف عليه تقبض

بذنب فأخذتهم والتوابع، امللحقات شعوب معاملة يف املستعمرين ِفْعل فعلت ولهذا
والتعويضات الغرامات بمبادئ وتعلَّلت أنوفهم، برغم عليهم ُمسلَّطة كانت التي النازية
خاضعًة كانت التي الرشقية وأوروبا الوسطى أوروبا شعوب من حصتها الستيفاء
وهيس وجوبلز وجورنج هتلر من — بالبداهة — حصتها تستوِف ولم للنازيني،
األجنبية السيادة ظلم من عليها تبكي التي الشعوب من استوفتها ولكنها وريبنرتوب،

اإلقطاع. وظلم
املغلوبة البالد من الضخمة واآلالت املصانع بنزع الثانية العاملية الحرب بعد وبدأت
عىل إال نزعته مما شيئًا البالد تلك إىل تُِعْد ولم التعويض، أو الغرامة عليها حقت التي
يرىض مدير ويتوالها والوطنيون، الروس فيها يتساوى التي املشرتكة»، «اإلدارة رشيطة
يف عليه الفضل وأصحاب سادته ألمر مطواًعا أداة إال املدير هذا يكون ولن الكرملني، عنه
كان ولو سياسته، يف محليٍّا «وطنيٍّا» يكون ولن معارضيه، عىل كلمته وتغليب ترشيحه
قومه، وغري قومه من ناقديه أمام وجهه به حارضيحمي عذر وله املحليني، الوطنيني من
الحزب ومصالح الطبقة مصالح عىل العصبية تقدِّم التي الوطنية من األنفة عذر وهو
األوطان. جميع يف سواء رأي عىل تكون أن ينبغي وكلها الشيوعية، األحزاب أو الشيوعي

االستغالل كلمتني: يف وأتباعها الشيوعية القيرصية بني العالقة تتلخص الجملة وعىل
املقاومة عن عاجز وهو إال القيرصية، لطغيان الشعوب من شعٌب يخضع فال واإلكراه؛
الخوف بمقدار إال البلدان من بلٍد يف القيرصية طغيان يخف وال الشعبية، أو الحكومية

الحقوق. لرعاية وال للحرية هنا حساب وال وانتقاضه، مقاومته من
واإلكراه القمع عىل القيرصية السلطة قيام أن فالواقع تقول، ما هنا الدعاية وتقول
املعاذير. تلفيق وال املكابرة فيه تجدي ال الدول مجامع يف ملموٌس أمٌر لها التابعة األمم بني
يُرِهب لم األفعوان أو الغول عن يتكلمون كما الشيوعيون عنه يتكلَّم الذي االستعمار فإن
هنا مقارنة وأيرس وامللحقات، التوابع أهم يف أتباعها الحمراء القيرصية تُرِهب كما أتباعه
الفارق عىل تدل وفنلندا واملجر بولونيا ومواقف الحديدة، وزيالندا والهند كندا مواقف بني
املال؛ رأس باستعمار املنعوت االستعمار وطغيان الشيوعية القيرصية طغيان بني البعيد
األمم هيئة يف معارضيها صف يف والوقوف إنجلرتا منابذة عىل مثًال كندا تجرتئ فبينما
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عىل تجرتئ منها دولة نرى فال الشيوعية، للقيرصية التابعة الدول إىل ننظر املتحدة،
منها وَقلَّ والسياسات، الخطط فيها تفرتق التي العاملية، املسائل من مسألٍة يف «الحياد»

الخالف. احتدام عند التصويت اجتناب عىل تجرتئ َمن
تكون أن املعقول من فليس السيايس»، «الكيان ذات الدولة نصيب هذا كان وإذا
هذه فإن اإلرادة، وحرية الرأي استقالل من نصيبًا أعظم لها كيان ال التي الشعوب
أصوات من واحٍد صوٍت عىل فيه رأيها يزيد وال الشيوعي، االتحاد يف «تندمج» الشعوب
عن مستقالٍّ الواحد صوتها تملك ال هذا عىل وهي النهائية، القرارات يف الغالبة الكثرة
السياسية الحقوق يف املساواة عىل تنص املحلية الشعوب دساتري ألن الكرملني؛ طغيان
املحلية؛ الحكومات للروسيف كلها الحقوق أن ذلك ومعنى الشعوب، تلك الروسوأبناء بني
أحدهم يُقبَل ال املتفرقني الوطنيني من شتيٌت يقابلهم منظٍم، واحٍد حزٍب يف أعضاء ألنهم
املرجع كان ومتى فيه، انتظامه قبل املوافقة مضمون عنه مرضيٍّا يكن لم ما الحزب يف
حرية فال الحاكمة، الدولة يف منتظٌم حزٌب يؤيده املحلية اإلدارة يف منتظٍم حزٍب إىل األخري
يتعرض ما رسعان ألنه واالستقالل؛ الحرية يطلب الذي للصوت وجود وال استقالل وال
مسألتني يف تتكرر ثم واحدٍة، مسألٍة يف املخألفة منه تبدر حني واالنشقاق الخيانة لتهمة
يتعرضون وشبيلوف ومالنكوف مولوتوف أمثال من املذهب أقطاب كان وإذا ثالث. أو
املسكني الرتكماني بالعضو بالك فما نفسها، الروس بالد يف األعىل املجلس يف التهمة لهذه
أو الدستور من ضمانه وما الكرملني؟ سادة بني عليها متََّفق خطة مخالفة عىل اجرتأ إذا

واألعالم؟ األقطاب مجالس يف معدوًما الضمان هذا كان إذا العام الرأي
مد وإن الكرملني، سادة من التصديق إىل يحتاج البشكري بالد يف قنطرة بناء إن
السادة، أولئك من املوافقة بغري يتم ال nalchick نالشيك يف «الرتويل» سكة أو املاء أنابيب
أرشنا وما الكربى، الصحف يف الرسمية املنشورات من ألنه ذلك؛ مداراة القوم يتكلف وال
Pravda برافدا صحيفة هما كبريتني صحيفتني من واحٍد تاريٍخ يف منشوٌر هنا إليه

.«١٩٥٠ سنة يونيو ١٨» الرسميتني izvestia وإزفستيا
التعليم، حرية يف األمة حق واألنابيب السكك مد يف الذاتي الُحكم حقوق عىل ويَُقاس
هذه بمثل مكفولة كلها فإنها الخارجية؛ بالبالد االتصال حرية أو االعتقاد، حرية أو

نفاق. وكفالة حروف كفالة أنها إال النهاية يف لها محصل ال التي الكفالة
تختلفان فإنما اختلفتا إذا املستبدين، الطغاة قيرصية وتلك الشيوعية، قيرصية هذه
بجميع فيه وتستهني الشعب، بحقوق له تتعلل منكٍر كل تستبيح الشيوعية القيرصية ألن
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بالفتاوى لها وتحتال املحظورات تعرف كانت الغابرة القيرصية ولكن املحظورات،
لكل الفتاوى تلك اخرتاع عىل قادرًة كانت وقلما َرِويَّة، بغري فيها اندفعت كلما الرشعية

محظور.
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الشعوب حكم يف القيرصية من أرحم وال بأهون ليست الوطنيني الرعايا حكم يف والقيرصية
من املطلق االستبداد عىل قائمة وتلك فهذه االتحاد، أعضاء أو امللحقات بالد من الغربية
والة عليها يَْقِدر ال التي القاهرة الرضورة قيود غري لها قيود فال واألخالق؛ الرشيعة قيود

األمور.
يكون أن يكفي كان باملاليني، يَُعدُّون الشيوعي الحزب أبادهم الذين الروسيني إن
بعض يف يكفي وكان سؤال، وبغري محاكمٍة بغري دمه ليُبَاح األرض ك مالَّ من أحدهم
إنه عنه ويقال دمه ليُستَباح الضأن أو البقر من ذبيحًة وآله الفالح يأكل أن األحوال
يف للمشاركة منه تُؤَخذ لكيال املاشية يذبح أن يتعمد الجماعية، امَلزارع ملرشوع معطِّل
من أيرس هو ما والحرية الدم الستباحة يكفي كان بل املرشوعات، تلك من مرشوٍع
عىل املفروضة الحصة تسليم يف التقصري أو الزرع، يف الكسل كتهمة الكبار التهم هذه
تُعاَقب التي والتثبيط التعطيل جرائم عداد يف تدخل جميًعا هؤالء وجريمة املحصول،

باإلعدام.
الجزاف، للقتل ضحية ذهبوا مليونًا عرشين عن الشيوعي الحزب ضحايا يقل وال
ويبلغ الشمال. قطب ومعاقل سيبرييا مجاهل يف والترشيد النفي أو والجوع، للحرمان أو
كافيًا مسوًِّغا الثورة كلمة يحسبون أنهم اإلنسان بدم الحمراء الثورة دعاة استخفاف من
يف التجربة هذه إجراء أو ثورتهم لنجاح الوحيدة الوسيلة كأنها املاليني، دماء الستباحة
ثلث إبادة إن جوركي: الكاتب إىل منه خطاٍب يف مواربٍة بغري لينني ويقول النجاح، سبيل

حال. بأية الشيوعية تنجح أن املهم وإنما بال، بذي ليس البرشي الجنس
الحزب أعضاء فإن الطغاة؛ هؤالء نفوس بالرشيف الرضاوة طبيعة يسرت ال عذٌر لكنه
الجاه مناصب عىل التنازع يف عليهم املنترصين رشور من منهم املقهور يسلم ال أنفسهم
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رومانوف، آل قيارصة من ثالثة عهود يف الثورة عىل الشيوعيون عمل وقد والجربوت،
الصغار بَْلَه الزعماء كبار من وحده ستالني قتلهم الذين عرش الثالثة القيارصة يقتل فلم
والثالثني والتسعة املائة بني من إنه يقول: الذي هو نفسه ستالني وخليفة املجهولني،
بالرصاص رميًا وأُعِدُموا اعتُِقلُوا وتسعون ثمانية عرش، السابع املؤتمر يف انتخبوا الذين
املركزية اللجنة أعضاء مصري هذا يكن ولم الخصوص… عىل و١٩٣٨ ١٩٣٧ عاَمْي خالل
فمن … عرش السابع املؤتمر يف اشرتكوا الذين املندوبني أكثر مصري كان ولكنه فحسب،
استشارية، بحقوق يتمتعون أو االقرتاع يف االشرتاك حق يملكون كانوا مندوبًا ١٩٦٦

للثورة. مناهضة جرائم ارتكاب بتهمة أشخاص ١١٠٨ عىل القبض أُلِقَي
ولم االستبداد، عىل القادرين استبداد من الزعماء كبار يَْسَلم فلم ستالني ومىض
الشعب وعداوة العظمى، الخيانة تهمة من خطًرا أقل بتهمٍة الزعماء هؤالء من أحد يُتََّهم
املوت عن إحداها يف العقوبة تقل ال التي التهم هذه وأشباه الثورة، مبادئ من واملروق
أكثر عليها العقوبة واستحقاق التهم هذه إلثبات األمر يتطلب وال والتحقري، التشهري مع
الصناعة هيئات من هيئٍة يف أو العليا، الحزب مجالس من مجلٍس يف القلة مع االقرتاع من
إنها عرشة وقال الزمة، غري الجرارات من املصنوع زيادة إن تسعة قال فإذا التنفيذية؛
دليل الثورة، عقيدة عىل مارقون للشعب ُمَعادون خونة فالتسعة عنها، غنى ال الزمة
مولوتوف رأي من كان وإذا املخالفني، زمالئهم من بواحٍد العدد يف أقل أنهم إدانتهم
يف تفرط الخارجية السياسة أن معهم ثالثة أو واثنني وشبيلوف وكاجنوفتش وملنكوف
خطأ مخطئون فهم مخطئون، أنهم اآلَخر الفريق رأي من وكان الشدة، يف تفرط أو اللني
يزيدون بخطئهم القائلون دام ما املدني، املوت أو البدني املوت غري له عالج ال الذي األبد

اثنني. أو بواحٍد عليهم
أن لجاز الثورة، عهد أول يف والصغار الكبار عىل ُمحرًَّما االختالف هذا كان ولو
ومنًعا للشمل جمًعا والقسوة الشدة فرط من يُبَاح ال ما يبيح الثورة عىل الخوف إن يَُقال
املبادئ ذوي من الزعماء القادة أكرب عىل ويستكثر سنة، أربعني بعد يُحرَّم ولكنه للشقاق،
فيهما وارتفع والدولة، الثورة خدمة يف وهو الستني عىل نيف زعيم عىل يحرم وما واآلراء،
أرسار عن محجوب األفراد من لفرٍد ُمباًحا يكون لن سنة، ثالثني منذ القيادة مكان إىل
من واملنتقم املنكودين املنكوبني من املتهم دام ما والعالنية، الرس يف وبرامجها الدولة

املتحكمني. الظافرين
الحالني عىل فالثورة لخصومهم، اتهامهم يف كذبوا أو الظافرون هؤالء صدق وسواء

واملحدثني. األقدمني تواريخ يف ثورات من الناس عرف ما أحقر
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للخيانة، داٍع بغري متطوعني زعمائها من مئات مبادئها يخون ثورٍة من أحقر فليس
والرعاية. القيادة مراكز يف وهم

الخيانة تهم عليهم وتفرتي ظلًما، زعمائها من املئات تدين ثورٍة من أحقر وليس
شفيع. وال نصرٍي بغري مستسلمون وهم واحٍد، بعد واحًدا

قيام من سنة أربعني بعد الوترية هذه عىل مجراه يجري استبداٍد من أحقر وليس
رضورة. لغري أو لرضورٍة فيها جرى سواء الثورة،

كارثة هي سنة، أربعني بعد عنه تستغني وال االستبداد، إىل تضطر التي فالثورة
مأمول. إصالح بحركة وليست واصب بالء

هي رضورٍة لغري وموبقاته آثامه وتقرتف االستبداد، هذا تصطنع التي والثورة
للحكام. وال للمحكومني فيها أمان ال إجرام مؤامرة

املصاب بعد املصاب يشهد مَلن أو االستبداد، بهذا يَُصاب مَلن األمر نهاية يف أمان وال
فهو سلم أو هلك َمن فكلُّ ريه، وُمسخِّ سادته عىل شأنه لهوان نكباته من ُمعَفى وهو
«الناجية» اآلفة وتبقى الغاشم، سلطانه من باملوت يخرجون الهالكني ولكن ضحاياه، من
عن تصدق والضمائر العقول ُملَغاة وهي تبقى ألنها الهالكني؛ ُمَصاب من أفدح بُمَصاٍب
فإن والدمار، الخيانة شياطني وأنهم والنجدة، الرشف أبطال أنهم فئٍة بعد أبنائها من فئٍة
تعرف وال والظلم، العدل تحفل ال ألنها تُكذِّب؛ وما تصدق ما تبايل ال فهي هذا تصدق لم
منها تَُساق التي كاملاشية تكون أن تعدو وال الظالم، عىل الغضب وال للمظلوم الغضب
بني من تكون أو والظمأ، الجوع غري يشءٍ عن تسأل ال وهي للذبح، البهيمة بعد البهيمة
حسابًا للسمعة وال للحرية يحسبون ال الخلق، أراذل من السجناء كحال حاٍل يف اإلنسان

وغذاء. وملبس مسكن السجن يف دام ما
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عرش خمسة إىل مليون من عددها يرتاوح صغرية أمة عرشة بضع اآلسيوية القارة يف
السني، املذهب عىل باإلسالم يدينون طورانيون تُْرك األصل يف وكلهم ذلك، نحو أو مليونًا
أحدهم عىل يصعب وال واحدٍة، بكتابٍة جميًعا يفهمونها الرتكية اللغة من لهجات ويتكلمون
أو الفرنسية توحدت كما تتوحد أنها شك وال األخرى، األقاليم أبناء مع بها يتفاهم أن
كما العامة واألحاديث الكتابة يف استُخِدمت إذا بالدها، يف األقاليم لهجات بني اإليطالية

القومية. اللغات تُستخَدم
لتلك الذاتي االستقالل واحرتام الحقوق رعاية باسم — الشيوعية القيرصية ولكن
عىل منها جاٌر يجتمع ال مبعثرة أجزاء حكمها وأنظمة حدودها يف تمزقها — الشعوب

والساللة. باللغة إليه ينتمون جامًعا أصًال له يُذَكر أن أحدها من يُقبَل وال جاٍر،

بينها عالقٍة كل وقطع الشعوب، هذه يف القومية معالم محو عىل والعمل …
قرارات تعلنها التي املبادئ زبدة هو — فيها — والتاريخ اللغة تراث وبني
علماؤها واملنشورات الكتب يف ويرشحها الرسمية، الصحف وتذيعها الحزب،
املطبعة من بالخروج له يُؤذَن كتاٍب من وما الثقافية. برامجها لتنفيذ امُلجنَُّدون
ومراجعته تحضريه من املفروغ الحكومي األمر بمثابة وهو إال روسيا، أرجاء يف
تفرضالعقوبة أن بعد الدولة، نظم تقررها كما السنني مرشوعات عىل وتطبيقه

يخالفها. َمن عىل الصارمة
تخدير يف املستعمرين جميع مسلك الحمر املستعمرون سلك ولقد
اإليمان ومحرجات األباطيل بزخارف وتغريرهم الكاذبة، بالوعود ضحاياهم
الشيوعي االنقالب أيام أوائل يف فأعلنوا األوىل، اللحظة من بها الحنث نية عىل
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خاصٍة، بصفٍة اإلسالمية اآلسيوية الشعوب إىل الخطاب فيه هوا وجَّ طنانًا بالًغا
معتقداته يف التامة حريته عىل اليوم بعد آمن أنه منها شعٍب لكل فيه وأكدوا
بزوال وآذنوه وأهله، عشريته بني واللغة الُعرف ومقومات وعاداته، وشعائره
وما رجعة، غري إىل بزواله والطغيان الحجر عهد وزوال القيرصي، الحكم
عادت حتى مراكزها يف الجديدة الدولة واستقرت الثائرة، هدأت أن إال هو
وعود من وعٍد كل يف األمان محل الخوف وحل صورها، أشنع يف القيرصية
حديٍث يف املهاجرين الشعوب تلك أمناء من قائٌل وقال والطمأنينة، الحرية
يعرفوا أن أرادوا إذا كانوا املساكني املخدوعني «إن األليم: بالسخر يمتزج
باحرتامها، وعدوهم التي الشعائر بقية إىل رجعوا امُلنتظَرة، امُلصاَدرة مواضع
الساخر هذا يكن ولم ،«… التالية بالرضبة املقصود الهدف هي أنها فعلموا
والسخرية؛ التهكم مساق يف ساقه وإن قومه، تقدير من وصفه فيما مازًحا
تلك عىل امُلحرَّمة للجرائم مرادفة الواقع يف أصبحت قد املقدسة الشعائر فإن
عىل دليًال أصبحت طغيانها إبَّان يف القيرصية من الشكوى حتى … الشعوب
دعاتها، عىل والقضاء بها املجاهرين اتهام فوجب القومية، بالنعرة التشبث
أقاليم يف منهم كان َمن اإلسالمية، الشعوب جميع االضطهاد هذا يف وتساَوى
فصدر الوسطى، آسيا أو الغربية آسيا أقاليم يف منهم كان وَمن أوروبية
وضبط لهجات، ثالث إىل القرميون يتكلمها التي اللغة بتقسيم القرم يف األمر
ونادى العربية، األبجدية حسب عىل ال الروسية األبجدية حسب عىل كتابتها
بوجوب عرش السابع الشيوعي املؤتمر يف — ألكسندروفتش — املعارف وزير
املحذوفة الكلمات موضع يف الروسية الكلمات وإدخال اللهجات، هذه تطهري
اللهجات؛ فروع يف بل اللهجات، يف والتمزيق التشتيت سياسة وشاعت منها،
وتعجيزها والثقافة، العلم مقاصد يف استخدامها وتصعيب محوها ليتيرس
معاهد يف جميًعا اجرتفتها التي الروسية اللغة أمام — ثَمَّ من — الثبات عن

السياسية. واملجالس املصالح ومنشورات الحكومة، ودواوين الدراسة
صحيفة يقرءون اآلسيوية الشعوب أبناء من مليونًا ستون كان وقد
يف املعروف غصرب إسماعيل الكبري املصلح يصدرها كان التي «ترجمان»،
املستعمرون فأمر ويتداولونها، يفهمونها لهجاتهم اختالف عىل وكانوا القاهرة،
واعتبارها قبيلها، من صحيفٍة كل بمصادرة — الشعوب حرية أنصار — الحمر
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مصادرتها مع وصادروا الوطنية، بالنعرة والتشبث والرجعية النكسة إىل داعية
األبطال ثورة ألن املغلوبة؛ الشعوب أبناء بها يتغنى البطولة ِسرَي من سريٍة كل
ساقت التي الروسية، األمة عىل ثورة كانت إنما القيارصة وجه يف الوطنيني

… الشعوب تلك إىل واملعرفة الحضارة
باالنتماء ويفخرون بالثناء، أوطانهم يذكرون الذين باألدباء اللعنة وحاقت
نظم ألنه الرجعية؛ بالنكسة مرادوف جمعة الرتكماني الشاعر فاتُِّهَم إليها،
«تركمانسكايا الحزب صحيفة عابتها تركمانستان» «بلدي عنوانها قصيدة
،١٩٥١ سنة سبتمرب شهر من والعرشين الحادي يف الصادر عددها يف أسكرا»
يعمم بل بالكالم، السوفيتية الرتكمان يختص ال إنه الشاعر: انتقاد يف وقالت
وإنما … األرض عىل جنة كأنها ويصورها الرتكمان، بالد جميع عىل القول
الجمهوريات إحدى ألنها السوفيتية؛ تركمان عن يتحدث أن الشاعر عىل ينبغي

العظيم. السوفييتي االتحاد داخل يف األخوات
للدولة والءها فيه تُعِلن مؤتمر عقد إىل الروسية غري األمم وسيقت
فخطب الوطنية، الحركة يف واإلحياء التجديد دعاة عىل وسخطها املستعمرة،
السوفيتيني الُكتَّاب اتحاد رئاسة «إن قائًال: املؤتمر الرئيسبذلك باجريوفنائب
مسألة يف املناقشة لتنظيم اجتماًعا موسكو يف تعقد أن ١٩٤٨ سنة حوايل رأت
ذلك من مستثنية غري ومؤلفاتهم السابقون الُكتَّاب إليها ينتمي التي القومية،
األفكار وتسميم الشعب عداوة عىل ينطوي الذي الرجعي، الكتاب ذلك أمثال

«.dedakorkyt كركوت ديدى كتاب نعني اإلسالمية، الجامعة بسموم
بفضل وعرفنا املركزية، الحزب لجنة يف رفضه تقرر قد الرأي هذا ولكن

الرجعية. حقيقة عن اللثام نميط وأن السيئة، الكتاب طوايا اللجنة هذه
الخاضعة األمم يف والوطنية البطولة أناشيد الرسميون النقاد ب وتعقَّ
باجريوف وقال الطوية، وسوء النزعة بخبث فوصموها املستعمرة، للدولة
عن يتحدث وهو بولشفيك، مجلة من ١٩٥٠ سنة يوليو عدد يف ذكره املتقدم
القرن منتصف قبيل القيرص عىل بثورته اشتهر الذي القوقاز بطل «شامل»
هذه، شامل حركة عن صميمة فكرة نفهم أن أردنا اذا «إننا عرش: التاسع
نكسًة اإلسالمية الجامعة أعراض أشد وأنها دينية، حركة كانت أنها َفْلنذكر

وعداوًة.»
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جعفروف املؤلف «إن :١٩٥٣ سنة يناير عدد يف كومونست مجلة وقالت
خالل روسيا عىل ثارت التي القومية، الحركات أن ١٩٤٤ سنة يظن كان الذي
فأدرك عاد قد الوطني، التحرر حركات من كانت ،١٩١٦ وسنة ١٨٩٨ سنة
ومضت «… متعصبة إقطاعية حركات كانت أنها ١٩٥٢ سنة يف وكتب خطأه
عن البحث يف يتعمق — جعفروف كتاب أْي — الكتاب هذا «إن تقول: املجلة
العظيمة، الروسية األمة وبني الوسطى آسيا أمم بني الودية العالقة جذور
هذه ضم عليها يدل التي التقدمية الداللة إىل خاصٍّ نحٍو عىل النظر ويلفت
يف املساهمة فرصة لها أتاح قد الضم هذا فإن … الروسية الحظرية إىل األمم

العظيمة.» روسيا ثقافة
من السابع يف ح وترصِّ األقوال، هذه تردِّد — برافدا — الدولة وصحيفة
الجامعة سموم تمنع الشيوعي للحزب املركزية اللجنة أن ١٩٥٢ سنة أكتوبر
املؤرخ بأن ١٩٥٣ سنة فرباير من عرش الثالث يف ح ترصِّ ثم … اإلسالمية
مشرتكة. ثقافة تجمعها الرتكية الشعوب أن يزعم ألنه كاذب؛ سليمانوفمضلِّل
سبتمرب من الثاني يف ذلك قبل — ازفستيا — األخرى الدولة صحيفة ح وترصِّ
إلحياء األزبك ببالد العلوم مجمع إليها يجنح التي الدعوة ببطالن ١٩٥١ سنة

ومتفرقاتها. مخطوطاتها وادخار اإلسالمية، السلف كتب
الكرملني سادة فيها أفاق التي األوىل األيام منذ السياسة هذه بدأت وقد
املصانعة بني تنفيذها يف يراوغون كانوا ولكنهم الداخلية، حربهم شواغل من
،١٩٣٠ سنة حوايل عنها القناع كشفوا حتى والحيلة، القمع بني أو والخديعة،
ليعلنوا سمرقند؛ يف التاريخي باملؤتمر وه سمَّ الذي املؤتمر إىل أذنابهم فدفعوا
آسيا أبناء — أنهم أخرى بعبارٍة ليعلنوا أو … القومية الوحدة من الرباءة
اللغة يف وال األصل، يف الواحد بالعنرص وليسوا متفرقون، أشتات — الوسطى
العلمي — قراره وأصدر ،١٩٣٥ سنة املؤتمر اجتمع وقد القديم، الرتاث يف وال
والرتكمان القازاق بني املزعومة الوحدة تلك إىل النظر تصحيح بوجوب —
دعاة يطمع كيف ندري ولسنا … اآلخرين وجريانهم واألزابكة، والجرغيز
مختارين، طائعني أناٍس عن األضحوكة هذه تصديق يف األحمر االستعمار
أصولهم وإنكار تمزيقهم للغاصب ليسوِّغوا واحٍد؛ بلٍد إىل رحالهم يشدون

مبعثرين. أشتاتًا ذلك بعد وابتالعهم
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املذهب يف مبدأ مسألة هنا املسألة كانت لو األضحوكة هذه تصديق ويجوز
كان لو أو … الشعوب جميع وبني األوطان جميع عىل يطبقونه املاركيس،
الحاكمة، األمم عىل يحرِّمونه لديهم بغيًضا شعوًرا مذهبهم عىل الوطني الشعور
عىل الروسية اإلمرباطورية يف الواقع ولكن املحكومة، األمم عىل يحرِّمونه كما
روسيا، يف مشكورة مفروضة الوطنية العصبية فإن طرفيه؛ من ذلك نقيض
والة اشتدَّ وكلما لسلطانها، الخاضعة البالد يف مدحورة مذمومة تكون حيث
اآلسيوية، األقطار من ُقْطٍر يف القومي والرتاث باللغة العناية تحريم يف األمر
حدودها، أضيق يف والثقافة واللغة للعنرص الروسية بالحماسة ذلك قابلوا
للجنس املحتكرة باملفاخر املرذول تهوسهم يف والفاشيون النازيون يصنع ولم
العالم؛ أمم من سواهم دون وأسالفهم الجرمان عىل املوقوفة واملآثر اآلري،
حدة عىل الرويس الجنس عظمة بل — السالفية العظمة دعاة صنعه ما بعض
الجنس هذا إىل ردوا فإنهم والغابرين، الحارضين السالف أجناس سائر بني —
بكل واالنفراد اخرتاع، كل إىل السبق به يدعون فيه، لهم منازع ال واحًدا فضًال

الحديثة. الحضارة بالد بني انتشارها قبل فكرٍة
ريباكوف للمؤرخ الدولة جائزة الوزراء مجلس منح ١٩٤٠ سنة ففي
كانت روسيا أن القديمة روسيا صناعات عن كتابه يف زعم ألنه reybecov؛
بولونية منها واستفادت الغرب، إىل منها انتقلت التي الصناعية املعارف مصدر

جاورهما. وما وبوهيمية
فتُِعيد املتحركة، الصور يف الثانية كاترين قصة تحيي الدولة وصحيفة
والغلبة القاصف، الظفر عهد بأنه العهد ذلك وصف الذي شاعرها قصيدة
خدموا الذين روسيا وقادة القتال. ميادين يف الروسية والعبقرية الجانحة،
لغري أو عارضة، مناسبة لكل الخمسينية أو املئوية ذكراهم تَُعاد القيارصة
يف shatagin شاتاجني كاتبهم فيشيد التواريخ، أرقام غري اإلطالق عىل مناسبة
القائد وفاة عىل سنة وخمسني مائة انقضاء بذكرى ١٩٥٠ سنة مايو شهر
استغرق ُمسَهٍب بمقاٍل الخالدة الذكرى هذه ويحيي ،suverov سفريوف
هي والدولة البولشفيك، مجلة من التاسع العدد يف صفحات عرش من أكثر
إىل املخرتعات معظم يُِعيد الذي ،kovalev كوفاليف كتاب نرش تتوىل التي
بقاء قانون إىل الفوازيه سبق الرويس لومنسوف إن فيه ويقول روسية، سابقٍة
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الصناعة كشوف يف العامليِّني العلماء جميع سبق برتوف وأن والطاقة، املادة
أرسار استطالع إىل والكاشفني املخرتعني سبََقا وياكوبي لينز وأن الكهربية،
البخارية، القاطرات اخرتاع واطسإىل بلزنوفسبق وأن الكهربية، املغناطيسية
بأكثر الكهرباء لنور االهتداء إىل املخرتعني سبََقا ولوديجني يابلخوف وأن
،١٨٩٥ سنة حوايل اإلذاعة جهاز مخرتع هو بوبوف وأن سنة، ثالثني من
هو لوباشفسكي وأن املذنبات، حركات رصد إىل الفلكيني سبق برويجني وأن
تنافس هندسة بها وأنشأ الرياضة، علوم بها جدَّد التي الحديثة اآلراء صاحب
العلماء جميع سبقوا قد باإليجاز الروس علماء وأن القديمة، إقليدس هندسة

الحديث. والعلم العرصية الصناعة ميادين يف واملخرتعني
كافة املدارس إىل التعليم بسياسة يوحي الذي املعلمني مؤتمر اجتمع وكلما
… الروسية باللغة جميًعا الدروس تعليم بوجوب نادى االمرباطورية، أنحاء يف
هذه خالصة نرشت التي هي السياسة هذه إلذاعة صة املخصَّ وصحيفتهم
االفتتاحي: الفصل يف فقالت ،١٩٥٤ سنة أبريل شهر من السابع يف القرارات
واألزابكة والقازاق واالستونيني والالتفيني البيضاء روسيا وأبناء األكرانيني إن
الكربى أختهم لغة وشغف بجد يدرسون … إلخ إلخ والترت واألرمن والرشاكسة

العظيمة. الروسية األمة
١٩٤٣ سنة يونيو شهر من الثالثني يف نرشت التي هي الصحيفة وهذه
األطفال يتعلم أن الباكرة السنوات يف الالزم من إنه فقالت التعليم، برنامج
الفكرة نفوسهم يف تغرس وأن … الوطن تربة من وطني هو ما كل محبة
وترسي الكربى، األمم هذه إىل اإلشارة عند أعينهم إىل الفرح دموع تجلب التي

بفقدها.1 يهددنا خاطر بالذهن مر كلما الدم، إىل بالقشعريرة

والعنرصية البغيضة الوطنية عن األحمر االستعمار سمارسة يروِّجها التي فاملبادئ
العنارص، جميع ملحو تصدير بضاعة هي إنما املبتذلة املحفوظات هذه وأشباه الربجوازية،
وهذه مفاخرها، من واالشمئزاز بمفاخره التغني عىل ويرغمها يسودها، عنرصواحد وبقاء
سبقت مما االستعمار، عهود من عهٍد يف مرسومة سياسة مبلغها تبلغ لم عنرصية سياسة

العرشين. القرن إىل الحديث االستعمار دول به لحقت أو الوسطى، العصور دول به

الناقوس. سلسلة من االقتصادي االستعمار كتاب مقدمة 1
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السالالت ابتالع عىل يعملوا أن حاولوا وال يعلموا لم القرن، هذا حتى فاملستعمرون
من وتقتلعها أصولها، عن وتُخِرجها املغلوبة، باألمم تحيط واحدٍة ساللٍة يف وهضمها
تراثها ودفن لغاتها لهجر التدريس برامج ووضع املؤتمرات عقد إىل وتسوقها جذورها،
القومية معالم محو يف املستعمرين أمل إليه ترامى ما وغاية ومستقبلها، ملاضيها التنكري
بالحكم يتعلق فيما الثانية باملنزلة يجعلونهم كانوا أنهم لهم، الخاضعة الشعوب بني
وقٍت يف ومفخرة جريمة القومية تجعل التي السياسة هذه فأما العامة، األمور ووالية
خاصة فتلك قومه، بمفاخر ويزري سادته، بمفاخر يتغنى أن املغلوب وتفرضعىل واحٍد،

االستعمار. تاريخ يف سابق يسبقها لم الحمراء القيرصية هذه خواص من
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من — الدعوة ذات — الدولة سياسة تربأ وال ودعوة، دولة أو ومذهب، دولة الشيوعية
واملراوغة. النفاق دسائس

وتراءت لرسالتها، وتنكرت مبادئها، خانت األخرى األمم يف الدعوة عن كفت إذا فهي
باطنها. يف تضمره ما بغري ظاهرها يف

قضية خانت األخرى الدول شعوب بني الفتنة لتشجيع دعوتها نرشت إذا وهي
وأعدائها. حلفائها وبني بينها الخارجية املعاملة قواعد يف الغش واصطنعت السالم،

الداخل سياسة يف الثقة فقدان من بد وال الحالتني، يف الظاهر غري باطن من بد وال
… صالحة عالقة كل أساس وهي والخارج،

يف فتميض الدولة، سياسة يف يتحكم الجغرايف» «املوقع أن املتطاولة بالتجربة تقرََّر وقد
السياسة علم يف الرأي هذا ويسمون والحكومات، النظم فيها َْت تغريَّ وإن واحدٍة، وجهٍة

الجغرافية. السياسة أو «الجيوبولتيك» ب الحديث
عهد إىل رومانوف قيارصة عهد من الروسية السياسة وجهة عىل الرأي هذا ويصدق
فهو النفوذ، مناطق أو الفتوح من رومانوف آل فيه طمع ما فكل الشيوعيني، قيارصة
األستانة فتح يريدون إنهم يقولون رومانوف آل كان وقد الشيوعيني، للساسة مطمع
القديمة، الرشقية الكنيسة عاصمة عن عثمان آل وإقصاء صوفيا»، «أيا كنيسة الستعادة
بغري الدين إىل ينظرون أناس وموسكو األستانة يف باألمر وقام عثمان آل عهد فانقىض
البوسفور ويطلبون األستانة، يطلبون الكرملني سادة ولكن والخلفاء، القيارصة نظرة

السالم. وقيرص الحرب قيارصة يطلبها كان كما والدردنيل،
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وتزيد العامة، الوجهة يف اتفاٍق عىل الروسية الدولة يف اليوم وسياسة األمس سياسة
كل يف والخراب القلق إشاعة إىل بها واالتجاه الدولة، مذهب إىل بالدعوة اليوم سياسة
قبلهم من إليها تَطلََّع كما الحمر، «الرفقاء» إليها يتطلع التي املرشق بالد سيما وال مكان،

التيجان. أصحاب
البرتول. مسألة وهي الرشقية، البالد يف معروفٍة بمسألٍة كثرية أمثلة من مثًال َوْلنرضب

والتخريب؟ الشغب سياسة غري فيها الشيوعية لسياسة غرض أي
العالم؟ مصلحة عىل السياسة هذه تقوم هل

جميع من البرتول إنتاج تعطل أن تريد هل الرشقية؟ البالد مصالح عىل تقوم هل
اآلبار تلك تبقى أن تريد هل تعطيلها؟ بعد اآلبار عىل هي تستويل أن تريد هل اآلبار؟

… أدواتها؟ يملكون وال صناعاتها يجهلون أناٍس بني املدفونة حكم يف أو مدفونة
تدخل أغراض ولكنها دولة، تقدير يف يدخل ما األغراض هذه من غرٍض يف ليس
العاَلم مصلحة سبيلهما يف يبالون وال والتخريب، للقلق يعملون الذين الدعاة تقدير يف
بإهمال تتحقق ال الرشقية البالد ومصالح العاَلم مصلحة فإن الرشقية، البالد مصالح وال
وسيلة تقرتح وال مهدًرا، بالدها يف البرتول ترتك ال الروسية والدولة آباره، يف البرتول
من واحدة سياسة وهذه الحارضة، وسائله من أصلح الخارجية البالد من الستخراجه

والفساد. القلق غري لها نتيجة وال الشيوعية، عليها تجري كثرية سياسات
الذي العدوان هو فذاك االستعمار، طمع من رش هو ما الدويل العدوان يف كان وإذا
فال األمم، بني البغضاء وإشاعة النقمة إلثارة السوء سعاية عليه ويزيد الطمع، يستويف
بالنقمة الدعوة مطالب ويلبي بالطمع، الدولة مطالب يلبي والدعاة الساسة بكيد يزال

والخراب.
وعملها بالقوة عملها يف الشيوعية طبيعة عىل أيًضا الجغرايف» «املوقع يدل وقد
ما أنجح «سلطتها» أن باإلقناع، عملها من أكرب بالقوة عملها أن عىل يدل فمما باإلقناع،
يف سلطتها فإن املالية؛ املرافق معونة أو واملال بالسالح إليها تصل التي البالد يف تكون
الشمالية وكوريا الصني يف وسلطتها الشمالية، وكوريا الصني يف سلطتها أضعفمن الهند
أسباب توجد وال جوارها، إىل تقع التي اإلسالمية اآلسيوية البالد يف سلطتها من أضعف
متفاوتَة املعيشة وطبقة الثقافة يف املتساوية الشعوب تجعل واملال السالح أسباب غري
الجنوبية أمريكا تتفاوت كما أو البلقان، وبالد إسبانيا تتفاوت كما إليها، بالنسبة األثر
البالد وجميع الروسية القوة ملصادر املجاورة البالد جميع تتفاوت كما أو الوسطى، وآسيا

جوارها. عن تبتعد التي
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سواها من أوفر الوسطى آسيا يف اإلسالمية الشعوب كانت واحٍد سبٍب من وألكثر
والجوار الجغرايف الجوار يعمل فهنا واحدٍة، آونٍة يف والدعوة الدولة وطأة من قسمة
تملكه ما بكل لَطة والسُّ املذهب ونرش اإلخضاع، تعجيل يف متسابقني عملني التاريخي
الشيوعية «عناية» من اآلسيوية اإلسالمية البالد قسمة فإن وتأثرٍي، قوٍة من والدعوة الدولة
الفتح وقائع وازدياد والسالف، املغول أجناس بني املتأصلة العداوة بازدياد تزداد
املقاومة اشتداد الزمن عىل يضعفها مما وليس القيارصة، عهود أقدم من واالستعمار
الزمن يف يضعفها مما وليس اإلسالمية، الديانة أتباع من عامًة املستعمرون يلقاها التي
الفلسفة تناِفس خلقية وفكرة ، اجتماعيٍّ نظاٍم عىل يشتمل دين اإلسالم أن خاصًة الحديث

األخالق. ومقاييس املعيشة معارض من معرٍض كل يف املادية
فهو سالٍم، عىل التوسط تقبل ال أنها جميًعا األمم مع الشيوعية أمر يف صح وإذا
وال باإلسالم، تدين بالٍد يف للشيوعية بقاء فال واإلسالم؛ الشيوعية بني ذلك من أصح
بني والوفاق السالم دعوة عىل تقوم سياسة وكل بالشيوعية، تدين بالٍد يف لإلسالم بقاء
كمنٍي تربٍص وعىل نفاٍق، عىل قائمة دعوة فهي لها، املخالفة العقائد وأصحاب الشيوعية

املتسرتين. األعداء بني كالرتبص

معسكر وإن الديمقراطية، بقاء مع نفسه عىل يأمن ال الشيوعية معسكر إن
اآلَخر من حذٍر عىل وكالهما الشيوعية، بقاء مع نفسه عىل يأمن ال الديمقراطية

فيه. شك وال له، نكران وال به، خفاء ال
اختالف. أبعد مختلفان ذلك مع ولكنهما

فرتبصت دمي، وإهدار داري هدم عىل العزيمة يعقد أحًدا أن علمَت فإذا
ولكننا والعدوان، الحذر نظرة إليه ناظٌر بصاحبه، مرتبٌص هذا عىل فكالنا له،
ينظر أو اإلنصاف يريد َمن عند واحٍد بعمٍل نطالب وال واحٍد، خطأ عىل نَُالم ال

السواء. نظرة
الخري بأن وإيمانها تخالفها، التي املجتمعات هدم عىل الشيوعية وقيام
وال املغالطة، تقبالن ال حقيقتان زوالها، وتعجيل أوصالها تفكيك يف الخري كل
جد متشيًعا الغرض، يداري وهو البداءة من مغرًضا إال لهما املتجاهل يكون

واملساواة. العدل رسيان تحت التشيع
عن يكفُّ أنه ذلك فمعنى (التعايشالسلمي)، ب يؤمن إنه الشيوعي قال وإذا
املجتمعات بانهدام الزب رضبة يؤمن وال صدقه يف يرتاب أنه أو مذهبه، تنفيذ
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قد يكن لم ما قبله من الدعوة نجاح يف له أمل وال قريٍب، وقٍت يف العاملية
الوارث تربص بهم والرتبص سلميًة، معايشًة يعايشهم مَلن الكيد عن ا حقٍّ َعَدل
للمعايشة صالٍح بأساس هو وما األساس، هذا عىل ويعامله موته، يرتقب بَمن
الوارث بني أو يموت، وَمن يعيش َمن بني املعاملة أساس هو بل السلمية،

فيه. املطموع واملوروث
املذهب قواعد يف شكُّوا قد بالشيوعية املؤمنون يكون أن نستبعد ال ونحن
فإْن العاجل؛ الدمار إىل األمم مجتمعات مصري عن نبوءاتهم عليها يبنون التي
فيه يتم الذي الوقت رسعة يف شكُّوا قد فلعلهم املبلغ، هذا شكوكهم تبلغ لم
السياسية غري توافقه سياسة االنتظار يف ل التمهُّ عىل ورتبوا املحتوم، الدمار
ال العاملي السالم قضية ولكن املعسكرين، بني الحاسمة الوقعة تتعجل التي
نبوءاته، لتحقيق املقدور األمد طول يف وال املذهب، قواعد يف الشكوك بهذه تُنَاط
كما وترجوه، به تتعلق التي العوامل بقوة العاملي السالم قضية تُنَاط وإنما
فإذا جدواها، قلة مع ُعقبَاها وسوء الحرب أهوال من الخطر بخشية تُنَاط
هذه خالل يتبدََّل أن جاز واملطاولة، املقاومة يف ونجحت العوامل هذه انترصت
الحل من وجوه املعقدة للمشكالت تلوح وأن والعقائد، القواعد من كثريٌ الفرتة

والسالم.1 التعاون ظالل يف ميسورة امُلرِيض

تنخدع أن العبث من ولكنه املستقبل، يف الرجاء هذا برجحان رهني — بعُد — واألمر
رجاءه يعلق نظام كل من نفاق السالم دعوة فإن الشيوعيني، ِقبَل من السالم بدعوة األمم
أمل السلمي» «التعايش يف اآلمال وأضيع القائمة، املجتمعات تخريب عىل املستقبل يف
الدولة قامت منذ واحدًة سنًة أقطابها بني السلمي» «التعايش تعرف لم سياسة عىل يقوم
عن يعجزون َمن منهم القادر يقتل أن إال بينهم الرأي الختالف عالج فال الشيوعية،

الرتاب. جوف يف وهم واملذمة بالتهمة ويتعقبهم مقاومته،

الناقوس. سلسلة من االقتصادي التعاون لكتاب املؤلف مقدمة 1
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دولة من وأكثر دعوة من أكثر

دعوة الشعبية» «الصني َوْضُع الشيوعية مصري إىل تشري التي الطريق معالم أبرز من
الثانية. العاملية الحرب بعد ودولة

وامتداًدا للشيوعية، عظيًما فتًحا الشعبية الصني تعد اللفظية العناوين حسب فعىل
الدولة إىل وضمت إنسان، مليون أربعمائة املذهب يف أدخلت ألنها ولدولتها؛ لدعوتها واسًعا

الحروب. ويف األزمات يف يتبعها حربيٍّا سياسيٍّا «ملحًقا»
الشيوعية، للدعوة هدًما الجديد وضعها عىل الصني تُعتَرب العملية النتيجة حسب وعىل
العهد يطول ال نظريين جوار ألنه جواره؛ يُؤَمن ال الروسية للدولة الخطر شديد ومنافًسا

وئام. عىل بينهما بالتناظر
األرس بني األرض توزيع وعىل األرضية، بامللكية االعرتاف عىل تقوم الصني ثورة إن
مبدأ عىل وتحافظ باألرسة، تؤمن أمة مستقبل نجحت إذا ومستقبلها الفالحني، صغار من
أنه يعتقد الصني يف أحٍد من وما التغيري. عىل استعصاءً وأشدها أشكاله أثبت يف امللك
الصني يف تقررت مبادئها ألن سواها؛ شيوعية أو الروسية للشيوعية الثورة هذه يف تتلمذ
الذي ياتسن» «سن برنامج يف مرشوع ودستورها سنوات، بعدة األخرية الروس ثورة قبل
االشرتاكية «أما واالشرتاكية: والوطنية الديمقراطية عن الثالثة مبادئه نرش منذ يقول
مقامي أيام حاولت وقد النسبية، أساس عىل األرض تقسيم أوًال؛ يأتي: ما لها فربنامجي
أفهم لم ألنني أستطع فلم الربنامج؛ هذا أنفذ أن املؤقتة الرئاسة أتوىل كنت إذ بنانكنج

«…
املشكالت «إن االشرتاكية: لهذه الكثرية رشوحه من رشٍح يف يقول الذي وهو
املساواة؟ قلة أو بالتفاوت نعني فماذا والفقري، الغني بني التفاوت من تنشأ االجتماعية
حاسًما فارًقا يكن لم ولكنه الغابرة، األزمنة يف والفقري الغني بني موجوًدا الفارق كان لقد
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هذا وعلة منها. القليل حتى للفقري يبقى وال كلها األرض الغني يملك إذ اليوم؛ نراه كما
واملدى الفئوس يستخدم مثًال الخشب قاطع كان فقد اإلنتاج؛ أساليب اختالف التفاوت
الحصول ويُستَطاع الحارض، العرص يف األدوات هذه محل تحل املكنات ولكن إليها، وما
األزمنة ففي الزراعة، أعمال من آَخر مثًال ولنرضب قليل، بدني بعمل كبرٍي محصوٍل عىل
التي املحاريث نشأت ثم اإلنسانية، الجهود عىل املجال هذا يف كله املعول كان الغابرة
القوة استُخِدَمت ثم البدنية، الجهود وقلت العمل رسعة فزادت والبقر، الخيل تجرها
اليوم يف وزيادة فدان ألَفْي حرث املستطاع من فأصبح وأمريكا، أوروبا يف اليوم اآللية
عنه يعرب هائٌل فارٌق الحالة هذه من فنجم والبقر، الخيل عن االستغناء وأمكن الواحد،
الوسائل أن رأينا املواصالت وسائل إىل األمثلة هذه من انتقلنا فإذا واحد. إىل ألف بنسبة
املقابلة عند واحد إىل ألف من أكثر النسبة جعلت قد الحديدية والسكك كالبواخر الحديثة،

اإلنسانية. والقوة القوة هذه بني
وال وأمريكا، أوروبا بني مختلف األرض فنظام األرض؛ اشرتاكية عن أوًال َوْلنتكلم
الواليات يف لآلحاد مملوكة األرض أصبحت حيث من إنجلرتا يف قائًما اإلقطاع نظام يزال

املتحدة.
اليوم بدرت التي املستقبل، لرشور اتقاءً النسبي التقسيم إىل يدعو برنامجي أن إال
كانتون؛ مدينة يف البلدي املجلس أُنِشئ منذ أعيننا تحت حدث بما مثًال َوْلنرضب بوادرها.
ترتفع السكان مزدحم وعند الجرس، عىل األرض أثمان وأخذت تقدَّمت املواصالت فإن
بجهود يعيشون آحاد يملكها كلها وهذه الرياالت، األلوفمن بعرشات الواحد «املرت» ويُبَاع
التقسيمات نظام املوافقة بعض يوافق الصني يف القديم األرض نظام وإن اآلخرين،
فرض وهي الرشوط، هذه مالحظة وجبت النظام هذا نطبق أن أردنا فإذا النسبية،
التقسيم اتبع وقد الُعرفية، القيمة حسب والتعويضعىل األرض، قيمة حسب عىل الرضيبة
بهذا مىض فيما تكن لم األرض قيمة ولكن الصينية، البالد يف اليوم إىل درجات ثالث عىل
واألدوات املواصالت تقدمت فلما الصناعة، وأدوات املواصالت وسائل لنقص االرتفاع؛
األرض قيمة مع متناسب غري ارتفاع ذلك من نَجَم العتيقة، التقسيمات بقاء مع الصناعية
واحد بنسبة الرضائب نفرض أن الحالة هذه رشور اتقاء أردنا إذا ينبغي هذا وعىل …
تنمية عن كتابًا أخريًا نرشت فقد املال، رأس مسألة أما … األرض قيمة من املائة يف
الصني صناعة لرتقية األجنبية األموال برءوس االستعانة مسألة فيه بحثت الدولية، الصني

«… وتجارتها
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حسب عىل تُطبَّق ولم الشيوعي، املذهب من تصدر لم دعوة الصني يف فالثورة
توجد لم فلو شيوعها، بعد «التسمية» أثر غري فيها أثٌر الشيوعي للمذهب يكن ولم مبادئه،
كما تطبيقها وجرى قواعدها، عىل ياتسن» «سن دعوة لقامت شيوعية دعوة روسيا يف
الثورة نشوب عقب مرة بعد مرًة رشحها وأعاد سنة، وخمسني نيف قبل مؤسسها رشحها

األول. برنامجه من واحًدا حرًفا يُغريِّ أن دون روسيا، يف
والتطبيق، التنفيذ بعد تضيق أو تزول التي الفوارق من الدعوتني بني الفارق وليس
عىل رسيانه دون يحول وال الحق، هذا يهدر ال الزراعية امللكية بحق املنتفعني كثرة فإن
املاليني بمئات تَُعدُّ أمة يف مليون به ينتفع الذي امللك يكون وقد األخرى، امللكيات من أنواع
حق عىل يثور َمن فيها يوجد ال ك امُلالَّ من كلها التي األمة ولكن التغيري، أو بالزوال ًدا مهدَّ

فيه. الزيادة طالب من يكون أن إال امُللك،
أساسه، يف االقتصادية نُُظمها من يناقضنظاًما بمذهٍب العالم أمم تواجه ال فالصني
ألفاظ مع تنساق التي املرتجلة التسميات قبيل من إال «الشيوعية» ب ى تُسمَّ ال وثورتها
النتيجة، يف منفصل األساس، يف منفصل النشأة، يف منفصل الدعوتني ووجود العناوين،

… واالتفاق التعاون إىل منه التناقض إىل أقرب لعله
الدعوتني. بني التعاون من — األمد طول عىل — أعرس الدولتني بني التعاون أن عىل
بني حتم التنافس أن نفهم لم إن والحارض، املايض ِعَرب من شيئًا نفهم ال فنحن
لو — وحتًما — خطًرا ذلك من أهون كان وربما واحٍد، جواٍر يف الكبريتني الدوليتن
إىل تخلق أن مليون مائتي تناهز دولة تطيق أن فأما الدعوتني، اختالف مع تنافستا
خوارق من فهذا وثروة، وُعدَّة مورًدا عنها تقل وال عدًدا، ضعفيها تناهز دولة جانبها

سيكون. وفيما كان فيما العادات
ثورة قبل املايض «تقاليد» مع يتمىش الدولتني سياسة من اآلن حتى بدا ما وكل
كان (١٩٥٠ سنة فرباير ٥) معاهدة عىل الدولتان اتفقت فلما الصني، وثورة الروس
حروب يف والصني روسيا عرفته الذي «التقليدي»، الخطر ذلك هو عندهما املشرتك الخطر
العسكرية باملعونة إحداهما تتقيد فال السماء؛ وأبناء القيارصة عهد من األقىص الرشق
ولو األحالف، من حلٍف يف أو انفراٍد، عىل اليابان من االعتداء عليها وقع إذا إال لألخرى،
مشرتكٍة عداوٍة إىل الدولية السياسة يف نظرت ملا ،١٩٠٠ سنة فرباير يف املعاهدة هذه أبرمت

اليابان! صف يف يحاربون وَمن اليابان عداوة غري
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املاركيس للمذهب الوالء أن والصني، روسيا يف الدولة بنظام ترتبط التي الفوارق ومن
السوفييتية، الجمهوريات التحاد التابعة األقطار جميع يف للدولة الوالء رشوط من رشٌط
حرية أعذار من عذٌر منه يُقبَل وال العظمى، الخيانة بعقوبة املذهب عىل الخارج يُعاَقب

فروعها. أو أصولها يف الثنائية املادية مبادئ من مبدأ مناقضة عىل اجرتأ إذا الرأي
املذاهب من ملذهٍب وال ماركس، كارل ملذهب الصينيون يعرفها ال قداسة وهذه
أواخر منذ الثورة مطلع يف عنها يقولون كانوا كما الخارج، من «املستوَردة» الفلسفية
يف ماركس كارل فلسفة عىل ُمطَِّلًعا ثنائيٍّا ماديٍّا «الصيني» يكون وقد عرش، التاسع القرن
حكمة أن إليه توحي التي العريقة وراثته من بذلك يخرج ال ولكنه ورشوحها، مصادرها
الصناعة، يف كوارداتها العلم يف الغرب واردات وأن واآلخرين، األولني حكمة هي الصني
أدب تتوارث أمٍة يف الخالد الحكمة تراث من تُحَسب وال موقوتٍة، قيمٍة من لها بما تؤخذ
أصًال — الصيني طبيعة يناقض وقد األعقاب، إىل األسالف من الحياة وهداية السلوك
ومسائل السياسة ومسائل والشعور، الرأي يف يالزمه عام» «إيمان عىل ينطوي أن —
عنارص لجميع محتويًا واحدًة جملًة يعرفه وال «مفرًَّقا»، اإليمان يعرف فهو املعيشة،

والعقيدة. الرأي
تونج» «ماوتيس كتبها هامة وثيقة الصني يف تكشفت (١٩٥٧ (سنة فرباير شهر ويف
الثمان، سنواتها خالل الثورة تجارب خالصة فيها ليعرض األعىل؛ الحكومة مجلس إىل
السياسة وإن الشائعة»، القومية األزياء من ليست اآلن املاركسية «إن الوثيقة: تلك يف فقال
العتيق، الخشن األسلوب غري عىل ولكن والنظريات، املبادئ بنرش تعنى أن يجب الصينية
اختالفات، أنها يعتقدون داموا ما املقبلة االختالفات وجود يسلموا أن الساسة عىل يجب بل

باملرصاد. لبعٍض بعضها يقف بأضداد وليست
األعمال تنظيم تتوىل أن لها يحق الحكومة أن الوثيقة تلك يف تونج ماوتيس ويرى
حق وال شئونه، تنظيم يف املجتمع حق تلغي أن دون الواسعة، خطوطها يف القومية

واإلنشاء. االبتداع يف الجماهري
يقسمها ولكنه الواحدة، األمة يف والجماعات الطوائف وجود الرئيسالصيني يمنع وال
ينفرد واآلَخر األمة، ومصالح مصالحه تتفق أحدهما متقابلني: قسمني إىل مجموعها يف
تعدد من مانع وال بغريها، الضارة ملنافعها العامة املصالح تستغل خاصٍة بمصلحٍة
من للمشكلة يكن لم وتناقضت اختلفت إذا ولكنها العامة، الوجهة يف اتفاقها مع الطوائف
واملحكومني. الحكومة بني التعاون أساس عىل تدبريها وتعذر الجانحة، الثورة غري حلٍّ
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من أشد «مروق» عىل اشتملت قد روسيا يف االتهام وثائق من وثيقة أن نخال وال
هناك العام» «املدعي أن وال املاركسيني، ُعرف يف املقدس الشيوعية دستور من املروق هذا
الخيانات. أسوأ عىل العقاب أشدِّ بتوقيِع للمطالبة السند هذا من أقوى سنٍد إىل بحاجٍة

الدعوة ولكن اليسار، وإىل اليمني إىل املستقبل يف وتبتعد الدعوات تقرتب وسوف
كلٌّ وتحرص العاملي، امليدان كسب عىل التنافس إىل تقرتبان الصينية والدعوة الروسية
تغتبط ال الحالة هذه ويف واحٍد، وقٍت يف بكيانها واالحتفاظ استقاللها كسب عىل منهما
رسالتها، يف تشاركها دولة جانبها إىل تقوم بأن الدولة وال دعوتني، تصبح بأن الدعوة

دولتني. من أوقى واحدة ودولة دعوتني، من أسلم الحالة هذه يف واحدًة دعوًة فإن

ولكنها فيها، وقعت التي البالد لضخامة العالم أمم يف التجارب أضخم الصني تجربة إن
العوائق عىل وال املاركيس، املذهب جذور يف املتأصل الخلل عىل التجارب تلك بأدل ليست
املرشق يف الحارض العرص مجتمعات من مجتمٍع يف تطبيقه دون تحول التي العملية
عىل أدل — الصني إىل بالقياس — ِصَغرها عىل يوغسالفيا تجربة كانت فربما واملغرب،
نظرياته وبطالن املذهب عيوب عن البحث معرض يف بالتذكر منها وأوىل الخلل، ذلك

وتقديراته.
قد يوغسالفيا، زعيم «تيتو» إىل منسوبة «التيتية» ب اآلن ى تُسمَّ التي التجربة تلك
الرفيق استبداد عىل تمرًُّدا أمرها أول يف نشأت وقد وبالداللة، بالزمن الصني تجربة سبقت
واملوظفني، العمال وأجور الزراعية، امللكية شئون يف املذهب استبداد عىل وتمرًُّدا ستالني،
األخري الزمن يف اقرتنت حتى سنٍة، بعد وسنًة طوٍر بعد طوًرا املذهب من ابتعدت ثم
لنني، إىل ماركس من لقواعده سني املؤسِّ وزعمائه املذهب أصول عىل الرصيحة بالثورة
إىل تحتاج ولنني ماركس فلسفة أن املاديني يوغسالفيا فالسفة عند االنتقاد موضع فليس
املرجوة أطوارها من طوٍر يف التصحيح إىل بها ينتهي التطبيق أن أو التطبيق، عند التعديل
القبول وعىل قواعده، أصول من املذهب هدم عىل قائٌم اليوم االنتقاد ولكن املستقبل، يف
هذه وشارح … مكانها عن يزحزحها أو يزيلها وال املستغلة، الطبقة ينشئ بأنه الجازم
ينقل بالده يف السابق الدعوة وزير milovan djilas دجيالس ملوفان الحديثة الفلسفة
والترصف»، والتمتع الحيازة «حق أنه وهو القديم، الروماني القانون من امللكية تعريف
الشيوعيني بالد عىل املسيطرة الطبقة حق عىل حرًفا حرًفا يصدق التعريف هذا إن ويقول:
فيها والترصف بها التمتع مع أموالها رءوس واحتكار الدولة، مرافق عىل االستيالء يف
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ِصْدق عىل األدلة يقيم الجديدة الطبقة باسم مطول كتاب وله بُملكه، املالك يفعل كما
واملصانع والدواوين الحكومات مصادر من املستَمدة والشواهد باإلحصاءات الرأي هذا
مشكالت عالج يف نافع لعمل يصلح املاركيس املذهب أن املؤلف يعتقد وال والرشكات،
فيها تخلفت التي البالد يف التصنيع لحركة منظًما تعجيًال العمل هذا يكون أن إال العرص،

اإلقطاع. ونظم الزراعة أساليب يف البداوة عيوب عليها وغلبت الصناعة،
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استعامر وال





االستعامر مبدأ

باألنفس األقوى خدمة يف منها األضعف وتسخري أمة، عىل أمة لتغليب األمم تنازع إن
التاريخ. يف قديم ديدن واألموال؛

تقسيم يف التفرقة هذه عرفت منذ والغرب الرشق بني التنازع يف أيًضا قديٌم وهو
البقايا ألن التاريخ؛ لعصور سابٌق قديٌم التنازع هذا أن شك وال وغربيٍة، رشقيٍة إىل األمم
الهندية اللغات وجود البقايا هذه ومن عليه. تدل التاريخ قبل مما لنا بقيت التي الثابتة
القارتني بني الوسطى البقاع يف زمنًا سكنت واحدٍة أرومٍة من صدرت التي الجرمانية،
غربًا أخرى طائفة واتجهت وجنوبًا، رشًقا منها طائفٌة اتجهت ثم واألفريقية، اآلسيوية
األصول فهذه الربيطانية؛ الُجُزر أقىص إىل الهند أقىص من تمتد شتَّى مواقع يف وشماًال
من واحدٍة رقعٍة عىل والتغالب التنازع أصول نفسه الوقت يف هي الجرمانية الهندية
هذه تكون وال واحدٍة، لغويٍة عصبٍة من أو واحدٍة ساللٍة من بها للنازلني تتسع لم األرض،
وطورانية وكوشية سامية بني حولها من السالالت قيام مع الرقعة، هذه يف ساللٍة أول

املجهولة. األصول أو الفروع من وغريها
َمن بني أو والغربيني، الرشقيني بني كذلك قديٌم وهو األمم، بني قديٌم إذن فالتنازع

… غربيني أو رشقيني األيام من يوًما كانوا
عرش؛ الثامن القرن منذ الحديث املؤرخ يعنيه الذي االستعمار هو هذا ليس ولكن
مشرتٍك غرٍض إىل ترمي إجماعية حركٍة عىل يُطَلق إنما الحديث املؤرخ عند االستعمار ألن
وأسبابها عواملها لها محدودٍة، فرتٍة يف متعددة أمم تدَّعيها واحدة، لدعوى تحقيًقا
االستعمار قبل املعنى بهذا استعمار فال قبلها؛ من إجماعية لحركٍة َقطُّ تجتمع لم التي
الزمن، قديم من إجماعية حركات األمم بني توجد لم بل األخرية، القرون يف املعروف
ولم القديم، التاريخ عصور بعد ظهر فإنما التاريخ، يف الحركات هذه من ظهر ما فكل
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يتهيأ ال العاملي التاريخ مراحل من بمرحلٍة مرتبط ألنه قديًما؛ يظهر أن الوسع يف يكن
األوان. قبل توجد أن لها

إحداها تنفصل ال مشتبكة متداخلة املتأخرة العصور يف اإلجماعية الحركات وهذه
من الخلُوِّ كلَّ اليوَم حركٌة تخلو ال بل بينها، الصلة يقطع حاسٍم بفاصٍل األخرى من
إجماعيٍة حركٍة عن كتب فَمن فيها، التباس ال واضحٍة صورٍة عىل وغدها أمسها عوارض
اإلجماعية، الحركة إىل الرجوع دون فهمها حق يفهمها أن له يتيرس لم العرشين القرن يف

املاضية. القرون يف ذلك قبل لها ومهدت عرش، الثامن القرن يف لها مهدت التي
قبلها نرجع لم ما فهمها حق نفهمها ال الحركات، هذه إحدى االستعمار وحركة
التاريخ يف واحدٍة بدعوى قامت إجماعية حركٍة أول ولعلها الصليبية، الحروب حركة إىل

ودواعيه. دعاواه من بالجوهري وأملمنا وعيناه منذ العاملي،
دول بني التحالف جرَّاء من تحدث التي اإلجماعية الحركات بني نفرق أن وينبغي
متفرقٍة، أمٍم بني واحدة دعوى شيوع من تحدث التي اإلجماعية الحركات وبني عدة،
عىل وأحدثها امليادين أقدم يف القتال خطط من خطة ألنه التحالف ذلك يحدث فإنما
التاريخ يف مرحلٌة ألنها إال واحدة، دعوى يف لالتفاق اإلجماعية الحركة تحدث وال السواء،

امليادين. تلك وبغري القتال بميادين مرتبطٌة والشعوب، للحكومات شاملٌة العاملي
أولها ولعلها والرشق، الغرب بني اإلجماعية الحركات أكرب هي الصليبية والحروب

ومصدرها.
ودواعيها. دعاواها من الكثري وتستعيد تليها، التي اإلجماعية الحركة هو واالستعمار
بينها الفارق هو وهذا عامٍة، حجٍة من أو مشرتكٍة «دعوى» من الحركات لهذه بد ال
الدفاع. أو للهجوم العدة وإتمام الُقَوى، توازن غري يشءٍ إىل ترجع ال التي الحركات وبني
تجتمع وقد َم، تقدَّ كما سابقتها آثار من فيها يبقى أثٍر من دعوى َخَلْت وقلما

حني. إىل واحٍد وقٍت يف الدعويان
التي األمانة عىل أو األبيض»، الرجل «رسالة عىل قائمة االستعمار دعوى كانت وقد

العالم. أمم إلصالح األوروبية الحضارة بها اضطلعت
من مثلها دعوى تسبقها لم لو الدعوى هذه يخرتعوا أن القوم وسع يف كان وما
الحروب دعوى بها ونعني زمانها، يف الغاية كهذه غايٍة إىل ترمي األوروبية، القارة

الصليبية.
يقال أن يمكن وال قرون، خمسة نحو الصليبية الحمالت آِخر عىل اليوم مىض ولقد
يف كرًها أو طوًعا ترتدد رجعات لها تزال وال الدعاية، أو السياسة ميادين من اختفت إنها
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الجماعات مساعي يف حنٍي بعد حينًا ترتدد كما املؤرخني، وتعليقات الساسة ترصيحات
واآلحاد.

الغربية» والسيطرة «آسيا كتابه يف panikkar بانيكار رسدار الهندي املؤرخ يقول
الديني الدافع لفهم الرضوري من «إنه األوروبي: االمتداد عرص عن وجيٍز تمهيٍد بعد
النزعات لبعض بإيجاز نعرض أن املسعى، وهذا الحلم هذا وراء السيايس االقتصادي
بيت اسرتد الذي الدين صالح عهد فمن السابقني، القرنني خالل األوروبي التاريخ يف
القارتني بني حائلة قوية مرصمنظََّمًة يف قاعدته من اإلسالم أصبح الصليبيني من املقدس
والغرية الحماسة من امللتهبة االنفجارات تلك طائٍل غري إىل وانتهت واآلسيوية، األوروبية
الذي بالنرص وإذا الثالث، الصليبية الحمالت يف املسيحي بالعالم جاشت التي والحركة
قد املتأخرة العصور أثناء يف التاريخية النظر وجهة من يبدو كما الدين صالح أحرزه
عىل اإلسالمية السيادة ووطد العالم، تاريخ يف الحاسمة العوامل أقوى من عامًال أصبح
كما الغرب، ساسة عن الحقيقة هذه تخَف ولم ُمقِبلة، قرون لعدة ومرص سوريا سواحل

نفسها.» مرص إىل (١٢١٨–١٢٢١) الخامسة الصليبية الحملة توجيه من يؤخذ
البحرية، الرحالت يف (جنوا) وريثة أصبحت قد الربتغال كانت «وإذا يقول: أن إىل
تِرس ولم اإلسالم، وجه يف املسيحية وريثة عرش الخامس القرن يف كذلك أصبحت فقد
الَحِميَّة من وقدة إليها أضافت بل وحسب، األندلسية الجزيرة إىل الصليبية الحملة روح
رأي يف اإلسالم كان بينما إذ للميالد؛ عرش والسادس عرش الخامس القرنني يف والنشاط
رأي يف األبواب عىل مِخيًفا مرهوبًا الخطر هذا كان بعيًدا، خطًرا األخرى الغربية املمالك

وبرتغال.» وأراغون قشتالة أبناء
كاتٍب إىل الرشقي الهندي الشعور أوحاها رشقية هندية نظر وجهة هذه وليست
جميع من املوقف إىل نظر حينما املؤرخ نظر وجهة هي بل القومية، ناحية من يمثلها

نواحيه.
األستاذ املؤلف يقول و١٧١٥»، ١٤١٥ سنتي بني الواسعة والدنيا «أوروبا كتاب ويف
خطط من خطة مجرد َقطُّ تكون لم الرشق نحو الربتغاليني خطة «إن :parry باري
يخفصونها، بأسعار والبنادقة العرب يضاربوا أن َقطُّ لهم خطر وما التجارة، عىل التزاحم
ذلك يفعلوا أن وسعهم يف كان وما األوروبية، األسواق بها يُغِرُقون األبازير من وبضائع
مألته عنيف قتال موقف البداية من والعرب الربتغاليني بني املوقف كان وإنما أرادوا، لو

باملرارة.» العصبية
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الخارجية السياسة تطور عن كتابه يف فلوريدا جامعة من كارلتون وليام ويقول
عن العدول إىل أدت التي هي ١٨٩٨ سنة األمريكية اإلسبانية الحرب «إن األمريكية:
عىل بالفلبني ارتبطت أمريكا أن الحروب هذه نتائج من وكان األمريكية، القارية مذهب
ومنها متعددة، بها االحتفاظ حجج وكانت األقىص، الرشق قلب من ميل آالف سبعة بُعد
باالستيالء الحظ وتوفيق الوطنيني، تنصري وفرصة األبيض، الرجل وأمانة القدر حكم

اآلسيوية.» القارة أرض جوار إىل مكان عىل
دخل أن بعد مًعا تتماشيان السياسة ودعوة الدين دعوة تزل ولم الزمن وتراخى
ألنهم يختلفون؛ والسياسة الدين دعاة فكان األفريقية، بالقارة أطواره آِخر يف االستعمار
لضم يعملون التي الدولة عىل يختلفون كما إليه، ينتمون الذي املذهب يف مختلفون
«إن الديمقراطية: أو اإلمرباطورية كتابه يف barnes بارنز وقال إليها. املستعمرة البالد
— بينهم يتقاتلون ظلوا الربوتستانتينية والكنيسة الكثلكة أتباع من أوغندا يف املسيحيني
من وكم — وإفرينسا اللغة بتلك واألولون وإنجليزا، البالد أهل لغة يف اآلخرون ى ويسمَّ

والدين.» الجنس عداوة بينهم ضجت مرٍة
القرن من األول النصف يف تاريخه يكتب والغربيني الرشقيني املؤرخني من وكلٌّ
يف فلسطني غزو عن تكلموا الذين الغربيني القادة خطب إىل يستمع وهو العرشين،
هذا انتصاف وبعد األخرية، الصليبية الحرب بأنها فوصفوها األوىل، العاملية الحرب
ووايالند moon ومون hayes هيس هم املؤرخني، من ثالثًة العالم تاريخ يتناول القرن
أصحاب رغبة (١) هي: أربعة، يف العرصي االستعمار أسباب فيلخصون ،wayland
فتح يف األعمال أصحاب رغبة (٢) أوطانهم. إىل أمالك إضافة يف الوطنية الحماسة
الرغبة (٤) الدفاع. أو املواقع، بعض عىل االستيالء فكرة (٣) التجارة. وحماية األسواق

تنصريها. أو املختلفة األمم تمدين يف
الدولة فصل بعد األرض بقاع يف يتكرر أنه الرصاع هذا يف باملالحظة األمور وأوىل
ألنها بالدها؛ خارج الدينية بالدعوة تعرتف الدولة وأن الفرعية، البالد يف والكنيسة

الدولية. السياسة مجال يف خصومها عىل بها تستعني سياسية دعوًة تعتربها

االستعمار عنوان األبيض الرجل رسالة إىل أوروبا انتهت كيف نعلم البداءة هذه ومن
الجماعية. التاريخ حركات بني الظاهر وميسمه الحديث،
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الرجل رسالة كانت وما املقدمة، تلك من إال النتيجة هذه إىل األوروبيون استطرد فما
وأمانة الخالصالروحي، رسالة من حة امُلنقَّ النسخة إال األوروبية الحضارة األبيضوأمانة

مفاسدها. من األرض وتطهري اإلصالح،
تفرضها قارسة رضورة التحول هذا ألن إال الدعوة، هذه إىل األوروبيون يتحول ولم
بعده وما عرش السادس القرن كان فقد ومعارضيها، الكنيسة أنصار عىل الزمن مجاراة
املستعمرون َل فتحوَّ سلطانها، عىل والثورة الكنيسة، أتباع بني باالنشقاق متَِّسمة فرتة
حقوق من يدَّعونه ما األوروبيني يعطي الذي النداء ألنه األبيض؛ الرجل بأمانة النداء إىل
بعض به تميََّز بما والتسليم الدينية لطة بالسُّ االعرتاف إىل يُلِجئهم وال والسيادة، الفتح
النداء هذا الكنيسة أنصار يرفض ولم والوالية. التبشري حقوق بعضمن عىل املستعمرين
يستلزم وال معانيه، بعض يف الدينية الدعوة يؤيد نداء ألنه وكرروه؛ قبلوه بل الجديد،
بني للتوفيق منتظرًة وسيلًة كان ولعله حقوقها، ويُسِقط ينقصها أو يلغيها أن حتًما
الثقافة باسم والتبشري العلمية، الثورة زمن الحديث الزمن وروح املايض الزمن روح
أمكنه املايض، عن ينشقَّ وال العرص يجاري أن املستعمرين من أراد فَمن اإلنسانية،
تشمل األوروبية، القارة لرسالة مرادفة كلمة كأنها األبيض»، «الرجل رسالة ينادي أن
حجة فإن قرون؛ بعدة االستعمار عرص قبل القارة هذه دعوى شملته ما كل بدعواها
بعد عليها ويزداد عصورها، جميع يف األوروبية القارة حجة هي إنما األبيض الرجل
فعًال النائية األقطار صبغ الذي األمريكي، الرجل إىل امتدت أنها الصليبية الحروب عرص

والسوداء. الحمراء األجناس عىل السيادة له ق وحقَّ البيضاء، بالصبغة
فهمنا إذا إال البيضاء، الدعوة إىل الصليبية الدعوة انتقال رس نفهم أننا نحسب وال
وتستفيد بها لتمتد جاءت كما الصليبية، الدعوة محل لتحل جاءت الجديدة الرسالة أن
الرجل رسالة أن فهمنا إذا حقيقته عىل االنتقال هذا رس نفهم ال فنحن سوابقها؛ من
حقيقته عىل نفهمه وال تفصيالتها، جميع يف الصليبية الحروب من مكررة نسخة األبيض
الفصل القول وإنما تفصيالته، جميع يف السابق يلغي الدعوتني من الالحق أن فهمنا إذا
والدعوة سلفت التي الدعوة بني كثريًا اتفاًقا وهناك كثريًا، اختالًفا هناك أن األمرين بني
… اآلخر محل أحدهما حل شيئني كل يف الحال يكون وكذلك محلها. يف حلت التي
أجزائها جميع يف بتلك هذه وليست باألمس، الخيل ملركبة مناقضة اليوم سيارة ليست
الصنعة يف الزمن اختالف مع وشيئان الغاية، يف واحد يشء — بعُد — ولكنهما ومنافعها،

والرتكيب.
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تنحرصيف وال كثرية، أسباب إىل ترجع أن بد ال األمم تواريخ يف مشرتكٍة كبريٍة حركٍة كل
واالتساع. التشعب من بلغ ما بالًغا واحٍد سبٍب

يف تفسريها عن يقرص الحركات هذه من حركة لتفسري ينتحل واحٍد سبٍب وكل
بعيدة أو له، مصاحبة أسباب به تقرتن لم ما التاريخ يف لتحقيقها يصلح وال النهاية،

وعواقبها. مبادئها يف منه
والغربية، الرشقية األمم تواريخ يف املشرتكة الحركات هذه من حركة واالستعمار
التاريخ، فرتات من فرتٍة يف مثله ويحدث تفسريها، عن يقرص لها يُذَكر فريد سبب كل

نتائجها. مثل إىل يؤدي فال
الرشقية، والبالد الهند تجارة عىل الطريق إغالق هو االستعمار سبب إن كثريًا قيل
األبيض البحر طريق غري طريٍق من متصلة كانت الرشقية والبالد الهند تجارة ولكن
السيطرة إىل ترمي حركٌة إغالقها من تنشأ ولم الزمن، من فرتٍة بعد أُغِلَقت ثم املتوسط،

املغلقة. الطريق تلك عىل
والربيطانية، الهولندية الرشكات تسلكها الرشقية للتجارة طريق روسيا يف كانت
الرشكات، هذه يشجعون الروس قيارصة وكان الشمال، بحر عىل املوانئ ورشكات
الدولة أغلقت ثم وإيابها، ذهابها يف والهدايا اإلتاوات منها ويغنمون بها ويرحبون
عىل الدولة تلك استيالء بعد والربيطانية الهولندية الرشكات عىل الطريق هذه الروسية
َسرْي عىل وتُِرشف لنفسها، كلها الغنيمة تحتكر أن أرادت ألنها األستونية؛ الشواطئ
حركٌة الرشقية التجارة عىل الطريق هذه إغالق جرَّاء من تحدث ولم داخلها، من القوافل

االستعمار. حركة قبيل من
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األوروبية، القارة يف السكان زحام من نشأت االستعمار حركة إن كثريًا وقيل
النائية. البالد يف والتعمري الهجرة إىل ونزوعهم

املستعمرون إليها اتََّجه التي الرشقية البالد من واحٍد بلٍد عىل التعليل هذا يصدق وال
األوروبيني من الرشق إىل النازحني جملة فإن االستعمار؛ حركة من األوىل الخطوات يف
متاجًرا زائًرا يرتاده كان فإنما الرشق إىل هاجر َمن وكل واحدة، قرية لتعمري يكفون ال
التعليل ذلك يصدق وإنما رحالت، بضع أو رحلٍة بعد فيه ويستقر وطنه إىل ليعود
أو والهولنديني الربيطان من كانوا سواء األمريكية، القارة إىل النازحني املهاجرين عىل
تلبث ولم الجنوب، إىل قصدوا أو الشمال إىل قصدوا وسواء والربتغاليني، اإلسبان من
دون يملكونه وطنًا الجديد مقامهم من فاتخذوا دائمٍة، إقامٍة إىل َلْت تحوَّ أن هجرتهم

السواء. عىل إليه الوافدين ودون األصالء أبنائه
ال قول وهو األول، االستعمار سبب كان الرشق إىل الطريق كشف إن كثريًا وقيل
السؤال هذا ندع ولكننا الطريق؟ ذلك عن الكشف سبب وما يسأل: أن السائل يمنع
األوروبيون يكشف أن يكفي كان فهل مداه، غاية إىل املكشوف الطريق مع وننتهي
ذلك قبل كشفوه أنهم لو مستعمرين إليه يصلون كانوا هل عليه؟ ليستولوا الرشق طريق
بواعث تصاحبه لم لو االستعمار يتم أن املستطاع من كان وهل مائتني؟ أو سنة بمائة
وتقدُّم والفلك، الجغرافية عن العلماء وبحوث الدينية املذاهب ونزاع األندلسية، الحروب

التسليح؟ وتقدُّم الصناعة تقدُّم مع الغرب يف املالحة
للرجل األبيض الرجل حكم يكن لم لو االستعمار لنشأة يكفي كان هل أولئك وكل
من — بعدها — ال التي التحول نقط من نقطٍة إىل وصل قد األوروبية، القارة يف األبيض

التغيري.
للحكم ر ُمسخَّ وهو الدنيا، حكم عىل األمانة دعوى يف ليفكر األبيض الرجل كان فما
اإلمرباطوريات عهد يف أمره عىل مغلوبًا األبيض الرجل هذا كان وقد للتسخري، قابل أو
تمزقت ثم واللغات، األجناس متعددة أوروبية شعوب بالطاعة لها دانت التي األوروبية
ثم واالستقالل، السلطة من بفتاٍت اإلقطاع أمراء منها وخرج اإلمرباطوريات، هذه
ثم عنها، األجنبي للحاكم الخضوع وتأبى ألبنائها بالطاعة تدين التي األوطان تجمعت
من غريه عن نفسه بحكم املستقل األبيض الرجل نبت حني األبيض الرجل أمانة نبتت
قلب يف وجدوا الذين األوروبيون، أولئك االستعمار ميدان يف َر تأخَّ ولهذا جنسه؛ أبناء
قبل أنفسهم بحكم جميًعا استقلوا لو ولعلهم بحكمهم، ويقنعون يحكمونهم َمن القارة
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رسالة لهم تخيَّلوا ملا األوروبية، الحضارة باسم اشتهرت التي الحديثة الحضارة عهد
التي الدينية الرسالة حد عند ولوقفوا األبيض، الرجل عنق يف معلََّقة يحسبونها إنسانية

الصليبيني. حمالت يف زمنًا إليها اندفعوا

بواعث من تُحَسب التي واألسباب البواعث، جميع األقوام من قوٍم يف اكتملت وربما
لهم يتم أن قبل األقطار من ُقطر الستعمار يتحركون ال ولكنهم وأسبابه، االستعمار
قبل االستعمار عهد يف إيطاليا حال كانت وكذلك سياسية، شخصية أو دويل كيان
واالقتصادية االجتماعية أطوارها فإن مستقلٍة، دولٍة يف أجزائها اتحاد وبعد استقاللها،
والربتغال، إسبانيا يف املعهودة األطوار عن جوهريٍّ يشءٍ يف تختلف تكن لم االستقالل قبل
غري — إيطاليا ولكن االستعمار، حومة يف لدخولهما املؤرخني رأي يف سببًا كان مما
اإلسبان دخلها كما الحومة تدخل أن الحال بطبيعة وسعها يف يكن لم — املستقلة
عىل السيادة بسط يف تفكر أن قبل أوًال القومية السيادة من لها بد وال والربتغاليون،
الحافز هي االقتصادية أو االجتماعية أسبابها تكن لم السيادة بهذه ظفرت فلما غريها،
بالدها، خارج يف تثمرها أموال رءوس لها تكن ولم الرشقية، األقطار استعمار عىل لها
خاماتها، جلب أو مصنوعاتها لترصيف املستعمرات إىل تحتاج كربى صناعية معامل وال
وبني بينها ومناظرة دولية»، «وجاهة مسألة لبابها يف االستعمار مسألة كانت وإنما
عداد يف ألنها الكربى؛ الدول عداد يف وأصبحت املضمار، إىل سبقتها التي الالتينية الدول

الشعوب. وتحكم املستعمرات تملك التي الدول
رشكات كانت الخارج، يف األموال لتثمري االستعمار رضورة عن الشائع خالف فعىل
لتدبرها للحكومة أعمالها وتسلم أموالها، رءوس تصفي ١٨٨٠ سنة إىل الخارج يف إيطاليا
روباتنيو رشكة — الكربى املالحية الرشكة ست أسَّ ١٨٧٠ سنة ففي موظفيها؛ بإرشاف
تأسيسه عىل سنوات عرش تمِض ولم األحمر، البحر عىل عصب ميناء يف لها مرىس —
وملا إفالسها، إشهار من خوًفا للحكومة مرساها وأسلمت سفنها، باعت قد كانت حتى
أيام مصوع ميناء عىل االستيالء بعد — السفن هذه من تستفيد أن الحكومة حاولت
بني االتفاق وتعذََّر الحبشة، أمراء وبني بينها العالقات تحرجت — الدراويش حرب
يكن ولم اإليطالية، السفن أو القوافل بواسطة والواردات الصادرات نقل عىل الطرفني
معاملتها، قبول عىل الحبشة أمراء إلرغام الحرب عىل تُنِفقه مال فضل الناشئة الدولة عند
يف سفنها الستخدام ويكفي بالدها، خارج يف تروِّجه التجارة من فضل لها يكن ولم
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تلك يف انقطعت قد فرنسا مع التجارية معاهدتها كانت بل واألحمر، األبيض البحرين
الوسطى، أوروبا يف األملانية للسياسة كريسبي وزارة مسايرة من فرنسا لحنق اآلونة
من ويطلبون التجارة، أو الصناعة يف يومئٍذ يديرونها أموال اإليطاليني عند تكن فلم
شعر ملا — الدولية الوجاهة بواعث — النفسية البواعث ولوال املستعمرات، إدارة أجلها

االستعمار. حومة يف الدخول إىل تُلِجئهم َقطُّ برضورٍة اإليطاليون
منها أظهر األخرية الحبشية اإليطالية الحرب يف كانت النفسية البواعث هذه ولعل
عدوة، يف النكراء بالهزيمة وانتهت ،١٨٩٦ سنة أَْزَمة أعقبت التي األوىل، الحرب يف
كانت ألفاشية إيطاليا مجد عليها يبني أن موسليني حاول التي الرومانية العظمة فإن
وقد األوىل، الحبشية الحرب يف النكراء الهزيمة شبح أمام الخاوية الخيالء من رضبًا
الحبشة غزو عىل أقدم حني والدعاية، بالدعوى بالده يغزو أن الواقع يف موسليني أراد
بالدعوة أوروبا يغزو أن وأراد العسكرية، السمعة وسوء العار من سنة أربعني بعد
أن ولو األوىل. العاملية الحرب يف وتسليمها إيطاليا، ضعف من افتضح ما بعد والدعاية
باعث لها بقي ملا النفسية، البواعث هذه جميع من صفيت الحبشة عىل اإليطالية الحملة
من يتبعها وما الحرب، ملشكلة بالتصدي املسئول الحاكم يغري سيايس أو اقتصادي

األخرى. بالدول العالقة وسوء السمعة سوء
عرش، السادس القرن يف الربتغال رحالت بني االستعمار أسباب من تقلب وكم
يخطر فهل العرشين؟ القرن أوائل أْي التاسع، القرن أواخر من اإليطاليني غزوات وبني
يف عملت كما روما يف وعملت قرون، ثالثة يف عملت واحدة أسباب أنها البال عىل
وبروكسل وبرلني وباريس لندن يف عملت كما جميًعا هذه يف وعملت ولشبونة، مدريد

وأمسرتدام؟
األمم بني املشرتكة الحياة عوامل من احتواه بما كله التاريخ حركة هي إنما
كبريٍة حركٍة كل فهم يف للحقيقة اختزال فهو العوامل لهذه اختزال وكل والحكومات،

العاملية. الحركات من
أن اإلنسانية الحياة جوانب يف املتغلغلة العوامل لهذه التلخيص من يمكن ما وأوجز
شطر وهما تفصيالتها، يف العوامل تلك بينهما يقتسمان كبريين شطرين إىل بها نثوب
عىل وأقواهما أرجحهما الشطرين وأول االقتصادية، العوامل وشطر النفسية العوامل

االستعمار. حركة ومنها الكربى، التاريخية الحركات جميع يف الدوام
النفسية العوامل تكن لم ولو املضمار، إىل إنجلرتا من أسبق الربتغال كانت لهذا
السفن عندها كانت إذ إليها؛ بالسبق أوىل إنجلرتا لكانت الحركة هذه يف الراجحة قوتها
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بوادر وعندها الخارجية، التجارة إىل ة امُللحَّ الحاجة وعندها باملالحة، الخربة وعندها
األوروبية. القارة يف مكاٍن بكل ترتبط التي الرشكات وعندها وأدواتها، الحديثة الصناعة

تتالقى فهي النفسية، العوامل شطر يف تنطوي التي املسائل رسد يف اإلطالة إىل حاجة وال
العلمية. واألفكار والعنرص الدين يف بجملتها

يف بجملتها تتالقى فهي االقتصادية، املسائل رسد يف اإلطالة إىل كذلك حاجة وال
املعيشة. وأحوال والصناعة التجارة

إىل عرش الثاني القرن منذ أوروبا تاريخ يف إجمالية نظرة فتكفي الدين، عامل أما
مغربها، إىل مرشقها يف تغمرها كانت الدينية الشواغل أن لنعلم الكشوف، عرص مفتتح
نواحيها، من ناحيٍة يف بالدين تمتزج أن دون عامة حركة عنها تصدر أن يتأتى فال
من الدينية الدعوة شملتها الصليبيني عرص ففي نواحيها؛ جميع يف به تمتزج لم إن
الرشق يف معسكرات ثالثة إىل القارة انقسمت ثم الربيطانية، الجزر إىل القسطنطينية
بالدين، وثيقة عالقة لها حيويٍة مشكلٍة من يخلو منها معسكر يكن لم واملغرب، والوسط
أوروبا وكانت حدودها، عن العثمانيني الرتك بمدافعة مشغولة الرشقية أوروبا فكانت
الكنيسة بني املنازعات عن فضًال وجرائرها، الثالثني حرب بمقدمات مشغولة الوسطى
اشتغالها مع املنازعات هذه بأمثال مشغولة الغربية أوروبا وكانت اإلصالح، وطالب

واملغاِربَة. والربتغال اإلسبان حروب يف املتخلفة الفتن ببقايا
القارة عن تصدر أن يتأتى ال الدينية، الشواغل تغمره الذي الجو هذا مثل ففي

تنفيذها. أو تدبريها يف الدينية البواعث عن بمعزٍل عامة حركة
وتنفيذًا تدبريًا — امتزاجها يف شأنًا الدين مسائل من بأقل العنرص مسائل وليست

العامة. الحركات بأسباب —
الحوادث تقدير يف حقها العنرص مسائل يولوا لم األوروبيني املؤرخني أن لنا ويبدو
العنارص بني السيادة تنازع من نشأت التي الدينية الحوادث تقدير يف بل السياسية،
من وما تصاحبها، أو تسبقها عنرصيٍة مشكلٍة من خلت دينيٍة مشكلٍة من فما القومية،
شعوب منها تتألف التي األقوام طبائع بني الخالف آثار من خال املعتقد عىل خالٍف
وشعوب والثيوثون، الجرمان وشعوب الالتني شعوب مجموعها يف وهي األوروبية، القارة

السالف. أو الصقالبة
والكنيسة الكاثوليكي للمذهب تابعني — منهم القليل إال — جميًعا الالتني كان ِلَم

الرومانية؟!
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لوثر ملذاهب تابعني — منهم القليل إال — جميًعا والثيوثون الجرمان كان ولَِم
الكثلكة؟ مذهب عىل الخارجني من وغريهما وكلفن

املذهبني؟ عىل خارجني — منهم القليل إال — جميًعا الصقالبة كان ولَِم
اإلمرباطورية وسيادة العنرصية السيادة اجتمعت حيث الكثلكة بقيت ملاذا بل

النمسوية؟ الدولة يف املقدسة
بقاء من الغرب شعوب بني عالقٍة كل يف العنرصي الباعث هذا تغلغل عىل أدل ليس
والهولنديني اإلنجليز عالقات يف حدث كما القارة، خارج املستعمرين عالقات يف آثاره

والفرنسيني. واإلسبان
اآلسيوية، القارة يف واألموال األمالك عىل وتصارعوا املستعمرون، هؤالء اختلف لقد
اإلنجليز بني التفاهم هذا تعذََّر حيث املساومة، عىل تفاهموا والهولنديني اإلنجليز ولكن
الجرمان بني الخالف فكان االستعمار، عهد أوائل يف واإلسبان، اإلنجليز وبني والفرنسيني،
كلما واملساومة، التفاهم خالف يقابله واستئصال محو خالف — كان حيث — والالتني

والثيوثون. الجرمان عنرص من تَان أُمَّ اختلفت
يف هذه أيامنا إىل قويٍّا والجرماني الالتيني العنرصين بني التنافس هذا يزل ولم
قبل الوسطى، القرون نهاية عند نشأته أيام يف أشده عىل كان ولكنه العرشين، القرن
تنافس كما العاملية، السيادة عىل بينها التنافس ووقوع الكربى الجرمانية الدول قيام
الطليان. محالفة إىل أولئك ولجأ الفرنسيني، محالفة إىل هؤالء لجأ حتى واإلنجليز األملان
ثم األوروبية، القارة قلب يف العاملية السيادة عىل العنرصين بني التنازع بدأ وقد
واألدنى، األقىص الرشَقنْي يف االستعمار إىل األوروبيني اتجاه عند األخرى القارات إىل امتد
سواء األوىل، االستعمار خطوات من خطوة يف العنرصين بني َقطُّ التنافس هذا ينعزل فلم
صورة يف أو الربوتستانتينية، واملذاهب الكثلكة مذاهب بني الخالف صورة يف ظهرت

والسياسة. التجارة مصالح أو الحكم، مزايا عىل الخالف
مراحل من مرحلٍة كل يف العنرصية الدعوة هذه إىل االلتفات من مندوحة وال
الدعوة هذه فإن الثانية؛ العاملية الحرب قبل األخرية أيامه إىل نشأته منذ االستعمار
طارئٍة وملناسبٍة الضيع، من ضيعٍة عىل العاملية السياسة جو من َقطُّ تختِف لم العنرصية
االستعمار، عىل والصقالبة والالتني الجرمان اتفق فلما أوانها. ذهب ُمدبَّرٍة مناسبٍة من
أن خيف وملا العنرصية، الدعوة أصول من شك وال مقتبًَسا األبيض الرجل شعار ظهر
األصفر» «الخطر صيحة ظهرت والصقالبة والالتني الجرمان من املستعمرون يختلف
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انقسامها أوروبا انقسمت وملا الثائرة، الرشقية األمم وجه يف املستعِمرة الدول لتوحيد
جوانبها، يف املرتددة الدعوات أجهر اآلرية الدعوة كانت العامليتني، الحربني بني الحاسم
الدخالء، واآلريني األصالء اآلريني بني تفرِّق لها مصاحبٌة دعوٌة اآلرية الدعوة مع وانترشت
من الشعوب من غريها عىل والسيادة الحكم حقوق يف تتفاوت طبقات إىل مهم وتقسِّ

وسوٍد. وسمٍر وصفٍر بيٍض

األرض» «استدارة فكرة فأهمها االستعمار، نشأة يف أثر لها كان التي العلمية األفكار أما
الغربية. آفاقها إىل االتجاه من مرشقها إىل الوصول وإمكان

يف العلمية األفكار لسائر نموذٌج الحوادث، عىل تأثريها أسلوب يف الفكرة، وهذه
واإلقناع. باملشيئة الدواعي لتلك إخضاعها ويف املصلحة، لدواعي خضوعها

للتجارة طريٍق عن البحث إىل تضطرهم مصلحة لهم كانت الغربيون فاألوروبيون
العثمانيني، والرتك العرب بالد من جاوره وما األحمر، البحر طريق غري الرشق مع
تحقيق إىل وتؤدي املقصود الطريق عن البحث توافق األرض استدارة فكرة وكانت
وحدها تكن ولم الكروية، األرض فكرة تخلق لم املصلحة هذه ولكن املطلوبة، املصلحة
أصحاب إلقناع سنوات كوملبس اجتهد بل الغربية، اآلفاق إىل بالرحلة للقيام كافية
جميع من أرادوا ما إىل وال أراد ما إىل يصل فلم بها أقنعهم ثم بمصلحتهم، املصلحة
العلمية فكرته تكن ولم العلمية، لفكرته خاضعة الكشف يف خطته وجاءت رحالته،
طلبه كما آخٍر، طريٍق من الكشف لطلب األرض باستدارة إيمانه لوال إذ لخطته؛ خاضعة

األفريقية. القارة حول الطواف طريق من الربتغاليون
التي العامة، ناحيتها من كله عرصه وأفادت كوملبس أفادت العلمية الفكرة ولعل
بالتجربة األرض كروية عىل الوقوف وجعلت واالستطالع، البحث حب النفوس يف بعثت
االستطالع حب ولوال واملصلحة، النفع من فيه ما مع عنه للبحث ا مستحقٍّ مطلبًا العملية
ن ممَّ واملغامرين الرحالني اهتمام عىل ًما مقدَّ والرحالت بالكشوف التجار اهتمام لكان
زمالئه، من أبرع تاجر ألنه بالرحلة كوملبس يقم فلم ذويها، من وليسوا التجارة يخدمون
يحفزه علمي مغاِمر ألنه بها قام ولكنه والثراء، الربح عىل منهم أحرص تاجر ألنه وال

والغنيمة. الكسب من حافٍز كل قبل املجهول إىل التطلُّع
تجارة معلوم هو كما فقوامه االستعمار، نشأة يف االقتصادية العوامل شطر أما
يف التجارة هذه إىل اإلشارة تكررت وقد والطيوب، واألنسجة األبازير أصناف يف املرشق
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عىل للحملة الوحيد السبب هي أنها الناس إىل ُخيِّل حتى االستعمار؛ أسباب عن حديٍث كل
مباَلٌغ ظنٌّ ولكنه عليها، واملثابرة الحملة هذه البتداء وحدها كافية كانت وأنها املرشق،
واالستقراء، التمحيص عىل تثبت وال بالتواتر، تثبت التي اإلشاعات قبيل من وإشاعة فيه،
حينها، يف االستعمار حركة لخلق األخرى العوامل بغري كافية املرشق تجارة كانت فما
باالستعمار القائمني يهم مما تكن لم — واألنسجة األبازير عىل دارت سواء — وهي

… فيه الحيلة أمر يعييهم مما تكن ولم األوروبيني، بني خاصًة
الباردة البالد يف اللحوم وحفظ األطعمة، لعالج األكثر عىل الزمة كانت فاألبازير
والربتغال اإلسبان بالد وليست الشتاء، أشهر خالل املحفوظة اللحوم إىل تحتاج التي
األبازير، عالج بغري الشتاء غذاء تدبري يعييها التي األقاليم من هي وال البالد، هذه من
يقنعوا أن فيه تعوَّدوا طويٌل زمٌن الرشقية وأوروبا الوسطى أوروبا أبناء عىل مىض وقد
أن يكرثهم فلم والبلقانية، الروسية القوافل طريق من إليهم يصل بما األبازير هذه من

الطريق. تلك غري من مواردها يفقدوا
الواسعة، الثروات أصحاب عليها يقدر التي الرتف مطالب من كانت واألنسجة
العثمانيني، والرتك الفرس بالد يف والبحر الرب طريق يف استريادها وسائل ويملكون
فلسطني، وسواحل وحلب البرصة يف توكيل» «مكاتب اإلنجليزية للرشكات كانت وقد
الوسع يف وكان األفريقية، القارة حول البحرية الطرق انتظام بعد التجارة نقل يف عملت
الفاريس الخليج سواحل بني املسافة طول عىل والوكاالت املكاتب هذه تعميم ذلك قبل
الرتك بالد يف واالتَِّجار السفر عقبات تُذلَّل أن الوسع يف كان كما فلسطني، وسواحل
القانوني؛ سليمان عهد من بها السماح يف أخذوا التي األجنبية، باالمتيازات العثمانيني
االستعمار حركة نشوء يف األسباب سبب ويحسبونها الرشقية، التجارة يذكرون فالذين
توجيه يف املادية املسائل شأن بتعظيم منهم ولًعا — املبالغة يف يفرطون بل — يبالغون
بتلك الدوام عىل تمتزج التي النفسية البواعث شأن بتهوين وغراًما التاريخ، حركات

الظروف. مختلف من األمم مختلف وتناولت نطاقها اتسع كلما املادية، املسائل
توجهت يوم األوروبية، القارة من متفرقٍة أرجاءٍ يف فاشيًا املعيشة سوء كان وقد
أشده عىل كان هذا املعيشة سوء ولكن الرشقية، التجارة طرق عن للبحث األوىل الكشوف
القريب املرشق نحو االتجاه إىل يدفعهم ولم الوسطى، وأوروبا الرشقية أوروبا أرجاء يف
الروس قيارصة فعل كما املغرب، نحو االتجاه إىل ذلك نقيض عىل دفعهم بل منهم،
لألزمات نتيجة إال أصوله إىل مردِّه يف املعيشة سوء كان وما النمسوية، الدولة وعواهل
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الدينية، الحرية لطلب وتارًة السيايس، االستقالل لطلب تارًة الشعوب أثارت التي النفسية
واختل املستقلة، األقاليم تفرَّقت فلما … العنرصية السيادة عىل للتنازع أخرى وتارًة
ووالة األمراء صغار بني مواردها وتفتيت شملها تمزيق بعد الواسعة األقطار يف النظام
يف القارة أبناء من املاليني معيشة واضطربت السيئة، الحالة تلك تجمعت اإلقطاع،
الثورة إىل استفزها أنه املاليني بتلك الحال سوء بلغ ما قصارى وكان ومغربها، مرشقها
يف ومثلها … تهجرها أن لها خطر إذا إليها تنتقل التي الِقبَْلة لها رسم أو أوطانها، يف
املشهور بشعارهم وتصايحوا املرشق، إىل االتجاه دعوُة بينهم شاعت يوم األملان مثل ذلك
الشعار هذا وبقي بالدهم، يف األملان بقي ثم الهند»، إىل بغداد ومن بغداد، إىل برلني «من
حدث وكذلك والرشكات، الحكومة دواوين يتعدى قلما السياسة أهل عند مرسومة» «قبلة
عهدهم أول عىل بعده وما عرش السادس القرن يف العيش ُسبُل باألوروبيني ضاقت يوم
الخارج إىل االتجاه جعل أنه يومئٍذ بهم الحنق بلغ ما فقصارى االستعمار؛ بحمالت
طريق ليسلكوا جماعات؛ جماعات أوطانهم يفارقوا لم ولكنهم التفكري، من قريبًا أمًرا
أن بعد جماعات جماعات أوطانهم فارقوا وإنما واألبازير، باألنسجة وينعموا التجارة
الرشقية، الهند إىل ال الغربية الهند إىل يسافرون وأنهم الطويلة، لإلقامة السفر أن علموا

واألبازير. األنسجة هنود مع لهم نزاع وال الحمر، الهنود وينازعون
تتناقض نفسية أو مادية بني ما االستعمار عوامل أن نذكر أن — بعُد — وعلينا
الدول جميع يف وال واألوقات، الحوادث جميع يف واحٍد نهٍج عىل تطرد وال بينها، فيما
التناقض، هذا لها ُعِرَض إذا إال معقولة طبيعية تكون ال وهي املغلوبة، والشعوب الغالبة
من استغرق قد االستعمار كان إذ األحوال؛ حسب عىل قليًال أو كثريًا االستثناء فيها ووقع
املفاجآت عليه وطرأت الحوادث، فيه وتقلبت أقطار، عدة املكان ومن قرون عدة الزمن
كله هذا يكون أن ومحال قبيٍل، إىل قبيٍل ومن بقعٍة، إىل بقعٍة ومن آونٍة إىل آونٍة من
حساٌب لالستعمار يكون أن ومحال األوىل، الوهلة من املستعمرين حساب يف دخل قد
فإذا عليه، القائمني أصحابه من التالية الطبقات أو األوىل، الطبقة بانتهاء ينتهي مختوٌم
فال مقاصدهم، يف تكن ولم تقديرهم، يف تدخل لم بمشكلٍة الزمن ممر عىل اصطدموا
رسموا يوم يتوخونه كانوا الذي الغرض ومناقضة الرضورات، مطاوعة من لهم مناص
واملماليك البنادقة نرى أن إذن عجب وال املجهول؛ أو املعلوم والغد لليوم سياستهم
وال املغول، عىل يتحالفون واملسلمني الربتغاليني نرى وأن الربتغاليني، عىل يتحالفون
من كله فهذا عداء؛ واإلسبان الهولنديني وبني حلف والعرب الهولنديني بني يكون أن
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يساعدنا وقد األخري. الطريق عىل النهاية يف الثبات مع الطريق عرض يف االتجاه اختالف
— الشمال إىل الجنوب يف تسري السفينة أن نذكر أن املوقوت االختالف هذا تصور عىل
يمنع ال بل الجنوب، إىل الشمال من يسري َمن ظهرها عىل يكون أن ذلك يمنع وال — مثًال
اتخاذه إىل الجو عوارض تضطرها اتجاه كل ويف ورشًقا، غربًا السفينة تعرج أن ذلك

الشمال. إىل الجنوب من املقصود طريقها يف فتنتظم تعود، ريثما
العوامل لتلك الباكرة النتائج من تُحَسب متفرقة أعمال الرشقي االستعمار تاريخ ويف
واحًدا عمًال بينها نميِّز أن أردنا إذا ولكننا َم، تقدَّ فيما أجملناها التي والنفسية املادية
بالتمييز أحق هو ما بينها نجد لم الرشق، استعمار يف الالحقة النتائج جميع به ترتبط
بالطريق املعرفة فاتحة كان ألنه ١٤١٥؛ سنة يف «سبتة» ميناء عىل الربتغال استيالء من
هذا مقدمات رسد يف نرجع أن بنا وأحرى واحٍد، وقٍت يف «املنفذة» األعمال وفاتحة
مسألة يف الرشقي للشعور االنقياد مظنة الخاطر عن لننفي الغرب؛ مؤرخي إىل الحادث

وضحاياه. االستعمار بني القديم بالعداء ترتبط
والدنيا «أوروبا عن كتابة يف الحادث هذا مقدمات Parry باري األستاذ تناول
من الثاني الفصل يف فقال املوضوع، هذا يف وأدقها املؤلفات أوجز وهو الواسعة»،

الكتاب:

وافية معرفة لهم يهيِّئ موضع يف الربتغاليني وَضَع سبتة عىل االستيالء إن
ح املالَّ هنري األمري فإن األوروبيني؛ من لغريهم متهيئة تكن لم األفريقية بالقارة
تمبكتو، إىل الصحراء يف ترحل التي بالقوافل — ريب وال — سبتة يف سمع قد
ولعله النيجر، وادي زنوج من البضائع عىل مقايضة والترب بالعاج منها وتعود
يرجو َمن رجاء بذلك قة محقِّ غانا إىل رشًقا تتجه التي بالطريق هناك سمع
قد ولعله بطليموس، الجغرايف قرَّره ملا خالًفا جزيرة، شبه أفريقيا تكون أن
يتبنيَّ قد التي والنيجر، صنهاجة بالد بمصبات نفسه املصدر من أيًضا سمع
تنبع أنهاًرا أو الهندي، بالبحر متصلة بواغيز تكون أن إما أنها يتتبعها مَلن
القارة وسط يف األنهار منبع أنها املتناقلة األخبار يف شاع التي القمر جبال يف

النيل. نهر منبع بأنها االعتقاد وغلب األفريقية،
قبل — سبتة إىل الثانية لبعثته التالية السنة وهي — ١٤١٩ سنة ويف
الجنوب، يف الربتغال واليات أقىص الجرف بوالية الرشقي منصبه هنري األمري
عىل الصغري مستقره إقامة يف وأخذ السياسة، وشواغل امللكي البالط فاعتزل
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الغربي الجنوب إىل الصخرية الربتغال هضبة فنشنت سان رأس فوق «سجر»
معظمها التي الصغرية حاشيته بني األطليس املحيط يرقب ثمة وبقي منها،
مالحني بني متنه، عىل والرحالت التجارة أمر عناهم أو البحر، ركبوا أناٍس من
املالحة، يف تُستَخدم وآالت أدوات وصانعي خرط وراسمي سفن وبناة وفلكيني
إرشافه. وتحت نفقته عىل للعمل هنري األمري دعاهم إيطاليون منهم كثري وكان
البعوث من سلسلة القريب الجوس ميناء من يبعث ١٤٢٠ سنة يف وطفق
كانت بالد وهي الهند، إىل الطريق واستطالع األفريقية، السواحل عن للكشف
القصص أخبار غري عنها األوروبينيخرب عند يكن لم وإن بمحصوالتها معروفة
وجود يف يفكر كان هنري األمري أن (ازورارا) يوميات من ويُفَهم واإلشاعات،
أبناء من الزاخرة األمم لتحويل سانحٍة فرصٍة إىل ويتوق الرشقية، الطريق
محالفٍة عقد من يتمكن أن نفسه الوقت يف ويرجو املسيحية، الديانة إىل الهند
البعيد الشبح ذلك ،Prester john حنا الحرب مملكة وبني بينه حربيٍة تجاريٍة
وال فهو الواقع من أخباره أساس أما األساطري. أشباح يشبه يومئٍذ كان الذي
املسلمني، من األعداء بها يحيط التي املسيحية الحبشة ممكلة عىل قائم ريب
أن للربتغاليني تسنَّى فإذا الثبات، من جرٍف عىل بها كنيسة للقبط تزال وال
محصورين الشمالية أفريقيا يف املسلمون بات فقد حنا، الحرب مملكة إىل يصلوا
مجرى إىل إذن واصلون الربتغاليني ولعل املسيحيني، من ُمحَكمٍة سدوٍد بني
معه ينحدرون حيث النيل، منابع إىل بهم يبلغ أفريقيا غربي يف املاء من
أن فحسبهم اآلمال هذه من أمل يتحقق لم فإن خلفهم، من املغاربة ويدهمون
أطراف عىل الزنوج مع لالتَِّجار أفريقيا شمايل من ترحل القوافل أن يعلموا
معهم يفتتحون فهنالك بالدهم، إىل بحًرا الربتغاليون اهتدى ومتى الصحراء،
الجائز ومن املسيحية، الديانة يف منهم الكثري ويُدِخلُون الرابحة، التجارة سوق
بني شاع الذي العلمي، االستطالع ولع من نصيب له كان هنري األمري أن
الدينية. العسكرية التجارية املقاصد هذه جانب إىل عرصه أبناء من الخاصة
سفينة تتمكن فلم البطء، شديد بطيئًا األوىل السنوات يف التقدم وكان
وكان سنة، عرشة أربع بعد إال الجنوب إىل بجادور رأس تجاوز من أوروبية
املخيفة والعقبة أفريقيا، من الغرب إىل الطريق معالم أول هذا بجادور ميناء
الرهبة تلك عنها املالحني يصد سواحلها، عند مجراها تتلمس التي السفن أمام
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الغالية األمواه من الخوف وذلك العرب، من ورثوها التي الظلمات بحر من
َمن تصبغ أنها أوهامهم يف وقع التي امللتهبة، بأشعتها املدار شمس تحت
والعزم، الصرب أويل من كان هنري األمري أن إال السود، الزنوج بصبغة يصالها
حول تطوف رحلة يف خرج أيانيس، جيل ى يُسمَّ ناشئ فتى أعوانه من وكان
وتتابعت متشابهان، شمالها وإىل جنوبها إىل البحر أن له فثبت بوجادور، رأس
ذلك. قبل كان مما وأهدأ أرسع نسٍق عىل ١٤٣٤ سنة بعد الكشوف رحالت

أن بعضهم اعتقاد تذليلها عليهم كان التي األخرى النفسية العقبة وكانت
يف هؤالء خطأ فظهر ورائها، من منفعة وال تحتها، طائل ال األفريقية الرحالت
جنوب من قريبًا يقع الذي الساحل من البعثات إحدى عادت حني ،١٤٤١ سنة
بلغ وقد الزنوج، أرسى من صغرية وجماعة ترب فيه بكيس بوجادور رأس
نحو ،١٤٤٦ سنة إىل ذلك بعد الربتغالية السفن بهم جاءت الذين العبيد عدد
رأس إىل بوجادور رأس من السواحل زعماء من وُمشَرتى مأسور بني عبد ألف
معاملًة العبيد هؤالء عومل وقد ،١٤٤٢ سنة الون الرحَّ كشفها التي برانقة
عقائد بتعليمهم دقيقة عناية يعنون سادتهم كان إذ األيام؛ تلك ُعرف يف رقيقًة
تجارة واتسعت التالية، البعثات يف للرتجمة أحيانًا ويستخدمونهم املسيحية،
جزيرة عىل لها صني ُمخصَّ ومصنًعا َمْعِقًال هنري األمري فبنى ذلك، بعد الرقيق

البحار. وراء لالتَِّجار أوروبي معهد أول املصنع هذا فكان أرجيوم،
تجارية قيمة ذات عادت عليها أرشف التي الكشوف أن األمري رأى وملا
غانا، سواحل مع التجارة باحتكار أخيه امللك من رخصٍة عىل حصل ُمجِدية،
من فحصل محبوبًة، دينيًة صفًة غانا ملغامرات يجعل أن ذلك مع وأراد
األفريقية، الكشوف يف عمل َمن لكلِّ الغفران براءات عىل املتعاقبني البابوات
الزنوج. بني املسيحية بالديانة التبشري بحق منهم امتياٍز عىل حصل كما
تقليًدا البحار وراء الكشوف مسائل يف البابوات إىل االلتجاء عادة كانت وقد
مضحكة مآزق عن بعُد فيما أسفر العرص، ذلك تقاليد من ا هامٍّ دبلوماسيٍّا
بها وانتفع البحرية، الكشوف هذه يف األمم من وغريها إسبانيا اشرتكت يوم
الربتغال إخراج به يبتغي كان الذي األسايس، برنامجه تحقيق يف هنري األمري
برمتها؛ األوروبية القارة ويف األندلسية، الجزيرة شبه يف السياسة مشاكل من
لهم يتيح أن وأحرى السفن، بناة حني املالَّ ألبنائها أوفق هو بما تشتغل كي

وأقوى. منهم أكرب أمٍم عىل السبق
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وهو وفاته، بعد افني الكشَّ أقدم بأخبار املالح هنري أخبار املؤلف ووصل
صورة له فليست قليل، جد دياس عن املعروف إن فقال: ،bartholmeu بارتلميودياس
أكثر كان كما وضيٍع أصٍل من كان ولعله َلة، مفصَّ أخبار رحلته من تبَق ولم محفوظة،
غاما دا فاسكو ألن والرباعة؛ القدرة عظيم ًحا مالَّ ريب وال كان ولكنه زمنه، يف املالحني
بهداية رحلته يف االهتداء عىل الحرص أشد سنوات عرش بعد حرص vasco de gama
أسطول تركيب يف املعول عليها كان تجاربه أن اليوم نعلم ونحن ووصفه، إرشاده

املالحة. بمعدات وتزويده داجاما،
والرباعة؛ القدرة من نصيبه له كان كما الطالع يُْمِن من نصيبه لدياس وكان …
قذفت عاصفة سفينته عىل هبَّْت حني ،walfischوالفش خليج عرض خط عىل كان فإنه
ليقرتب امليناء أثر يقتفي أن بعدها حاول يوًما، عرش ثالثة األرض مرأى من بعيًدا بها
املنشود، الهندي املحيط يف موصل خليج عىل يريس به فإذا الغربي، أفريقيا ساحل من
ورأى والتمرد، الشغب بوادر عليهم وبدت وملُّوا تعبوا رجاله أن لوال رحلته يتابع أن وَهمَّ
وكان املجهول، يف املغامرة إىل بهما يدفع أن من وزاًدا ًة ُعدَّ وأضعف أصغر سفينته أن
الوطن، إىل ثَمَّ من للقفول إليها العودة عىل فوافقهم والفش، خليج يف أزواده ترك قد
كما اه وسمَّ الطريق، أثناء يف عرًضا عنه للبحث خرج الذي الكبري للرأس رؤيته وكانت
االسم، هذا غريَّ الذي هو امللك كان وإنما األعاصري، رأس barros باروس مؤرخه قال

دياس. أوبة بعد الرجاء رأس اه وسمَّ
جاما دا فاسكو بعده الكشافني أكرب قصة إىل دياس قصة من األخبار وتستطرد
كلمتني: يف األوروبيني الني الرحَّ أغراض لخصت التي العبارة صاحب vasco de gama
«إنها الرجاء: رأس إىل انتهى حيث من استطراده يف املؤلف ويقول ومسحيني». «أبازير
أنها بدا قد الهند طرق ألن سنوات؛ بضع املجتنب الرجاء رأس تظل أن لها ُقِيضَ
وتدبٍر، رويٍة بغري الصغار املمالك عليه تقدم مما ليست إليها الرحالت ولكن مفتوحة،
تعقيًدا املشكلة ازدادت ثم الوراثة، ومنازعات السياسية باملتاعب ُشِغَل قد امللك وكان
،١٤٩٣ سنة مارس شهر يف التاجوس نهر إىل كوملبس سفينة — نينا — السفينة بعودة
صدق فإذا اآلسيوية، السواحل من األقىص الرشق إىل بها بلغوا أنهم يزعمون وركَّابها
سًدى كامٍل قرٍن نحو يف الربتغاليني رحالت من األكرب الشطر ذهب فقد وجماعته كوملبس
أيدي إىل فآلت أيديهم قبضة يف أنها للربتغاليني الح التي الغنيمة وأفلتت جدوى، غري عىل
حقبة كوملبس رواية تخدعهم لم الربتغاليني ولكن … محالة ال إذن الحرب وهي اإلسبان،
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واالسرتسال اإلسبان بني الحيلولة إىل بها يرمون شحيحة بمحاوالت شغلتهم بل طويلة،
ولم ،١٤٩٥ سنة قبل الهند إىل أسطول تسيري عىل عزائمهم تنعقد ولم الكشوف، يف
كان الذي جاما دا فاسكو أسطول وهو ،١٤٩٧ سنة يف إال رحلته يف األسطول يخرج
السفر مراكب من والرابعة املربع، الرشائع ذوات من منها ثالث أربع، سفٍن من يتألف

للتجارة.» البضائع وحمل للكشف، ُمعدَّة
القارة من الرشقي الساحل عىل عدة بأماكن مر جاما دا «إن املؤلف: ويقول
ماجد ابن املسلم املالح (ملندي) ميناء يف والتقط والوقود، باملاء السفن لتموين األفريقية
بمعونته فاستطاع الفلكية، املالحة فنون يف عرصه نوابغ من يكون أن الحظ شاء الذي
فقوبل األبازير، لتجارة املشهورة املراكز أحد قليقوت ميناء إىل الهندي املحيط يعرب أن
الصوفية واألنسجة الصغرية الحيل من حمولته وكانت كبرٍي، برجاءٍ تبرشِّ ال مقابلًة هنالك
عالقته عن التخيل يف الرغبة قليل قليقوت حاكم ووجد الهندية، األسواق يف مزجاة بضاعًة
إلقناعه جهدها غاية بذلت التجار من جالية عنده منهم كان الذين بالعرب، املجدية
أن واملشقة اإللحاح بعد استطاع قد جاما دا ولكن الربتغاليني، مطالب عن باإلعراض
الدسائس قصة ثَمَّ من وبدأت بالده، إىل بها عاد والقرفة الفلفل من مقداًرا يجمع
منها قىض سنتني جاما دا رحلة واستغرقت الوطنيني، الهند أمراء مع الطويلة األوروبية
إصابتهم من األرجح عىل بحارته ثلث عىل يزيد ما وفقد البحر، متن عىل يوم ثالثمائة

األسخربوط.» بداء
األبازير تجارة انتشار «إن األبازير: إىل األوروبيني حاجة بيان بعد املؤلف يقول
منافًسا ورشًقا غربًا اإلسالم بانتشار وثيٍق اتصاٍل عىل كان عرش الخامس القرن يف
قبائل وكانت الرشقية، أوروبا يفزعون العثمانيون الرتك كان إذ والهنود؛ للمسيحيني
دلهي، عرش عىل متتابعة أرس قامت حيث الهند، عىل تزحف آسيا أواسط من أخرى
املسلمون، السالطني يحكمها ممالك عدة (جوا) مدينة إىل الغربي الساحل عىل وتفرََّقْت
اإلسالم وكان الجنوب، إىل (فيجاينجار) مملكة غري الهندية الدول بقايا من تثبت فلم
أفريقيا يف التجارة مراكز عىل أبنائه من الجاليات وتستويل اآلونة، تلك يف بحًرا يمتد
الهند يف ديانتهم ينرشون املسلمون التجار وراح الجنوب، يف (موزنبيق) إىل الرشقية
من أمراء العروش عىل فيها يستوي التجارة يف تعمل إمارات ثمة ويؤسسون الرشقية،
التي الجزر أهم يف األبازير بتجارة يشتغلون بالعقيدة املسلمني ومن بالنسب، املاليا أمة
هنالك، سبقوهم املسلمني وجدوا رشًقا األوروبيون املسيحيون ذهب وحينما تخرجها،

املسلمني.» أيدي غري يف يشء ١٥٠٠ سنة إىل األبازير تجارة من يبَق لم حتى
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إىل مجملٍة إشارٍة بعد فيقول الربتغالية، الغزوات ابتداء إىل املؤلف يستطرد ثم
إىل األوىل رحلته يف ذهب ملا «البوكرك» القائد «إن األقىص: الرشق يف املبرشين رحالت
عمال بها ينزل خانات غري عليها يرتددون محالت للربتغاليني تكن لم ،١٥٠٣ سنة الهند
بني إليهم ويعود الساحلية، األسواق من األبازير لرشاء التجارية الرشكات وكالء أو امللك،
وعىل العام، خالل لوه حصَّ ما منهم ليجمع لشبونة من يبحر مسلَّح أسطول وعام عاٍم
تلك لتحويل مناصللربتغاليني فال ونجاحها، الخانات تلك بقاء يتوقف الجهات تلك أمراء
يف ثابت أسطول عىل االعتماد من واسعة مسيحية ودول ثابتة معاقل إىل املتخلخلة املواقع
السفن لتموين الوسائل موفور بحري مقرٍّ من األسطول لذلك مناص وال الهندي، املحيط
من يهلك َمن محل الزمن مع يحلون الذين والصنَّاع حني باملالَّ وتزويدها وإصالحها،
طوافات تعززها حصون من وذاك هذا مع لهم مناص وال واملرض، الجو بآفات زمالئهم
قاعدة عىل القائمة تجارتهم يحولوا أن وعليهم ومسالكه، املحيط مداخل عىل تسيطر
األوسط الرشق تغطي واملالحية، التجارية املؤسسات من سلسلٍة إىل البحرية لشبونة
التي الفخام، بتكاليفها الطموح الجريئة الخطة هي هذه وكانت أقصاه، إىل أقصاه من
امليدا للقائد خلًفا ١٥٠٩ سنة يف أصبح أن بعد الشحيحة، حكومته عىل البوكوك فرضها

الجهات.» تلك عىل الوالية يف almeida

بني التنفيذ دور يف الواقعة االستعمار أسباب أمامنا رأينا إننا يَُقال أن يمكن هنا إىل
واملناسبات. الطوارئ بحكم عنها العدول أو الخطط عىل واملثابرة واإلقدام، اإلحجام

النظرية األسباب من إليها بااللتفات أوىل التنفيذ دور يف الواقعة األسباب وهذه
مجرى يف رأيه أو ملذهبه تطبيًقا املتفلسف الباحث يراه حسبما الواقع، من املستخلصة

التاريخ.
الحوادث عن تعطينا ألنها العملية؛ النتائج عن النظرية األسباب تضللنا ما فكثريًا
األمر يف أن لنا وتليح فيه، غرابة ال ما ونستغرب ع، يُتوقَّ ال ما نتوقع تجعلنا غالطة صورة
والتفكري الواقع يقتضيه ما مع وسواءٍ استقامٍة عىل األمر نرى أن ينبغي حيث تناقًضا

الصحيح.
اإلصالح، كحركة الكربى، الحركات ملعظم املتفلسفة ينتحلها التي النظرية وألسباب
شخًصا هناك أن منا توهَّ الصناعة؛ انقالب أو الكشف، رحالت أو الفرنسية، كالثورة أو
منذ يعلمه واحٍد لغرٍض جميًعا فيها العمل ويبارش سنة، أربعمائة أو ثالثمائة يعيش
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نشك أن وجب وإال الغرض، ذلك مع اطراد عىل كلها أعماله تكون أن وينبغي البداءة،
واملقدمات. النتائج يف نشك أو الحوادث يف

بل يكون، ا وعمَّ كان ا عمَّ تضللنا التاريخية األطوار ألسباب املغالطة الصورة فهذه
الغابرة. األطوار من يشبهه ما إىل بالقياس أيدينا بني واقع هو ا عمَّ تضللنا

أمامنا لتمثلنا االستعمار، أسباب تعليل يف الغالطة الصورة هذه عىل اعتمدنا ولو
مرامها تحقيق إىل سوًقا أمامها الناس تسوق مرتبصة متيقظة شخصية األبازير» «تجارة
يخطئون، أو فيها يُِصيبون إرادة أمامها الناس يملك فال قرون، ثالثة أو قرنني مدى يف
قهًرا تقودهم التي الشخصية تلك أمام املقِنع إقناع وال املفكر، تفكري إىل يحتاجون وال

… املرسوم الربنامج حسب عىل
الرضورة وعمل اإلرادة عمل منها نعلم فنحن التنفيذ، دور يف الواقعة األسباب أما
يتم حادٍث من ما أنه منها ونعلم صغرٍي، أو كبرٍي حادٍث كل يف متساويتني متجاورتني
آَخر مسريًا األمور سارت لو آَخر وجٍه عىل يتم أن املمكن ومن إال الوجوه، من وجٍه عىل

األرضية. الكرة من بعيدٍة أو قريبٍة بقعٍة يف
بني الرشقي االستعمار أسباب لبيان كاٍف الربتغايل االستعمار قصة من تقدََّم وما
كله هذا ولكن بالتقدير، واإلصابة باملصادفة اإلصابة وبني اإلرادة، ونقل الرضورة فعل
من ألحد فيها عمل ال أخرى ظروف لوال االستعمار، وجود لتحقيق لزاًما حتًما يكن لم

قريب. من يبدو فيما الفعالني العاملني هؤالء
من أقوى الرشقية التجارية واألساطيل الرشق إىل الربتغاليون وصل لو ماذا

وسالح. ُعدٍة من تحمله وبما السفن، برتكيب أساطيلهم
الَكرَّة يف فانترصت الَكرَّة عاودت ثم مرًة، الرشقية األساطيل انهزمت لو وماذا
عند عقبيها عىل نكصت أو األوىل، خطوتها يف الربتغاليني محاوالت ووقفت الثانية،

الطريق؟ منتصف
ال هناك، يسري واختالف هنا يسري اختالف لوال القريب املمكن من كان أولئك كل

األبازير. تجارة وحي من وال الفعالني، العاملني تدبري من يأتي
من فيها مشكوك مرحلة الواقع يف كان الهندي املحيط إىل الربتغاليني وصول إن
تسلُسل من بعيدين أمرين غري ناجحًة حاسمًة مرحلًة يجعله ولم االستعمار، مراحل

السياق. هذا يف األسباب
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وخربِة وسالحها، برتكيبها أقوى كانت الربتغالية السفن أن األمرين هذين أول
القارة وسواحل الهند سواحل بني الرشقية التجارة سفن من القتال عىل وأقدر ِحيها، مالَّ

األفريقية.
السفن مساجلة عىل قادرة كانت التي املماليك سفن أن األمرين هذين وثاني
ودخول العثمانية، الدولة أمام مرص يف هزيمتهم بعد امليدان من خرجت قد الربتغالية،
كما األحمر البحر تجارة تشغلهم لم الرتك سالطني فإن الدولة؛ تلك حوزة يف مرص
خاصًة األساطيل بناء إىل العاجلة البواعث تحفزهم ولم األوروبية، القارة حروب شغلتهم
األبيض، البحر يف البنادقة عىل للغلبة منهم إيثاًرا الهندي؛ املحيط يف الربتغاليني ملحاربة

السواء. عىل العثمانيني الرتك وأعداء الربتغاليني أعداء وهم
الهندي، املحيط إىل الربتغاليون وصل يوم تمت قد الرشق يف االستعمار مقدمات إن
واحٍد جانٍب من ْت تمَّ ولكنها التجارة، وموانئ املالحة طرق حماية يف القوة عىل واعتمدوا
الرشق يف صادفت أنها لو نتائجها عن تنقطع أن الجائز من وكان الغرب، جانب هو

عقبيها. عىل وتثنيها تصدها قوًة
عن تصدهم أن خليقة تكن لم الرشق يف الربتغاليون صادفها التي األحوال أن إال
بنتائجها املقدمات فاتصلت بهم، اللحاق عىل لهم املنافسني من غريهم تكف أو سبيلهم،

التاريخ. يف لنا املعروف النحو عىل
املقاصد مجهول غريب كل بها يلقى التي بالريبة افني الكشَّ طالئع الرشق أمراء لقي
ار تجَّ وبني بينهم يروا ولم يحفلوها فلم والدينية، التجارية مقاصدهم وعرفوا واألرسار،
الغرب من الطارئني أولئك يخربوا ولم هؤالء خربوا أنهم إال فارٍق، من حيهم ومالَّ العرب

البعيد.
يقنعون ال أنهم أغراضهم من وانكشف البحار، يف بقوتهم الطارئون أولئك ظهر فلما
صلًة أقربهم — قليقوت ملك وسعى الغافلون، األمراء تنبََّه واالحتكار، السيطرة دون بما
وكان البندقية، ورؤساء مرص مماليك من أعدائهم مع عليهم التحالف إىل — بالربتغاليني
مساعيهم فأسفرت حذره، مثل الواغلني الطارئني ويحذرون سعيه، مثل يسعون هؤالء
الربتغال، أسطول مُلنَاَزلة بنائه يف البنادقة ساعدهم كبرٍي بأسطوٍل املماليك استعداد عن
املعركة تجددت ثم للمماليك، املعركة هذه يف الغلبة فكانت بمباي عند األسطوالن والتقى
وِخْربتها وأسلحتها، بأجهزتها املمتازة السفن من استطاعوا ما كل الربتغاليون لها وجمع
ألنهم ١٥٠٩)؛ (سنة األخرية هزيمتهم الجولة هذه يف املماليك فانهزم املختلفة، بالبحار
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سنوات تسع بعد العثماني األول سليم السلطان افتتحها حني بعدها، مرص ُمْلك فقدوا
.(١٥١٧)

الهندي املحيط عىل السيادة النتزاع الَكرَّة املماليك يعاود أن املتوقع من كان ولقد
تقم لم هزيمٍة من املماليك أصاب ما لوال عليه الغلبة لهم تتم فال الربتغاليني، أيدي من
لو الربتغاليني، ملنازعة العثمانيون يتصدى أن الجائز من كان بل قائمة، بعدها من لهم
التاريخ مصادفات ولكنها املماليك، تعني كانت كما تعنيهم الهندي املحيط مالحة كانت

… املصادفات تلك إحدى وهذه حسبان، يف للمغلوبني وال للغالبني تقع ال التي
الدول بني بدأ حتى الهند، طريق عىل بالسيادة غربية دولة ظفرت أن إال هو وما
وانتهى قرون، أربعة ُزَهاء شوٍط بعد شوًطا أشواطه تعاقبت الذي السباق ذلك الغربية

العرشين. القرن هذا منتصف يف كاد أو مداه إىل
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الربتغايل األسطول عودة عن أوروبا يف شاع الذي الخرب صدى نتخيل أن السهل من
دام التي الهند طريق إىل واهتدائه األفريقية، القارة حول طوافه بعد الرشقية، بالبضائع

املعمرين. من إنسان عمر ُزَهاء عنها البحث
املوعودة الهند إىل طائٍش سباٍق يف التجارية والبيوت الحكومات يطلق أن أوشك لقد
كان فما التؤدة، من يشءٍ إىل ثاب قد الطائش السباق هذا كان فإذا ضابٍط، وال قيٍد بغري
عىل واملنازعات العامة والحروب الداخلية الفتن شواغل ولكنها روية، وال حكمٍة عن ذلك
القريب الخطر إىل القوم ورصفت حنٍي، إىل السباق ذلك أرجأت قد األمريكتني، كشوف
… اصطبار طول بعد منه اقرتبوا الذي املنظور األمل عن أخرى حقبًة فصربوا اضطراًرا،
أول من يسريًا خطبًا الكشوف ميدان يف الرائدتني الدولتني بني السباق كان وقد
الرعاية كنف يف كانتا — والربتغال إسبانيا وهما — الدولتني هاتني ألن نهايته؛ إىل أمره
األوروبية الدول وبني بينها الخالف يف منها النفوذ وتستمدان بأمرها، تأتمران البابوية
لهما تنكشف التي املواقع وقسم بينهما، التوفيق يف اجتهاده الفاتيكان فاجتهد األخرى،
إلسبانيا فجعل منهما، كلٌّ عليها اعتمدت التي الكشف قاعدة عىل محدودتني حصتني
وجعل والصني، الهند إىل للوصول غربًا السفر قاعدة عىل تنكشف التي املواقع جميع
الطواف طريق عن الهند إىل الوصول قاعدة عىل تنكشف التي املواقع جميع للربتغال
املحيط وسط يف خطٌّ الدولتني بني وأقيم الربازيل، بها وتلحق األفريقية، القارة حول

التقسيم. ذلك فيه ملحوظ األطليس
الكشف مجال من الربتغال فانزوت العرشني، بتوحيد الدولتني بني السباق انتهى ثم

اإلسبانية. العاصمة إىل كلها االستعمارية السياسة وآلت واالستعمال،
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املشهورة، «األرمادا» معركة يف البحرية هزيمتها بعد إسبانيا عىل الدائرة دارت ثم
العرص تاريخ يف بل االستعمار، تاريخ يف الحاسمة املراحل إحدى الهزيمة هذه فكانت

الحني. ذلك إىل فيه شأن لها يكن لم أوروبية دول ثالث املجال يف وبرزت الحديث،
التبشري؛ ويف التجارة يف السلطان فنازعتها إسبانيا، سيطرة من هولندا استقلت
قيودها من فانطلقت الغالبة، للدولة رة ُمسخَّ كانت االستقالل قبل الهولندية التجارة ألن
وأمىل فيه، رة ُمسخَّ كانت يوم عرفته الذي املشرتك املجال ذلك يف السيادة إىل طامحًة
السيادة يف تنازعهم كما العقيدة يف اإلسبان السادة تنازع كانت أنها طموحها يف لها
معه وتنكر البابوية، الكنيسة مذهب وتنكر «كلفن»، بمذهب تدين كانت ألنها اإلسبانية؛

املسيحية. بالدعوة االنفراد حق
الزعامة مكان يف الفرنسية الدولة ظهور االستعمار مجال يف األثر هذا من وأكرب
فإن اإلسبانية؛ الدولة أيدي من الزعامة هذه خروج بعد األوروبية، القارة دول بني
أمريكا يف مستعمراتها مع وأفريقيا آسيا يف مستعمرات القارة دول أكرب أصبحت فرنسا
بهذه تتشبث تََزْل ولم العاملية، الكثلكة قيادة يف اإلسبان وريثة كذلك وأصبحت الشمالية،

والكنيسة. الدولة فصل بعد قصرية غري فرتة القيادة
انفردت الربيطانية الجزر أن االستعمار مجال يف مًعا األثرين هذين من وأكرب
بريطانيا إن قيل إذا مبالغة فال البحرية، اإلسبان هزيمة بعد البحار عىل بالسيادة
ما إىل «األرمادا» معركة منذ العالم، يف االستعمارية السياسة زمام عىل قبضت العظمى

العرشين. القرن منتصف يف الثانية العاملية الحرب بعد
بل الصغرية، هولندا تنافس وال القوية فرنسا تنافس العظمى بريطانيا وكانت
باسمها لتعمل جناحيها؛ تحت أخذتها قد — العارضة الخالفات بعض لوال — لعلها
ومن األوروبية، األمم من أخرى أمة بدعوى الفرنسية الدعوى مقابلة إىل األمر دعا كلما
أثناء لهولندا الفرنسيني احتالل بعد الرشق يف الهولندية األمالك عىل استولت أنها ذاك

الهولنديني. وتحالف الفرنسيني تحارب كانت ألنها نابليون؛ حروب
الصف يف توضع — والعسكري الجغرايف بالقياس ِصَغرها مع — هولندا أن عىل
التجربة بمثابة املستعمرات إىل التسلل يف خطتها وتعترب األسبقني، املستعمرين بني األول

اإلنجليز. ومنهم الزمن، يف بها الالحقون منها استفاد التي
إنما االستعمار، إىل اإلنجليز دعاة أن الرصوف ومناقضات الحوادث فكاهات ومن
به يصف (١٥٩٦ (سنة Linschoten لنشوتني الهولندي ألَّفه بكتاب ون يأتَمُّ كانوا
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الحقرية الرتجمة هذه تعمل أن «عىس اإلنجليزية: إىل مرتجمه ويقول الربتغال، كشوف
األمم بني االستعالء رشف من مزيٍد يف رغبًة فيها فتبعث اإلنجليزية، أمتنا يف عملها

األساطيل. يعني … الخشبية» الجدران من نبنيه ما بفضل العاملية، بالسيادة
االستعمار وسائل من كثرٍي يف املستعمرين شيخة ِصَغرها عىل هولندا وتعترب
كسب يف واملحالفات املعاهدات واستخدام واالسترشاق، التبشري قبيل من وتمهيداته،
الرشكات عهدة من تحويله بها الالحقني للمستعمرين سنت التي وهي الرشعية، الحقوق
نظاًما جعلته ثم اإلدارة، مكاتب جانب إىل الحكم مجالس فأنشأت الدولة، عهدة إىل

الشعبية. األعمال صفة عىل فيه الرسمية الصفة تغلب حكوميٍّا
عىل االعتماد إىل احتاجت أنها الرشكات أيدي من العمل انتزاع إىل الدول ألجأ وإنما
منافسة يف القوة إىل احتاجت كما معاملتها، قبول عىل الرشقية البالد أبناء إلكراه القوة
التي االحتكار طبيعة اضطرتها وقد النفوذ، مناطق بني الطريق وحماية لبعض، بعضها
الرشاء، أثمان رفع عىل بينها فيما التنافس عن الرشكات كف إىل االستعمار تفارق ال
الحركة عىل يقيض أن وكاد الدولة، وربح التجار بربح ذهب مما البيع أثمان وخفض
بني الحاسدين حسد الرواج هذا أثار وقد األوىل، واالزدهار الرواج فرتة بعد مهدها يف
رشكات عىل أيديها تضع أن الحكومة من يطلب منهم فريٌق فَهبَّ الواحدة، األمة أبناء
الجديدة، التجارة أثرياء حول فشا الذي السمعة سوء ذلك عىل وأعانه الخارجية، التجارة
يف العاملني بالدهم أبناء ومعاملة الرشق أبناء معاملة يف مظاملهم من الشكاية وضجة
بها يشرتون التي األثمان بزيادة األثرياء أولئك مزاحمة إىل آَخُر فريٌق وَهبَّ رشكاتهم،
األسواق، من وغريها أوروبا أسواق يف بها يبيعونها التي األثمان وخفض الرشق، بضائع
إىل الرشكات عهدة من بجملته النظام تحويل يعارض َمن املستعمرة الدول يف يبَق فلم
التحويل. هذا يف الغرب لحكومات تجربة أول هولندا سوابق وكانت الحكومات، عهدة

سباقها يف — وبريطانيا وفرنسا هولندا — الثالث الدول اطردت ما ورسعان
محيط يف قوميٌّ كياٌن لها ثبت أوروبيٍة دولٍة كلُّ أعقابها عىل أدركتها حتى االستعماري،
الوحدة مسألة شغلتها التي الدول غري املضمار هذا عن يتخلف فلم العاملية، السياسة
املسائل هذه من بمسألٍة مشغولة كانت أوروبية دولة وكل التكوين، طور يف الداخلية

االستعمار. أشواط من األول الشوط بعد
سباٍق، بكل تختلط كما السباق بهذا املظهر وصبغة الفخر صبغة اختلطت ثَمَّ ومن
وأصبحت منها، املرجوة باملنفعة مرشوطة غري لذاتها مطلوبة فيه املجاراة فأصبحت
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كل إليها تتطلع الكبار، الدول بني املساواة عالمات من عالمة املستعَمرة األرض حيازة
إىل العدوى ورست سواها، عىل السيادة وبني بينها وقرنت سيادتها ملكت ناشئة دولٍة
وإيطاليا ألملانيا تم أن إال هو فما األخرى، القارات إحدى يف أو أوروبا يف نشأت دولٍة كلِّ
يف املتحدة الواليات صنعت وكذلك املضمار، يف للدخول كلتاهما توثبت حتى ، قوميٌّ كياٌن
أحق تكون أن اآلسيوي فخرها من وجعلت آسيا، يف اليابان صنعت وكذلك األمريكتني،

واآلسيويني. األوروبيني من العريقة بالقارة
من كله الرشق استنفدت حتى املتسابقون، كثر كلما تكثر السباق غايات وظلت
عىل يغطي أن واألدنى األوسط الرشَقنْي عىل الزحام وكاد أدناه، إىل أوسطه إىل أقصاه
بعد األقىص، الرشق باسم اشتهرت التي املاليا وجزر والصني الهند إىل األصيل الزحام
األوسط بالرشَقنْي املستعمرين اهتمام وتعاظم املسافات، حسب عىل كله الرشق تقسيم

االستعمار. أغراض جميع تستوعب شتَّى ألغراٍض واألدنى
األقىص. الرشق إىل الطريق لحماية الزمان واألدنى األوسط الرشَقنْي ألن أوًال:

لعجزهم إال غريهما ِقبَْلٍة عن يبحثوا لم الطامعني، ِقبَْلة كانا األمر أول يف ألنهما وثانيًا:
أنظار إليهما عادت كله الرشق عىل االستعمار مطامع تألَّبَْت فلما عليها، االستيالء عن
يف دخلوا ن ممَّ االستعمار سباق يف املتأخرين سيما وال وجديٍد، قديٍم من الناظرين
الرشقية. والجزر والصني الهند غنائم تقسيم من األولني السابقني فراغ بعد الحلبة

تابعة بقايا كلها كانت األوسط الرشق أقطار وبعض األدنى الرشق أقطار ألن وثالثًا:
املريض»، «الرجل باسم تسميتها عىل الكربى الدول اصطلحت التي العثمانية، للدولة

… الرشقية باملسألة يومئٍذ وه سمَّ ملا حالٍّ تركته تقسيم عىل املتفق
الحديثة، املصنوعات لرتويج صالحة أسواق واألدنى األوسط الرشَقنْي بالد ألن ورابًعا:
والكماليات اللوازمات اقتناء أهلها وعوَّدت قرون، عدة الحضارة رتها عمَّ بالًدا كانت مذ
مستعمراتها من الصناعة لدول أنفع االعتبار بهذا فهي املتحرضة؛ األمم مطالب من

اآلسيوية. القارة يف مستعمراتها وبعض األفريقية، القارة يف
األوسط الرشَقنْي بالد يف ميسور الصناعية املواد خامات عىل الحصول ألن وخامًسا:
عليه ل يعوِّ الذي النفط ينابيع البالد هذه يف تظهر أن املصادفات وتشاء واألدنى،

املواصالت. وأدوات املصانع أصحاب
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َدة ممهَّ الذرائع تجد املذاهب من مذهٍب عن الدفاع تنتحل التي الدول ألن وسادًسا:
عن الدفاع أو مذهبها، أبناء عن الدفاع باسم األدنى الرشق شئون يف للتدخل لديها
أن الذرائع، هذه فيه تعمل الذي الدويل النطاق سعة لبيان ويكفي املقدسة، األماكن
ورسدينية، وتركية وفرنسا وإنجلرتا روسيا فيها اصطدمت التي القرم حرب أن نذكر
يف األولوية حق الروس ِعي يدَّ املقدس، بيت معاهد من معهٍد رعاية عىل بخالٍف بدأت

عليه. واإلرشاف رعايته
والهجوم الدفاع مواقع أخطر من موقع الثالث القارات بني الوسطى الرقعة إن وسابًعا:
واألدنى، األوسط الرشَقنْي أمم فيه تقيم الذي املوقع هو وهذا الكربى، الحروب يف

ت. والتَِّعالَّ املطامع تلك كلُّ حوله وتتألَّب
واألدنى األوسط الرشَقنْي بالد أن املتشابكة، الظروف هذه مراجعة من ويبدو
بها يتذرع التي ت والتَِّعالَّ باالستعمار، تغري التي املطامع من حظٍّا األرض مواقع أوفر
تكافئها أخرى ظروف املتشابكة الظروف لهذه تكن لم فلو عليه، لإلقدام املستعمرون
الرشقيني من االستقالل طالب عىل املهام أشق االستقالل مهمة لكانت رشورها، وتدفع

البالد. تلك يف
االستقالل جانب منها ويرجح وتتعادل، تتكافأ الجانبني الظروفمن أن الواقع أن إال

املستعمرين. بني بالدهم عىل النزاع واشتد الرشقيون َم تقدَّ كلما العدوان، جانب عىل
التعلُّم من متفاوتٍة درجاٍت عىل أمم تسكنها كثرية مستعمرة بالد األرضية الكرة ويف
أمة بينها وليس اإلنسانية، الحضارات إىل النسب وعراقة املستقل، للحكم واالستعداد
األمم هيئات اضطرت فإذا واألدنى، األوسط الرشَقنْي أمم من املصري تقرير بمبدأ أحق
من الرشقية األمم حرمان إىل لها سبيل فال املصري، تقرير بمبدأ االعرتاف إىل العاملية
نية من االعرتاف باعث كان ما كائنًا العاملية، العالقات عرض يف ومستلزماته حقوقه

والنفاق. الختل نية أو والوفاء، الصدق
املصري تقرير حقوق من حقٍّ كل يمجدوا أن املستعمرين ضمائر عىل الهنيِّ ملن وإنه
رضورة جانب إىل بها االعرتاف إىل تَْقِرسهم أخرى رضورة ثمة تكن لم لو ومستلزماته،

واملستلزمات. بالحقوق االعرتاف
… والرغبات الضمائر من الرغم عىل قائمة األخرى الرضورة ولكن

الرشقية الكتلتني من املستعمرين بني النزاع خطر هي األخرى الرضورة وتلك
مستعمرٍة لدولٍة مصلحة توجد فال حدة، عىل كتلٍة كل أعضاء بني النزاع وخطر والغربية،
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العاملية، الحرب وكوارث املتجدد، النزاع صدمات من جميًعا الدول عىل الخطر توازن
من مشكلٍة كل أو الوطنية، القضايا أزمات من أزمٍة كل يف باشتعالها النذر وتفاقم
وأهون املتناجزين، املعسكرين يف أو الواحد، املعسكر يف املتعارضة السياسات مشاكل
الساعة، حيلة إىل مسائلها توكل وأن واألدنى، األوسط الرشَقنْي أمم تستقل أن ذلك من

واملناسبات. الطوارئ حسب عىل لحظٍة بعد لحظًة العاجلة املصلحة وحي أو
الرشَقنْي إىل طمأنينة املستعمرين تعطي ال الساعة» «حيلة أن القول عن وغني
ساعة، طمأنينة تعطيهم أنها الساعة حيلة يف ما فغاية عليها؛ يستقرون واألدنى األوسط
يجدوا فلم مثلها، بطمأنينة الحاجة عند تسعفهم األجل طويلة حيلٍة عن بحثوا وكأنهم
فهم إليهم، حاجتها من ثقٍة عىل يزالون وال بأيديهم، يصنعونها دولٍة من لهم أنفع

قراٍر. من إليه يفتقرون ما تعطيهم وهي قرارها يعطونها
إرسائيل. دويلة وكانت

واألدنى. األوسط الرشَقنْي يف االستعمار سباق من شوٍط آِخر البدعة هذه وكانت
قرون! سبعة قبل األوىل أورشليم ململكة النابية الوريثة هذه أعجب فما
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أنواع. املستعمرات أن اليوم املعروف من
يستطيعون ال أنهم املستعمرون شعر عندما املستعمرات أنواع ىف البحث جرى وإنما
إىل التقسيم معنى وكان درجاٍت، إىل موها فقسَّ واحدًة، معاملًة املغلوبة البالد يعاملوا أن

الحقوق. بعض يف تنقص أو تزيد أنها درجات
الحقوق. من بأنواع الرصيح االعرتاف بمثابة املستعمرات من بأنواٍع االعرتاف فكان
لسيِّد مملوكة بالد أنها املستعمرة لألرض يُعَرف ما كلُّ كان فقد ذلك، عدا فيما أما
يف أحد يحاسبه ال بالعبيد، السيد َف ترصُّ وبأبنائها بها الترصف عىل قادٍر عليها، مسلَّط

عليه. نفسه يحاسب لم إن شئونهم من شأٍن
املفتوحة البالد معاملة يعاملوها ولم املستعمرات بعض عاهدوا املستعمرين إن نعم،
حجة العهد حقوق من ليتخذوا البالد تلك عاهدوا األحوال معظم يف ولكنهم بالسيف،
لم ألنهم بمعاهدتها اكتفوا أو اآلَخرين، املستعمرين من لهم املزاحمني بها يقصون
أصحابها. ويحرتمون يحرتمونها حقوًقا لها يرعون ألنهم أو فتحها، إىل بالحاجة يشعروا
الوطنية للرعية يحق فيما بحثوا الرأي ذوي أن األوىل املستعمرات بعض يف وحدث

واألمراء. امللوك لسلطان تحديًدا أو الوالة، لسلطان تحديًدا الرشعية املعاملة من
محل الوسطى القرون يف كانت امللوك حقوق ألن األمر هذا يف نظروا أنهم غري
من نقموا الذين هم األوروبيني الرعايا وألن هللا؛ حقوق إىل بالنسبة الفقهاء بني بحث
لهؤالء ُوِجد فلما وعامتهم، قومهم نبالء عىل جربوتهم وطغيان سلطانهم، إطالق امللوك
الرعايا هؤالء حقوق يف الفقهاء بَحَث األمريكتني، يف األوروبيني غري من رعايا امللوك
لهم أن أو األوروبيني، من الصالحة الرعية عىل يرسي ما عليهم يرسي هل وتساءلوا:
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معاملة يف الصالح للراعي يجوز ليس ما معاملتهم يف والوالة للملوك يُِجيز ا خاصٍّ حكًما
الصالحة. الرعية

أبناء معاملة يف سلطانهم الوالة نازعوا ألنهم الدين؛ فقهاء من «أوًال» البحث وجاء
وإدخالهم وتبشريهم، لهدايتهم القوم أولئك سياسة إليهم توكل أن وأرادوا األصالء، البالد

املال. وحق الدم حق رعاية لها تجب التي الصالحة» «الرعية زمرة يف
الستحقاق رشٌط باملسيحية التدين أن عىل الطويل الخالف بعد آراؤهم واتفقت
هي فإنما الهوادة، من بيشءٍ املسيحيني غري الوطنيون عومل فإذا الصالحة، الرعية صفة

التبشري. بقبول إقناعهم سبيل يف يستحقونها التي الهوادة
الصالحة، الرعية حقوق عن األصيل للبحث فرًعا كان إنما البحث هذا أن وبديهي
بقوة منهم مغلوبني كانوا َمن وبخاصة املغلوبني، إنصاف يف النظر من باعث له يكن ولم

السالح.
ملعاملة عليها متََّفق مبادئ أو بحقوق لالعرتاف فيه مَحلَّ وال نشأ قد فاالستعمار
معاملتهم أن له َ تبنيَّ كلما حقوقهم من بيشءٍ التسليم إىل يضطر كان ولكنه املستعمرين،
ىف املثىل واألخالق اإلنسانية القيم دخلت ما وقليًال العملية، الوجهة من تتأتى ال سواءٍ عىل
العنرصية النعرة إىل ذلك يف املرجع كان وإنما أتباعهم، بني التمييز يف أخذوا يوم حسابهم
البالد واغتصاب الشعوب، لحكم تسويًفا األبيض» «الرجل أمانة اخرتاع إىل قادتهم التى
التي للبالد محتكًرا قسًطا — االستعمارية النُُّظم أرقى — الدومينيون نظام فكان …
آَخر شفيًعا املسافة بُْعد وكان الحاكمة، الدولة جنس من األبيض الرجل فيها يسود
املسائل يف السلطة من رضوبًا املحلية الحكومات وتخويل الدومينيون، بنظام للسماح
وكان الكربى، العاصمة يف الحاكمة الدولة رأي إىل فيها الرجوع يتيرس ال التي الحارضة
حقوق من الدومينيون نصيب لزيادة الشفيعني هذين مع ا مهمٍّ شفيًعا االنفصال خط

االستقالل.
والسود، والصفر السمر أجناس وحدوده االستقالل حقوق يف األبيض الجنس وييل

القريب. أو البعيد ماضيهم يف الدولة مظاهر من درجاتهم ترتيب عىل
بنصيٍب منهم تظفر كانت قائمة وحكومات مؤسسة عروش لها كانت التي فاألمم
استبقاؤها تيرس حيثما لرؤسائها والحكومة ألمرائها العروش يستبقي الذاتي، الحكم من

املستعمرة. الدولة نفوذ عىل خطٍر بغري
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الحكومة يف الرئاسة مناصب من طائفة خولوهم وحكومات دول لهم تكن لم وَمن
أن بذلك يفوتهم وال املأمونة، املناصب والية عىل والقدرة الحضارة من نصيبهم قدر عىل
الرعية. جمهرة اجتذاب إىل بهم حاجة ال حيث للوالية، املرشحني زمرة إليهم يجتذبوا

ملناصب املرشحة الطبقة ومن القديمة الدولة من خلوٍّا املغلوبة البالد كانت فإذا
انتشار حسب قلة، أو كثرة عىل املرءوسني مناصب يتولوا أن أبناؤها يناله ما الرئاسة،
لهم تركوا والعشائر القبائل نظم بينهم غلبت وَمن العرصية، الحكومة نظام يف الوظائف
املرءوسني. من واالنقياد الطاعة وسهولة الرؤساء والء بذلك وكسبوا املوروثة، رئاستهم
فلم النظم، هذه وترقية الحقوق، هذه توسيع يف البطيء سريهم املستعمرون وسار

وإنكار. جهاد وبعد اضطرار عىل إال درجة مستعمراتهم من مستعمرًة يرفعوا
توسيع من األوىف بالقسط الدوام عىل تظفر كانت األبيض» «الرجل بالد ولكن
العاملية الحرب بعد الدومينيون حق من فأصبح االستقالل، معالم وتوفري الحقوق
تعلن أو الحرب، يف الحيدة تعلن وأن األجنبية، الدول إىل عنها السفراء توفد أن األوىل
حقوق يف الزيادة نسبة عىل األخرى املستعمرات نصيب وازداد باختيارها، فيها االشرتاك
الحرب قبل عليه كانت ما عىل بقيت أمة بينهن فندرت والداخلية، الخارجية الدومينيون

العاملية.
جهة من ال املبدأ، جهة من الجديد هو إنما هنا االستعمار نظام يف الجديد أن إال

… الذاتية الحكومة ودرجات الوظائف عدد يف الزيادة
االستعمار؛ تاريخ يف واضحني عهدين بني فاصًال ا حدٍّ كانت األوىل العاملية الحرب إن
دعوى ينكر جديٍد أساٍس عىل منه بقي ما وأبقت «املبدأ»، حيث من االستعمار أزالت ألنها
أو متقدمة مستعمرة حكم يف لنفسها ِعيه تدَّ بحقٍّ الدول من لدولٍة يعرتف وال امللك،

… اإلنسانية األمم عن بالوكالة ذلك يكن لم ما متأخرة،
واحرتام االستعمار، بطالن عىل األوىل العاملية الحرب بعد األمم ميثاق قام وكذلك
نفسها تحكم أمٍة لكل طبيعيٌّ حقٌّ االستقالل أن املصري تقرير ومعنى املصري، تقرير حق
صاحبة فهي باالستقالل، لها معرتًفا مستقلة األمم من كانت فَمن غريها، تحكمها أو
كانت أو غريها، بيد سيادتها كانت وَمن عليها، ألحٍد سيادة وال نفسها عىل السيادة
اإلنسانية ذمة يف فهي فيها، السيادة َحقٍّ والية وبني بينها تحول عارضٍة لعلٍة موقوفة
حق لحكمها املختارة للدولة وليس سيادتها، زمام تملك أن إىل يحكمها َمن لها تختار
الدولة تعطي وإنما األخرى، الدول عىل بها تمتاز َمِزيَّة أو واستغاللها، تسخريها يف
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النهوض من يمكنها ما بقدر أو املسئولية، من تحمله ما بقدر الوالية حقوق من الحاكمة
واليتها. بأعباء

االعرتاف أيام يف سلفت التي األسماء غري تناسبه أسماء الجديد للنظام واستحدثت
بأسمائها السابقة الحماية وتركت الحماية، محل والوصاية االنتداب فحل االستعمار، بحق
مفهوًما وبات الحديثة، األوضاع من وضٍع عىل املحمية والبالد الحامية الدول تتفاهم أن إىل
جمعاء، األمم مليثاق خرق هو إنما األوطان من وطٍن عىل العدوان أن امليثاق أعضاء بني
يتفق فال محمية، دولة أو حامية دولة بمنعه تنفرد وال جمعاء، األمم تمنعه أن ينبغي
كان ولو الضعيفة، األوطان من وطٍن بحماية الدول إحدى تنفرد أن امليثاق روح مع

واليتها. إىل موكوًال
تملك التي لألمم فاالنتداب املستعمرات؛ أنواع بني النمط هذا عىل الحدود واتضحت
التي لألمم والوصاية وجيزٍة، فرتٍة بعد كاملة السيادة تملك أن وينتظر ناقصة، السيادة
الحكم عن لقصورها السيادة مبلغ تبلغ ال أو بعيٍد، زمٍن إىل موقوفة السيادة تملك

فيها. اضطراٍب من الخطر واتقاء الذاتي،
إىل منها يحتاج ما وتحقيق الشاكني، شكاية إىل باالستماع األمم عصبة وتكفلت
من تعرُّضها يكون أن إال أخرى، دولٍة لواليات تتعرض أن دولٍة عىل وامتُِنَع التحقيق،

واليتها. وظلم إدارتها خلل يف بالتحقيق املطالبة قبيل
والعقيدة. املبدأ حيث من كله هذا وتم

الحاكمني بني الناس ويعهده الواقع، يف يجري وما العقيدة، أو املبدأ بني وشتان
الضعفاء. من واملحكومني األقوياء من

األوطان واستُِبيَحت الحكم، مظالم وبقيت االستغالل وبقي املستعمرات، بقيت فقد
واحدٍة دولٍة عقوبة أو ُمستَباح، واحٍد وطٍن حماية عن األمم عصبة وعجزت عنوًة،

املعتدون. تحريمه عىل وأقرها امليثاق يف حرمته ما وتستبيح جهرة تتحداها
املبدأ تقرير إن — كله هذا مع — يقال أن نعتقد فيما العقل قصور من أنه إال
أن يُرَجى وال الجديد، النظام من شيئًا يستَِفْد لم العالم وأن سواء، عنه والسكوت
أمٍم من اإلنسان بني تكاليف يف الوقائع تخالف املبادئ زالت فما حنٍي؛ بعد منه يستفيد
املحتالني ِحيَل وعرفوا األوصياء، ذمة يف اليتامى ضياع الناس عرف وقديًما آحاٍد، أو
محاسبة ولكن مستحقيه، غري أو الحجر مستحقي من عليهم واملحجور القارصين عىل
غنم املجتمعات يف وتقريره مطلوب، مبدأ كله هذا من الرغم عىل واملحتالني املختلسني
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بل املحذور الفساد تُصِلح وال عقابها، من تفر ال جريمة تقريره بعد وإلغاؤه مكسوب،
عليه. يجرتئ بأن يتجنبه َمن وتغري تزيده

دليًال أوانها يف تظهر ما كثريًا األمم بعالقات تتصل التي املبادئ أن يخفى وال
من يصيبه بما له ونذيًرا يخالفها، مَلن وزاجًرا وتطبيقها، تأييدها إىل الوقائع اتجاه عىل

مخالفتها.
تَبَْق لم عليه، واجرتاءً له خالًفا استُِبيَحت التي البالد أن املبدأ هذا يف ذلك ومصداق

عليها. املعتدين أصحابها أيدي يف منها واحدٌة
قد اليابانيني من الحربية السطوة ودعاة والفاشيون النازيون اقتحمها التي فالبالد
القالة، وسوء والهزيمة الخسارة غري عىل منها يحصلوا ولم أيديهم، من جميًعا خرجت

عليه. باالحتيال ولو املبدأ، قبلت التي للدول ذلك مثل يحصل ولم
أصابهم ما أصابهم قد الحربية السطوة ودعاة والفاشيني النازيني إن يقال وال

القانون. جزاء فأصابهم الحظ، بهم ساء مهزومون ألنهم
خالفوه. َمن جميع عىل الهزيمة تطبق أن للمبدأ وتعزيزها الواقع دالالت فمن

عىل يقدروا لم — انتصارهم بعد — أنهم املنترصين جانب يف الواقع دالالت ومن
مطالب، تسويغ يف باملبدأ تنتفع لم منها مستعمرة تَبَْق ولم مستعمراتهم، حقوق إنكار
هو وحده املبدأ يكن ولم عليها، األمم تحرص التي الدولية الصفات من صفٍة تعزيز أو
ولكن األفريقية، الشعوب من إليها وما وأوغندا، النيجر وبالد والباكستان الهند منصف
بني درجته فوق درجة الشعوب هذه من شعٍب كل ينال أن الواقع يف تم ملا املبدأ لوال
متفقٍة حالٍة يف الواقع يجمعها وال البالد، هذه جميع عىل ينطبق املبدأ ألن املحكومة؛ البالد

كان. ما كائنًا واحٍد زمٍن ويف

االستعمار دعوى بني الفارق بيان يف عليه يُعتَمد مقياسصحيح اإلنساني الشعور أن عىل
مبادئ مقياس من عليه نعتمد أن أوىل املقياس هذا أن ونحسب اليوم، ودعواه باألمس

العيان. وقائع أو الرأي
املستعِمرين، أو االستعماريني زمرة من إنه عنه يقال بأن السياىس يَُعاب واليوم
غري لالستعمار أسماء بانتحال يموهها أن ويحاول منها، يربأ وصمة إليهم نسبته ويعترب

الرصيح. اسمه
ألنهم االستعمار؛ زمرة إىل نسبتهم من الساسة خجل عرصنا يف الناس يستغرب وال
واألموال، األنفس عىل والعدوان الحقوق واغتصاب الحروب، بإثارة النسبة هذه يقرنون
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والتوسع الفتح أبطال إىل نعود ولكننا للكربياء، موجب غري يف الناس عىل واالستكبار
يشق فال والحديث، القديم التاريخني يف اإلمرباطورية والسياسة االستعمار أبطال إىل أو
يف والعبيد السادة وأعني أعينهم يف يرشفهم بما الخجل هذا من دهشتهم نتخيل أن علينا
يتخيلوا أن رودسيستطيعون وسسل نابليون بل املقدوني، إسكندر أن نظن وال أزمنتهم،
وربما والشعوب، امللوك عىل والسطوة املمالك فتح من يخجل الذي اإلنسان ذلك وجود
عىل يتفيهقون الذين املتحذلقة املتفلسفة أولئك من واحًدا إال يكون ال أنه فتخيلوا تخيلوه
من الخجل يكون أن يفهمون نحسبهم ال ولكننا األقاويل، ونوادر اآلراء بغرائب الناس
واألسواق. املحافل يف به ويُناَدى األفواه عىل ويدور الصحف، يف يرتدد حديثًا االستعمار
العالم ممالك فتح أباه ألن أسًفا يتنهد كان الذي للفتى الخاطر هذا يخطر أين ومن

السماء. فتح يف بالتفكري يبتليه أن وأوشك يفتحه، مكانًا له يَدَْع فلم املعمور،
قوله ِمن أو فعله ِمن يُبِْد فلم قرنًا، عرشين من بأكثر اإلسكندر بعد نابليون وجاء
يفخر أن يأبى أو املقدونية، النسخة تلك من فرنسية نسخة يكون أن يكره كان أنه

القديم. صاحبه به يفخر كان بيشءٍ
أرشف اإلمرباطورية توسيع فكان نابليون، عرص بعد عٍرص يف رودوس سسل وجاء
الحرب أيام إىل قومه بني من أناس به ولحق يتمناها، أمنية أرشف بل يعمله، عمل

قال. كما يقولوا أو عمل، كما يعملوا أو أحس، كما يحسوا أن يتورعون ال العاملية
معنى عن الباحث يغفل أن — فحسب املبدأ إنكار من ال — الواقع إنكار ملن وإنه
اليوم، ودعواه باألمس، االستعمار دعوى بني الفارق عىل الداللة يف املختلف الشعور هذا

القريب. الغد ىف ودعواه

الشعور. بمقياس االستعمار عىل الحكم آيات من أخرى آية االستعمارى» و«التواضع
الفتح، برشف بينها ليستعيل األمم عىل يصول الفاتح كان الغابرة العصور ففي
إىل يتطاولون وال املفتوح، الوطن أبناء له يعفو عليٍّا مكانًا قومه وأقدار قدره ويرفع
سواء، عىل معكم إنني ألبنائه: ليقول بلًدا يفتح أن فاتٍح شأن من كان وما فيه، مساواته

والقانون. الدستور يف َع ُرشِّ وحقكم حقي وإن
العامة املبادئ تظهر أن قبل االستعماري» «التواضع ظهر االستعمار فخر بطل فلما
رعاياهم إىل يتقربون العرشين القرن أوائل من املستعمرون زال وما الدولية، السياسة يف
يَغ الصِّ من لهم طاب بما املساواة هذه عن ويعربون املواطنة، حقوق يف بمساواتهم

املحدثني. الديمقراطيني بني الشائع الُعرف ِصيَغ أو الدستورية،
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اإلنجليزية. العاصمة يف للنيابة الرتشيح حق يف يساويه أن للهندي سمح فاإلنجليزي
للجزائريني. وطن فرنسا وإن للفرنسيني، وطن الجزائر إن يقول: والفرنيس

حقوق يف مشرتكون قاطبة األمم صعاليك إن اآلسيويني: للرتك يقول والرويس
األوطان.

الواليات رعايا إن األخري: الدستور تعديل قبل الفليبني ألبناء يقول واألمريكي
املواطنة. حقوق يف سواء الوطنيني الجزر ورعايا املتحدة،

تصطنع ولكنها وألواٍن، أشكاٍل عىل االستعمار دعاوى تباِرش متفرقة دول وهذه
هذه من يغريِّ وال كان، خرب يف أصبح قد االستعماري» «الفخر ألن االستعماري؛ التواضع
اإلخالص وراء من الحقيقة فإنما مخادعني، أو مخلصني املستعمرون يكون أن الحقيقة

الحديث. العرص يف مقبول غري االستعماري بالفخر الشعور أن واملخادعة
لكل االعرتاف سبيل يف األوىل االنتقال نقطة كان أنواع إىل املستعمرات تقسيم إن

الحقوق. ببعض منها نوٍع
ميثاقها يف النص إىل الدول اضطرار فهي — األخرية ولعلها — األخرى النقطة أما

املصري». «تقرير مبدأ واحرتام االستعمار، مبدأ بطالن عىل
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وخلف املواثيق نقض منه وأَِلفوا الكذب، وكثرة الصدق قلة االستعمار من الناس تعوََّد
شهد كما االستعمار زبانية بها شهد حتى فيه الخلة بهذه األمثال وتسايرت املواعيد،
وإنها الغاية، تربِّر واسطة إنها ليقولوا اضطراًرا بها يشهدون ولكنهم ضحاياه، بها
مصلحة أنها فزعم دعواه، يف بعضهم غال وربما محمودٍة، مصلحٍة سبيل يف معيبة حيلة
يَُساق الذي القارص الطفل كمصلحة املغلوبني أمر يف وأنها للغالبني، ومصلحة للمغلوبني

إدراكه. عىل يقدر وال نفعه إىل
بها يُوَصف نفسية خليقة الكذب أن إال كذوب، األقوال اتفاق عىل واالستعمار
من وأصح والحكومات، األمم حركات أو االجتماعية الحركات بها تُوَصف وال اإلنسان،
الخلة، هذه يف كسياسته آدابه وأن األثرة، عىل يقوم مستغل االستعمار إن يقال أن ذلك
سياسة فهو سياسة من عليه تواضع وما استغالل، آداب فهو آداب من عليه تواضع فما

استغالل.

املنفعة عىل والحرص والخسة الجبن يستغل الفضيلة: يستغل كما الرذيلة يستغل إنه
الدعوة يف قيل ما جمع فلو املحبوبة، والخالئق الكريمة املبادئ يستغل كما العاجلة
وما املستعمرين، جعبة يف الكربى حصته لوقعت والحضارة والرقي والسالم الحرية إىل
دعاة بها يرتنم جميلة، إنسانية» «رسالة غري عىل األخرية العصور يف َقطُّ فرتٌة انقضت

واألفكار. األقالم أصحاب إىل والنار السيف أصحاب من االستعمار
الدعوات، ثلث يخلق إنه القائلني مع قلنا إذا األكرب بالرشف لالستعمار نتربع أننا إال

قضاياه. بها ويخدم مأربه بها ليدرك عنده؛ من اخرتاًعا رسالتها ويخرتع
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إىل الِقَدم منذ اإلنسانية الرساالت بإسناد َوَلٌع للتاريخ املاديني املفرسين بعض ويف
األرقاء، حرية عىل رأيهم يف غرية فال األموال، وأصحاب الساسة من االستغالل سمارسة
املستعمرون لها يعمل التي املآرب لوال القضايا، من أمثالها عىل وال السالم، قضية عىل وال

يساملون. َمن يساملون أو يحاربون، َمن أجلها من ويحاربون واملستغلون،
غري نياته وإن زائفة االستعمار آداب إن املاديون هؤالء قال ولو مراء، وال جاهل عدو
العاملني وتأييد إكبارها عىل الناس واصطالح وجودها بعد املبادئ يستغل وإنه خالصة،
واألضاليل، الخدع من والتحذير النيات، كشف من يريدون ما وبلغوا لصدقوا لها،
حني دخائله أخبث يف االستعمار كذب من لها أقتل بكذٍب اإلنسانية يصيبون ولكنهم
بأكاذيب كلها التقدم فضائل وينوطون التقدم، عىل قدرتها اإلنسانية عىل يجحدون

الخادعني. املكرة وأباطيل املنافقني
ترتفع وال تحسها، ال فضيلٍة إىل شعرة قيد اإلنسانية يسبق أن من أعجز فاالستعمار
بها لالحتيال ثَمَّ من فتصلح أبنائها، من األكرب للعديد املنفعة فيها تكون وال إليها، بآدابها
والدفاع الحرية علم االستعمار حمل وقد الدعوات. أو العقائد وتدليس املطامع، بلوغ عىل
أرسل وقد املستعبَدين، اء األرقِّ إلطالق ال الحرة الشعوب الستبعاد ذلك وفعل الرقيق، عن
املوانئ، وتقتحم السفن وتعرتض السواحل، وترصد البحار ترود أساطيلهم املستعمرون
ولكنهم اء، واألرقِّ النخاسني عن زعموا فيما بحثًا املستقلة؛ األقطار يف املواقع وتستبيح
أصبح أن وبعد املعاذير، إىل يحتاج منكًرا «الفتح» أصبح أن بعد إال ذلك يفعلوا لم
النية خالصَة الرشوية فتقبل الضمائر، بها ويرشو املدَِّعي ِعيها يدَّ مأثرة الرقيق تحرير
عالنية؛ أساطيله يرسل االستعمار هذا كان فقد ذلك قبل أما الخداع، عىل متواطنًة أو
أو ثمٍن بغري امُلغتََصبني اء األرقِّ من الشحنة بعد الشحنة وينقل النخاسة، حمالت ليقود

املباح. الصيد سعر غري البغي سوق يف لها سعر ال ِسلًعا األثمان، بأبخس املبيعني
واالتَِّجار النخاسة تبشيع يف األطناب إىل هذه أيامنا يف يحتاج سيايسٍّ داعيٍة من وما
قبل ما إىل كانوا الرقيق، تحرير عىل شهرتهم قامت الذين الدعاة ولكن اآلدميني، ببيع
تحريم بوجوب أتباعهم إلقناع املروءة سبب غري آَخَر سبٍب عن يبحثون سنة مائة
من تحريمها يجعل الذي املرتقى، إىل ارتفعت قد تكن لم اإلنسانية اآلداب ألن النخاسة؛
فكان للجدال، إطالًة اآلن تحتمل ال التي البيِّنَة، البشاعة سوى آَخر سبٍب لغري البديهيات
سبب إىل الوطنية الوحدة عىل الغرية سبب يضيف األكرب التحرير داعية لنكلن إبراهام
وكتب إقناعه، عىل يحرص له نصريًا يقنع أن أراد كلما اإلنسانية، الكرامة عىل الغرية
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الكفاح هذا يف األعظم هديف «إن :greley جرييل هوراس إىل التحرير إعالن من شهٍر قبل
أحافظ أن استطعت فإذا عليه، أقيض أن وال الرشق، أنقذ أن ال الوطنية الوحدة أنقذ أن
العبيد جميع بتحرير ذلك استطعت وإذا فعلت، واحًدا عبًدا أحرِّر أن دون الوحدة عىل

«… فعلت العبودية يف منهم فريق وإبقاء منهم فريق بتحرير استطعته وإذا فعلت،

التابع املستغل دور الرقيق؛ قضية يف كدوره واملخدرات السموم قضية يف االستعمار ودور
ملصادرة القارات جميع يف املؤتمرات أقامت التي الدول فإن املتبوع. املخرتع دور ال
يف تتورع لم لتهريبها، تخصصت التي القوية العصابات ومطاردة املخدرة، السموم
عىل وتشجيعهم استريادها، عىل الصينيني وإكراه السموم، هذه حماية عن املايض القرن
القرن يف اشتعلت التي — األفيون حروب أو — األفيون حرب كانت وهل تعاطيها،
إن األيام؟ هذه يف مشكلتها قامت لو الدول من دولٌة عليه تجرتئ مما عرش التاسع
فيه ترغب كانت كسب يف اليوم تزهد ألنها بعُد ومن قبُل من تختلف لم الدول سياسة
مذللة كانت السموم تجارة عن تصد التي األخالقية العقبات ألن اختلفت ولكنها باألمس،

عليه. عسرية أو له مخيفة األخري العهد يف فأصبحت قدميه، تحت ممهدة لالستعمار

من نوع لكل االستغالل من نوًعا فيها نرى التي العاملية القضايا من السالم وقضية
اخرتاع دور االستعمار دور فيها يكون الصور من صورة لها نرى وال االستعمار،

وابتكار.
تكون أن إما الحرب ألن السالم؛ ينرصون االستعمار من شبعوا الذين فاملستعمرون
يف الطامعني األقوياء من لهم مناَزَعًة أو بحقوقهم، املطالبني املغلوبني من عليهم ثورًة

القتال. من يغنمونه ال ما ْلم السِّ من يغنمون الحالتني كلتا ويف تراثهم،
قضية يستغلون — والفاشيني كالنازيني — القافلة بهم تأخرت الذين واملستعمرون
يف السالم دعوة بأن يشعرون الداخلية سياستهم يف فهم متعارضني؛ منهجني عىل السالم
غري عىل لرعاياهم ويمثلونها هذا أجل من فيحاربونها بها، يستَهان ال قوة الحديث العرص
ْهَماء، الدَّ جماهري وتلقني الصغار تربية يف الحرب فلسفة إىل يحتاجون ألنهم حقيقتها؛
يشعرون الخارجية سياستهم يف ولكنهم املجال، هذا يف السالم بفلسفة ينتفعون وال
منهجهم غري منهًجا استغاللها يف فينهجون الحديث، العرص يف ْلم السِّ إىل الدعوة بقوة
واضطرارهم بإحراجهم أعداءهم يتهموا أن جهدهم ويحاولون الداخلية، السياسة يف
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وتلقني الحرب عىل الناشئة تدريب ومنها املقاومة، وخطط القتال عدد يف مجاراتهم إىل
ملا منهم الرغم عىل السالم قضية تسبقهم لم ولو والَحِميَّة، النخوة صيحات الجماهري

السياستني. كلتا يف اخرتاعها يف مصلحة لهم كانت
أن القضايا أحق — األوىل االستعمار قضية وهي — األبيض» «الرجل وأمانة
ولكن الدعوات، هذه أمثال من دعوٍة يف االخرتاع يملكون كانوا لو املستعمرون يخرتعها
األبيض الرجل من لالستعمار ضحية األوروبية القارة يف زمانًا عاش قد األبيض الرجل
مر السُّ عىل السيادة طلب إىل التفتوا وما وقبيله، عنرصه إىل ينتمي أو يجاوره، الذي

األوروبيني. صميم من البيض عىل السيادة يف األمل من بقية ولهم والسود، فر والصُّ

بعقيدة، إيمانًا أو ملصلحٍة خدمًة منه ونتلقاها بينها تروج آدابًا لألمم يخلق ال فاالستعمار
لالستغالل صالحة تصبح أن قبل والرهبة القوة مبلغ وتبلغ اإلنسانية اآلداب تنشأ وانما
األمم أذهان يف تتقرر أن أبًدا جديرة الحقيقة وهذه … املستعمرين سياسة يف واالدعاء
ونيات املستعمرين دعوات بني تفرِّق لم إذا الخارسة هي ألنها األقوياء؛ بمطامع املبتالة
املستعمرون، ينتحلها التي اإلنسانية الدعوات إحباط يف للعالم مصلحة فال املستعمرين؛
لبني اإلنسان بني دعوات تبقى وأن وراءه، عما النفاق يتكشف أن العالم مصلحة وإنما

واستغالٍل. نفاٍق كل وراء اإلنسان
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أن بد وال للدوام، توجد ال التي التاريخ مراحل من مرحلة ألنه الزوال يف االستعمار أخذ
هذه زوال أسباب ومن مداها. غاية إىل ووصولها أسبابها زوال عند دورها بانتهاء تنتهي
األغالط من كثرٍي عىل تنطوي وأنها املجهول، عالم يف األمم تجارب من تجربة أنها األدوار
القائمني عند الحساب سوء ومن التقدير يف الخطأ من كثرٍي عىل تنطوي كما واملساوئ،

عليها. والعاملني بها
بكثرة التاريخية املراحل بني بدعة كانت — االستعمار مرحلة — املرحلة هذه أن إال
خطوات كأنها كلها أشواطها وكانت املجهول، ومفاجآت االقتحام، مزالق من فيها ما
يقف ثم الطريق، ضل قد أنه يعلم أن قبل ويتوسطه طريقه، السالك بها يبتدئ متعسفة
التسليم يستطيع وال الرجوع يستطيع ال ألنه العناد؛ عىل ويرص والعناد، الحرية بني

بالضالل.
عرص مع واحٍد وقٍت يف بدأت قد الحديث االستعمار مرحلة إن — بَحقٍّ — قيل وقد

املجهول. الطريق عن البحث عرص أو االستكشاف،
إىل ليصل الغرب إىل ذاهٍب فِمن متعددة، وطرًقا كثرية بحوثًا الواقع يف وكانت
الرشق إىل ليصل الجنوب إىل ذاهٍب وِمن األرضية، الكرة حول مجهوٍل طريٍق من الرشق
من الرشق إىل ليصل الشمال إىل ذاهٍب وِمن األفريقية، القارة حول الطواف طريق من
بينه يصل أن يريد األحمر البحر إىل ذاهٍب وِمن الروسية، األقطار خالل القطب ناحية

املاء. مجاري من مجرى أو الرب سكك من بسكٍة الروم بحر وبني
كثرية. طرق عن كثرية بحوثًا كانت

واحٍد، عٍرص يف االستكشاف بحوث مع افتتحت التي االستعمار بحوث كانت وكذلك
الحساب خطأ كان ولهذا املجهول؛ عىل املقامرة من كانت وكلها املغامرات من كانت كلها
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قبل أو الطريق منتصف يف االستعمار أصابت التي الخيبة أسباب أكرب التقدير وسوء
املستعمرين، أخطاء من أخرى أسباب الكثرية األسباب بهذه وتقرتن الطريق، منتصف

القليل. باليشء ليست وهي تكوينه، صميم يف نفسه االستعمار نقائض ومن

الجغرايف املوقع مصادفة

كانت األمم هذه أن االستعمار، ميدان إىل األمم ببعض دفعت التي العرضية األسباب فمن
— الُعْريف — االستعداد هذا غري له استعدت وما امليدان، إىل يسوقها جغرايفٍّ موقٍع يف

املصاَدَفة. طريق من جاء الذي
املستعمرات من ملكت التي االستعمار دول بني وبلجيكا وهولندا الربتغال تكون ملاذا

الكبار؟ الدول من كثري تملكه لم ما
األطليس البحر وكان األطليس، البحر شواطئ عىل تقيم كانت أنها غري لذلك سبب ال
أو الروم، بحر يف التجارة امتناع بعد والتجربة للبحث املفتوح الوحيد املاء طريق هو

املتوسط. األبيض بحر
يف والبقاء لالستمرار كاٍف غري ولكنه واملحاولة، التجربة البتداء كاٍف سبٌب وهذا
الباحثون بَحَث أجلها من التي األغراض ر وتطوُّ املجهول، انكشاف بعد وبخاصٍة امليدان،

االستعمار. تجارب يف األوىل خطواتهم وابتدءوا الطريق، عن
إىل األمم أسبق هي لعلها واحدٍة، أمٍة يف «التطورات» هذه ببعض املثل َوْلنرضب

الربتغال. أمة بها ونعني امليدان، هذا
القارة يف األخرى باألمم العالقة قليلة الصناعية، املوارد قليلة العدد، قليلة األمة فهذه
تتغلب وأن السفن، عليه ترسو الذي الطريق عىل تعثر أن األكرب همها وكان األوروبية،

املقصودة. البحار يف لها املنافسة السفن عىل
مزاحمتها؛ عن شاغٍل يف يومئٍذ كانت تزاحمها كانت التي الدول أن املصادفات ومن
اإلسبان الكشافون وكان وبلجيكا، هولندا شواطئ عىل تسيطر كانت اإلسبانية الدول ألن

املشهور. «كوملبس» آثار عىل الغربية البحار يف الهند طريق عن البحث إىل متجهني
مستعدة تكن فلم الرشقية، البحار يف الربتغال سفن تزاحم كانت التي السفن أما
لجميع صالحة تركيبها يف تكن ولم الربتغال، سفن بها استعدت التي الحديثة باألسلحة
يف الربتغالية السفن مقاومة عىل تقدر فلم البحرية، الحروب أغراض أو املالحة، أغراض

الهوجاء. املنافسة هذه
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حتى املالحة، طريق عىل بالغلب تظفر أن امليدان إىل السابقة الدولة هذه كادت وما
فإنها الطريق؛ هذا من امُلنتَظَرة الغنائم الجتناء يكفي ال وحده التجارة نقل أن لها َ تبنيَّ
الصناعة أدوات لديها توافرت التي الدول تنافس أن تستطع ولم صناعية، دولة تكن لم
أن الصناعة دول أوشكت الظهور، يف يومئٍذ الكربى الصناعة هذه أخذت وقد الكربى،

والصناعات. املعامل عىل استولت كما األسواق، عىل تستويل

املنتظرة نقصاملوارد

سلمت هل الربتغال؟ فيه انهزمت الذي الرصاع هذا يف شأنها ما الكربى الصناعية والدول
االستعمار خطوات بني األغراض اختالف ومن الحساب، سوء ومن التقدير، أخطاء من

الطريق؟ منتصف إىل التقدم بعد وخطوات بداءتها، يف
كال!

للدول بد فال واحدٍة؛ يٍد يف والتجارة الصناعة اجتماع من هنا جاءت املشكلة إن
تحتكرها أسواٍق من لها بد وال الخامات، عىل للحصول تحتكرها موارد من املستعمرة
ومن الطريق، حراسة من وذاك هذا مع لها بد وال مزاَحَمٍة، بغري مصنوعاتها لترصيف

املصنوعات. لترصيف امُلحتََكرة واملوارد الخامات لجلب املحتكرة املوارد حراسة

إىل العاملي السباق طليعة يف كانت ألنها التقديم؛ استحقت واحد َمثَل هي إنما والربتغال
لحقت أو معها، خرجت التي الكثرية الدول بني باملفاجأة تنفرد لم ولكنها االستعمار،
حسابها أخلف بما حنٍي بعد فوجئت قد جميًعا الدول هذه كانت إذ السباق؛ هذا يف بها
الذي األول، الغرض أن علمن حتى معدودات أعواٌم عليهن تمِض ولم األمور، من أمٍر يف
والنجاح الثبات لهن يكفل وال املهمة، هذه يف طويًال زمنًا يغني ال عنه للبحث خرجن
الِقبَلة هو عليها العثور أن األمر بادئ يف لهن خطر التي املجهولة، الطرق انكشاف بعد

املطاف. وخاتمة املقصودة
الغرب، من الهند طريق إىل تنتهي أن االستكشاف حمالت من األكرب الغرض كان
وصفوه كما — الصالح الرجاء أو — املأمول الرجاء وكان األفريقية، القارة حوله من أو
َوْسقها لتفرغ أماٍن؛ يف السفن عليها ترسو التي املوانئ عىل الون الرحَّ يعثر أن يومئٍذ
األبيض البحر طريق من امتناعها بعد وذخائره، الرشق خريات من جديٍد بَوْسٍق وتعود

إليه. وما املتوسط
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أن أوًال ظهر املنشود، للتبادل الصالحة املوانئ ُووِجَدت الغرض هذا ق تحقَّ فلما
الني الرحَّ بني التنافس أن ظهر ثم الرشقيني، بني فيها مرغوب غري أوروبا بضائع
من صعودها عن يقل ال صعوًدا الرشقية السلع بأثمان يصعد أن يوشك املستشكفني
النزول أن ذلك بعد وظهر إليه، وما املتوسط األبيض البحر طريق يف عليها الحجر جرَّاء
داخل عىل سيطرٍة من معه بد ال بل الرشاء، تحقيق أو البيع لتحقيق يكفي ال املوانئ يف
البالد، أبناء الرشقيني جانب من املقاومة وقمع املزاحمني، وصد االحتكار لضمان البالد

واالستكشاف. التجارة يف املنافسني الغربيني جانب ومن
لم جديدة مشكلة ظهرت األوروبية القارة يف الكربى الصناعة معامل تقدمت وملا
املصنوعة البضائع وترصيف الخامات، عىل الحصول مشكلة وهي الحساب، يف تكن
هذه وتفاقمت واملبتدعني، املخرتعني ومناظرة املنافسني مساومة من محميٍة أسواٍق يف
املصنوعات كانت وقد الرشقيون، فيها يرغب مصنوعات للغرب أصبحت أن بعد املشكلة
مصنوعات ألن الحديثة؛ الصناعية واآلالت املعامل تقدُّم قبل بينهم فيها مزهوًدا األوروبية
ومتانتها دقتها مع وكانت األوروبيني، عند مثيالتها من وأمتن أدق كانت الرشق يف األيدي
املأنوسة أشكالها عىل تعودوها كما الرشقيني، أذواق يف األقل عىل ومخربًا منظًرا أجمل

السنني. مئات منذ
وهي الناحية، هذه من استثناء بال املستعمرات من مستعمرٍة كل يف الحساب واختل
يتم أن َقطُّ يتفق فلم املصنوعة، البضائع وترصيف الخامات طلب بني الجمع ناحية
ما وكثريًا املصنوعات، فيها وتُبَاع الخامات، منها تؤخذ واحدٍة مستعمرٍة يف بينها الجمع
من والسياسات املطامع اصطدمت ما وكثريًا األسواق، توجد ال حيث املصنوعات ُوِجدت
ذلك يف حتى — منها َ وتبنيَّ املستعمرة، الدول بني مرٍة غري الحرب وقعت حتى ذلك أجل
الغنائم تقسيم عىل االتفاق من بد ال وأنه جدواه، من أكرب االستعمار خسارة أن — العهد

الوجوه. جميع عىل املتنازعني من ألحٍد غنمية فال وإال الوجوه، من وجٍه عىل
منًعا ضعفها عىل ملكته ما تستبقي أن الصغرية الدول ضمنت الشوط هذا ويف
عىل — استطاعوا ما جهد — جميًعا وتراضوا فيه، الطامعة القوية الدول بني عليه للنزاع
باملنافسات اكتفاءً امليدان، هذا يف الدولية املنازعات واجتناب لصاحبه، نصيٍب كل ترك

السالح. تجريد أو الصدام إىل تنتهي ال التي السياسة بمناورات أو التجارية،

96



االستعمار نهاية

االحتكار

غفلة يف مختلًسا أو مغتصبًا احتكاًرا كان أن بعد الجميع بموافقة االحتكار َ وتيرسَّ
وخاماتها وأسعارها بأسواقها له فهي الجهات من جهٍة عىل استوىل فَمن اآلخرين،
منذ االحتكار كان وقد يشاء، كما يضع ما منها ويضع يرفع ما منها يرفع وبضائعها،
الوقت يف كان ولكنه عليه، استوىل فيما املستعمرين من لكلٍّ عنها محيد ال رضورة البداءة
واحٍد، قرٍن بعد عليه قضت حتى االستعمار أحشاء يف كمنت التي الداء جرثومة نفسه
أن به أريد الذي الباب ذلك عرش، التاسع القرن أواخر يف املفتوح الباب إىل به وانتهت
يزالون وال تباًعا، منه يخرجون الذي الباب به فإذا جميًعا، املستعمرون ليدخله يُفتَح

يخرجون!

بمحاولة — كلها — يشء أشبه املجهول التجارة طريق عن الكشف حركة كانت لقد
فكانت عليها، املنافسني ويذود ليحتكرها املجهول؛ الصناعة رس عن يكشف أن التاجر
الدولة باسم وتسجيلها عليها، العلم رفع إىل تبادر األرض من بقعٍة إىل تصل سفينة كل
الرحالت أصحاب من عليها الطارئني وجود يف مغلقة حوزة كأنها الكنيسة، وباسم
ألنهما االحتكار؛ عىل األمر مبدأ من تتفقا أن وإسبانيا الربتغال واستطاعت املتتابعة،
الطواف إىل الربتغال كشوف فاتجهت بينهما، تناُزع ال طريقني االستكشاف يف سلكتا
كلتا وكانت األرضية، الكرة حول الطواف إىل إسبانيا كشوف واتجهت أفريقيا، حول
ذرائع وسد بينها التوفيق عىل الكنيسة فحرصت البابوية، الكنيسة أتباع من الدولتني
واملاء، األرض مجاهل يف الكشفية الرحالت أثر عىل بينها تشجر أن أوشكت التي النزاع
فصدر الدولتني، من لدولٍة تركها عىل املتفق الجهات يف أشدها االحتكار قسوة وبلغت
يلقاها سفينٍة كل بإغراق عرش الخامس القرن منتصف يف الربتغايل الثاني حنا امللك أمر
الدولة استولت ومتى سؤال، بغري عليها االستيالء أو غانا، سواحل عىل الدولة عمال
وحوش للقروش فريسًة والنواتية الربانية من فيها َمن إلقاء وجب غريبة سفينة عىل
ال التي الغرب، دول االستعمار ميدان يف اشرتكت وملا املياه، تلك يف املشهورة البحر
الذي مسلكها االحتكار يف سلكت — وهولندا كإنجلرتا — البابوية للكنيسة بالطاعة تدين
االستعمارية، املعامالت لتنظيم قوانني عدة إنجلرتا فأصدرت فيها، الحكم نظام يوافق
قانون واسم ،(١٦٦٠ (سنة املالحة قانون باسم اشتهرت التي الثالثة القوانني أشهرها
بقانون وحرمت ،(١٦٧٣ (سنة الزراعة رسم قانون واسم ،(١٦٦٦ (سنة التصدير
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اإلنجليزية، السفن غري عىل منها تخرج أو بالدها تدخل التي البضائع حمل املالحة
حالة يف الدولة تستصفيه ماليٍّا ضمانًا الدولة خزانة يف تودع أن سفينة كل عىل وفرضت
مشحونة املستعمرات إىل املرسلة البضائع تكون أن التصدير بقانون وأوجبت املخالفة،
جميع عىل مقرَّرة رضيبًة الزراعية الرسوم بقانون وفرضت اإلنجليزية، املوانئ أحد من
جميع بإحصاء ذلك ألجل وأمرت أخرى، إىل مستعمرٍة من تُنَقل التي واملحاصيل الغالل
والبقايا الصادرات ومقادير منتجاتها وَحْرص واملحاصيل، ت الغالَّ تلك تنتج التي املزارع
اإلنجليزية، الدولة رعايا من كثريين أناًسا تسخط القيود هذه كانت وقد منها. املتخلفة
أيقنوا السفن أصحاب ألن األجنبية؛ الدول أبناء من يعاملونها الذين الغرباء تسخط كما
األسعار فرفعوا غريها، دون سفنهم عىل البضائع حمل إىل والزرَّاع التجار اضطرار من
االختيار حرية وبني بينهم وحال الزرَّاع، قيََّد املزارع إحصاء وألن األجور، بتقدير وغالوا
غري يف الربح ُفَرَص وأَضاَع العاجلة، الظروف حسب عىل واملساحات األصناف تقدير يف

اإلنجليزية. األسواق
يف ألنفسهم والزراعة التجارة احتكار يف اإلنجليز مسلك الهولنديون وسلك
بقي وما منعه، تحقيق يف وشددوا منعوه بالقوانني منعه استطاعوا فما مستعمراتهم،
القضائية واملحاكمات اإلدارية باإلجراءات ضيَّقوه الحرة للتجارة منفٍس من ذلك بعد
الدول رعايا فيها اتُِّهَم محاكمات ومنها األحوال، جميع يف املتهمني بإدانة تنتهي التي
الحكم فيها وصدر الحكومة، نظام قلب عىل الوطنيني البالد أبناء مع بالتواطؤ األجنبية

عليهم. الصادرة األحكام يف جاء كما بجريمتهم، املعرتفني املتهمني عىل باملوت
عليها، أيديهم وضعوا األرض من بقعٍة كل يف االحتكار بخطة املستعمرون وتشبََّث
عليها، املصطلح االستعمار صور من صورٍة يف بدولتهم إلحاقها عىل يقدروا لم ولو
من شكٍل عىل االحتكار فرض عىل االحتيال أمثلة من َمثَل السودان حكم يف وأسلوبهم
قد فاإلنجليز تحقيقه؛ عىل القادرة السلطة وملكوا فرضه من تمكَّنُوا حيثما األشكال،
حفاًظا ال الدول مساومة من فراًرا ذلك وأعلنوا املرصية، الحكومة باسم السودان دخلوا
عىل املساومة أبواب تفتح غنيمة باسمهم السودان فتح كان إذ املرصية؛ الحقوق عىل
يف الغنيمة لهذه مساويٍة بغنيمٍة تطالبهم أن لهم املناقشة للدول وتتيح الغنائم، تبادل
ملحظوٍر تعرَُّضوا مرص باسم السودان فتحوا ملَّا ولكنهم السياسية، «املقايضات» ُعرف
كانت التي البالد جميع يف مرعية عامة كانت التي األجنبية االمتيازات محظور وهو آَخر،
غلَّت السودان يف األجنبية االمتيازات تطبيق قبلوا ومتى العثمانية، للسيادة يومئٍذ تدين
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بحكم لإلنجليز يجوز ما كل جميًعا لألجانب وجاز االحتكار، عن أيديهم االمتيازات هذه
مرضوبة ظلت التي الُعْرفية األحكام بحيلة املحظور هذا من فخرجوا الدولية؛ املعاهدات
الُعْرفية األحكام هذه بحجة لهم وتأتَّى فيه، اإلنجليز أيام من يوٍم آِخر إىل السودان عىل
ألنهم الدائمة؛ أو املوقوتة اإلجراءات من شاءوا ما ويقرروا النُُّظم، من شاءوا ما يُبِطلوا أن

األحوال. جميع يف يُبَاح ال ما فيها يُبَاح استثناء حالة يف
نؤكد أن وينبغي يفرتقان. ال صنوان واالستعمار االحتكار إن يَُقال: الجملة وعىل
الدعوى حقيقة عن «أوًال» القناع تكشف ألنها املقام؛ هذا يف التوكيد كل الحقيقة هذه
إىل ذهبوا فإنهم الرشقية، البالد يف األبيض الرجل أمانة باسم املستعمرون روَّجها التي
يف األبيض الرجل ِظلَّ منهم األبيض الرجل يطيق ال متقاطعني متنازعني الرشقية البالد

االحتكار. حصص من حصٍة يف له رشيًكا يكن لم ما جواره،
نهاية لنا تفرسِّ التي الحقيقة هي ألنها «ثانيًا»؛ الحقيقة هذه توكيد وينبغي
االستعمار انقىضفيه مكاٍن يف انقىضاالحتكار فكلما العرشين. القرن أوائل يف االستعمار
النت كلما وإنه االحتكار، بقوة تَُقاس االستعمار قوة إن نقول أن لنا ويجوز أثره، عىل
فال ذلك، بمقدار االستعمار قبضة النت األرض بقاع من بقعٍة يف االحتكار قبضة
وغريها املستعمرة الحكومة وتتساوى النفوذ، ويتساوى الفرص، تتساوى حيث استعمار

األوطان. من بوطٍن عالقتها يف األجنبية الحكومات من

املفتوح الباب

الصارم االحتكار عىل التفاهم بعد املفتوح الباب سياسة قبلت الدول من اختيار غري وعىل
ُسنَّة عىل نفوذها مناطق من العتباره عليه ساومت أو األرض، من ملكته فيما منها كل
هذه ألن االحتكار؛ يف التشدد بعد املفتوح الباب سياسة قبلت وإنما والتقسيم، املبادلة
التجارة وتعطِّل نذرها تتواىل التي والحروب والقالقل األزمات من بديًال كانت السياسة
«املحيط يف وظهرت واألرباح، الثمرات نقص يف أرضارها تنحرص وال جميًعا، والصناعة
طرق عن والبحث واالستصالح الكشف أيام يف حساب لها يكن لم كثريٌة أمٌم الدويل»
إنجلرتا جانب إىل املتحدة والواليات وإيطاليا وأملانيا روسيا فظهرت واألسواق، التجارة
وصمدت االستعمار تركة ورثت التي وصغارها الدول كبار من وبلجيكا، وهولندا وفرنسا
يتجاهله الذي باملكان الشأن هوان من الحديثة الدول هذه وليست املضمار، يف األمر آِخر

تجاهلوه. إذا العاقبة يحمدون أو املستعمرون
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املفتوح الباب نظام قبيل من نظاٍم عىل التفاهم برضورة املستعمرون شعر وقد
وإنجلرتا فرنسا فاتفقت العاملية، السياسة يف واسٍع نطاٍق عىل النظام هذا تطبيق قبل
نيجرييا يف non-discrimination التمييز» «عدم بنظام سموه نظاٍم عىل ١٨٩٨ سنة
مستعمرة يف املتساوية الُفَرص بلجيكا وأعلنت العاج، وساحل الذهب وساحل وداهومي
التشهري حمالت وتدفع الوالية، نفقات بعض الجمركية املكوس من لتجمع الكونغو؛
سنة الجزيرة مؤتمر وانعقد األفريقية، املستعمرات يف البلجيكي االستعمار بمظالم
مناطق تقسيم عىل التفاهم مع األقىص، املغرب يف املفتوح الباب نظام لتقرير ١٩٠٦
يت ُسمِّ التي الدول معاهدات األقىص الرشق يف وتعددت واإلسبان، الفرنسيني بني النفوذ
إنجلرتا فيها اشرتكت املفتوح، الباب نظام عىل القائمة املعاهدات أو الدولية، باملعاهدات
وأصبح الصغرية، أو الكبرية الدول من وغريها املتحدة، والواليات وروسيا وأملانيا وفرنسا
إحدى الصني تمنحه امتياٍز كل أن الصني مع تُعَقد معاهدٍة كل يف املألوفة النصوص من
النص تعميم إىل حاجٍة بغري الدول لجميع ا عامٍّ امتياًزا يُعتَرب — بعُد فيما — الدول
الباب نظام فجعل األوىل، العاملية الحرب بعد األمم عصبة ميثاق جاء ثم جديٍد. باتفاٍق
واتقاء السالم لحفظ املقررة املبادئ من ومبدأ العاملية، السياسة أركان من ركنًا املفتوح
املستعمرات عىل الوصاية مسألة أن امليثاق من والعرشون الثانية املادة وقررت الحروب،
من دائمٍة لجنٍة إىل فيها األمر ويرجع األمم، عصبة فيها تنظر دوليًة مسألًة املحكومة
بموجب — وتقرر االنتداب، أو الوصاية ذوات الدول أعمال عىل تُِرشف العصبة لجان
اإلنسانية الحقوق أصول من أصٌل األجناس جميع من الشعوب حرية أن — امليثاق
وال االستقالل حق يُبِطل ال درجاٍت عىل االستقالل تقرير وأن القريب، بموعده مرهون
سن عىل االختالف قبيل من يكون أن إال فيه، اختالف ال به اعرتاٌف هو بل دعواه، يُسِقط

القارصين. بعض معاملة يف الوصاية
التي الدول إخالص من املبادئ هذه نصيب عن يبحث أن هنا املؤرخ عمل وليس
الفردية املعامالت يف املبدأ تقرير فإن األوىل؛ اللحظة منذ إعالنها يف نيتها سوء أو تعلنها،
عن فضًال الواقعية، العملية الوجهة من بها يُستَهان ال خطوة الدولية املعامالت أو
املبادئ أمر يف سيئٍة دخلٍة عىل جميًعا الناس يكون وقد األدبية، أو النظرية الوجهة
إلخفائه ويحتالون يعملونه، بما ينقضونها بل غريها، ون ويرسُّ يعلنونها التي األخالقية
تقرير إن نقول أن نستطيع ال ذلك مع ولكننا متحرجني، وال مكرتثني غري به يجهرون أو
َمن وإعفاء بإباحتها الجهر أو عنها والسكوت سواء واملنكرات الجرائم يف التحريم مبادئ

100



االستعمار نهاية

بها يقرتن التي الهامة املبادئ هذه من واحد املفتوح» «الباب ومبدأ العقوبة، من يقرتفها
الحرب بعد وتوكيده تقريره إىل األمم ومسارعة االستعمار، نهاية تاريخ — شك وال —
النية لحسن وال للنفاق وال للمغالطة، فيها محل ال كثرية حقائق عىل يدل األوىل العاملية
اإلنسان، بني شعور يف املتمثلة الوقائع من عليه تدل بما العربة ألن التنفيذ؛ يف سوئها أو

امليثاق. يف املفتوح الباب مبدأ تقرََّر أَْجلها ومن
من خرج العاَلم أن األمم عصبة ميثاق يف املبدأ إثبات عليها يدل التي والوقائع
حروب من لها أمان ال األمم وأن السالم، عىل االحتكار خطر عن عليه متَفٍق بأثٍر الحرب
الشعور هذا يكون وال محدود، وغري مستنكٍر غري ته عالَّ عىل االحتكار بقي إذا أخرى
جديد عمل محالة ال يتبعها االستعمار، تاريخ يف جديدٍة مرحلٍة عىل دليًال إال العاملي

املحكومني. وحقوق الحاكمني خطط يف األثر ظاهر

ورضباتها الهجرة رضائب

اضطروا املستعمرين ألن يده؛ من االستعمار أصاب سهم إنه املفتوح: الباب عن قيل ومما
من بأكثر يده من أُِصيَب قد االستعمار ولكن املستعمرين، ملطالب إجابًة الباب فتح إىل
االستعمار مصاب من إصماءً وأشد مرمى أقرب هو ما السهام هذه ومن واحٍد، سهٍم
هذه بعض كانت إذ والحكومات؛ الدول شتى من املتفرقني رشكائه بني التنافس بسهم
أو الذهب، عن بحثًا النائية األطراف إىل املهاجرين وروادها أبنائها بأيدي تَُصاب الدول
رضبة األوىل خطواته يف االستعمار تاريخ يسجل ولم للمقام، الصالحة األرض عن بحثًا
بالد يف واإلسبانية الربيطانية املستعمرات من جاءته التي كالرضبة صميمه، يف أصابته
الشمالية، أمريكا يف الربيطاني االستعمار عىل قضت التي الثورة فإن الجديد، العالم
والجرمان، الهولنديني من لهم مواطنون يعاونهم اإلنجليز من أناًسا قوامها كان إنما
انتهت التي الجنوب ثورات كانت وكذلك األوروبيني، من الشمال إىل املهاجرين وسائر
فقد عليها، السيادة صاحبة إسبانيا عن الجنوبية القارة يف املختلفة الحكومات باستقالل
االستعمار كان ولو املولدين، وأبنائهم والربتغاليني اإلسبان املهاجرين من قوامها كان
الهجرة تاريخ من جيلني انقضاء قبل بأيديهم أبناؤه عليه قىض ملا للدوام قابًال نظاًما
املشرتكون كان ولو املنفعة، يف املشاركة االستعمار يأبى وهكذا املستعمرة. البالد إىل
أوطانهم يف املقيمون املستعمرون اختلف فلما واحدٍة، أمٍة من أو واحٍد جنٍس من فيها
البعيد فذهب الفريقني أحد يذهب أن وجب النائية، األقطار إىل املهاجرون واملستعمرون

101



استعمار وال شيوعية ال

يعيش االستعمار، قوام االحتكار أن أخرى مرة وثبت منها، القريب وبقي الغنيمة، من
جواٍر. كل يف بموته ويموت االحتكار، عاش ما االستعمار

منبته يف به أصيب الذي النافذ سهمه االستعمار مقتل إىل املرمى هذا من وأقرب
مقامهم عن منفصلون قوٌم األمريكيتني القارتني إىل فاملهاجرون وأوليائه؛ ذويه وبني
العتيق، الوطن من بديًال جديًدا وطنًا لهم جعلوه بعيٍد مقاٍم يف عنه منقطعون األول،
ظهرانيهم بني لهم باملعارضني منوا — الزمان من واحٍد قرٍن بعد — املستعمرين ولكن
بعد حينًا له الخضوع يف أو الحكم، والية يف لهم مشاركني دارهم، ُعْقر يف معهم مقيمني
حصلت ثم النيابية، الحقوق من محرومة كانت التي الطوائف جميع بهؤالء ونعني حنٍي،

العرشين. القرن أواسط إىل عرش الثاني القرن أواسط من فشيئًا شيئًا عليها
املحتكرين أيدي بني محصورة الكشفية الرحالت عرص يف الحكومات أزمة كانت
البقاع تلك من تأتي التي والثمرات للغالت املحتكرين بعض ومعهم والضياع، للبقاع
الصناعة حركة آثارها عىل ونشأت العاملية التجارة حركة نشأت ثم الضياع، تلك من أو
من َقطُّ يحسبوا لم أناٌس الحاكمني ُزمرة يف ودخل الحكومة دائرة فاتسعت الكربى،
مسموٍع صوٍت وبغري مشورٍة، بغري األمر لوالة الخاضعني املحكومني عداد يف إال قبُل
عدد الزمن مع تكاثر فلما واالعرتاض. املوافقة حالتي أو والسخط، الرىض حالتي يف
— أخرى بعبارٍة — أصيب أو القديم، مقتله من االستعمار أصيب الحكم يف املشرتكني

حنٍي. كل يف يَُصاب كما االحتكار جانب من
رين امُلسخَّ الها وعمَّ املعامل أصحاب معها وأنشأت نشأت قد الكربى الصناعة أن ذلك
من حصتهم طلب يف األمر مبدأ يف سواء الها وعمَّ املعامل أصحاب وكان خدمتها، يف
نقًصا ال العمَّ حصة يف زيادة كل فأصبحت وهؤالء، هؤالء افرتق ثم الحكومية، السلطة
املطالبني حصص الزدياد االحتكار عىل األمر وانترش واألعمال، املعامل أصحاب حصة يف
بقي كما املطالبني، هؤالء إرضاء عىل قادر وهو بالده يف زمنًا بقي ولكنه فيه، باملشاركة

كارهون. أصابوه بما قانعون أو باليسري، راضون وهم زمنًا املطالبون هؤالء
بالدهم، يف األموال أصحاب إىل بالنسبة ال عمَّ إنجلرتا يف العمال إن يقول «إنجلز» كان
الربيطانية؛ الدولة تملكها التي املستعمرات شعوب إىل بالنسبة «برجوازيون» ولكنهم
أبناء من القليلة باألجور العاملة األيدي حساب عىل العالية باألجور يظفرون ألنهم

املحكومة. الشعوب
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صمد التي االستعمارية السياسة إىل نظرنا إذا جملته، يف «إنجلز» كالم صح وربما
الوزارة، دستور إىل ووصولهم االنتخاب، حقوق عىل حصولهم بعد اإلنجليز العمال عليها
القاتل بالجرح االستعمار أصاب قد االنتخاب حقوق يف الكثريين اشرتاك أن الواقع ولكن
ولكن األوىل، العاملية الحرب بعد ما إىل السلم أيام يف عليه والصرب إخفاءه، استطاع الذي
االستعمار هذا يحتمل فلم سالم؛ يف جرحه يطوي الذي الجريح غري يحارب الذي الجريح
بالبقية واملجازفة النفس، بشق إال األوىل العاملية الحرب يف العنيف املجهود وطأة الجريح
ال الذي مبلغه الجهد بلغ التالية العاملية الحرب أعقبتها فلما الضئيل، الرمق من الباقية
منزوف جريٍح استعماٍر عن الحرب عقابيل وانكشفت والتسويف، املغالطة فيه تُجِدي

الجراح.
بجميع وينفردون يحتكرونها كانوا يوَم االستعمار غنائم عىل املحتكرون حافظ وقد
ثم عنها، املدافعة عناء تساوي مرموقة بقية منها بقيت يوَم عليها حافظوا ثم مواردها،
أواخر يف االستعمار شهوة ألن الزمن؛ من حقبًة غنائمه نفاذ بعد االستعمار عىل حافظوا
املأثورة التقاليد مع ذهابًا الفخرية الوجاهة إىل النافعة الوجاهة من استحالت قد عهده
به لصقت أن بعد استعمارهم عىل يحافظوا أن يستطيعوا لم ولكنهم املوروثة، والسمعة
عوض وال طائٍل بال الفخرية الوجاهة حتى منه وزالت النفاق، ووصمة الحروب شبهة

أمان. وال

دينية أسباب

العقبات عىل الكالم صدد يف تُهَمل ال الدينية، باألسباب ى تُسمَّ أن يصح أسباب وهناك
أو سريه تعويق يف األثر بعض لها وكان األوىل، خطواته يف االستعمار واجهت التي
أوروبا سياسة ارتباط يف الدينية األسباب هذه وتتلخص ضحاياه، عىل قبضته إضعاف
الخصومة بأزمات اشتباًكا وأشدها عصورها، أحرج من عٍرص يف الكنيسة بسياسة الغربية
مجراها، غري يف تجري كانت التي العرصية التيارات وجه يف الثبات ومحاولة واملقاومة،
السياسية، والهيئات الدينية الهيئات بني االنشقاق أن األسباب هذه قوة عن لإلبانة ويكفي
يف االجتماعية واملصالح الفكر تيارات فيه تضاربت الذي النهضة عرص ذاك فوق وكان

اتجاه. كل
كل بالكنيسة سياستها ارتبطت التي الدول من والربتغال إسبانيا كانت وقد
الثورة دعاة فيها يتغلب التي األحوال غري كثرية أحوال يف فرنسا وتليهما االرتباط،
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ويف الغربية، أوروبا يف الحكومات سياسة عىل غالبة الدينية الصبغة وكانت واالنفصال،
بينها املتوالية بالحروب طويًال زمنًا الشتباكها الخصوص؛ عىل األندلس جزيرة شبه
حول الكشف رحالت بعد االشتباك هذا واستمرار األقىص، واملغرب األندلس مسلِمي وبني
رشًقا القارة حول بالعرب يصطدمون افون والكشَّ الون الرحَّ كان حيث األفريقية، القارة
عما جاما» دي «فاسكو سأله هنديٍّا أمريًا أن َم تقدَّ وقد الرشقية، الهند سواحل إىل وغربًا
يسجلون كانوا الني الرحَّ أن َم وتقدَّ ومسحيني». «أبازير فقال: الرشق، إىل برحلته ينشده
الدين. إىل باسمها الدعوة وحق الفتح، حق لتخويلهم الكنيسة سجالت يف الكشف حقوق
عىل يحرمون كانوا القساوسة أن الفرنسيون ارتادها التي األمريكية األقطار يف وحدث
املراجع من إذن بغري دخلوها إذا منها ويخرجونهم األقطار، تلك دخول الكنيسة مخالفي
هذا إىل يعود الجديد العاَلم يف الفرنيس االستعمار فَشَل أن املؤرخني بعض ويرى الدينية،
واألمزجة املستقلة اآلراء ذوي من نخبًة والتوطني التعمري ميدان من أبعد الذي الخطر،

التجديد. إىل التطلُّع نزعُة أصحابها بني تشتد التي القوية
إسبانيا أن املؤرخني بني عليه املتفق فاألمر املؤرخني، هؤالء صواب من يكن ومهما
هي وهذه االستعمار، تجارب يف نجاًحا الدول أقل كانت — فرنسا وتليهما — والربتغال
باألعباء، وأثقلها أوقاتها أحرج يف روما بسياسة مرتبطة وهي تجاربها بدأت التي الدول

املجهول. الغد ومغامرات األمس مخالفات بني

الوطنية النهضات

حيث من أو وضحاياه، فرائسه من جاءه إنما االستعمار به ابتُِيلَ الذي األخري واملصاب
حساب يف الرتتيب عىل تجري الدنيا هذه حوادث كانت لو األول، املصاب يحتسب كان

واملتوقعني. املرتقبني
مرماه وبُْعد خطره يف وال قوته، يف أخريًا يكن لم الزمن يف تأخريه عىل املصاب وهذا
جميع يضارع أن خليق وضحاياه فرائسه جانب من االستعمار رفض ألن أثره؛ وسعة

والتمكني. باملساعدة وتحيطه تجاريه أو تحتمله التي الخارجية، القوى
أو قبول بعد رفضوه ألنهم به؛ املصابني جانب من االستعمار مقاومة تتأخر ولم
إىل وال تعليم إىل تحتاج ال النفوس يف طبيعة األجنبي الحكم كراهة فإن والء، بعد أنكروه
بهواٍن البغيض االحساس هذا مع أحس إال يحكمه أجنبيٍّا أن يحس إنساٍن من وما تنبيه،
عليه. الدخيل للحاكم قياده يسلس فال واملقاومة، الغضب إىل تستثريه ونخوة نفسه، يف
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يُخِضعهم ولم أمره، مبدأ يف وحده بالخوف وضحاياه فرائسه يغلب لم االستعمار أن إال
غرٍة حني عىل بها فوجئوا التي األوىل، الصدمة بعد غريها دون واألساطيل الجيوش بقوة
حدث وما وانتصاره، قوته ومواطن وهزيمتهم، ضعفهم بَمواِطن منهم علٍم غري عىل أو
القوة بمحض لسلطانه قوًما أخضع منتًرصا قويٍّا أن الشعوب بني الرصاع تاريخ يف َقطُّ
يروِّعهم أن له خضوعهم ويطيل يُخِضعهم وإنما سواها، دون السالح رهبة أو املادية،
يديه، بني بأنفسهم ثقتهم ويزعزع ورجحانه، بامتيازه ثقة يمألهم اإلعجاب من بيشءٍ
مقاومته يف الحق أنفسهم عىل وينكرون ِعيه، يدَّ الذي بالحث له يعرتفون بذلك وكأنهم
تقدر فال النفساني، الشلل بمثل الضحية يصيب الذي األكرب السالح هو وهذا وتحديه،

اإلعجاب. ذلك غشية من تفيق حتى الحراك عىل
هؤالء فإن األوىل؛ االستعمار صدمة بعد وضحاياهم املستعمرين بني حدث وهكذا
والنظام، العلم يف عليهم املستعمرين برجحان مخيٌف شعوٌر نفوسهم من تمكََّن الضحايا
أن إليهم ُخيَِّل حتى األخطاء، وتدارك العقبات وتذليل األمور ترصيف عىل والقدرة

املحال. من رضٌب عليهم التمرد وأن الزب، رضبة لهم الخضوع
أخذت حتى طويًال تلبث لم ولكنها األوىل، الصدمة بعد فيها حيلة ال غاشية وكانت
القوة َمواِطن للمغلوبني تكشفت كلما الحقيقة عن وتنكشف وهناك، هنا من تنقشع
العاقبة وأن املغلوبني، مع الزمن أن قليل بعد ووضح الغالبني، يف الضعف وَمواِطن فيهم
عىل جاءت أنها االستعمار ضحايا نفوس من الثقة هذه تمكني يف وزاد حني، بعد لهم
فكانت نجاٍح، بعد ونجاًحا محاولٍة، بعد ومحاولًة درٍس، بعد ودرًسا فرتٍة، بعد فرتًة مهٍل
أن قبل مكانها إىل منه طبقة تعجل وال طبقٍة، بعد طبقًة أساسه عىل يرتفع الذي كالبناء

جذورها. وتدعم تسندها طبقٍة دونه تستقر
للقدوة مثاًال فكانت باالستقالل، ظفرت وطنية حركات نفسها أوروبا يف كانت

الرشقيني. من الحرية طالب قلوب يف لألمل ومبعاثًا
دول أكرب من دولٍة عىل الرشقية اليابان دولة االستعمار سطوة إبَّان يف وانترصت
هي وتلك الخصوص، عىل باالستعمار املصابني الرشقيني بني اسًما وأضخمها الغرب
الرشق، يف مستقلٍة دولٍة كل عىل والطغيان العتوَّ تمثِّل كانت التي القيرصية الروس دولة

اليابان. إىل الصني إىل إيران إىل تركيا من
منها خرجت األرباب بيت يف املعركة كأنها فكانت األوىل، العاملية الحرب ونشبت
من النجدة تطلب خاللها يف األصنام هذه وجاءت حطاٍم، فوق حطاًما املرهوبة األصنام
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معالم وضيَّعت بالنجدة فظفرت عبادتها، شعائر من الباقية البقية عىل وتقيض عبادها،
من الرشوط ويتلقون املنهزمني، عىل الرشوط يُْملُون منها املنترصون وخرج الربوبية،
لهم كالوا بما وفاءً بحصتهم، لهم املطالبني وانتصارهم بالئهم يف لهم املشاركني رعاياهم

عهوٍد. من أبرموه وما وعوٍد من الحرب أيام
وعودهم إنجاز يف يراوغوا أن لهم تُِتيح حالٍة يف األوىل الحرب بعد املستعمرون وظل
الحرب كانت أن إىل والتزييف، التمويه من كثرٍي يف بها الوفاء لوا يعجِّ أو وعهودهم،
فال مداه؛ غاية واملدين الغريم بني امِلطال فبلغ األوىل، جراح تندمل وملَّا الثانية العاملية

إفالس. أو سداد اثنتني: إحدى من مناص
دراية إىل التعلم دراية ويضيفون ويتقدمون يتيقظون االستعمار وضحايا كله هذا
األقوياء بالد يف األحوال حقائق عىل واالطالع األمم، ومعاملة الحوادث، مراس من الخربة
عىل قدرتهم مبلغ عرفوا أنهم اآلونة هذه يف تعلموه ما وأنفع السواء، عىل والضعفاء
ما إىل اطمئناٍن عىل تََدعه وال القوي بها يستخف ال قدرة أنها وعرفوا واملطالبة، املقاومة
بل الحرمان، كل والسلب الغنيمة تحرمه ال ولعلها وأسالبه، االستعمار غنائم من يديه يف
من أكرب خسارته جعلت إذا فإنها الحرمان، ذلك كل تجشمه أن منها مطلوب غري لعلها
نجاٍح من حسبها ذلك كان واطمئنانه؛ أمنه من أرجح واضطرابه قلقه وجعلت ربحه،

خذالن. من وحسبه
أعمال املحكومة األمم بني فنشأت والصناعة، العمل يف تقدُّم املعرفة يف التقدم وأتْبََع
وصنَّاعها، خرباؤها ويديرها أغنياؤها، يملكها متقدمة وصناعات أبناؤها، يتوالها ناجحة
املستعمرين صناعة عىل ترجح أن الوطنية بالصناعة تبلغ لم أيًضا هنا املزاحمة ولعل
والرتويج، للترصيف الالزم النفوذ وانتشار اإلدارة، وُحسن العمل بإتقان العهد طوال بعد
وإنما العاملية، املزاحمة ميدان يف املبلغ هذا تبلغ أن منها يُطَلب ال الوطنية الصناعة ولكن
تكاليف يف أعباؤه تزيد الجدوى، قليَل األعباء كثريَ عمًال املزاحمة تجعل أن منها يُطَلب

… عقباه وضمان جدواه من وتقلِّل وأخطاره، االستعمار
اإلنسانية، أطوار يف املتشعبة الظاهرة هذه صورَة إلينا تقرِّب صغرية طبيعية ظاهرة
إذا الصغري القدح يهشم الجوي الضغط إن خصائصها: جميع يف تماثلها ال كانت وإن
الهواء من مقداٍر إىل يحتاج ال الصغري القدح هذا ولكن الهواء، من القدح هذا خال
من ملؤه يكفيه بل الساحق، ضغطها عنه ليدفع الفضاء أجواء يف يخفق الذي كاملقدار

هزيل. ورٍق أو زجاٍج من كان ولو السحق، من نفسه ليحمي هواءٍ
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لها تسنى حتى الوطنية، بقوتها املستعمرة األوطان أمم امتألت أن إال هو فما
إىل املقاومة عدوى ورست مقاومتها، يف والفناء السحق وتأمن املقاومة، يف تصمد أن
والحضارة، العلم مضمار يف َمْت تقدَّ التي املحكومة األمم سائر عن تخلَّفت التي األوطان
األصوات صدى لوال الصوت رفع عىل لتجرس تكن لم شعوٌب بالحقوق للمطالبة فنهضت
بني الصالحة العدوى هذه آثار وشوهدت يْق، والضِّ األَْرس يف زميالتها من سمعتها التي
باالستقالل للمطالبة فهبَّْت متقاربة، أوقاٍت يف األفريقية والشعوب اآلسيوية الشعوب
لم لو املحدودة أشكالها من بشكٍل وترىض الذاتية، بالحكومة تقنع كانت شعوٌب التام

حريتها. من أوسع وحريٍة نصيبها، من أوىف نصيٍب إىل وشبيهاتها زميالتها تسبقها
إىل رست املغلوب؛ الطرف هذا بني رست كما اآلَخر الطرف بني العدوى ورست
الشعوب حاكم وجعلت قسوته، من التخفيف قسوًة أشدهم فاضطرت املستعمرين
أو واملحاسنة، الرتضية أساليب يف املتقدمة الشعوب بحاكم االقتداء عىل حريًصا املتخلِّفة
تخفيف يف املشكور فعلها املحتومة العدوى هذه وفعلت واملراوغة، التهدئة أحابيل يف

األحوال. وتحسني القيود
االستعمار قوى ضعضعت التي العوامل أهم ريب وال كانت الوطنية النهضات هذه
الوطنية النهضات هذه فلوال واالحتضار، النزع دور يف عليه تُجِهز تزال وال مىض، فيما
الفرتة هذه يف مستعمراتهم من املستعمرين إلخراج كافية العاملية العوامل سائر كانت ملا
املستعمرات، حول املصاعب كثرة من يكن ومهما الشعوب، أعمار إىل بالقياس الوجيزة
وأن الخارجية، املصاعب عىل يصرب أن خليق مستعمرته داخل إىل املطمنئ فالحاكم

الخروج. أو البقاء يف ذلك بعد مشيئته إىل موكوًال أخرى، فرتة يطاولها
االستعمار عىل قىض الذي الوحيد العامل هى تكن لم وإن — الوطنية فالنهضات

عليه. للقضاء النهاية يف عنه غنى ال الذي الوحيد العامل هي كانت قد —
األعوان، وأنفع املشجعات أقوى العاملية الظروف من لقيت قد النهضات هذه أن إال
ُوِجَدت قد ريب وال فهي مقصودة، غري أو مقصودًة العاملية الظروف هذه جاءت وسواء

… مقصوٍد تدبرٍي كل من الرغم عىل أو مقصوٍد، بتدبرٍي فوائدها وحققت أوانها يف
االتساع يف أخذت قد العاملية العالقات أن االستعمار عىل القضاء دواعي من كان

وطيٍد. قراٍر عىل االستعمار يستقر أن قبل واالشتباك،
فكان األقوياء، املستعمرين بني النزاع أسباب أول العاملية العالقات اشتباك وكان
أصابت التي الرضبات وأشد املفتوح»، «الباب مسالك أول — ثَمَّ من — االشتباك هذا

األقوياء. أيدي من مقتله يف االحتكار
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والبحر الرب بمواصالت املتباعدة األقطار بني تشتبك العاملية العالقات تََزِل ولم
التصدير ومطالب والصناعة، التجارة بمعامالت تشتبك هذا مع تََزْل ولم والهواء،
الكرة تمأل التي واملقروءة املسموعة باألخبار تشتبك وذاك هذا مع تزل ولم والتوريد،
عليها يُِرشق أن قبل مسائها يف أو املساء، عليها يهبط أن قبل صباحها يف األرضية
واحدٍة، بنيٍة من واحٍد جهاٍز يف َعَصبًا األرض بقاع من بقعٍة كل فأصبحت الصباح،
تسكن أمٍة كل وأصبحت هناك، من أقصاه لها فيضطرب هنا العالم أقىص يف تضطرب
يتجاهله ال العاملية، السياسة يف األثر حارض محسوًسا شيئًا البقاع تلك من بقعٍة يف
ألنهم األقوياء؛ أمثالهم حسابهم من أخرجوا ربما بل الحساب، من يخرجونه وال األقوياء
وال فيهم حيلة فال حتفهم، إىل بهم وتربصوا بعدتهم، لهم واستعدوا أمرهم من فرغوا
عن لهم غنى فال الضعيفة األمم أما املستور. العداء أو السافر العداء غري بينهم عالقة
يف أذاها يأمنوا أو لها يحتاطوا أن وسعهم يف وليس الوجوه، من وجٍه عىل إرضائها
مواصالتها تعرقل أن مثًال الضعيفة األمة يمنع وماذا األوقات، وأعنف املواقف أحرج
البرتول سيل تعرقل أن يمنعها وماذا امليادين؟ أكرب يف القتال مجرى عليا يتوقف أياًما
ما باحتجاز التموين تعرقل أن يمنعها وماذا البعيد؟ أو القريب مصبه إىل ينبوعه من

أرضها؟ يف العابرة املؤنة احتجاز أو عندها،
األقوياء، يخشاه مما وكله الحرج، إبَّان يف الضعيفة األمم عىل سهل وأشباهه هذا كل
باسرتضاء أو عليه، يتفقون ال وهم بأرسه العالم باستعمار إال إتقانه إىل لهم سبيل وال

إليه. الحوادث اضطرتهم الذي وهذا الضعفاء
املغلوبة األمم إمداد إىل العاملية الحرب مآزق يف كارهني الحوادث اضطرتهم قد بل
أسلحتهم اليابانيون فسلم اآلَخرين، املستعمرين من وأعدائها أعدائهم ملقاومة بالسالح
ألبناء قويٍّا عونًا األسلحة هذه فكانت الهزيمة، بهم حاقت حني إندونيسيا يف للوطنيني
طغاة من وال اليابان طغاة من طواعيًة به ليظفروا كانوا ما الهولنديني، مناضلة يف البالد

… فيه لهم حيلة ال الذي املأزق هذا لوال أوروبا،

التاريخ أطوار يف البحث عند — املشرتكة العوامل عربة — العربة هذه نذكر أن وعلينا
واحدٍة. أمٍة ىف تنحرص وال كثريًة أمًما بآثارها تشمل التي العظمى،

أطوار كلها العاملية، العالقات واشتباك االحتكار، ونهاية الوطنية، فالنهضات
العوامل من مساندٍة بغري واحٌد عامٌل منها يعمل ال وآثارها، أوقاتها يف متقاربة متساوقة
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من تنبع بطبيعتها ألنها مواقيتها؛ يف وتتفرق تنفصل أن يتأتى وال أوانه، يف له املصاحبة
واحٍد. مجرى يف تجري وال كثريٍة مصادَر

أطوار واختالف أنواعه باختالف مصائره تختلف شتى، أنواع االستعمار أن عىل
منها. نوٍع كل يف الحوادث

واستعمار التوطن، واستعمار االقتصادي، االستعمار هي االستعمار أنواع وأشهر
هذه من نوٍع كل يف أثر العاملية لألطوار كان وقد العسكرية، االستحكامات أو املوقع
وتشعر اإلدبار، إىل تتجه كلها كانت وإن اآلَخر، النوع له تعرَّض الذي األثر غري األنواع

املتعارضة. التيارات بني البقاء عىل االحتيال سبيل يف جديدٍة بمشقٍة يوٍم كلَّ
من واملقاومة جهة من املزاحمة بني التكاليف كبري االقتصادي االستعمار أصبح
لم إذا اقتصاديٍّا استعماًرا يكون ال ألنه تكاليفه؛ بكثرة أساسه من فانهدم أخرى، جهٍة

االقتصاد. مبادئ ألول موافًقا التكاليف يسري يكن
عنه االستغناء يسهل ربًحا أو رصيحة، خسارة االقتصادي االستعمار هذا أصبح
ملطالب الدائم واالستعداد واملقاومة الحراسة نفقات ومنها وأعبائه، نفقاته إىل النظر عند
بحكم تستأثر التي الدولة أن األعباء هذه إىل أُضيَف وإذا الهجوم، مطالب أو الدفاع
األنحاء من نحٍو عىل الخاضعة بسياستها وال بخاماتها، وال بأسواقها تستأثر ال املستعمرة
وما ونفقاته، الحكم متاعب غري بيشءٍ تستأثر ال الواقع يف فهي العاملية؛ السياسة لدواعي
أجور وارتفاع الوطنية، الصناعة منافسة به ذهبت املتاعب هذه بعد الحاكمة للدولة بقي
الصفقتني بني املوازنة بعد الدولة لهذه اختيار فال حقبٍة، بعد حقبًة فيها العاملة األيدي

بسالم. والرتاجع الجالء غري
جميع وعىل األحوال، جميع يف كثريًا ذلك من أصعب التوطن استعمار من وامَلْخَرج
متعٍب ربٍح من أو رصيحٍة، خسارٍة من الصفقتني بني املوازنة نتيجة كانت أيٍّا الفروض،

… باألخطار محفوف
األرض فيه يملكون األجانب، املستعمرين من مليون املحكوم البلد يف كان فإذا
هي وال خسارة، أو ربح مشكلة هنا املشكلة فليست ويتجرون، فيه ويزرعون واملرافق،
املستعمرين يقتلع الذي الجالء مشكلة ولكنها غاٍل، بثمٍن ربح أو بخٍس بثمٍن ربح مشكلة
طائعني الزمن طول عىل املحكومة األمة سواد يف يدغمهم الذي البقاء أو جذورهم، من

كارهني. أو
فناء منه فأعرس عسريًا، املليون جالء كان إذا حال؟ أية عىل النهاية هي ما ولكن
الظروف ومعه املاليني، هؤالء جانب إىل الزمن يكون حني وبخاصة املاليني، عرشات
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لهذا نهاية فال املستعَمرة؛ عىل املسيطر البلد يف الداخلية السياسة وظروف العاملية
عىل مغلوب املستعِمر األجنبي أن الحال وحقيقة الحال، بحقيقة التسليم غري النضال

املآل. كان كيفما والرتحال، الحل يف الحالني
إذا إال القوية للدولة فيه فائدة فال العسكرية، االستحكامات أو املوقع، استعمار أما
يف باشرتاكها الضعيفة األمة تشعر أن الرشوط هذه وأهم الرضورية، رشوطه له توافرت
أيام يف وقوعها قبل أو الحرب، وقوع عند املوقع ذلك استخدام إىل يدعو الذي الخطر
تحتل التي القوية فالدولة يهددها، بخطٍر تشعر ال الضعيفة األمة كانت فإذا السالم،
التي الحيطة من هذا وليس واحٍد، عدوٍّ من بدًال عدوين تحارب منها الرغم عىل مواقعها

القتال. إبَّان يف الحيطة سيما وال املستعمرون، إليها يطمنئ
لكال االقتصادية املصاَلح يواِفق أن املوقع الستعمار الرضورية الرشوط ومن
يكون وأال واالحرتام، الرىض بتبادل — املصلحة تبادل مع — يقرتن وأن الطرفني،
عند باستخدامه اإلذن يف الحق وتملك تملكه التي األمة حرية عىل افتياتًا املوقع استخدام
وَمن القتال، قبل احتياًطا املوقع عىل يستويل َمن الطرفان: عندها تساوى وإال لزومه،

القتال. من الفراغ بعد اغتصابًا عليه يستويل
له تكون أن العاملية العالقات عرص يف املوقع الستعمار الرضورية الرشوط ومن
الصفة وبهذه واحدٍة، دولٍة عىل مقصورة فيه املصلحة تكون وال مشرتكة، عاملية صبغة
بني والتحكيم الوساطة ُسنَّة عىل فيه العمل ويجري واالضطرار، التحكم فيه يمتنع
تزيد ما بمقدار أحٍد حقوق فيه تزيد وال والنظراء، األنداد بني يجري كما الرشكاء

الجميع. بني معروٍف باتفاٍق والواجبات الفروض

االستعمار نهاية الحارض العرص يف يشهد العالم أن االستعمار مصري يف القول وصفوة
أكرب إثمه أن والضعفاء لألقوياء ظهر كلما محالة ال الزوال إىل منتٍه وأنه أنواعه، بجميع
… واالغتصاب اإلرهاب عالقة من لألقوياء أسلم واالختيار التفاهم عالقة وأن نفعه، من
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للقرن الثاني الربع منذ العاملية للدولة الجديد النموذج هي األمريكية املتحدة الواليات
العرشين.

أنحاء يف والعالقات باملصالح اشتباًكا وأكثرها وأغناها األرض دول أقوى وهي
والحديث. القديم العاَلَمنْي

يف األمم عصبة قيام بعد ما إىل يتناقشون فيها الساسة كان التي الدولة هي هذه
يف لألوروبيني يد فال بشقيه، «مونرو» مذهب تطبيق عىل امليض إمكان أو العزلة، إمكان

األوروبيني. قضايا يف ألمريكا يد وال أمريكا، قضايا
يف — أمكنت إن — ممكنة العزلة بهذه وإذا — الجيل دون أو — جيل وينقيض

املتحدة. الواليات دولة يف إال دولٍة كل
وشئون الدول شئون يف اإللهي القضاء سلطان عىل الحجة هذه من أقوى حجة وال

التعميم. عىل اإلنسان بني
هو كما تمثله، التي الدولة عىل مفروٍض سيايسٍّ بدوٍر يأتي الجديد النموذج وهذا
السيايس؟ هذا يريد ماذا قائٌل: قال فإذا تعارضها، أو تنارصها التي الدول عىل مفروض
وماذا السؤال: هذا مع يسأل أن عليه اللزام الحتم فمن الربنامج؟ ذلك يعني ماذا أو
حسب عىل ذلك أو الحادث، هذا حدث إذا تقديٍر غري عىل يحدث وماذا أراد؟ إن يستطيع

التقدير؟
يف منه أشواًطا صحبت وإن جميًعا، االستعمار أدوار عرفت املتحدة الواليات إن

الطريق. أوائل من تصحبها ولم الطريق منتصف
األصالء أمريكا أبناء تنازع وكانت والهجرة، واالستغالل للتوطن مستعمرة كانت

األولني. املهاجرين غري من الدخالء، الوافدون ينازعها أن وتأبى
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ميدان يف الدخول عن األول تاريخها يف األوروبي» «االستعمار من الخالص وشغلها
السياسة عن والتوطيد التوحيد حروب شغلتها ثم املستعمرين، مع واملغامرة االستعمار
الجديدة، اإلغارة من نفسها تحمي أن ذلك بعد شغلها ثم القضية، هذه غري يف الخارجية
يتدخلون أو الجديد، العاَلم من أرًضا يحتلوا أن األوروبيني عىل يحرِّم مذهبًا لها فرشعت
أن لوال غريها، عىل ُمحرًَّما معه «التعامل» تجعل أن وأوشكت السالح، بقوة مشكالته يف

للتقييد. قابًال يكن لم الخصوص عىل الحقبة تلك يف االقتصادي التعامل
القارة شئون يف وتأييده «منرو»، بمذهب االعرتاف إىل الربيطانية الدولة وبادرت
وأمريكا الشمالية أمريكا يف لها الباقية البقية حماية بذلك تكسب ألنها األمريكية؛

الجنوب. أطراف وبعض الوسطى،
املحيط بحراسة العناية من أعفاها ألنه االعرتاف؛ هذا إىل املتحدة الواليات واسرتاحت
املحيط هذا كان أن أيام الهادئ، املحيط إىل جميًعا الخارجية بعنايتها فتحولت األطليس،

فيه. هدوء ال هائًجا» «بحًرا الهادئ
الرخص واكتساب الصني، استعمار عىل تزاحمت قد األوروبية الدول كانت
اآلسيوية، القارة عىل للهجوم تتحفز اليابان وكانت الداخلية، مرافقها يف واالمتيازات
بينها حيل أن بعد املستعمرات من نصيبها لتعويض تتحفز اآلخر الطرف من وروسيا
وعىل فارس، خليج عند قوتها إنجلرتا لها ورصدت والدردنيل، البوسفور مضايق وبني

األفغان. بالد حتى الهندية الحدود إىل الوسطى الطريق
يف رقعتها لتوسيع تستطيعه ما كل تفعل املتحدة الواليات كانت ذلك أثناء ويف
والرشاء، التعاهد عىل االتفاق تعذَّر إذا بالقوة أو والرشاء بالتعاهد األمريكية، القارة
جرَّاء من ١٨٩٨ سنة إسبانيا وحاربت روسيا، من ١٨٦٧ سنة يف «أالسكا» واشرتت
من الفلبني وجزر ريكو وبورت جوام نزع عن الحرب فأسفرت «كوبا»، جزيرة يف الفتنة
جزر إليها تَُضم أن ذلك استتبع ثم املتحدة، الواليات أمالك إىل وضمها اإلسبانية، الدولة

رعاياها. من املتوطنني لدعوة تلبيًة «هواي»
موضع لها يكن لم الرشقية، آسيا استعمار يف الجديدة الدولة دور جاء فلما
قد واالمتيازات الرخص عىل التنازع وكان الصني، إىل السابقات االستعمار أمهات بني
األوروبية، وامليادين اآلسيوية امليادين يف الحرب إىل كله الغرب يجر أن مرة غري أوشك
يخشاه خطًرا وبابًا الجديد، الطامع وجه يف مغلًقا بابًا واالحتالل الفتح استعمار فأصبح
املرافق تقسيم يف املفتوح» «الباب حملة املتحدة الواليات وقادت األقدمون، الطامعون
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بني التساوي عىل عامة رخصة تُعتَرب الدول من دولة تُعَطاها رخصة فكل الصينية؛
مكتوٍب. نصٍّ إىل حاجٍة بغري جميًعا، الدول

الحديثة، أنواعها عىل االستعمار أدوار يف اشرتكت قد املتحدة الواليات كانت هنا وإىل
الجماعي» «االستعمار إىل واملقايضة، البيع صفقات إىل الهجرة، إىل التوطن، إىل الفتح من

املفتوح. الباب برنامج عىل
منافستها عىل تقوى ال جديٍد بنموذٍج الثانية العاملية الحرب من اآلن تخرج لكنها
يف لها السياسات أوفق املفتوح الباب سياسة تزال فال العاملية، الدول من دولٌة فيه
رأسها وعىل جميًعا، الخيل أمام املفتوح بالسباق أشبه ألنها العاملية؛ النفوذ محاوالت

األشواط. جميع يف السابق الجواد
تخرس وال تكسب ألنها املستعمرات؛ احتكار عن اآلَخرين كفِّ إىل تحتاج اليوم فهي
سوٍق باحتكار غريها ينعم أن — بداهًة — لها يطيب مما وليس االحتكار، عن بالكف
هذه ومن عليه، والتنازع االحتكار إليها يؤدي التي النتائج هي وتتلقى األسواق، من

بعيد. غري عهٍد إىل تملكها كانت كما فيها العزلة تملك ال عاملية حرب النتائج
بضاعة له كانت إذا األسواق من سوٍق احتكار إىل الحانوت صاحب يحتاج وقد
أيرس ووسيلٍة سعره من أرخص بسعٍر ترويجها عىل ويقدرون النظراء، ينافسها فيها
ويعرف ثروته، يعرف الذي التاجر إىل يكون ما أبغض االحتكار هذا ولكن وسيلته، من
اضطرار عىل له احتكارها إىل ينتهي أن يكاد جميًعا األسواق إطالق أن ويعرف قدرته،

املطاف. نهاية يف والشاري البائع من

العالم سياسة يف تعمل دولٍة لكل الغرض إثبات يف الوقت يَُضاع أن الفضول لغو ومن
سافرة القومية، املصلحة باسم أو اإلنسانية، املصالح باسم أو العاملية، املصطلح باسم
مفروغ حقيقة األغراض من لغرٍض الدولة عمل فإن تزويق؛ وال تورية بغري ظاهرة
من سنة ألفي وبعد واإلنكار، اإلثبات بني الجدل يف الوقت إضاعة إىل تحتاج ال منها
معها فيوجد — الزمن ذلك يف الكبار للدول املجال بقي إن — كبرية دولة توجد قد اآلن
ما القائلون ويقول وتدابره، تناقضه أغراٍض عىل وتقدمه إليه، تسعى غرض محالة ال
يف أسلوٌب للدولة يكون أن يمنع ال فهذا العالم، خدمة أو اإلنسانية خدمة عن شاءوا
امُلقدَّم الغرض هو والثروة السطو من غرضها يكون وأن غريها، أساليب يخالف الخدمة

… زمانها يف األغراض سائر عىل
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يقصدها، التي دوافعه من َ تبنيَّ فالذي العاملية، الدولة من األمريكي النموذج أما
أغراٍض إىل والداخلية الخارجية سياسته يف يرمي أنه إليها، ينساق التي الدوافع ومن

التالية: الثالثة األغراض أهملها منوعٍة
ما بكل ذلك سبيل يف واالنتفاع العاملية، السياسة يف النفوذ كشف هو فالغرضاألول:

واألدبية. االقتصادية الوسائل من لديه
أضيق إىل بها للرجوع عليها الحصار ورضب الشيوعية الدعوة إحباط والغرضالثاني:

حدودها.
املايل التضخم فرط من الدوام عىل يتجدد الذي الداخيل الضغط تخيف والغرضالثالث:
رضوري مرصف الخارج إىل واملعونات التربعات إرسال فإن األمريكية، األسواق يف
فهي البالد، داخل األموال هذه يف زيادة وكل املتحدة، الواليات بالد يف املتجمعة لألموال
يُخَىش التي االجتماعية األخطار ويف والعمل، األجور أزمات يف وزيادة الغالء يف زيادة

… األزمات هذه وراء من تنفجر أن
يرمي الذي الغرض هو الثالثة األغراض هذه من العاملية األمم أبناء يعني والذي
العالم أمم عىل توجب النفس حماية فإن العالم؛ سياسة عىل األمريكي النفوذ تغليب إىل
وأن استقاللها، وشعائر وحقوقها حرياتها عىل الطغيان وبني النفوذ، هذا بني تحول أن
غالب نفوذ إىل العاملية املصلحة تحويل من بدًال عامليٍة مصلحٍة إىل األمريكي النفوذ ل تحوِّ

األمريكية. للدولة
وسائل له ُوِجدت يوم النفوذ لهذا املقاومة وسائل األرضية الكرة يف ُوِجدت ولقد
مما كثريٍة، لدوٍل يجتمع لم ما السلطان من تجمع أن واحدٌة دولٌة واستطاعت الغلبة،

االستعمار. حكر فيه ينقيض الذي العرص يف لها حكًرا السلطان يجعل أن يوشك
يف تئول ولكنها قضيٍة، كل يف مطَِّردة غري منوَّعة امليدان هذا يف املقاومة ووسائل

الثالث. الوسائل هذه إىل جميًعا القضايا
قبل الواقع بها يعرتف قوة الحديث الزمن هذا يف فإنه القومي، االستقالل و«أولها»

واملواثيق. النصوص بها تعرتف أن
تثبت عامليًة قوًة بالتعاون تصبح التي الشعوب بني التعاون هي الثانية والوسيلة
واحدٍة. لدولٍة ينبغي ما فوق والثروة القوة من لها يكون عامليٍة، دولٍة كل أمام كيانها
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أو واالفرتاق، االتفاق حالتي يف القوية الدول بظروف االنتفاع هي الثالثة والوسيلة
نافٍع عمٍل عىل قادرة صغرية أمٍة كل جعلت التي الحديثة العاملية باألوضاع االنتفاع هي

الظروف. من كظرف حسابه األقوياء يحسب ، ضارٍّ أو
العرص سياسة يف «الحيدة» أن األمم روع يف يلقي أن الساسة بعض ويحاول

املستحيل. حكم يف يجعلها الذي بالثمن ممكنة أو مستحيلة، العاملية
والديمقراطية. الشيوعية بني مستحيلة رأينا يف والحيدة

متفرقات. العاَلم قضايا يف والحكومات الدول بني مستحيلة غري ولكنها
وليست شيوعية، روسيا تعمله ما كل وليس ديمقراطية، أمريكا تعمله ما كل فليس

العقيدتني. بني الفصل مقطع القضايا من قضيٍة كل
األعمى كالتشيع العمياء الحيدة فإن حاٍل، كل عىل بصرية الحيدة تكون أن وينبغي

األصدقاء. بني وال األعداء بني يفرق ال عشواء، خبط

تتبدل أن إىل القرن هذا منتصف منذ عامليٍة دولٍة لكل الصحيح الوضع إىل وننتهي
األخري. نمطها غري جديٍد نمٍط عىل األحوال

بوسائلها مقاومة ومسألة بوسائله، نفوذ مسألة إىل اليوم لتعزى كلها املسألة إن
حاالته. من حالٍة كل يف تجدي التى

برامج وال مبادئ، فلسفة األمر يف فليس هذا، موضعها يف القضية ُوِضعت ومتى
ذاك. ويرفضه هذا يقبله رأي وال دعوة،

هو ما به يفعل النفوذ عنده فالذي الرأي، أو الربنامج كان أو الفلسفة كانت فأيٍّا
رضره. واتقاء لدفعه عليه قادر هو ما كل يفعل النفوذ ذلك يحذر والذي عليه، قادر

العاملية، املقاومة بوسائل مقرونة العاملي النفوذ وسائل تكون أن العالم حظ ويشاء
األمم تعم أو األمم بعض تخص قضيٍة كل يف العناوين باختالف غًدا أو اليوم عربة وال

أسماء. إال هي إن جميًعا،
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تكن وإن — واضحة مالمح فيها صورتان املاضية الصفحات يف بنا مرت فقد وبعُد،
العرصالحارض. تاريخ من الصحيح وضعهما يف والشيوعية االستعمار من لكلٍّ — موجزة
وجودها. حجة وفقدت نهايتها، بلغت الدويل التاريخ حركات من حركة فاالستعمار
من اليوم يوجد فال تدعيه، وال مبدأ إىل تستند ال أنها وجودها حجة فقدان ومن
التسمية، هذه فيقبل مستعمر إنه عنه يَُقال أو مستعمر، إنه يقول َمن االستعمار أساطني
األجناس، سائر األبيضعىل الجنس من القوامة بدعوى يتشبث املستعمرين من كان وَمن
األفريقية القارة من أرجاءٍ عىل يقرصها ويكاد مكاٍن إىل مكاٍن من الدعوى بهذه يلوذ فهو
التحفظ إىل يعاملها التي الشعوب وأطوار العالم وقائع وتضطره األخرية، السنوات يف
يف الشعوب من شعٍب حق ينكر أن «أوًال» يستطيع ال فهو دعواه؛ استغالل يف الكثري
«ثانيًا» يستطيع ال وهو حقه، فيه يتوىل الذي الوقت تقدير يف راوغ وإن نفسه، حكم
موافقٍة بغري نفسها، عند من بها تنهض واحدٍة لدولٍة األبيض الرجل بأمانة يستأثر أن
ال وهو االستعمار، مقاومة يف املحكومة األمة زميالت ومن االستعمار، ىف زميالتها من
أو واحدٍة، دولٍة إىل موكولة األبيض الرجل أمانة عىل كلها دعواه يبني أن «ثالثًا» يستطيع
تدور واقعيٍة بتعلٍة «األدبية» التعلة هذه يقرن أن جهده يحاول بل الدول، من مجموعة
هذه بعد — وهو العاملية، األخطار ملدافعة املشرتكة والحيطة العام، السالم دعوى عىل
األمة مع له ينشئ أن وسعه يف بما يحاول — والروغان التحفظ من الكثرية الرضوب
يف االشرتاك عىل قائمة العالقة هذه تكون وقد واملسود، السيد عالقة غري عالقة املحكومة
متقاربٍة درجاٍت عىل أعضاء بني اتحاٍد يف أو واحدٍة، دوليٍة مجموعٍة يف أو «الكومنولث»،

املساواة. من
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مبدأ له يكن لم ذلك قبل من فهو أصحابه، عند مبدأه فقد قد االستعمار كان وإذا
بلٍد إىل ينتمي إنساٌن — اليوم يوجد ولن — قبُل من يوجد فلم ضحاياه، عند إليه يستند
بصفة بالدهم يف خدمته عىل العاملني وصف يف ويرتدد االستعمار، بمبدأ ينادي مغلوٍب

واإلجرام. الخيانة
تستند قواٍم بغري اليوم وأصبحت نهايتها، إىل صارت قد التاريخ حركات من حركة
الحوادث؛ مجرى يف بالثبات وأجدر منه، أعظم واقٍع أمام يرتاجع الذي الواقع غري إليه
عند املرعي السند قيمة املبدأ لهذا وليس مطامعه، به يسوغ مبدأ اليوم للمستعمر فليس

بدعواه. املنكوبني عن فضًال به، ينتفع َمن

الحديث. التاريخ يف االستعمار وضع هو هذا
االستعمار. غري آَخر ويشء استعمار فهي الشيوعية أما

ولكنها التاريخية، مراحلها يف كلها الحركة كمصري املستعمرة الشيوعية ومصري
الدعوة، أخطار من خالصة االستعمار بأخطار تأتي ال ألنها أخطارها؛ يف كثريًا تختلف

السواء. عىل وضحاياهم الشيوعيني املستعمرين تعم التي
فالشيوعية إليه، يستند الذي مبدأه وضيَّع حجته فقد قد االستعمار أن علمنا فإذا
يف حبطت إذا وحجتها حنٍي، بعد غريه مبدأ ال الذي املبدأ هو بأنه وتنادي مبدأ إىل تدعو
خطواتها يف تدركه أن فاتها ما فيه النجاح من وترجو للمستقبل، تعمل أنها الحارض

األوىل.
لهم تبقي ال ألنها املقاومة؛ عىل القدرة ضحاياها تُفِقد أنها الشيوعية من والخطر
حتى املحكومة األمم أبناء بني تتجمع زالت وما تجمعت، التي القومية الكرامة تلك

فيها. نبت أرٍض كل من الجذور تلك تقتلع وتكاد جذوره، من االستعمار اقتلعت
سخط يثري يزل ولم املقاومة، عنارص استئصال عىل يقدر لم الهند يف فاالستعمار
ولكن سلطانه، عىل بكرامتها معتزة كراهته، يف متفقٌة أمٌة منهم تألبت حتى عليه الهنود
الوطنية للكرامة بقية فيها تبقى ثم سنوات بضع بالشيوعية تُبتَىل ال األمم من األمة
الطََّغام من قطيٍع غري منها تُبِقي وال األمة تمحو ألنها أركانها؛ لها وتعيد كيانها تحفظ
من به يشعرون وما سيادتهم، وتهدِّد تجمعهم عامٍة بعاطفٍة يشعرون ال املهازيل،
الطغيان عىل يثريهم وال وامَلِزيَّة النعمة عىل يثريهم فإنما والقحة، الحسد «عاطفة»
بقليٍل الوجوه أيرس عىل وجربوته بطغيانه املنتفع الغاضب السيد ويستغله والجربوت،

والشنان. الضغينة سموم من وكثرٍي اللسان، شقشقة من
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فال واالستعمار، الشيوعية مساوئ عرفنا إذا أننا العجالة هذه يف األخرية والكلمة
خري معها ويبقى بقية منهما تبقى ال ان رشَّ فإنهما واالستعمار، للشيوعية عندنا محل
ظ للتيقُّ تلزمنا التي الجهود يف الفارق فهو فارٍق من والرش الرش بني ما وكل رشقيٍة، ألمٍة

دعواه. ومن ِفْعِله من للخالص الناجح والسعي منه، والحيطة له
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