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الرحيم الرحمن هللا بسم

لحسن به له وأهَّ اإلنسان، نوع بالعقل ل وفضَّ العمران، العدل نتائج من جعل َمن سبحان
أحمُده والعدوان، اإلثم دون والتقوى الرب عىل بالتعاون وأمره العرفان، ومراتب التدبري
وامليزان، بالكتاب املرسل محمد سيدنا عبده عىل وأصيل لسان، بكل آٍن كل يف املحمود وهو
بكل الالئقة رشيعته اظ حفَّ وأصحابه آله وعىل واإلحسان، بالعدل يأمر هللا إن عليه املنزَّل
الورقات هذه جامع فيقول بعد؛ أما واألمان. اإليمان مركَزي عىل أحكامها الدائرة زمان،

الطرقات: أقَوم إىل هللا أرشده —

فجيًال، جيًال رَها وتَأخُّ األمم تقدم أسباب يف طويًال تأمًال تأملت أن بعد إني
َما مع واإلفرنجية، اإلسالمية التواريخ من تصفحه أمكن ملا ذلك يف مستنًدا
وما اإلسالمية، األمة إليه وآَلْت عليه كانت فيما الفريَقنْي من املؤلفون حرَّره
تقبل، بأن التجربة قضت التي الشواهد بمقتىض املستقبل، يف أمرها إليه َسيئُول
دليل ينهضله أو يناقضه، اإلسالم رجال من عاقًال أظن ال بما الجزم إىل اْلتَجأت
عزائمهم وتََحزَُّب التمدُّن، ميادين يف األمم تسابَُق اعتربنا إذا أنَّا ِمن يعارضه،
قاعدة عىل بنا يليق ما نَُميَِّز أن لنا ُ يتهيَّأ ال وأْعَوُن، نفًعا أَْعوُد هو ما فعل عىل
وحلَّ بنا حفَّ َمْن سيما ال حزبنا، من ليس َمن أحوال بمعرفة إال البنا ُمحكمة

بقربنا.

األبدان تواصل قرَّبت التي الوسائط من األزمان هذه يف حدث ما اعتربنا إذا ثم
حاجة متعددة، أمم تسكنها متحدة، بلدة بصورة الدنيا ر نتصوَّ أن ف نتوقَّ لم واألذهان،
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فهو نفسه غريم الخصوصية مساعيه يف كان وإن منهم وكل متأكدة، لبعض بعضهم
هذين الحظ َفَمن جنسه، بني لسائر مطلوب العمومية الفوائد من بها يَنَْجرُّ ما إىل بالنظر
من ديانته بمقتىض وكان رين، أدنى صحتهما يف املشاهدة تُبقي ال اللذين االعتباَريْن
أساس الدنيوي التنظيم أن رضورة الداَرين، بمصالح كافلة اإلسالمية الرشيعة أن الداِرين
مراعاة ألمانتهم املوكول اإلسالم علماءِ بعض يرى أن يسوءُه الدين، نظام الستقامة متني
وأذهانهم الداخلية، الحوادث استكشاف عن ُمْعِرضني األحكام، تنزيل يف الوقت أحوال
يجب ما معرفة عن العوائق أعظم من ذلك أن يخفى وال خليَّة. الخارجية معرفة عن
إىل الهمة رصف أو بأمراضها، الجهل األمة أُساة من أفيَْحسن الالئق. الوجه عىل اعتباره
رجال بعض من بذلك الجهل يسوءُنا أنه كما أعراضها، عن مجردة العلوم جواهر اقتناء
استذكيت ما ببايل هجس فلذلك الرئاسة؛ إطالق يف رغبًة بعضهم من والتجاهل السياسة،
والروية، الفكر بإعمال سنني منذ استنتجته ما بعض جمعت لو أني من ذبايل، ألجله
الفخام دولها بعض إىل أرسلني التي األوروباوية، للبلدان أسفاري أثناء شاهدته ما مَع
َمن يم، والشِّ األخالق وزكي النعم ويل جناب األحمى، املنيع والكهف األسمى، الرفيع الطوُد
فائدة، من سعيي يخُل لم ناطقة، عليه بالثناء األيام وأْلِسنَة صادقة، َكاْسِمه عزائمه تزل لم

متعاضدة. اإلسالم بيضة حماية عىل أفئدة صادف إذا خصوًصا
األعالم العلماء تذكري قصدي، مناط التأليف هذا يف هي التي عندي، الفوائد تلك وأهم
رجال من الغافلني وإيقاظ األيام، حوادث من اعتباره يجب ما معرفة عىل يعينهم بما
الداخلية الترصفات عليه تكون أن ينبغي ما ببيان والعوام، الخواص وسائر السياسة
مزيد بنا لهم َمن خصوًصا اإلفرنجية، األمم أحوال من معرفته تتأكد ما وذكر والخارجية،
سائر أحوال استيعاب إىل الهمم رصف من به أولعوا ما مَع وارتباط، ُعلقة وشديد اختالط
تيرس ما فجمعت باألمم، شاسعها ألحق الذي الكرة مسافات بطيِّ ذلك واستسهالهم األمم،
كانوا ما إىل اإلشارة مع والتنظيم، االقتصاد بسياستَي املتعلقة مستحدثاتهم من هللا بعون
القصوى الغاية إىل العباد سياسة يف بها وا ترقَّ التي الوسائل وبيان القديم، العهد يف عليه
مؤرخي من حتى لها املشهود اإلسالم أمة عليه كانت ما إىل أرشت كما البالد، عمران من
يف الرشيعة نفوذ وقت والعمران، العرفان مضماَري يف التقدم بسابقية األعيان، أوروبا

بمنوالها. الترصفات سائر ونسج أحوالها،
من عليه هي ما إىل األوروباوية املمالك أوصلت التي الوسائل ذكر من والغرض
مساعًدا ولنصوصرشيعتنا الئًقا، بحالنا يكون ما منها نتخري أن الدنيوية، والسلطة املنعة
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التفريط ورطات من باستعماله ونخرج أيدينا، من أُخذ ما منه نسرتجع أن عىس وموافًقا؛
من املحتوي املوضوع، هذا يف الناظر نفس إليه تتشوَّف مما ذلك غري إىل فينا، املوجود
يف املسالك «أقَوم وسميته: يضوع. فصوله بطيِّ نرشه ما عىل والعقلية النقلية املالحظات

أبواب. عىل منهما كل يشتمل وكتابني مقدمة عىل له ُمرتِّبًا املمالك». أحوال معرفة
فوق كان وإن املجال هذا يف والجري والصواب. الرشد مناهج نستوضح هللا وبهداية
تعاىل هللا شاء إن كافل النية وصدق فاقتي، جنب يف مأمول الفضالء إغضاء لكن طاقتي،

األمنيَّة. ببلوغ
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نكتِف ولم وضًعا، نقدمه أن ناسَب طبًعا، عليه متقدًما اليشء عىل الحامل السبب كان ملا
إيضاحه إىل نعود أن املهم من رأينا بل التأليف، هذا لجمع دعانا ما إىل الخطبة يف باإليماء

فنقول: املقدمة، يف إيراده أردنا ما عليه ونبني هنا
الَغرية ذوي إغراءُ أحدهما: واحد؛ مقصد إىل آيالن أمران ذلك عىل األصيل الباعث إن
حسن إىل املوصلة الوسائل من يمكنهم ما بالتماس والعلم، السياسة رجال من والحزم
وتمهيد والعرفان، العلوم دوائر توسيع بمثل تمدنها أسباب وتنمية اإلسالمية، األمة حال
وأساس البطالة، أسباب ونفي الصناعات سائر وترويج والتجارة، الزراعة من الثروة طرق
العمل إتقان منه املتولد األمل، منه املتولد األمن، منه املتولد اإلمارة، حسن ذلك جميع
الغفالت ذوي تحذير ثانيهما: بيان. بعده وليس بالعيان األوروباوية املمالك يف املشاهد
لرشعنا، املوافقِة الَغرْيِ، سريِة من يُحمد عما اإلعراض يف تماديهم عن املسلمني عوام من
ينبغي والرتاتيب رَي السِّ من املسلم غري عليه ما جميع أن من عقولهم يف انتُقش ما بمجرد
َمن عىل اإلنكار يشددون إنهم حتى تذكر، وال تنبذ أن يجب ذلك يف وتآليفهم يُهجر، أن
غرينا من صادًرا كان إذا األمر فإن محض؛ خطأ إطالقه عىل وهذا منها. شيئا يستحسن
وإهماله، إلنكاره وجه فال أيدينا، من وأُخذ عليه كنا إذا سيما ال لألدلة، موافًقا صوابًا وكان
غريه يرى كان وإن بديانة متمسك وكل واستعماله. اسرتجاعه عىل الحرص الواجب بل
املتعلقة أعماله من نفسه يف يستحسن فيما به االقتداءِ من يمنعه ال فذلك ديانته، يف ضاالٍّ
ما كل يف بغريهم يقتدون زالوا ما فإنهم اإلفرنجية، األمة تفعله كما الدنيوية، باملصالح

مشاهد. هو ما إىل دنياهم نظام استقامة يف بلغوا حتى أعماله، من حسنًا يرونه
كان قوًال عليه املعروض اليشء يف النظر بمسبار الحق تمييز البصري الناقد وشأن
غريهم، من أو الحق أهل من صاحبه كان سواءٌ واتَّبعه، َقِبله صوابًا وجده فإن فعًال، أو
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حيث يأخذها املؤمن ضالة والحكمة الرجال، تعرف بالحق بل الحق يُعرف بالرجال فليس
وجدها.

يطوقوا الفرسأن عادة رسولهللاملسو هيلع هللا ىلصبأن عىل الفاريسريضهللاعنه سلمان أشار وملا
برأيه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أخذ عليهم، هجومه من اتقاءً العدو؛ يحارصهم حني بخندق مدنهم
عيل سيدنا وقال للمسلمني. ترغيبًا بنفسه فيه عمل األحزاب، غزوة يف للمدينة خندًقا وحفر
أخذُ الصالح للسلف ساغ وإذا قال.» ما إىل وانظر قال، َمن إىل تنظر «ال وجهه: هللا كرم
حتى النافعة، اآلالت من رأوه ملا اليونان لغة من وترجمته ملتهم أهل غري من املنطق مثل
بعض أخذ من اليوم لنا مانع فأي بعلمه.» يوثق ال باملنطق له معرفة ال «َمن الغزايل: قال

الفوائد؟ وجلب املكائد دفع يف االحتياج غاية إليها محتاجني أنفسنا نرى التي املعارف
أعمال من عنه نُهينا ما «إن نصه: ما املالكي املواق الشيخ مة للعالَّ املهتدين» «سنن ويف
أو اإليجاب أو الندب وفق عىل فعلوه ما أما رشعنا، مقتىض خالف عىل كان ما هو غرينا
أذن ما يفعل بَمن التشبه عن يَنَْه لم الرشع ألن إياه؛ تعاطيهم ألجل نرتكه ال فإنَّا اإلباحة،
«إن نصه: ما الحنفي عابدين بن محمد الشيخ مة للعالَّ املختار» الدر «حاشية ويف فيه.» هللا

ترض.» ال العباد صالح به تعلق فيما املشابهة صورة
نجدهم اإلفرنج أعمال من يُستحسن ملا املنكرين هؤالء حالة يف لنا تأمَّ إذا أنَّا عىل
يرضهم؛ فيما منها يمتنعون وال ونتائجها، التنظيمات من ينفع فيما مجاراتهم من يمتنعون
األسلحة وكذا الرضوريات، من ونحوها املساكن وأثاث املالبس يف يتنافسون نراهم أنَّا وذلك
األمة يلحق ما يخفى وال اإلفرنج. أعمال من ذلك جميع أن والحال الحربية، اللوازم وسائر
غالب يف للغري فباالحتياج الشني أما السياسة؛ ويف العمران يف والخلل نْي الشَّ من بذلك
البالد صناع انتفاع فبعدم العمران خلل وأما املعارف، يف األمة تأخر عىل الدال الرضوريات
من نشاهده ما ذلك ومصداق املكاسب. أصول من مهمٌّ أصل هو الذي نتائجها باصطناع
كاملة، سنة ذلك تعب يقتحم مثًال القطن وزارع الحرير ومستولد منا، الغنم صاحب أن
يسرية مدة يف اصطناعه بعد منه يشرتيه ثم يسري، بثمن لإلفرنجي عمله ينتجه ما ويبيع
املجردة موادها قيمة إالَّ أرضنا نتائج من اآلن لنا فليس وبالجملة، به. باعه ما بأضعاف
إىل نظرنا إذا ثم غرينا، ومن منَّا الرغبات توفر منشأ هي التي العملية التطويرات دون
الرضر، خف متقاربني وجدناهما فإن يدخلها، بما وقايسناه اململكة، من يخرج ما مجموع
الخلل وأما محالة. ال الخراب ع يُتَوقَّ فحينئٍذ الخارج قيمة عىل الداخل قيمة زادت إذا وأما
كان إذا سيما ال لقوتها، وموهن الستقاللها مانع لغريها اململكة احتياج فإن السيايس

12



املقدمة

ذلك يتيرس ال الصلح زمن رشاؤها يتيرس لو التي الحربية الرضوريات االحتياج، متعلق
الناتجة املعارف يف اإلفرنج تقدم إالَّ ذكرناه ملا سبب وال القيمة. بأضعاف ولو الحرب وقت
هو مما نفسه حرمان للعاقل يسوغ فكيف والحرية، العدل عىل املؤسسة التنظيمات عن
واحتياط خيالية، أوهام بمجرد نفعه قوام به عما االمتناع ويستسهل ذاته، يف مستحسن

محله؟! غري يف
إن الحربية: السياسات يف األوروباويني من بعضاملؤلفني قول هنا سوقه يحسن ومما
والرتاتيب الحربية اآلالت من يستحدثونه فيما مجاوريها منوال عىل تنسج ال التي املمالك
ألنها الحربية الرتاتيب وخص حني. بعد ولو لهم غنيمة تكون أن يوشك العسكرية،
من كان سواء لتقدمه، مظنة هو ما كل يف الجار مجاراة فالواجب وإالَّ كتابه، موضوع
حديث: من ثابت بن ملسو هيلع هللا ىلصلعاصم قوله قررناه ما يؤيد ومما غريها. من أو العسكرية األمور
الوليد بن لخالد الصدِّيق وصية تضمنته ما معناه ويوضح يقاتل.» كما فليقاتل قاتل «َمن
والرفق هللا بتقوى عليك خالد، «يا فقال: املرتدين، لقتال بعثه حني — عنهما ريضهللا —
ثم الحذر! فالحذر بالدهم دخلت فإذا اليمامة، أهل عند «والخوف قال: أن إىل «… معك بَمن
والسيف للرمح والرمح للسهم السهم به، يقاتلونك الذي بالسالح فقاتلهم القوم القيت إذا
والسفينة اإلبرة ومكحلة الششخان، بمدفع ذلك ألبدل الزمان هذا أدرك ولو قلُت: للسيف.»
االستعداد بدونها يحصل وال املقاومة، عليها تتوقف التي املخرتعات من ونحوها املدرعة،
منها، خري أو مثلها تهيئة يف والسعي له، املستعد قوة معرفة يستلزم الذي رشًعا، الواجب

له. املحصلة األسباب ومعرفة
بدون إليه املشار االستعداد عىل الحصول اليوم يمكننا هل هنا: يُقال ذلك عىل وبناءً
إجراء بدون التقدم ذلك يتيرس وهل غرينا؟ عند املشاهدة العمران وأسباب املعارف يف تقدم
دعامتَي عىل التأسس يف غرينا عند نشاهدها التي التنظيمات تناسب سياسية، تنظيمات
يف واالستقامة القوة مالك أنهما يخفى وال رشيعتنا؟ يف أصالن هما اللذين والحرية العدل

املمالك؟ جميع
لزم األوروباوية؛ البلدان أحوال ببيان إالَّ يتم ال الكتاب هذا من الغرض كان وملا
الحالة إن فنقول: اإلسالمية، األمة يناسب ما أثنائه يف مدرجني إليه، الِعنان نثني أن
الربابرة هجوم بعد كانت ألنها الزمان؛ قديم من لها ثابتة تكن لم أوروبا ممالك يف الراهنة
حال أفظع عىل مسيحية وسبعني وست أربعمائة سنة الرومانية الدولة وسقوط الشماليني
طبًعا، الصعود من أرسع هي التي السقوط حركة يف آخذة والجور، واالعتداء التوحش من
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والية زمن إىل بالنوبليس املسمني الجائرة األمم وكرباء مللوكها الرق ربقة يف تزل ولم
فبذل وستني، وثماٍن سبعمائة سنة أوروبا ممالك ومعظم فرنسا ملك شارملان اإلمرباطور
رجعت وفاته بعد ثم وغريها، املعارف تنمية يف بسعيه الناس حال إصالح يف جهده غاية
ما إىل وصلوا أهلها أن يتوهم وال تفصيله. يأتي كما والتها وظلم جهالتها غياهب إىل أوروبا
أو مثلها هو ما الكرة أقسام يف يوجد قد إذ أقاليمهم؛ يف اعتدال أو خصب بمزيد إليه وصلوا
العدل إجراء عىل تحث كانت ولو النرصانية الديانة إذ ديانتهم؛ آثار من ذلك أن وال أحسن،
التبتل عىل تأسست ألنها السياسية؛ الترصفات يف تتداخل ال لكنها الحكم، لدى واملساواة
الدنيا مللوك التعرض عن أصحابه ينهى كان السالم عليه عيىس إن حتى الدنيا، يف والزهد
عىل رشيعته سلطان ألن الدنيا؛ هذه يف ملك له ليس إنه قائًال أحوالها، بسياسة يتعلق فيما
من المتناعه النرصانية الديانة كبري البابا ممالك يف الواقع والخلل األشباح، دون األرواح
ذكرناه، ما عىل واضح دليل األوروباوية املمالك بقية يف املعتربة السياسية بالرتاتيب االقتداء
العدل عىل املؤسسة بالتنظيمات والصناعات العلوم يف والتقدم الغايات تلك بلغوا وإنما
ذلك ومالك والتجارة، الزراعة األرضبعلم كنوز واستخراج الثروة طرق السيايسوتسهيل
العدل أن بالده يف هللا عادة جرت وقد بلدانهم، يف طبيعة صارا اللذان والعدل األمن كله
وبضدها والثمرات، واألنفس األموال نمو أسباب من املحفوظة والرتاتيب التدبري وُحسن
وغريها، اإلسالمية والتواريخ رشيعتنا من معلوم هو كما ذُكر ما جميع يف النقص يقع
الرعية أمن وبه والعام الخاص وقوة السلطان صالح وبه الدين عز العدل ملسو هيلع هللا ىلص: قال فقد
فمهدوم أساس له يكن لم فما حارس، والعدل أساس امُللك الفرس: أمثال ومن وخريهم.
خصلة، ألف إىل يحتاج األمر ويل إن امللوك: نصائح ويف فضائع. حارس له يكن لم وما

العباد. وأمن البالد عمران وهما: عادًال، كان بهما عمل إذا خصلتني يف مجموعة وكلها
ناهضة أدلًة رأى خلدون» ابن «مقدمة من األول الكتاب من الثالث الفصل تصفح ومن
كان البرشية، النفوس عليه ُجبلت وبما كان كيفما العمران بخراب ُمِؤذن الظلم أن عىل
ممالك بعض يف اليوم واقع هو كما أنواعه، اختالف عىل للظلم مجلبة امللوك أيدي إطالق
يف املطلق بالترصف ملوكها استبداد عند القرون تلك يف أوروبا بممالك ووقع اإلسالم،
الديانة يف وجوده لعدم رشعي وال لشهواتهم، ملنافاته عقيل بقانون تقيُّد غري من هللا، َعبيد
عىل ممالكهم بعض أرشف وما تقدم. كما الدنيا يف والزهد التبتل عىل املبنية املسيحية
سرية حسن مع أيديهم إطالق عن الناشئ ترصفهم بسوء إالَّ االستقالل وسلب االضمحالل
املتعلقة الرشيعة بقوانني والتهم تقيد عن الناتج اإلسالمية، األمة من ذاك إذ مجاوريهم
وحماية هواه، داعية عن العبد إخراج املحفوظة أصولها من التي والدنيوية، الدينية باألمور
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للوقت املناسبة املصالح واعتبار غريهم، من أو اإلسالم أهل من كانوا سواءٌ العباد حقوق
أحدهما الالزم الرضرين أخف وارتكاب املصالح، جلب عىل املفاسد درء وتقديم والحال،

ذلك. غري إىل …
استغنائه مع ملسو هيلع هللا ىلص املعصوم رسوله بها هللا أمر التي املشورة وجوب أصولها أهم ومن
ُسنًَّة تصري أن لحكمِة إالَّ ذاك فما الكماالت، من فيه هللا أودع وبما اإللهي، بالوحي عنها
العاملني، يف هللا وسنة الدين يف أصل «املشاورة العربي: ابن قال بعده، الحكام عىل واجبة
«ال عنه: ريضهللا عيل كالم ومن الخلق.» أقل إىل الرسول من الخليقة عامة عىل حق وهي
مسلم كل عىل املنكر تغيري وجوب عليها املجمع األصول ومن املشاورة.» ترك مع صواب
عليهم الرد يحبون اإلسالم وملوك الخلفاءُ الغزايل: اإلسالم حجة وقال باملنكرات. عالم بالغ
َمن الناس أيها يخطب: وهو عنه ريضهللا الخطاب بن عمر قال فقد املنابر. عىل كانوا ولو
لقومناه اعوجاًجا فيك رأينا لو وهللا وقال: رجل له فقام فليقومه. اعوجاًجا يفَّ منكم رأى
شك وال بسيفه. عمر اعوجاج يقوِّم من األمة هذه يف جعل الذي هلل الحمد فقال: بسيوفنا.
من مساًغا يََر لم لو الخالفة وحقوق الدين حماية يف الشديد العادل اإلمام هذا مثل أن
وزجر رده الواجب كان بل عليه، هللا حمد ما الشدة من فيه ما مع الكالم، لذلك الرشيعة
أن «اإلحياء» من املنكر عن والنهي باملعروف األمر كتاب يف أيًضا الغزايل وروى قائله،
من وال كدِّك من ليس إنه فقال: الخوالني مسلم أبو إليه فقام الناس، عطاءَ حبس معاوية
إنه مسلم، أبو صدق بالوضوءِ: غضبه إسكان بعد معاوية فقال أمك. كدِّ من وال أبيك كدِّ

عطائكم. إىل فهلموا أبي، كدِّ من وال كدِّي من ليس
النوع لبقاء رضوري الوازع ألن ملك؛ للبرش استقام ما إليه املشار التغيري لوال قلُت:
نصبه وجوب ثمرة تظهر لم يريد ما ويحكم يشاءُ ما يفعل الوازع ذلك ترك ولو اإلنساني،
رشع إما عنده؛ يقف له وازع من املذكور للوازع بدَّ فال بحاله، اإلهمال لبقاء األمة عىل
عىل وجب فلذلك انتهكت؛ إن حقوقه عن يدافع ال منهما وكل معقولة، سياسة أو سماوي
املطابع، وحرروا املجالس األوروباويون ونََصَب املنكرات، تغيري رجالها وأعيان األمة علماء
وآراء املجالس أوروبا ملوك تتقي كما امللوك تتقيهم اإلسالمية األمة يف للمنكر فاملغريون
عىل االحتساب وهو واحد؛ الفريقني ومقصود املطابع، حرية وعن عنها الناشئة العامة
أشار ذكرناه وما ذلك. إىل املوصلة الطرق اختلفت وإن مستقيمة، سريتها لتكون الدولة
املجتمع عن عبارة كان ملَّا امُللك «إن قال: حيث مقدمته من اإلمامة فصل يف خلدون ابن إليه
يف املركَّبة الغضبية القوة آثار من هما اللذان والقهر، التغلب ومقتضاه للبرش الرضوري
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الخلق؛ من تحته بَمن مجحفة الحق عن حائدة الغالب يف صاحبه أحكام كانت اإلنسان،
وتجيء لذلك، طاعته فتسعر شهواته، من طوقهم يف ليس ما عىل الغالب يف إياهم لحمله
مفروضة سياسية قوانني إىل ذلك يف يُرجع أن فوجب والقتل، الهْرج إىل املفضية العصبية
خلت وإذا األمم. من وغريهم للفرس ذلك كان كما أحكامها، إىل وينقادون الكافة يسلمها
القوانني هذه كانت فإذا استيالؤها، يتم وال أمرها يستقم لم السياسة هذه مثل عن الدولة
من فرضها كان وإذا عقلية، سياسة كانت وبرصائها الدولة وأكابر العقالء من مفروضة

انتهى. واآلخرة.» الدنيا يف نافعة دينية سياسة كانت يقررها بشارع تعاىل هللا
حوزتها عن والذب بصونها محرتمة ببقائها ا تامٍّ يكون إنما املذكور والنفع قلت:
يف يوجد أن إمكان ننكر ال وإنَّا هذا إليه. أرشنا كما املنكر عن والنهي باملعروف األمر بمثل
اإلنصاف حب ويحمله والعقد، الحل أهل مشورة بدون اململكة يف ترصفه يحسن َمن امللوك
من ذلك لكون لكن املصالح، من عليه يشكل فيما النصوح العارف بالوزير االستعانة عىل
اجتماعها فرض وعىل إنسان، يف تجتمع قلما أوصاٍف إىل الستناده يعترب ال الذي النادر
يف للملوك والعقد الحل أهل مشاركة بأن نجزم أن علينا وجب بزواله، تزول له ودوامها
بمقتىض لها املبارشين الوزراء عىل اململكة إدارة يف املسئولية جعل مع السياسة، كليات

له. وأحفظ لخريها أجلُب اململكة حال فيها مراًعى مضبوطة قوانني
ألن ثالث: صور عن تخرج ال البرشية الطبيعة بمقتىض امللوك حالة أن ذلك وبيان
املصالح إجراء عىل قادًرا الوطن لخري واملحبة املعرفة كامل يكون أن إما منهم الواحد
عن تصده خصوصية وشهوات أغراض له ولكن املعرفة كامل يكون أو األصلح، بمراعاة
الصور هذه ومثل املبارشة. ضعيف املعرفة ناقص يكون أو العمومية، املصالح مراعاة
الصورة يف الوزراء ومسئولية املشورة لزوم أن يخفى وال املبارش، الوزير يف يعترب الثََّالث
متعاضدة الجميع آراء إن حيث يعينه بل الحسن، مقصده عن املعرفة كامل يعطل ال األوىل
الصورتني ماصدقات ِمن كانوا ولو عائلته، يف امللك دوام ل يُسهِّ أنه كما املصلحة، عىل
يف واإلعانة الثانية يف املعارضة لوجوب واملسئولية املشورة تأكد فيهما الواضح األخريتني
كما الرأي، ضعيف أو الشهوات أسري الوايل كان ولو اململكة، حال يستقيم فبذلك الثالثة،
مدة يف الغاية بلغت اإلنكليزية األمة شأن رفعة إن اإلنكليزي: ِمل سِتَوْرد لتاريخ املرتجم قال
ومسئولية والعقد الحل أهل بمشاركة إالَّ ذاك وما مجنونًا، كان الذي الثالث جورج امللك

لهم. الوزراء
ينجرب الوزراء من سريته تحسن من تكليف أن الضعيفة األذهان بعض إىل يسبق وقد
ألن السقوط؛ ظاهر وهو والعقد. الِحل ألهل يحتاج ال بحيث األخريتني، الصورتني خلل به
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يخالفه أنه يعلم من يقدم امللك أن يظن وال امللك، بيد عنها وتأخريه للمبارشة الوزير تقديم
دائر الوزير حال أن نرى فإنَّا مستحسنة سريًة وسريه فرضتقديمه وعىل معتربة. مخالفة
حظ بذلك مرجًحا وشهواتهم أغراضهم عىل وحاشيته امللك يوافق أن إما ألنه أمرين؛ بني
تحته َمن ويأمر يخالفهم أن وإما يخفى، يكاد ال الحالة هاته يف اململكة ورضر نفسه،
ظهري وبأي الحق؟ هذا له أين فِمن وحينئٍذ البالد، مصلحة تقتضيه بما املتوظفني من
تحزب من تحميه نافذة رشيعة هناك تكن لم إذا خصوًصا املخالفة؟ تلك عىل يستظهر
وجه بكل لفوائدهم املقللة الحسنة ترصفاته وتعطيل إرضاره أملهم غاية الذين حساده
الخلل ليظهر املناسب؛ الوقت عن تأخريه أو مقصوده غري عىل إذنه بتنفيذ ولو أمكنهم،
ومن عليه. القلوب لتغيري سيئاته حقري وإشهار حسناته جليل بإخفاء أو الزلل، ويكثر
وإن دسها، حسنة مني رأى إن يرعاني؛ عدو من احفظني «اللهم عنه: ريضهللا عيل دعاء
اململكة إدارة يف إليه املشار الوزير سعي بنجاح آمالهم هللا خيب إذا ثم أشهرها.» سيئة رأى
من لك يُبِْق ولم عليك استبد إنه يقولوا: بأن امللك، عند به الوشاية طريق سلوك إىل رجعوا
، التبنيُّ قبل العاقل عىل تروج قد التي اق الفسَّ أنباء من ذلك غري إىل … االسم غري امُللك
اململكة إدارة يُجري أْن ذُكر ما والحالة للوزير يتيرس فكيف املرشقية. الدول عند خصوًصا
من الثانية الحالة هاته يف وملا والحكم؟! الخصم هو َمن بذلك مخالًفا املصلحة مواقع عىل
املداراة، طرق وسلوك باملجاراة األوىل الحالة اختيار إىل إما املذكور الوزير يُضطر العوائق
املوافقة استعذاب ألن نفسه؛ وعليه وامللك الوطن عىل باملرضة لعوده وخيمة ذلك وعاقبة
إىل وإما املآل. يف الندامة مرارة يستعقب اململكة خراب عند الناشئ الحال يف الشهوة عىل
مما للتخلص واجب فهو ذاته لحفظ واجبًا يكن لم وإن وهو باملرة، الخدمة من االستعفاء
إذ املخلوق؛ ولوم الخالق لعقاب املوجب اململكة خراب إىل يئول ما عىل املوافقة من ع يُتوقَّ
وهمته، بديانته املخاطرة له يسوغ ال الوطن ملصلحة بنفسه املخاطرة له ساغ ولو اإلنسان
بجلب النصح يف الجهد ببذل إالَّ يحصالن ال للوطن واملحبة للملك الطاعة من عليه يجب وما
يرض، ما عىل املوافقة من فباالمتناع يقدر لم وإن عليهما، قدر إن املفاسد ودرء املصالح

خيانة. املرضة من عنها ينشأ بما العلم مع موافقته كانت يفعل لم فإن
أهل برعاية محفوظة ضابطة قوانني إلدارتها يكون ال التي املمالك أن بهذا فبان
مبلغ يكون واستقامته اقتداره وبحسب امللك، ذات يف منحرص ورشها خريها والعقد الحل
القوانني، تأسيس قبل املاضية القرون يف األوروباوية املمالك حالة لذلك ويشهد نجاحها.
ومع واملروءة، املعرفة بتمام اآلن إىل شهرة لهم من الوزراء من الوقت ذلك يف لهم كان فقد
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ال إليهما، املشار امللوك استبداد صورتَي من املنبعث الخلل مواد حسم لهم يتيرس لم ذلك
اإلمام نظر لسعة تضييق السياسة كليات يف لألمراء والعقد الحل أهل مشاركة إن يقال
فإنه للماوردي، السلطانية» «األحكام بمطالعة يندفع التوهم هذا نقول: ألنَّا العام؛ وترصفه
األمور تدبري إليه يفوض من اإلمام يستوزر أن «هي التفويض: وزارة بيان عند فيه قال
حكاية يقول تعاىل هللا فإن الوزارة، هذه جواز يمتنع وليس اجتهاده، عىل وإمضاءَها برأيه
أَْزِري ِبِه اْشُدْد * أَِخي َهاُروَن * أَْهِيل ِمْن َوِزيًرا ِيل ﴿َواْجَعْل السالم: عليه موىس نبيه عن

انتهى. أجوز.» اإلمامة يف كان النبوءة يف ذلك جاز فإذا أَْمِري﴾. ِيف ْكُه َوأَْرشِ *
ذلك مثل يعدَّ ولم املذكور الوجه عىل التفويض لوزير اإلمام ترشيك جاز فإذا قلت:
السياسة كليات يف والعقد الحل أهل هم لجماعة ترشيكه كان العام ترصفه من تنقيًصا
ريض الخطاب بن عمر جعل ملا ولهذا أقرب، الصواب مواقع إىل اآلراء اجتماع ألن أجوز؛
(ميًال األربعة. مع فكونوا وأربعة اثنني انقسموا إن قال: ستة بني شورى الخالفة عنه هللا
يف فكونوا تساووا وإن السند) السيد قاله أقرب، الصواب إىل رأيهم ألن األكثر؛ إىل منه
لم العقائد» «رشح يف الدين سعد املوىل أن عىل عوف. بن الرحمن عبد فيه الذي الحزب
أثناء يف قال حيث الفساد، منشأ عىل التعدد منع وقرص اإلمامة، ترصفات يف املشاركة يمنع
االنفراد؛ عىل منهما كل طاعة تجب مستقلني إمامني نصب هو الجائز «غري اإلمامة: مبحث
انتهى. واحد.» إمام بمنزلة فالكل الشورى يف وأما متضادة، أحكام امتثال من عليه يلزم ملا
وقد والنهي، األمر وحدة عىل مدارها التي اإلمامة وحدة ينايف ال األشخاص تعدد ألن أي
بقوله: الخيايل وقرره الحكيم، وعبد الدين عصام كالفاضلنِي؛ محشوه السعد كالم سلم
حينئٍذ وظاهر نفسه، يف السعد كالم بصحة معرتف فكلهم وبالجملة أيًضا، يجاب وقد
يف الشورى دون هي إذ إليه؛ أرشنا الذي باملعنى السياسة كليات يف الشورى جواز أحروية
اإلمامة خطة لدائرة تضييق فيها ليس املذكور الوجه عىل الشورى إن ثم الترصفات، سائر
مظهًرا كونه ومراعاة اإلمام نظر بمنزلة والعقد الحل أهل نظر أن باعتبار ترصفها، وعموم
املشاركة تقتيض ال التي الترصفات من به يستبد ما مع وإدارته، بتمشيته الستبداده له
وتنفيذ وتأخريهم، الخطط أرباب ونصب األجانب، مع واملتجرية السياسية الخلطة كإجراء
آخر شاهًدا وهاك اآلمر، وحدة محمل هي التي الترصفات من ذلك ونحو األحكام سائر
املال: بيت فراغ عند الناس من تؤخذ التي املغارم يف قال فإنه العربي ابن اإلمام كالم من
انتهى. باالستبداد.» ال الجماعة وبرأي باالستيثار ال بالعدل وتنفق ا رسٍّ ال جهًرا تؤخذ «إنها
إقامته يف يستغني ال مثًال الكبري البستان مالك أن وهو بمثال، ذلك نستوضح البيان ولزيادة
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أو يصلحه وما الشجر بأحوال معرفة مزيد لهم يكون بأعوان االستعانة عن شجره وتدبري
تقوية من ذلك يف رأى ملا شجره فروع من يشء قطع أراد البستان رب أن اتفق فإذا يفسده،
أن الفالحة قواعد بمقتىض منهم علًما ذلك، عىل أعوانه يوافقه فلم ثمارها وتنمية األصول
ذلك يف املالك إرادة فتعطيل أصلها، من الشجرة موت عنه ينشأ مما الوقت ذلك يف القطع
تعطيل يف األعوان مستند يكون وقد بستانه، يف ترصفه وعموم نظره لسعة تضييًقا يعد ال
ال ذلك بأن عليه فأشاروا مثًال صالحها بُدوِّ قبل الثمرة بيع أراد إذا كما رشعيٍّا، أمًرا إرادته
توجه وإالَّ املثالني يف لرأيهم الرجوع فيلزمه الحقيقي، املالك هو الذي الشجر، خالق يرضاه
البستان؟! رب عىل تضييق ذلك أن حينئٍذ يقال وهل عليه. يُحجر أن واستحق إليه اللوم
آدم، ببني أرضه واستعمار العالم إيجاد يف اإللهية للحكمة مضادة عليه التوسعة إن بل
قال كما فيها منزلته أو ولغريه له كانت إذا أما بربه، مختصة البستان منفعة أن مع هذا

عليه. تضييق ذلك أن يتوهم ال أن فأحرى اليتيم؛ وايل كمنزلة عنه: ريضهللا عمر
القيام وأن املصلحة، دائر عن يخرج ال الرعية أحوال يف اإلمام ترصف أن ومعلوم
يقع إنما حينئٍذ اإلرادة فتعطيل أحد، لكل يتيرس ال مما سياستها وتدبري األمة بمصالح
وأنه القيل، ذلك اندفاع رشحناه بما فتحرر له، املسوغ الترصف دائرة عن خارج يشء يف
الشيخ الحظه كما املقتىض جانب الحظ ومن املذكور. الوجه عىل الترشيك من مانع ال
الجزم يف يتوقف لم أسلفناه، ما جميع يف ملحظنا وهو عنه، قدمناه فيما العربي ابن

الطغيان. وكثر العرفان فيه قلَّ الذي الزمان هذا يف سيما ال بتعينه،
وذكر ملكهم بمدح فيها أسهب مكاملة أوروبا أعيان أحد وبني بيني وقعت كانت وقد
سلوك عن وعقله بطبعه متقيد إنه قال: حتى السياسة، بأصول املعرفة مزيد من له ما
مشاركته وترومون السياسية الحرية يف ونه تشاحَّ كيف له: فقلت الصواب. منهاج غري
املشاركة؟ إىل معه يحتاج ال ما الكماالت من له تسلمون أنكم والحال امللكية، األمور يف

بعده؟ ذريته واستقامة مستقيًما بقاءه لنا يضمن من بقوله: فأجابني
النواب مجلس أعضاء أحد تيَاْرس الشهري املؤرخ ذكره ما هنا سوقه يناسب ومما
عواقب ذكر عند املشهور تاريخه آخر يف ِفِليب لويز للملك وزيًرا وكان اآلن، بفرنسا
واملعارف الكماالت من بلغ ما صاحبه بلغ ولو مذموم الواحد بالرأي العمل وأن االستبداد،
الذين الرجال بأفراد السياسة يف وألحقه الخاصة، بأوصافه األول لنابوليون ترجم بعدما
الروماني وقيرص الرومي إسكندر بهمة وصفه حتى املاضية، القرون يف الدهر بهم جاد
نمعن تعالوا للفرنسيس: مخاطبًا قال أن إىل الحربية، ومعارفه األفريقي أنيبال وذكاء
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كيف جنديٍّا كان من منها فيستفيد أفعالنا، الحقيقة يف هي التي امللك هذا أفعال يف النظر
إدارة تكون أن ينبغي كيف معرفَة الدولة رجال من كان وَمن الجيوش، تقاد أن ينبغي
املعاملة إذ والرفق؛ التواضع دائرة عن خروج بدون شأنها يرتفع أن ينبغي وكيف اململكة،
كما االضمحالل أسباب إىل يفيضذلك وربما تُتحمل، ال وقناعة برفق مصحوبة تكن لم متى
فنتجنبها، بغلطاته نعترب فبالجملة قناعة. البرش أقل هو الذي املذكور، سرية إليها أفضت
أبًدا يسوغ ال أنه وهي نسيانها؛ يسع ال أخرية تربية — الوطن أبناء معاَرش — نستفيد ثم
أكمل كان ولو بيده، وشقاوتها سعادتها تكون بحيث واحد إلنسان اململكة أمر يُسلَّم أن

علًما. وأوسعهم عقًال وأرجحهم الناس
بعد يَركتُوار الدِّ أيدي من فرنسا افتكاك يف نابوليون فعل ننتقد لسنا كنَّا وإن ونحن
تلك من اململكة استخالص وجوب أن نرى لكن أيديهم، يف الضياع عىل أرشفت كانت أن
تبايل ال متهورة قاهرة ليٍد مطلًقا إسالًما إسالمها يف حجة يكون ال الخارسة الضعيفة األيدي
تُْعذَر أمة هناك كان إن نقول أنَّا عىل وَمَرنُْفو، ِريُفِيل يف املنترصة اليد هي كانت ولو بيشء،
أعني الوقت، ذلك يف الفرنساوية األمة غري تكون فال لشخصواحد أمرها تسليم يف ما ُعذًرا
رساة فوىضال ذاك إذ والناس عليها، املذكور نابوليون اسرتأسْت حني وألف، ثمانمائة سنة
بل العبودية، قيود إىل إللجائها تخويفها مجرد قاصًدا بذلك عليها املشري يكن ولم لهم،
ُرصعت الربيئة النفوس من ألوف عىل األمة تلك حرسة فوا باملشاهدة. متحقًقا الخوف كان
فقد وبالجملة لوار! بوادي أُغرقت وألوف الدير بسجون ُخنقت كذلك وألوف باملجزرة،
يزالوا ولم فرائصهم، وأرعد روَّعهم فظيع، أمر املتوحشني أفعال من املتمدنني بأولئك حلَّ
جماعة وهم الرءوس، بقطع املولعني السيافني بني رائجني القاسية الثورة تلك سكون بعد
يرومون كانوا الذين امللوك شيعة وهم وطنهم، عن املتغربني ال هَّ الجُّ وبني الديركتوار،
يف عليهم طرأ ما مع الثورة قبل كانت التي القديمة الحالة إىل فرنسا إرجاع الدماء بإراقة
أقبل إذ الهْرج لجج يف هم فبينما متهدًدا. األجنبي سيف ظهور من االضطراب ذلك أثناء
باستمالة امُلْغرى املتواضع العاقل األمور، صعاب له ذلَّت الذي املنصور الشاب املرشق من
زمامهم إلقاء يف يعذرون ال هذه والحالة أََفرتاُهم إليه. املشار نابوليون وهو البرش، قلوب

بىل: املذكور؟ بيد

رك��وبُ��ه��ا إالَّ ال��م��ض��ط��رَّ ي��س��ُع ف��ال م��رك��بً��ا األس��ن��ة إال ت��ك��ن ل��م إذا
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مماثل غري بجنوٍن مجنونًا العاقل ذلك انقلب إذ قليلة سنوات إالَّ تمِض فلم ذلك ومع
الحرب، ميدان يف النفوس من بمليون تقرَّب فإنه فنون، والجنون الثورة، أرباب لجنون
مسلوبة دمائها يف غريقة مغلوبة بقيت حتى فرنسا، عىل التعصب عىل أوروبا أهل وحمل
لها يبَق ولم لها، يرثى حالة عىل صارت بحيث سنة، عرشين مدة انتصارها نتائج من
أن يظن كان فمن الوقتي، التمدن بذر من فيها مزدرًعا كان ما إالَّ ذلك بعد تستثمر أن
يمكن كان نعم وألف؟! وثمانمائة عرشة اثنتي سنة يف يُجنُّ وألف ثمانمائة سنة عاقَل
كل يفعل أن يستطيع بحيث التامة، القدرة له الذي أن يف النظر أمعنوا لو ذلك توقع
إذا قبيًحا كان ولو مستطاع، كل لفعل الداعية الشهوة وهو له، دواء ال داء معه يريد ما
يناسب ما فريق كل منها ويستخرج املذكور سرية يتأملوا أن الوطن أبناء فعىل هذا. تقرر
وعىل كان، َمن كائنًا واحد إلنسان الوطن أمر يُطلق ال أن وهو واحد؛ أمر واألهم خطته.
بهذه وانهزامنا نرصنا ألحوال املستوِعب الطويل التاريخ هذا ختمت وقد كان. حالة أي
إىل بلوغها راجيًا برياء، مشوبة غري فؤادي صميم عن الصادرة الصيحة بل النصيحة،
ينبغي ال كما أحد، إىل حريتهم بَذْل بهم يليق ال أنه جميعهم ليتيقن فرنساوي كل قلب
الغلط ِمن أن أرسطو حكمة ويف منه. املراد انتهى حرمتها. تُنتهك حتى فيها اإلفراط لهم
هذين كالَمْي تأملت فإذا إرادته، بمقتىض يترصف بشخص الرشيعة تعوض أن الفادح
لهم املشهود من املستبد كون مع االستبداد، يف املشاحة من أولهما تضمنه وما الحكيمني
واالمتناع الحرية حب من القوم نفوس عليه ُجبلت ما بذلك تعرف واألهلية؛ العرفان بمزيد
مسلم حديث يف عنه العاصريضهللا بن عمرو سيدنا كالم به يشهد كما امللوك، ظلم من
يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت فقال: عنده، عنه هللا ريض القريش املستوِرد رواه الذي
سمعته ما أقوُل قال: تقوُل! ما أَبِْرصْ عمرو: فقال الناس.» أكثُر والرُّوُم الساعُة «تقوُم
فتنة، عند الناِس َألحلُم إنهم أربًعا: َلِخالًال فيهم إنَّ ذلك قلَت َلِنئ قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من
وضعيف، ويتيم ملسكني وخريهم فرَّة، بعد َكرًَّة وأوشكهم مصيبة، بعد إفاقًة وأرسعهم

امللوك. ُظْلِم ِمن َوأَْمنَُعُهْم جميلة: حسنٌة وخامسٌة
بعضها إىل املشار الرشعية، لألصول احرتامها وقت اإلسالمية األمة كانت وقد هذا،
وعدلهم أمرائها تدبري ُحسن بسياج املحروستني والشوكة الثروة من التامة باملكانة سابًقا،
العلماء بعض أن الظنون» «كشف صاحب نقل أرضه، بتعمري تعاىل هللا ِرضا واستجالبهم
خراب.» موضع األرض وجه عىل يبَق لم أرضه إحياء يف هللا ِرضا هللا عباد علم «لو قال:
والسنة السنة، به تحيا سلطان والدولة الدولة، سياُجه بستاٌن العاَلم أرسطو: ِحكم ومن
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واملال املال، يكلفهم أعوان والجند الجند، يعضده نظام وامُللك امُللك، يسوسها سياسة
فقد العالم. ِقوام وبه مألوف والعدل العدل، يكنفهم عبيد والرعية الرعية، تجمعه رزق
ثمرته بشجٍر الرعية تشبيه إىل بستانًا العالم بجعل اإلشارة الحكيمة الكلمات هذه نت تضمَّ
حياة مادة هي التي السياسية السنة حياة بها الدولة استقامة وأن الجند، وحارسه املال
املقريزي حكاه ما العدل أصول احرتام عن الناتجة األمة ثروة آثار ومن العالم. بستان
اجتاز وليلة، يوًما بالقرية يقيم وكان مرص، قرى يف املأمون سار ملا قال: «الخطط»، يف
اإلقامة، يف بالقرية كبرية عجوز إليه فتوسلت بها يقم ولم النمل، طاءُ لها يقال بقرية
حني له وأهدت أمره، لديه عظم ما وجنوده الخليفة نفقة لوازم من وأحرضت فأسعفها.
تعجبه فازداد واحد، عام رضب كلها الذهب سكة من أكياس عرشة الرحيل عىل عزم
وقالت: تقبل فلم بها، رفًقا مالها عليها ورد هذا، مثل عن مالنا بيت يعجز ربما وقال:
املؤمنني، أمري يا عدلك ِمن ثُمَّ — األرض طينة أي — هذه من — الذهب إىل مشرية — هذا

واختصار. بترصف انتهى جائزتها. وأعظم فقبله كثري. يشء هذا من وعندي
مليون عرش أربعة الراشدين الخلفاء زمن يف بلغ مرص خراج أن أيًضا وُحكي
واحدة إيالة دْخل املبلغ وهذا فرنك، مليون سبعمائة نحو الوقت بَسكة وقْدُرها دينار،
يف املال بيت إىل املحمول أن «املقدمة» يف خلدون ابن وحكى الجباية. يف اإلنصاف مع
ألف تقريبًا ذلك وقْدُر ذهبًا، قنطار وخمسمائة آالف سبعة إىل بلغ العبايس الرشيد أيام
الناتجة العسكرية القوة عىل ويدل العني، من يؤخذ ما دون وهذا فرنك، مليون وأربعمائة
من املؤرخون بها يشهد التي الفتوحات من لهم تيرس ما األمة واتحاد الرشيعة عدل من
املرصي الزرايف أحمد الشيخ ترجمه الذي العيون» «قرة ففي العيان. ويصدقها الفريقني،
ثمانني ظرف يف َفتح اإلسالم أن املرصية، املطبعة حسنات من وُعدَّ الفرنساوية، اللغة من
لألمة كان ما يُعلم نقلناه وبما قرون. ثمانية يف الرومان فتحه مما أكثر األقاليم من سنة
واجتماع العدل، عن الناشئة الحربية والقوة الثروة، وسعة العمران نمو من اإلسالمية
من ونحوها والصناعات بالعلوم واعتنائها السياسة، يف واتحادها املمالك وأخوة الكلمة
املنصفون وشهد منوالها، عىل األوروباويون ونسج اإلسالم، يف ظهرت التي العرفانية املآثر

اإلسالمية. لألمة فيها التقدم بفضل منهم
أوروبا أهل بينما معناه: ما اآلن بفرنسا العمومية املعارف وزير ِدْرِوي تاريخ ففي
من قويٌّ نوٌر سطع إذ الخياط؛ َسم من إال الضوء يرون ال الجهالة دجى يف تائهون
حيث ذلك، وغري يد وأعمال وصناعات وفلسفة أدب علوم من اإلسالمية األمة جانب
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وقرطبة وغرناطة وفاس ومرص والقريوان ودمشق وسمرقند والبرصة بغداد مدينة كانت
القرون يف أوروبا أهل منها واغتنم األمم، يف انترشت ومنها املعارف، لدائرة عظيمة مراكز
قبل اآلداب «كانت يقول: وفيه بيانها، يأتي علمية وفنونًا وصناعات مكتشفات املتوسطة
يف والقرشية اليَمن يف الحمريية بلغتني: موداة فيهم متأصلة جزيرتهم من العرب انتشار
املرضية، هو الحمريية يقابل الذي أن عليك يخفى (وال القرآن جاءَ وباألخرية الحجاز،
خلوصها واستمر اشتهرت ولذلك القرشية)؛ خصوص عىل القراءة يف اإلجماع وقع وإن
األمم بدخول إالَّ اللسان يف العجمة دخلت وما والديانة، العلم كتب باستمرار هذا وقتنا إىل
عىل يخفى ال ما املجال وسعة االتساع من املذكورة وللغة السنني. وتطاول اإلسالم يف
تكثر أو لها ُرؤيَتُهم تتكرر أو البادية يف املعيشة قوام بها التي األشياء يف سيما ال مثافنها،
وبكثرة وأحواله، صفاته تعدد باعتبار أسماء عدة الواحد لليشء يكون فقد إليها، حاجتهم
اسًما ثمانني عندهم للعسل يقال إذ الشعرية؛ اآلداب دوائر لهم اتسعت عندهم الرتادف
آالف أربعة نحو وللداهية السيف، وكذا ألًفا وللجمل خمسمائة، ولألسد مائتني وللثعبان
قوة من وللعرب قوية، حافظة يستدعي األسماء هذه مثل استيعاب أن جرم وال اسم.
ذكر الذي الراوية، حماد مشاهريهم: فمن إنكاره، أحًدا يسع ال ما الفكر ة وحدَّ الحافظة
مائة إىل عرشين من والقصيدة قصيدة مائة الحال يف له ينشد أنه الوليد للخليفة يوًما
اآلداب، تلك إالَّ األمر أول يف للعرب يكن «ولم قال: أن إىل املنشد.» قبل املستمع فتعب بيت،
لهم اتسع الحضارة يف سبقوهم الذين باألمم واختلطوا الفتوحات دوائر لهم اتسعت ملا ثم
سوء من لكن نظر. بإمعان ورشحوها أرسطو تآليف اليونان من فأخذوا املعارف، نطاق
املرتَجمة الكتب من تعلموها وإنما األصلية، اليونان كتب من الفلسفة يأخذوا لم البخت
رشد ابن حفيد العربي الفيلسوف نقلها ملا فلذلك املرتَجمة؛ ترجموا فهم الشام، أهل بلغة
العلوم وأما أوًال. فيها وقع مما أكثر التحريف من بها وجد املتوسطة القرون يف أوروبا إىل
الخليفة جلبهم الذين للعلماء ذلك يف والفضل املرمى، العرب فيها صادف فقد الرياضية

القسطنطينية.» من املأمون
أن بغداد فلكية من عاِلَمنْي املذكور الخليفة أمر املسيحي التاسع القرن أوائل ويف
تكوير بذلك ليثبت ويزناها؛ سنجار بصحراء الطول خط من واحدة درجة مسافة يقيسا
املقيس. الخط طريف عن الشمايل القطب ارتفاع باختالف ذلك تبني وقد باملشاهدة، األرض
تعريج حساب وحرروا بطليموس زيج وهذبوا إقليدس، كتاب العرب رشح وقد
الشمسية السنني بني والَفرق االعتدال أوقات بني الَفرق حرروا كما الربوج، منطقة
للتحريرات واخرتعوا دقائق، عدة الزمنية والسنة الشمسية السنة بني فوجدوا والزمنية،
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ومنهم الرياضية. العلوم قابلية من للعرب ما عىل يدل مما ذلك، غري إىل … جديدة آالت
من للعرب ينسب ما وأما عجيب. رصد محل بكثري أوروبا قبل سمرقند مدينة حازت
بل يَثبُت، فلم العربية باألرقام عندنا املسماة الحسابية واألرقام واملقابلة الجرب اخرتاع
وجدوها التي العلوم من وهي غريهم، من بالتلقي أرسطو فلسفة مع ذلك تعلموا إنما
والبارود اإلبرة، بيت أي البوصلة؛ الوجه ذلك عىل إلينا نقلوا أنهم ويمكن بإسكندرية.
من الكاغد اخرتاع بمزية أوروبا أهل لهم يعرتف كما الصني. أهل من تعلموه الذي
وجوده. بعد نتائجه وتوفرت الطبع وسهل أسعارها ودنت الكتب كثرت وبذلك القماش؛
رشد والبن اليونان، كتب من وه تلقَّ كانوا الذي الطب بمعرفة أيًضا العرب اشتُهر وقد
أشخاصصاروا عدة فالسفتهم ومن ذكر، بما شاهدٌة جالينوس كتب عىل عديدة تعليقات
وعرشين ست سنة املتوىفَّ سيناءَ بن عيل أبي مثل مشاهري، وأطباء حكماء واحد وقت يف
يف أعداؤهم صار حيث إىل الشهرة من بلغوا وقد املذكور. رشد وابن هجرية وأربعمائة،
اعرتاه كان َقْسَطِليَّة ملوك بعض أن يُحكى كما إياهم، معالجتهم يف يرغبون الوقت ذلك
عىل الخليفة لطف من وحصل بقرطبة، معالجته تكون أن فاشتهى االستسقاء مرض

املسلمون. ويداويه يذهب أن يف اإلذن
ومن كثرية. وأدوية الراوند واستعمال املياه تقطري كيفية العرب حكماء مآثر ومن
ورغبتهم فتوحاتهم اتساع أن فيها تقدمهم وسبب الجغرافيا، فيها الفضل لهم التي العلوم
الشاسعة، البلدان من بكثري املعرفة لهم أنتجت عليهم الحج الفرتاض الخطرية األسفار يف
مشاهريهم ومن لهم، معروفة كانت بعدما نسوها أو أوروبا أهل إليها يصل لم التي
روجري استدعاه الذي هو األخري وهذا واإلدرييس، واملسعودي الفداء أبو الفن هذا يف
التاريخ علم وأما املشتاق». «نزهة سماه الذي الغريب كتابه عنده وألَّف صقلية ملك
أنها غري املقريزي، وتاريخ املذكوريِن الفداء وأبي املسعودي تاريخا فيه تآليفهم فمن
يسربون ال أنهم بمعنى الكريتيك بها يوجد أن وقلَّ جنسهم، بأبناء مختصة تواريخ
الوقائع دائرة عن يخرجون وال خلدون، ابن ذلك إىل أشار كما العقل، بمسبار منقوالتهم
التسلط وجود أن من ذكره اآلتي تاريخه يف َسِدْليُو حكاه ما إالَّ لذلك سبب وال املجردة،
ببيان الوقائع جميع رشح من املؤرخني يمنع كان الذي هو املرشق بلدان يف امللوك من
هندسة أي األَْرِشتَْكتُور؛ صناعة وأما الحق. حكاية يف يلحقهم الذي للخطر أسبابها؛
حيث األبنية، إتقان إىل يرجع بما إالَّ منها العرب يشتغل فلم الهيئات اصطناع يف البناء
غريبة، اخرتاعات فيه لهم تظهر لم نفسه البناء أن عىل التصوير، تمنع رشيعتهم كانت
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دائرة، نصف من أكرب تكون أن األسطوانات عىل املرفوعة األقواس يف عندهم فاألصل
الصور عن العرب اعتاض اليونان، من أمة وهم الِربَزنِْتيني، أبنية من أخذوه الشكل وهذا
رسوًما األصل يف وكان حديدة، بنقش عندهم املسمى بالنقش التزيني دة واملجسَّ الدَّهنية
أن يمكن التي العربية بالحروف شبيهة متقاطعة خطوط مجرد صار ثم مدلوالت، لها
نراها حني الحروف تلك إتقان من نتعجب ما وكثريًا ظريفة، جيدة أشكال منها يصور
والتزويق والفوارات الجوابي اصطناع العرب مآثر ومن املرشقية. واألقمشة الزرابي عىل
إسبانيا مقاطع ومن املرشق من يجلبونها كانوا التي كاملرمر الثمينة واألحجار بالذهب
وكان بقرطبة، األول الرحمن عبد بناه الذي العظيم الجامع أبنيتهم أشهر ومن الجنوبية،
الذي الزهراء قرص ثم قنديل، وسبعمائة آالف وأربعة أسطوانة وتسعون وثالث ألف به
الوادي شاطئ عىل الثالث الرحمن عبد بناه وقد الِعظم، يف املذكور الجامع عن يتأخر ال
املرمر. من قصعة يف ينعكس ثم الزئبق، من باقة شبه منه يفور عظيم ينبوع وبه الكبري،
أمور عدة وبها وحصن، قرص واحد آٍن يف هي التي غرناطة حمراءُ أبنيتهم بديع ومن
األسود. ببطحاء املسمى وسطها خصوًصا وحسنه، البناء ِلَلطافة مثاًال تكون أن تصلح

امتدت ملا ثم األوقات، سائر يف فيها رغبة حسن للعرب كان فقد التجارة وأما
التي ِهَمالَي جبال إىل — وإسبانيا فرنسا بني جبال وهي — البرييني من سلطنتهم
إذ فيها؛ نظري لهم يُعلم فال الفالحة وأما األرض. ار تجَّ أكرب صاروا الهند شمال بأقىص
الواسعة مزارعهم يف بلطف وتوزيعها املياه جلب عىل االقتدار من لهم ما لغريهم ليس
إسبانيا روضة بلنسية أهل اآلن إىل بها السائر ذلك يف فسريتهم املحرقة، شمسهم تحت
العرب فإن الصناعات وأما الفرنساوية. ِفالحتنا يف بها نقتدي أسوة نجعلها أن صالحة
أربابها، أحذق من صاروا حتى العظيمة، الرومانيني بلدان دخلوا ملا جميعها تعلموا
وحريريات بإسبانيا، سلطانهم تحت كانت التي طليطلة سالح ذلك يف شهرة وكفاهم
بقرطبة. والجلود والحروج والرسوج ُكَونَْسة بمدينة واألخرض األزرق والجوخ غرناطة
من نفرتهم شدة مع فيها، ويتنافسون ثمن بأعىل املهمات هذه يشرتون أوروبا أهل وكان

لديانتهم. املخالفني أهلها
مدة من األوىل القرون يف الشهرة هذه إىل العمران من إسبانيا بلغت فقد وبالجملة
صار أن إىل سكانها نمو تزايد وقد املرشق، من أسكن عنها الفتن كانت حيث الخلفاء،
وثمانني مارستانًا وخمسني جامع وستمائة دار ألف مائتي نحو وحدها قرطبة بمدينة
نرشه الذي للتمدن إجماليٍّا برنامًجا فهاك نفس. ومليون حمام وتسعمائة عموميٍّا مكتبًا
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يكاد تمدنًا بالهند، هندوس وادي إىل بإسبانيا كبري واٍد وهو تاج، شاطئ من العرب
اليوم أوروبا وتمدن قال: للعطب، معرًَّضا كان نموه لرسعة ولكنه األبصار، نوره يخطف
البقاء طول به يمكن ما عىل وكسوفات انقالبات بعد حصلوا ولكنهم النمو، يف أبطأ كان
ظرف يف ملكهم امتد قد العرب: ملك امتداد بيان يف وقال النمو. بطيء كل يف املعتاد
فبلغ يشء، اللتقاط ذراعيه فاتًحا الخلقة عظيم يمتد ما مثل اإلسالم ظهور من سنة مائة
من امللك هذا امتداد وقدر وإسبانيا، فرنسا بني الكائنة برييني جبال إىل الهند أقىص من
وقد املاضية، الدول من دولة املبلغ هذا يبلغ ولم فرسخ، مائة عرشة ثمان إىل عرشة سبع
واغتنمت فتحوها، التي البلدان غالب يف نافذة القرآن وأحكام واللسان الديانة استمرت
من أخذوه ما منها كان وإن وعلوًما، وصنائع مكتشفات املتوسطة القرون يف أوروبا منهم
القرن من الثاني النصف يف ثم بعدهم. وتخليده ذلك تهذيب يف الفضل لهم لكن غريهم،
باسم البابوي الكريس عىل جلس الذي جربري الفرنساوي الراهب توجه املسيحي العارش
أوروبا ألهل وأجرى والَفَلك الجرب علم هناك وقرأ إسبانيا، مسلمي إىل الثاني سلفسرت
كرتي وصنع الكتب، من جليلة خزانة وجمع العرب، معارف من جديًدا منهًال النرصانية

إليه. املشار الوزير كالم من تلخيصه أمكن ما انتهى واألرض. السماء
وأحد فرنسا مدارس بإحدى التاريخ علوم مدرس — لسدليو العرب» «تاريخ ويف
سنة العرشين عىل تنيف طويلة مدة منذ إني معناه: ما — بها املعارف جمعية أعضاء
التمدن يف والتقدم بالعلوم يتعلق فيما األمم، من غريهم عىل العرب مزايا ببيان مشتغٌل
أن فلزمني الجديد، العرص أيام إىل باإلسكندرية اليونان أيام من متطاولة قرون مدة
وأعرضه اآلن، إىل قدرها يُعرف لم التي األمة هذه ِعظم عىل األدلة من يل تيرس ما أجمع
تفي ال مما ذلك كان وإن عموميٍّا، لها تاريًخا فيتأسس عليها، تكلم ن ممَّ لغريي ما عىل
الناس أندب أن يلزمني االختصار وجه عىل ذلك يف الرشوع وقبل واحد. إنسان طاقة به
سائر يف عليه االستيالء عديم الفتوحات كثري كان الذي الجنس هذا أحوال يف التأمل إىل
التي واملزايا الفضائل اكتساب يف واحد حال عىل سنة آالف أربعة مدة يزل ولم مغازيه،
كانت الذي الوقت أن ذلك حجج ومن به. الخاصة والعادات والرتاتيب غريه، عىل بها تميز
قادًرا بنفسه قائًما ذاك إذ الجنس هذا كان حرية ذات تكوينها مبدأ يف القديمة املمالك فيه
قرنًا عرش تسعة مدة الجنس ذلك من وبابل مرص ملوك كانت فقد غريه، عىل اإلغارة عىل
الفراعنة سلطة نفسه عن داَفع األصلية حدوده إىل رجع أن بعد ثم املسيحي، التاريخ قبل
الذين الرومان ضد استقالله يف ودام وإسكندر، قريس تسلط من وامتنع الشام، وملوك
تقصد واحدة أمة العرب قبائل جمع الذي ملسو هيلع هللا ىلص النبي ظهور وبعد الدنيا، ملكوا كانوا
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إىل إسبانيا يف طاج نهر من ملكها جناح مدَّت كبرية أمة للعيان وظهرت واحًدا، مقصًدا
كانت أيام األرض أقطار يف التمدن أعالم اإلشادة منار عىل ورفعت الهند، يف الفانج نهر
من عندها كان ما باملرة نَسيْت كأنها املتوسطة، القرون يف أهلها بجهاالت مظلمة أوروبا

واليوناني. الروماني التمدن
أيديهم، عىل نتجت التي واآلداب العلوم تتعطل لم اإلسالم ممالك انقسام وبعد
سلطتهم فإن والسياسية امللكية قوتهم ضعفت وإن ومرص وقرطبة بغداد خلفاء فإن
طاقتهم. بقدر دوائرها توسيع يف الجتهادهم جهة كل يف مطاعة قوية تزل لم الروحانية
الحروب يف معهم بالخلطة إسبانيا من العرب إخراج استطاعوا الذين النصارى نال وقد
وتداولوها آسيا عىل تسلطوا الذين ُْك والرتُّ امُلُغُل ثم واخرتاعاتهم، وصنائعهم معارفهم
عىل أوروبا يف نطلع لم اآلن وإىل العرب. ِفرق من عليه تغلبوا ملن العلوم يف َخَدَمًة كانوا
إالَّ تواريخهم من عندنا يعرف لم إذ ا؛ تامٍّ اطالًعا العرب عادات لنا تُبنَيِّ التي األصول
ونجهل خلدون، ابن تاريخ من ونبذة األثري وابن واملقريزي الفرج وأبي الفداء أبي تواريخ
كافيًا عندنا حصل الذي املقدار كان وإن لنا، يرتجمها من نجد لو نود كثرية تواريخ باملرة
ما هذا تاريخنا يف ذكرت إني ثم العرب. شأن يف أوروبا أهل من َغِلَط َمن َغَلِط رد يف
دولة وبتاريخ وُقْرُطبَة بِدَمْشق أميَّة بني دولة وبتاريخ األوَّلني، الخلفاء بفتوحات يتعلق
تسلط بعد باملرشق اإلسالمية املمالك وبانقسام بمرص، والفاطميني ببغداد العباس بني
التواريخ يف يوجد لم شيئًا عليه وزدت الطاقة بقدر ذلك جميع فبينت عليهم، واملغل الرتك
واستمرَّت القديمة، الدنيا يف عروقه َجْت تََوشَّ قد الذي العربي التمدن برنامج وهو السالفة،
الثامن القرن أوائل ويف منَّا. املعارف أصل عن بالِجدِّ يبحث من لكل اآلن إىل ظاهرة آثاره
قرطبة ذاك إذ فكانت والعلوم، املعارف يف بالِجد بالفتوحات ولوُعُهم تبدَّل تاريخنا من
بغداد مع العلوم ميدان يف تتسابق وسمرقند وأصبهان والرقة وفاس وطليطلة ومرص
ْت وَرسَ وُرشحت، باملدارس وُقِرئت اليونان كتب املدة تلك يف وترجمت العباس، بني تحت
ما الغريبة االخرتاعات من عنها فنتج اإلنسانية؛ املعارف مواد جميع يف عقولهم حركات
جمعوا لكونهم إنكار بال أساتيذنا هم العرب أن إشكال بال فتبني أوروبا، يف صيته شاع
يف التآليف واخرتعوا الرحالت بكتابة وبدءوا املتوسطة، تواريخنا عليها املؤسسة األدوات
مما أبنيتهم آثار وبقية ، تَُحدُّ ال غاية إىل اليد صناعة يف ووصلوا األعيان، وفيات تاريخ
يُنَزَّلُوا لم التي لفضائلهم بيانًا تزيد الغريبة اخرتاعاتهم وكذلك معارفهم، اتساع عىل يدل
الطبيعي والتاريخ والطب الفيزيك علوم فإن بسببها، يستحقونها التي منزلتهم اآلن إىل
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التي املحسوسات من كونها مع الغريب فيها ازداد أيديهم يف جاءت ملا والفالحة والكيمياء
يفوق اجتهاًدا فيها اجتهدوا التي العقلية بالعلوم فكيف ا، تامٍّ رصًفا هممهم لها تُرصف ال
عرفناه ما نسبة ما نقول: ثم عرش؟ الخامس القرن انتهاء إىل التاسع القرن مبدأ من الحد
معارفنا منبع هم فالعرب وبالجملة ذلك؟ من لنا مجهوًال بقي ما إىل ببحثنا منهم اآلن
قرأنا كما لغريهم، منسوبًة كانت التي مخرتعاتهم من أشياء عىل نطَِّلع اآلن إىل نزل ولم
بالعلوم مختصني املتوسطة القرون يف كانوا إنهم العربي: التمدن شأن يف قال ثم كتبهم.
حني أوروبا عىل امتدت التي الرببرية سحائب بسببهم وانقشعت األمم، سائر بني من
ولم القديمة، العلوم ينابيع عن الفحص إىل ورجعوا املتوحشني، بفتوحات نظامها اختل
وفتحوا دوائرها توسيع يف اجتهدوا بل عليها، عثروا التي كنوزها عىل االحتفاظ يكفهم

عجائبها. يف العقول لتأمل جديدة طرًقا
األمم بني واسطة ليكونوا هللا خلقهم العرب أن ُهْمبُْلط إسكندر بقول استشهد ثم
التمدن، وأسباب العلوم وبني بإسبانيا، الكبري الوادي إىل الفرات نهر شواطئ من املنترشة
الدنيا يف أثرت تخصهم حركة طبيعتهم بمقتىض لهم ألن أيديهم؛ عىل األمم تلك فتناولتها
خلطة يطيقون ال الذين إرسائيل لبني مخالفني طبيعتهم يف فكانوا بغريه، يشتبه ال تأثريًا
املخالطة بكثرة طبعهم يتبدل وال به، يختلطوا أن غري من غريهم يخالطون الناس، من أحد
طويلة مدة بعد إِالَّ التمدن يف أملانيا أمم أخذت وما منه. خرجوا الذي أصلهم ينسون وال
معهم، حلَّ حلوا فحيثما معهم، التمدن يحملون كانوا فإنهم العرب، بخالف فتوحاتهم من
التي الشهرية وأشعارهم وتهذيباتهم الرشيفة ولغتهم وعلومهم دينهم الناس يف فيبثون
فنقول: اآلن ونعود ذلك: بعد قال ثم أشعارهم. والرتُبَُدور امِلنَِّسنَْفر عليه بنى أساٌس هي
الذي الوقت ذلك يف الغريب عقولهم رجحاُن واخرتعوه العرب صنفه بما عندنا ثبت إنه
به، نعرتف ونحن غرينا، قال كما أنهم عىل حجة وهذا النرصانية، أوروبا إىل صيته وصل

منه. املقصود انتهى ومعلمونا. أساتيذنا
العباسية الدولة ثالث: دول إىل انقسمت ملا الرتاجع يف أخذت اإلسالمية الدولة إن ثم
تكاثرت ثم باألندلس، األمويني ودولة وأفريقية، بمرص الفاطميني ودولة واملرشق، ببغداد
طوائف، ملوك صارت فإنها األندلسية، خصوًصا الدول، تلك وانقسمت الداخلية الحروب

القائل: قول فيهم وتحقق

األس��د ص��ول��ة ان��ت��ف��اًخ��ا ي��ح��ك��ي ك��ال��ه��ر م��وض��ع��ه��ا غ��ي��ر ف��ي س��ل��ط��ن��ة أل��ق��اب
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يعتربوا لم الذين والثوار األمراء من األغراضوالشهوات تعارض التفرق ذلك وموجب
اإلسالم. يد من األندلس خروج ذلك عن نشأ حتى الجميع، عىل املضار من االنقسام يف ما
هللا بتأييد األمر تالىف أن لوال رضره، تفاقم ما املمالك بقية يف الخلل من ووقع
العادلة سلطنتهم رعاية تحت اإلسالمية املمالك غالب فجمعوا الكرام، عثمان آل سالطني
بحسن عزها لألمة فرتاجع النبوية، الهجرة من وتسعني وتسع ستمائة سنة تأسست التي
املذكرة الجليلة وبفتوحاتهم الرعية حقوق بحفظ املصونة للرشيعة واحرتامهم تدبريهم
سليمان السلطان مدن يف خصوًصا التمدن ُسلَّم يف وارتقائهم الراشدين، الخلفاء لفتوحات
بسببها ع يُتوقَّ التي الذرائع لقطع بادر حيث العارشة، املائة أوائل يف سليم السلطان ابن
العاملني بالعلماء فيه استعان الذي النافع قانونه من رتبه بما املمالك يف الخلل وقوع
وتمكينهم والوزراء، العلماء بعهدة امللك تدبري إناطة عىل مداره وجعل دولته، رجال وعقالء
الذي الرشع عىل مؤسس اإلسالم ُملك أن وذلك حادوا، إن والسالطني األمراء تعقب من
به، الناس أعرف والعلماء املنكر، وتغيري املشورة وجوب سابًقا إليها املشار أصوله من
يشء عىل والوزراء العلماء اطلع فإذا األحوال، ومقتضيات بالسياسة أعرف الوزراء أن كما
بالقول املنكر تغيري من الديانة تقتضيه ما فعلوا لها الخادم والقانون الرشيعة يخالف
يف وبنيَّ ينفع. لم وعظهم بأن الجند أعيان أخربوا وإالَّ املقصود حصل أفاد فإن أوًَّال،
خالف وإن مراده ينفذ أن عىل السلطان صمم إذا األمر إليه يئول ما املذكور القانون
من واملواثيق العهود ذلك عىل وأخذ امللكي، البيت من غريه ويُوىل يُخلع أنه وهو املصلحة،
بالدولة والوزراء العلماء منزلة فكانت ذلك، عىل العمل واستمر الدولة، ورجال العلماء
أوروبا يف العامة وكالء كمنزلة السالطني سرية عىل االحتساب يف القانون هذا بمقتىض
بالوازع ُمتأيِّد االحتساب إىل الداعي الدنيوي الوازع أن باعتبار أعظم هي بل بيانهم، اآلتي

سريتها. وحسن الدولة نجاح استديم إليه املشار القانون فبذلك عندنا، الديني
مقتىض عىل امللكية املصالح إجراء يف ت قرصَّ ملا والنقص التأخر يف أخذت إنها ثم
فترصف املعتربة، الخطط أرباب انتخاب يف التحري وعدمت السياسية، والقوانني الرشع
عسكر يف دخل أن إىل والرعية، الدولة مصلحة باعتبار ال الشخصية الفوائد بحسب بعضهم
من لهم ليس فيما تداخلوا حتى طاعتهم، وخلخل نظامهم ُحسن أفسد َمن االنكشارية
كما بطاعتهم املثل يُرضب كان أن بعد املتنوع بظلمهم السكان راحة وحريوا امللك، أحوال
يف االضطراُب وأمثالها األمور هاته مجموع من فنشأ الحرب؛ ميادين يف بشجاعتهم يُرضب
وأطلقوا الدولة، ألوامر االنقياد من االمتناع يف الفرصة البعيدة املمالك والة واغتنم اململكة،
اإلنسان ألن باألجانب؛ االحتماء إىل الذمة أهل من الكثري واْلتَجأ والشهوات، األغراض أعنَّة
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بَمن االحتماء عليه يسهل وماله وِعْرضه لنفسه الوطن رشيعة حماية من أمله انقطع إذا
اململكة، عىل حامية تسلط بها يمكن التي األسباب يف يسعى وربما حمايته، عىل قادًرا يراه
املضار هاته وبمثل والديانة. الجنس يف اتحاد الدولة وبني بينه يكن لم من خصوًصا
أحوال يف التداخل لألجانب تَيرسَّ سيايس أو رشعي قيد بدون الوالة ترصف عن الناشئة
جهات عدة يف أهلية حروب نشأت حتى أغراضهم، يناسب بما سياستها وإفساد اململكة،
ممالك خروج عنها وتَسبَّب كثرية، وأمواًال نفوًسا وأفنت طويلة، مدة دامت اململكة من
املرحوم تََداُرُك لوال رضره، َعُظم ما باقيها يف الخلل من ووقع الدولة، يد من معتربة
دام — العزيز عبد السلطان واملؤيد املجيد عبد السلطان املرحوم وولديه محمود السلطان
اإلياالت أمراء دابر وقطع النظامي، بالعسكر االنكشارية عساكر األول بتعويض — عزه
وَضبِْط الفريقني؛ ذَينَِك من الناشئة املظالم بذلك فانقطعت بالداَربَى، عندهم املسماة
الحال يف الدولة ترصفات أساس هي التي الخريية بالتنظيمات الرشعية للسياسات الثاني
باجتهاد ثم وخمسوخمسني؛ ومائتني ألف سنة العاملني وعلمائها الدولة رجال من بإعانة
بمقتىض باألحوال لياقته تظهر ما وإضافة وتهذيبها تمشيتها يف — هللا أيَّده — الثالث
جمة. مصالح منه ل يُؤمَّ الذي اإلياالت مصالح إدارة يف أخريًا رتبه الذي كالقانون تجريبها،
بعض يف ظهر حتى كليٍّا إنكاًرا التنظيمات تلك أنكرت األمر مبدأ يف العامة كانت وقد
له ممن وغريهم، الجهات تلك ال ُعمَّ أن ذلك وسبب االضطراب؛ مبادئ اململكة جهات
مقتىض عىل واألحكام اإلدارة إجراء أن تيقنوا ملا احتساب، وال قيد بال الترصف يف فائدة
ينفرهم ما والغش الزور قول من للعامة دسوا الشخصية، بفوائدهم يخل مما التنظيمات،
له كان َمن ذلك عىل وأعانهم اإلسالم، لرشيعة مخالف جديد رشع هذا قولهم مثل منها،
فالدولة ممالكها، أحوال تحسني يف الدولة سعي نجاح عدم يف فائدة األوروباوية الدول من
املمالك بعض يف وقع كما استبدادها، إىل وترجع الفرصة تلك تغتنم أن ِعوَض العليَّة
اإلسالم شيخ أعني وأتقاهم، العرص ذلك علماء فخر بإرسال الفاسدة الظنون تلك أكذبت
فخطب واالمتثال، بالطاعة وأمرهم الناس لوعظ االضطراب جهات إىل بك عارًفا املقدس
هي وما الرشعي، املنهج عن خارجة ليست التنظيمات تلك أن للناس وبنيَّ املنابر عىل بذلك
إدارة تحسني إالَّ ليس إليها الداعي وأن أُهملت، كانت التي الرشعية للسياسات ضبط إالَّ
ونحو الوالة من الجائرة األيدي وكف واملال والعرض النفس يف األمة حقوق وحفظ اململكة
سائر يف بالتنظيمات العمل واستمر وسكنت، ذلك عند الرعية فانقادت املصالح، من ذلك
وشهد الركبان بمآثره سارت الذي الَحرب هذا مثل بأن خبري وأنت اإلمكان. بقدر الجهات
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الرشاد وفجر األفريقي القطر فخر خصوًصا العرفان، أرباب جهابذة والعمل بالعلم له
إبراهيم سيدي العالمة األستاذ النواحي، سائر مسامع صيته صوت بلغ من الحقيقي
تقريرها عىل كان وال املنابر، عىل بها خطب ما التنظيمات لهذه مساًغا يََر لم لو الرياحي
جزم بل خالف، مثار ولياقتها حسنها يف يجد لم اإلنصاف بعني تأملها وَمن مثابر، أحزم

والفخامة. العز من للدولة كان ما بها يستعاد التي والوسيلة االستقامة قوام بأنها
من به حصل ما مع الِعظام السالطني هؤالء من صدر الذي الجميل الصنع وهذا
يُقنع لم قبُل كان ملا بالنسبة إنكاره املنصف يسع ال مما والرعايا الدولة حال تحسني
الحرية إطالق الدولة من يطلبون يزالوا لم بل غريهم، من الرعايا مع املسلمني من حزبًا
األهايل، تنتخبهم أعضاء من مركَّب مجلس من وحمايتها تأسيسها يكون قوانني بمقتىض

األخبار. صحف تضمنته حسبما ذلك، طلب يف إلحاحهم اشتد األخرية املدة هذه ويف
كيفية يف سيما ال الحال، يف العثمانية اململكة إدارة أحوال عىل نطَّلع لم وإن ونحن
الفريق منها يتظلَّم التي األسباب صحة معرفة معه يمكننا اطالًعا التنظيمات تلك إجراء
الوسائل أعظم من هو طلبوه الذي املطلب هذا أن نسلم فإنَّا صحتها، عدم أو املذكور
خصوًصا رعاياها، ورفاهية ممالكها عمران ونمو شوكتها وقوة الدول نظام حفظ يف
ملا بطلبهم املذكور الحزب أهل من املسلمني مقصد أن أيًضا نسلم كما األزمان. هذه يف
مقصد أن عندهم ثبت هل نسألهم: أن لنا لكن والرعية، الدولة حال إصالح هو إنما ذكر
ذُكر؟ ما منهم ويصدر بهم، الثقة لهم تحصل حتى ملقصدهم موافق معهم ن ممَّ غريهم
التفيص هو إنما أكثرهم مراد أن من القرائن عليه دلَّت بما منهم ذلك خالف نرى فإنَّا
من يشء اآلن املوجودة الحرية نيل بعد منهم يظهر لم حيث العثمانية، الدولة سلطة عن
ترصفاتها من بالتظلم جنسهم بني إىل النزوع حب أظهروا ربما بل للدولة، النصح أمارات
يف الحميَّة بذر وزرعه لهم األجنبي إفساد الستمرار وذلك معها؛ الحرية مبادئ واستثارة
قبل آنًفا املطلوب الوجه عىل الحرية تأسيس كان فربما تخفى. ال له ألغراض صدروهم
يف الرعايا تساوي الحرية هذه لوازم من إذ املذكور؛ غرضهم يسهل مما العواقب التبرصيف
إعطاء يف املعتربة الرشوط من أن مع السامية، الخطط منها التي السياسية الحقوق سائر
هذا من وألقل دولتها، شوكة وتقوية اململكة مصلحة عىل الرعايا جميع تواطؤ الحرية تلك
تحزب من تحاشيًا إليها املشار الحرية إطالق من األوروباوية الدول بعض امتنع السبب
أوروبا. حرية عىل الكالم عند بيانه سيأتي كما امللكية العائلة تبديل عىل الرعايا بعض
كونه مع هنا يسوغ َفَألَْن منه املبدل جنس من املتوقع البدل كون مع االمتناع ساغ فإذا
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مختلفة أجناس عدة إىل ينقسمون الدولة رعايا فإن وأيًضا وأوىل، أحرى الجنس غري من
يجهلون بل الدولة، لغة هي التي الرتكية اللغة يجهل وغالبهم والعادات، واللغات األديان
يتيرس وال طوائفهم، جميع من مجلس ُركِّب لو بينهم املفاوضة تعرس بحيث بعضهم لغة
حالة تُعترب أن فيجب الَهْرج، من ذلك عن ينشأ ملا البعض دون للبعض الحرية إعطاء
العثمانية، بالدولة املطلوب الوجه عىل الحرية تأسيس عن العوائق أعظم من الرعايا هؤالء
عن اآلن إىل توقفها يف الدولة عىل اللوم يوجه أن له يسوغ ال إليه أرشنا ما اعترب فمن
وجوب عنها يرفع ال ذكرناه ما كان وإن املذكور، املجلس وتأسيس املطلقة الحرية إعطاء
العرص خليفة مآثر من تعاىل هللا بعون حسمها يكون التي العوائق تلك قطع يف االجتهاد
بمقتىض فإنَّا اندرس، ما االستقامة رسوم من وأحيا انتكس، ما العدل أعالم من رفع الذي
عىل اطالعه بعد سيما ال منه، نرى أن ل نَُؤمِّ الراجح والرأي الناجح الحزم من هللا خوله ما
ما بكل العناية مزيد بالبيان لديه معلوًما كان ما عىل وتطبيقها بالعيان، أوروبا أحوال
عىل املتعاضدين وعلمائها دولته رجال بإعانة األكمل الوجه عىل الحرية إطالق به يتيرس

بطن. وما منها ظهر ما التقدم بأسباب والعارفني والوطن، الدين مصالح إنجاح
األوروباوية الدول تقاعس اإلسالمية املمالك سائر التنظيماتيف نجاح عوائق من إن ثم
تليق ال التي القديمة للرشوط استناًدا أحكامها؛ تحت بها املستوطنني رعاياهم إدخال عن
فرضتسليم وعىل بالرشط، يخل ما عىل النبنائها تسمىرشوًطا أن ينبغي ال بل الوقت، بهذا
يستخرجون بل نصها، عند يقفون ال فإنهم دوامها، يوجب ما وتسليم الرشوط بعض
عىل األرض سلطنة ولحقوق األمم بني املساواة لحقوق مناٍف هو مما فيها ليس ما منها
وادعاءً أحكامها؛ عليه تجري أن بدَّ فال املمالك من مملكة دخل من أن بمعنى لها، وارد كل
للنصارى كراهيتهم وأن رعاياهم، حقوق لحفظ كافية غري اإلسالم حكام معارف بأن
به يظن أن يمكن ال مدعيها أن األوىل الدعوى عن والجواب عليهم. الحيف عىل تحملهم
هو ملا سياسة، أو رشيعة حكام كانوا سواءٌ أعني مطلًقا، املسلمني حكام يف تعميمها
املعرفة غاية يف اإلسالم رشيعة علماء أن منصف، هو من خصوًصا عاقل، كل عند معلوم
وهذا منهم، السياسة حكام املدعي هذا يريد أن إالَّ يبَق فلم وفروًعا، أصوًال بأحكامها
املمالك، من مملكة أهل جميع جهل يدعي َمن دعوى بطالن من ظاهر هو ملا مسلَّم غري
جميع أن وهو واحد يشء هناك نعم تنظيماتها، أحكام بأعباء يقوم من بها يوجد ال بحيث
حتى وارتباك اضطراب نوع فيها يقع بها واالعتياد عليها التمرن قبل ابتدائها يف األمور
فإنَّا التنظيمات، يف به يُقدح ال طبيعي أمر وهذا مأخذها، وتأخذ بها االستئناس يحصل
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واملشاَهد تنظيماتها يف النجاح هذا عىل حاصلة األمر أول من تكن لم أوروبا دول نرى
املخالفة بعدم إجرائها عىل لها السكان إعانة بواسطة ذلك عىل حصلت وإنما اليوم، لها
إىل نرى نزل لم بل نتائجها، من يشء عىل الحصول يف يُطمع ال ذلك بدون إذ والشقاق؛
هذا يمنع ولم وعفتهم، حكامها ومعارف تنظيماتها تهذيب يف املذكورة الدول تفاوت اآلن
إن نقول: أن إالَّ حينئٍذ يبَق فلم املتأخر، أحكام تحت فيها منهم املتقدم دخول التفاوت
يدخل لم ألنه والتجارب؛ األدلة من يشء إىل مستندة وليست توهم، مجرد الدعوى هذه
إنها نقول: أن لنا بل منها، الرضر يلحقه حتى تنظيماتنا أحكام تحت رعاياهم من أحد

مكابرة! مجرد
أن للمسلمني إذ اإللزام؛ مشرتكة تسليمها بعد أنها يخفى فال الكراهية دعوى وأما
لكن ببلدانهم، حلولهم وقت عليهم الحيف عىل العداوة تحملهم أيًضا النصارى أن يظنوا
وعن الرشيعة، عليه املؤسسة اإلنصاف عن الحاكم تستميل ال الدينية العداوة أن الحق
كائنًا منه طالبه ألنصف نفسه الحاكم عىل وجب لو حتى يجب، حيث الحق مع الوقوف
إليثار معه يبَق لم حتى وازع، أعظم هو الذي الدين قواعد من هو بما عمًال كان، َمن
له، َدينًا ملسو هيلع هللا ىلص النبي من يتقاىض إسالمه قبل جاء سعنة بن زيد أن ورد فقد أثر، النفس
ُمطٌَّل. قوم املطلب عبد بني يا إنكم قال: ثم الرشيف، عاتقه يف أثَّر حتى ردائه من فجذبه
هللا رسول له فقال الطلب، يف الرفَق يَتَوخَّ لم حيث القول، يف عليه وشدَّد عمر فانتهره
بحسن وتأمره القضاء، بحسن تأمرني عمر؛ يا منك هذا غري إىل أحوج كنا وهو «أنا ملسو هيلع هللا ىلص:
عرشين ويزيده ماله يقضيه أن عمر وأمر ثالث.» أجله من بقي «لقد قال: ثم التقايض.»
بن عمر أتى يهوديٍّا أن أيًضا وورد عنه. هللا ريض إسالمه سبب فكان روَّعه، ِلَما صاًعا
عمر: له فقال عنده، عيلٌّ وكان حق، يف وجهه هللا كرَّم عليٍّا يطلب عنه هللا ريض الخطاب
النازلة انفصلت فلما الغضب، عيل وجه يف فريءَ خصمك. مع واجلس الحسن أبا يا قم
لذلك، غضبت ما عيلٌّ: له فقال خصمك. تساوي أن لطلب تغضب معناه: ما عمر له قال
للرشيعة االتباع تُلزمه ديانته كانت إذا فالحاكم بمحرضخصمي. يل تكنيتك كرهت وإنما
االهتداء، نجوم هم الذين الراشدين الخلفاء من سلف بَمن واالقتداء الديني الوازع بمقتىض
من إنصاف له مَلن يبَق لم هذا وبعد غريه؟! عىل املسلم جانب ترجيح منه م يُتوهَّ كيف
له يتأتى ال أنه كما الحقوق، لحفظ كافية ضمانة ذكرناه فيما يرى ال أن األوروباويني
بعض امتناع مع منها املقصودة النتائج يثمر وجه عىل القوانني إجراء إمكان يرى أن
لم إنهم ثم واملتاجر، الصناعات غالب بيده واملمتنع سيما ال فيها، املساواة من السكان
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اإلسالمية املمالك بعض رعايا ر ينفِّ بعضهم صار حتى االمتناع بذلك التعطيل يف يكتفوا
تليق ال التنظيمات هذه أن لهم يلقوا بأن تأسيسها، ملوكها رام التي التنظيمات قبول من
بلدانهم، سياسة لقواعد مخالف ذلك أن مع بكم، أوىل عليه كنتم ما إىل فُرجوعكم بحالكم
مع حقوقكم! بحفظ تفي ال دولتكم من ُمنحتموها التي الحرية إن لهم: يقول وبعضهم
لذلك داعي ال أن نعتقد أن نُضطر فلذلك بلدانهم. رعايا منحتها مما أكثر الواقع يف أنها
الدول فسياسة وبالجملة نجاحها. لتعطيل اإلسالمية؛ املمالك يف التحيري دوام قصد إالَّ
الرتاتيب عىل باإلعانة املمالك بعض ينصح من منهم فإن متناقضة، ممالكنا يف األوروباوية
حسب عىل لغريها املذكورة النصيحة ويبذل اململكة، بتلك ذلك يعطِّل من ومنهم املناسبة،

أغراضهم. اختالف
أن الحق من لكن ذكرنا، كما كانت لو األوروباوية الدول غالب سياسة وإن هذا،
الغربية الدول بعض رجال مع املحادثة عند رأينا أنَّا الرشوط مبحث خصوص يف نقول
بما تبديلها من يمتنعون وال الوقت، بهذا الرشوط تلك لياقة عدم يسلمون أنهم منها
رعاياهم، حقوق حفظ يف الكافية الضمانة إعطاء ذلك قبل منَّا يطلبون لكنهم يناسب،
حسن بالتجارب عندهم يثبت حتى الزمان من مدة وتمشيتها للحكم مجالس برتتيب
نجاح من يرونه ما بحسب التدريج عىل رعاياهم تسليم لهم يتيرس بحيث األحكام، إجراء
ما عىل األجانب بقاءُ كان ملا نقول: ونحن أحكامنا. تحت دخولهم يتم حتى الرتاتيب
تبديل عىل تساعف ال األوروباوية والدول اإلسالمية، باملمالك ا مرضٍّ اليوم مشاهد هو
بإعطاء الرضر هذا إزالة يف السعي اإلسالمية الدول عىل وجب ذكرناه، بما إالَّ الرشوط
بعض تعرض أعظمها، وهو للتنظيمات، العوائق ومن للخارج. وإبرازها الضمانة تلك
منها التي الخصوصية، املصالح من تعطيلها يف لهم ملا وإجرائها تأسيسها يف املتوظفني
كانت ملا اإلسالمية األمة وإن هذا، احتساب. وال قيد بال الخطط يف ترصفاتهم دوام
امليزان عىل الواردة اإللهية والحدود السماوي بالرشع والدنيوية الدينية أفعالها يف مقيدة
منزلة تتنزل بل إليها، الحاجة تمس مصالح ثمة وكانت الدارين، بمصالح املتكفلة األعدل،
أصل الرشع من لها يشهد ال شئونهم، وانتظام أمورهم استقامة بها يحصل الرضورة،
االعتبار، بعني وتالحظها إجماًال تقتضيها الرشيعة أصول بل بردها، يشهد ال كما خاص،
قصب ويحرزون أحوالهم، تحسن حتى بها والعمل األمة مصالح مقتضيات عىل فالجري
من ملتئمة األمة من طائفة وانتظام االجتماع عىل متوقف التقدم، مضمار يف السبْق
الداخلية األحوال يف متبرصين األمة، ومصالح بالسياسات عارفني ورجال الرشيعة َحَمَلة
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مصالحها بجلب األمة نفع عىل هؤالء مجموع يتعاون والنفع، الرضر ومناشئ والخارجية
والسالم: الصالة عليه قال كما الواحد، كالشخص الجميع يكون بحيث مفاسدها، ودرء
كالجسد املؤمنون ملسو هيلع هللا ىلص: قال وكما بعًضا.» بعضه يشد املرصوص كالبنيان للمؤمن «املؤمن

الجسد. سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد
العمل يطبقون والعلماءُ الرضر، ومناشئ املصالح يدركون السياسة فرجال
مخالطة أن علمت قررناه بما ُخْربًا أحطت إذا وأنت الرشيعة، أصول عىل بمقتضاها
رشًعا الواجبات أهم من املذكور املقصد عىل التعاضد بقصد السياسة لرجال العلماء
التي الحوادث عىل العلماء اطالع يف املذكورة الخلطة مدخلية وشدة املصلحة، لعموم
واجب، فهو به إالَّ الواجب يتم ال ما أن ومعلوم معرفتها. عىل الرشيعة إدارة تتوقف
معرفة عىل تتوقف بالنصوص العلم عىل تتوقف كما الرشيعة أحكام إدارة أن ذلك وبيان
أرباب عن والبُعد العزلة اختار إذا فالعالم النصوص، تلك تنزيل يف تُعترب التي األحوال
للوالة؛ الجور أبواب وفتح إليها، املشار األحوال معرفة أبواب نفسه عن سدَّ فقد السياسة،
وعقًال رشًعا العالم عىل يعاب نعم قيد. بال يترصفون صاروا فامتنع به استعانوا إذا ألنهم
األقوال وارتكاب منها، أراد ما خالف يف الظاهرة النصوص يف ل والتمحُّ الدين يف التكلف
والرضورة الحاجة منزلة تتنزل مصالح ألجل ال واألغراض، األهوية ليوافق الضعيفة؛
لغالب يتيرس ال مما السياسية املصالح إدارة كانت وحيث قويٍّا. الضعيف ذلك ينقلب حتى
ما عىل األدلة وتقدمت رشحها، يطول شتى ألسباب الرشعية األصول عىل إجراؤها الوالة
جديرون الهداة العلماء أن رأينا الفادحة؛ املضار من قيد بال ترصفاتهم إبقاء عىل يرتتب
وإعانة والخارجية، الداخلية أحوالها يف الواقع الخلل واعتبار أوطانهم سياسة بالتبرصيف
املصالح من فيها معتربين الرشيعة، منوال عىل منسوجة تنظيمات برتتيب السياسة أرباب
يلحقونه أو الرشعية األصول عىل يبنونه فيما مالحظني أخفها، الالزمة املضار ومن أخفها،
أقضية للناس تحُدث العزيز: عبد بن لعمر املنسوب الوجيز املقال ذلك املرعية، بفروعها
تقلبات تنسخها ال الرشيعة أن أدلة من معناه يف وما الفجور، من أحدثوه ما بحسب

الدهور.
التونسية، بالديار االستفتاء رحال ومحط الحنفية املشايخ أستاذ رسالة تصفح وَمن
األدلة من بها وجد األول بيوم محمد سيدي الشيخ املعول وأفهامه، نقوله عىل يزل لم َمن
إىل أقرب معه الناس يكون ما بأنها: الرشعية السياسة عرَّف فإنه ذكرناه، ملا يشهد ما
ما ذم إىل أشار ثم الوحي. به نزل وال الرسول يضعه لم وإن الفساد، عن وأبعد الصالح
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النظر قطع َمن «إن بقوله: واإلفراط التفريط طريف أحد يف السياسية الترصفات من كان
فيها ع توسَّ وَمن الفساد، أهل وأعان الحدود وعطَّل الحقوق ضيَّع فقد قلَّ فيما إالَّ عنها
ابن عن الجوزية قيم ابن «ونقل قال: ثم الظلم.» من أنواع إىل الرشع قانون عن خرج فقد
الرشع؛ وافق ما إالَّ بقولك أردت إن الرشع: وافق ما إالَّ سياسة ال قال ملن مخاطبًا عقيل
الرشع به نطق ما إال سياسة ال أردت وإن فصحيح، الرشع به نطق ما يخالف لم أي
الجوزية قيم والبن سياساتهم. من أمثلة ورسد عنهم.» هللا ريض للصحابة وتغليط فغلط
ودينه، هللا رشع فهناك كان طريق بأي ظهرت إذا العدل أمارات أن حاصله كالم هنا
وسئل وأبني. منه أظهر هو ما ينفي ثم بيشء العدل طرق يخص أن من أحكم تعاىل وهللا
لتغريها، األحكام تتغري هل العوائد تلك تغريت إذا العوائد عىل املرتبة األحكام عن القرايف
فأجاب لالجتهاد؟ أهليتنا لعدم جديد رشع إحداث لنا وليس مقلدون نحن يقال أو
يف وجهالة اإلجماع خالُف العوائد تلك تغري مع العوائد مدركها التي األحكام إجراء بأن
بل املقلدين، من اجتهاد بتجديد هذا وليس بتغريها، يتغري للعادة التابع الحكم بل الدين،
والغلط الجهل من القيم ابن وعدَّ انتهى. عليها. وأجمعوا العلماء فيها اجتهد قاعدة هي
هذا وألجل قال: ومصالحها، األمة سياسة عن قارصة املطهرة الرشيعة أن توهم الفاحش
يف والبدع الظلم من أنواع إىل هللا حدود عن فخرجوا الرشع، مخالفة عىل الوالة تجرَّأ الغلط
النصوص بظواهر يفتونهم الذين العلماء تمسك أو تمسكهم ذلك وسبب يعني السياسة،

والحدود. الحرمات وهتك القيود خلع إىل فيضطرون عليهم، هللا عه وسَّ ما فيضيقون
واإلفراط، التفريط بني يتوسطوا أن الهداة بأولئك الالئق أن يظهر تقرر ما عىل وبناءً
الرشيعة، عن الوالة ترصف تبعيد عنه يتسبب بُعًدا السياسة رجال من يبعدون ال بحيث
بتسهيل شهواتهم تقريب عنه ينشأ قربًا منهم يقربون وال ُقلُّه، يرتك ال كله يدرك ال وما

لهم. طرقها
إالَّ يكن لم لو التي السياسية التنظيمات لوجوب الكافية األدلة بيان تقدم وحيث
اململكة، بمصالح ولياقتها ُحسنها عىل الداللة يف كافيًا لكان منها واملتوظفني األجنبي تنفري
ترتيب يف االتحاد الرشيعة وعلماء ووزرائهم اإلسالم أمراء عىل الواجبات أهم من كان
أحوالهم وتحسني الرعايا بتهذيب كافلة واملشورة، العدل دعائم عىل مؤسسة تنظيمات
مفردهم عىل العائدة املصالح مقدار ويعرِّفهم صدورهم، يف الوطن حب يزرع وجٍه عىل
األمة حال تناسب ال التنظيمات تلك أن املجازفني بعض مقال معتربين غري وجمهورهم،
أنها الثانية: لها. منافية الرشيعة أن األوىل: ُشبه؛ أربع إىل ذلك يف مستنًدا اإلسالمية،
إىل غالبًا تقيض أنها الثالثة: لتمدناتها. األمة قابلية لعدم محله غري يف اليشء وضع من
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سائر يف ذلك يشاهد كما النوازل، فصل يف التطويل من تقتضيه بما الحقوق إضاعة
كثرة من تستلزمه بما اململكة عىل الرضائب مزيد تستدعي أنها الرابعة: القانونية. الخطط

املتنوعة. إلداراتها الوظائف
يف فيكفي األوىل: الشبهة ا أمَّ مردود؛ إليه استند ما جميع أن املتبرص عىل يخفى وال
أحوال اعتبار بعد سيما ال التنظيمات، تقتيض الرشيعة أن عىل يدل مما أسلفناه ما ردها
العلم رجال من وتهذيبها تأسيسها بعد التنظيمات يف يوجد أن فرض وعىل الوقت، والة
تأسيس ترك يف سببًا توقعه يكون وال تبديله من مانع فال له، مسوغ ال يشء والسياسة
أيًضا، لكفى تقدم بما ردها يف االكتفاء أردنا فلو به الشُّ بقية وأما أصله. من التنظيمات
غرينا عامة أن فجوابها الثانية الشبهة أما فنقول: وبيانًا، إيضاًحا نزيده أن رأينا لكن
كنا وإن عامتنا، من حاًال أسوأ األمر مبدأ يف كانوا التمدن غاية بالتنظيمات بلغوا الذين
لكن األوروباوية، األمم لبعض التنظيمات أنتجته مما أقل اآلن الدنيوية معارفنا أن نسلم
رجحان من املنصفون به شهد ما بمقتىض اإلسالمية األمة أن عندنا يثبت التأمل عند
تمدنها من لها بقي بما تكتسب أن تقتدر األمم من غريها عقول عىل عامتها أواسط عقول
ويتسع حالها به يستقيم ما أسالفها، عن لها مأثورة تزل لم التي وبعاداتها األصيل،
إذا كان َمن كائنًا غريها من أرسع املجال ذلك يف سريها ويكون بحالها، التمدن يف به
وذلك السياسة. أمور يف التداخل لها تسهل مضبوطة بتنظيمات الكامنة حريتها أُذكيت
اإلسالم أهل يف غريزتان غريب صنع كل منشأ هما اللتني اإلنسانية والهمة الحرية أن
لهم تحصل لم ممن غريهم بخالف التهذيب، فنون من رشيعتهم تكسبه مما مستندتان
مؤسس عىل الواجب من نعم، بلدانهم. يف التنظيمات بإجراء إالَّ املذكورتان الغريزتان
متى بذلك ليعلم املعارف؛ يف تقدمهم ومقدار السكان حال اعتبار السياسية الحرية أصول
السكان سائر يف امُلعطى املقدار يعمم ومتى يسوغ، ال ومتى التامة الحرية إعطاء يسوغ
التمدن أسباب نمو بحسب دائرتها توسيع ثم معتربة، رشوط به قامت بَمن يخص ومتى
القادحون أولئك يزعمه كما األمة وأن للتنظيمات القابلية عدم سلم لو ثم فشيئًا، شيئًا
أن جواز عىل دليل لهم ينهض فهل عليه، التقديم يلزم الذي الرشيد غري الصبي بمثابة
املراعاة تلك تتيرس وهل عليه، املقدم مصلحة مراعاة عن خالية املقدم ترصفات تكون
الذي التطويل أن فجوابها الثالثة الشبهة وأما الرشع؟ عىل مؤسس احتساب توقع بدون
صعوبة عن ناشئًا يكون أن إما ألنه قسمني؛ إىل يرجع النوازل فصل يف عروضه يمكن
عن ناشئًا يكون أو لها، املتجاذبة النصوص من عليها ينطبق ما وتعيني النازلة تصور
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املتجاهل، أو الجاهل إالَّ منه يتشكَّى فال األول القسم أما تقصريهم. أو املتوظفني قصور
يستدعي الحكم وجه الحاكم عند يتضح حتى التأمل من حقها النوازل إعطاء أن وذلك
يف النوازل بتفاوت املتفاوتة الفسحة وتلك املطلوب، الوجه عىل لفهمها رضورية فسحة
كان سواءٌ — الحكم إذ عليه، واملحكوم الحاكم من كلٍّ حق يف البرشية لوازم من التشعب
كان إذا إالَّ به ا معتدٍّ حكًما يكون ال — العقلية القوانني أو الرشعية القواعد عىل مبنيٍّا
الحاكم وأخذ نفسه، عن بها يدافع التي حججه لتحرير مهلة عليه املحكوم بأخذ مسبوًقا
من نقص إذا فالحاكم عليها، األصول من ينطبق ما وتعيني فيها النظر إلمعان مثلها

ونفسه. عليه املحكوم ظلم فقد شيئًا املهلتني إحدى
الرشع لزومه عىل تعاضد ومما للنوازل، طبيعيٍّا إليه املشار التطويل كان وحيث
األهايل تنفري إرادة إالَّ التنظيمات يف به للقدح منشأ ال إنه نقول أن لنا يسوغ والعقل؛
النوازل من لديهم يُنرش ما كثريًا الذين السياسية حكامهم من تعودوه ما بتحسني منها،
يف فصلها إىل فيبادرون أيام، عدة إىل تصوره يف الحتاج القضاة أحذق لدى نُرش لو ما
حيث ذلك، أمكن ملا تعقبه يف منهم الرتخيص فرض لو بل يُتعقب، ال بحكم دقائق عدة
من يشء إىل املتعقب الحكم استناد يستدعي التعقب ألن بظهري؛ مسجًال الحكم يكن لم
ذلك نحو أو الحكم تنزيل يف للتخطئة محالٍّ يجد بحيث عليه، املتعقب اطالع يمكن األدلة
يشء إىل باستناده معلل غري شفاهي حكم هؤالء من يصدر وما مسجًال. الحكم كان إذا
الوقت؛ ذلك يف ألحدهم يسنح ما بحسب اتفاقيٍّا أمًرا يكون أن إما يخلو ال فهو الخارج، يف
ال دليل إىل مستنًدا أو مختلفة، وأحكامها املعنى يف متفقة النوازل من كثريًا ترى ولذلك

التعقب. يمكن ال الحالتني ويف عليه، االطالع يمكن فال الحاكم، ذلك صدر يتجاوز
املقدار عىل زائد التطويل من يشء بالتنظيمات العمل ابتداء يف يقع أن ننكر ال إنَّا ثم
ألنه سهًال؛ ذلك يف الخطب نرى لكن عليها، والتمرن بها التعود عدم عن ناشئ الطبيعي
يف الحكام أعمال وتخفيف التجريب، ملكة حصول عند وقت أقرب يف هللا بإعانة يزول مما
عىل السياسة متوظفي سائر الدولة وتحريض الرضرين، ألخف ارتكابًا الخفيفة األحكام
حتى األحكام، عليه تتوقف مما ذلك ونحو عليه، املدَّعى بجلب مأموريتهم بإتمام املبادرة
هؤالء مع تنازًال نقول أنَّا عىل النازلة. حال يستدعيه ما إالَّ التطويل أسباب من يبقى ال
وجه عىل الشخصية النوازل فصل يف محصوًرا ليس التنظيمات من الغرض أن رين املنفِّ
القابض السياسة كليات ضبط أهمها من أخرى، مصالح هناك بل منها، املأمول اإلنصاف
أيدي إطالق مرضة من الجزئية النوازل يف التطويل مرضة فأين الجور، عن الوالة أليدي
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نهوضها فرض عىل الشبهة فهذه واألموال؟! واألعراض األبدان يف الترصف يف الوالة أولئك
أساس هو الذي السياسة أصول ضبط أما الشخصية. النوازل مجالس تعطيل إالَّ تنتج ال
الثاني: القسم وأما الوجوه. من بوجه تعطيله عىل ينهض دليًال نظن فال اململكة خري
مرضته من التشكي يتوجه وإنما نفسها، يف التنظيمات حسن يف به يقدح ال أنه فظاهر
والتجربة. املراقبة بمزيد وتمتحنهم املتوظفني أحوال يف النظر تمعن لم حيث الدول، عىل
األوىل: الفرقة ِفرق؛ ثالث عىل اإلسالمية املمالك يف املتوظفني نرى أنَّا ذلك وبيان
والحرية، الهمة من تنتجه ما ويؤثرون صادًقا، استحسانًا التنظيمات ترتيب يستحسنون
الخصوصية، املنح من باالستبداد يكتسبوه أن عىس ما عىل الرعية مصالح وتوفري
السرية وبني بينها َفْرق كبري يرون ال بحيث التنظيمات، مصالح يجهلون الثانية: الفرقة
وال كان، ما عىل البقاء عليها ويؤثرون الزمان آخر بدع من يعدونها بل االستبدادية،
الفرقة املعمور، غالب يف التنظيمات نتائج عىل االطالع وعدم القصور إالَّ لذلك منشأ
عىل يؤثرون ولكنهم والدولة، البالد لخري وتوفريها التنظيمات مصالح يجهلون ال الثالثة:
الديانة نقص إالَّ لذلك منشأ وال باالستبداد، لهم تتوفر التي الشخصية فوائدهم ذلك
إن فنقول: هذا د تمهَّ إذا واألخروية. الدنيوية العواقب مالحظة وعدم اإلنسانية والهمة
تظهر ال الحال ملقتىض املطابقة غاية والتهذيب الرتتيب بحسن بلغت وإن التنظيمات
فهم األوىل، الفرقة من بإجرائها املكلفون كان إذا إالَّ تأسيسها من املقصودة فائدتها
وأما إعانتهم، عىل وتمشيتها تأسيسها يف ويعتمد أمانتهم، إىل العباد مصالح تُوكل الذين
الثالثة الِفرقة سيما ال املقصود، خالف إالَّ تكليفهما من يحصل فال األخريتان الفرقتان
علمت إذا تأسيسها عىل عزمت التي الدولة فعىل التنظيمات. تعطيل إىل همتها انبعاث ملزيد
حتى إدارتها وال حفظها بأمانتهما تنيط ال أن املذكورتني الفرقتني أحوال من ذُكر ما
األخرية وإيثار والقالب، بالقلب استحسانها إىل األوىل رجوع صدق بالتجارب عندها يثبت
قبول من املانعة اإلنسانية املروءة واكتسابها الشخصية الحظوظ عىل العمومية املصالح
من زواله متمني عهدة إىل اليشء فإسناد بالجملة نية. بصدق يبارشها ال خطة اإلنسان
ملزيد التنظيمات اقتضاء وهي الرابعة: الشبهة وأما واضمحالله. اختالله موجبات أقوى
االستبداد حالة عن ينشأ ما علم لو املسكني القائل هذا أن فجوابها اململكة عىل الرضائب
القضية، عكس عىل املبنية الوهمية القولة هذه منه صدرت ملا بالتنظيمات التقيد وحالة
الالزم وغري الالزم فيها يؤخذ إذ الرضائب؛ كثرة تقتيض التي هي االستبداد حالة فإن
ورصفه الدخل بضبط فإنها التقيد، حالة بخالف الزم، غري الغالب يف هو فيما ليرصف
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نفوسهم، بها تسمح برضائب إال اململكة أهل فيها تُكلَّف ال الالزمة األمور خصوص يف
إجراء عىل رصفه يلزم ما قابلنا فإذا وطنهم. مصالح يف ورصفها لزومها يرون حيث
قبل محدودة تكن لم التي الالزمة غري والخطط املصاريف من بها ينقص بما التنظيمات
لم حد، عند بدونها تقف ال التي املظالم من بها يرتفع ما مع ضابط، وال بعدد التنظيمات
االقتصاد أسباب أقوى من خططها كثرة فرض عىل التنظيمات أن يف شك للمنصف يبَق
بني فشتان أيًضا، بالقوانني متقيدون املجابي الستخالص واملبارشون سيما ال والتوفري،
الذي بالقوانني املتقيد وحالة واالختيار الشهوة بمقتىض ويعطي يأخذ الذي املستبد حالة
القارص منزلة إياه تنزيلها من يخجل كثرية آراء تعقب متوقًعا بمقتضاها، ذكر ما يفعل
ال ما اململكة تُكلِّف التي البالغة املصاريف أن بهذا فبان فيه، الخائن عن فضًال ترصفه، يف
يحصل إنما خريها منشأ هو الذي االقتصاد وأن االستبداد، حالة تكون إنما به لها طاقة

التنظيمات. بقيود الترصفات سائر بضبط
يف القلم ِعنان أطلقنا ولو الحالتني، بني الفرق يف تبرصَّ ملن كفاية املقدار هذا ويف
التنظيمات تأسيس قبل لها املبارشين سرية ويف مصاريفها يف الدول بعض حال بيان
ورجعوا الخطط، أرباب من والشهوات األغراض ألهل تعطيلها تيرس حني وبعدها، ومعها
بنتائج معرفته قلة أن له لتبني القادح؛ هذا أمثال بإعانة احتساب وال قيد بال للترصف
الساعني إعانة وعىل أسلفناه، ما بمثل فيها القدح عىل وأغرته غرته التي هي التنظيمات
ذلك يف الكالم مجال سعة لكن واململكة، بالدولة املرضة الخصوصية لفوائدهم تعطيلها يف

املقصود. عن تخرجنا
إليه أرشنا ما مع اإلسالمية الخالفة مركز هي التي العثمانية الدولة كانت وإذا هذا
منه يُرجى اجتهاًدا العوائق تلك رفع يف مجتهدة تزل لم بها الخاصة العوائق من سابًقا
أحرى فغريها رعاياها، حقوق وحفظ ممالكها خري به يتم ما بتأسيس نجاحها تمام
االستبداد حب إالَّ االمتناع يف قوي سبب مللوكها يظهر فال عنها، العوائق تلك النتفاء وأوىل
بمراعاة تقدم َمن عىل واجبًا التنظيمات ترتيب كان كما نقول: ثم للشهوات، املوصل
للنوع الخري حب املتمدنة األوروباوية الدول من يدعي بَمن أيًضا الالئق فمن الوقت، حال
دوام يف فائدة له َمن خصوًصا التعطيل، عن بالكف ولو الشأن هذا يف يعينوا أن اإلنساني

اإلسالمية. األمة استقالل
ملخًصا اإلسالمية لألمة والتأخر التقدم أسباب من تحريره إىل الحاجة دعت ما هذا
من اإلسالم بأحوال له خربة ال َمن يعلم وبه واإلفرنجية، اإلسالمية الكتب من جلُّه
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يف الرشيعة نفوذ وقت وغريها املعارف يف التقدم من لألمة كان ما وغريهم األوروباويني
السياسية التنظيمات تأسيس تنايف ال الرشيعة وأن قيودها، تحت الوالة ودخول أحوالها
يدرجون صاروا حتى ذكرنا، ممن الكثري يعتقده كما العمران ونمو التمدن ألسباب املقوية
عن به اعتذارهم يمكن لذلك سبب وال تآليفهم، ومستحدثات أخبارهم صحف يف ذلك
واألحكام الترصفات اختالل من اإلسالم ممالك يف يشاهدونه ما إالَّ العتقادهم ذلك رسيان
حماية يف األمراء تقصري مضار من ونحوه وهذا الرعايا. حال سوء من عنه نشأ وما
هللا لهم أهَّ بما القيام العلماء إغفال مع بمقتىضشهواتهم بالترصف واستبدادهم الرشيعة
عىل البقاءَ أن يخفى وال سابًقا، إليه أشري كما الوقت أحوال مقتضيات عن بإعراضهم له
معناه ما أوروبا أعيان بعض من سمعت عواقبه. وتُخىش خطره يعظم مما الحالة هذه
تياره قوة استأصلته إالَّ يشء يعارضه فال األرض، يف سيله تدفق األوروباوي التمدن أن
مجراه وجروا حذوه إذا إالَّ التيار ذلك من ألوروبا املجاورة املمالك عىل فيُخىش املتتابع،
مما الوطن ملحب املحزن التمثيل وهذا الغرق. من نجاتهم فيمكن الدنيوية، التنظيمات يف
املخالطة بكثرة يشتد ما بالطبع التأثري من لها املجاورة فإن والتجربة، العيان يصدقه
سبب وهو بأثمانها، واالنتفاع إلخراجها تُلجئ بحيث الصناعات، نتائج كثرة عن الناشئة

تقدم. كما ثروتهم
اإلسالمية، األمة يف والتأخر التقدم أسباب إىل اإلشارة من املقدار هذا عىل ولنقترص
التاريخ هذا إىل شارملان اإلمرباطور أيام من األوروباوي التمدن أطوار ِذكر إىل ونرجع
منه ويستفيد باملعارف، املكتسب التمدن بأنواع اإلحاطة عىل به يقتدر إجمايل وجٍه عىل
ورسوم التهذيب وأرسار الطبيعة كنوز بكشف اشتُهروا الذين األشخاص معرفة يريد َمن

السياسة. معالم

األوروباوي التمدن (1)

ظهر ملك أشهر كان واألحكام السياسة دعائم أسس الذي شارملان اإلمرباطور أن اعلم
مملكتها تحت كان التي اإلغريق دولة سقوط إىل الرومانية الدولة سقوط وقت من بأوروبا
أوقاته غالب يفني وكان ملمالكه، واألعمال العلوم أدخل الذي وهو العظمى، القسطنطينية
لسائر جامعة مدرسة بباريس وأسس بالعلماء، محفوًفا مجلسه وكان العلوم قراءة يف
الخليفة استمال ما األرض أقطار يف السمعة من له حصل املآثر هاته وبمثل املعارف،
قصور أحد يف اآلن إىل تزل لم منقالة منها بتحٍف، ومهاداته صحبته إىل الرشيد هارون

41



املمالك أحوال معرفة يف املسالك أقَوم

وتنازلت املصالح تلك تعطلت تدبريه وفقدان املذكور اإلمرباطور وفاة بعد ثم فرنسا.
موطئًا كانت املدة هاته ويف سنة، ستمائة مدة الجهل دجى يف مغمورة وبِقيَْت أوروبا
الكنيسة أهل فإن التام الفشل ذلك ومع عليها. تتداول دولهم كانت الذين الربابرة ألقدام
الكتب، بتلك انتفع ما لوالهما اللذين اللسانني وعىل املعارف كتب عىل محافظني كانوا منهم

بذلك. لهم ممنونون فالناس والالتيني، اليوناني وهما
مبادئ ظهرت النبوية، الهجرة قرون خامس هو الذي عرش، الحادي القرن يف ثم
أوروبا من الغربية الناحية يف هياكل بها فأنشئت األبنية، يف وهندسة وصناعات علوم
الفرسان حزب وظهر جدلية، ومنازعات كالمية محاورات بني النمو يف الفلسفة علم وأخذ
يف يحاربوا أن عىل تحالفوا الناس وجوه من جماعة وهم الكوليري، باسم اشتهروا الذين
أفعالهم يف يالحظوا ال وأن األهايل، سائر من واملستضعفني النسوة حرية عن للمدافعة هللا
مثًال: األعادي؛ أعدى مع ولو الهمة وعلو اإلنساني الرشف مقتضيات إالَّ املحاربة سيما ال

قتيلهم. سلب يبتزون وال جريحهم عىل يُجهزون وال يسرتحمهم من يرحمون
مع الصليبيني حروب كانت عرش الثالث القرن أواسط إىل القرن هذا أواخر ومن
ِلَهاته أرشنا وإنما زعمهم، يف األمم عىل استيالئهم وقطع املقدس بيت الفتكاك املسلمني
يقولون مؤرخيهم فإن األوروباوي، التمدن يف الدخل من لها ما لبيان والفرسان الحروب
املقصود عىل الحصول بدون غزيرة وأموال عديدة نفوس فيها هلكت وإن الحروب تلك إن
ترتيب يف رشعوا الوقت ذلك من أنهم منها لهم، نافعة نتائج أعقبت فإنها بالذات
وتخلقوا ذلك، ونحو والزراعة التجارة صناعَة املرشق ألهل بمواصلتهم وتعلموا العساكر
آسيا أحوال عىل فاطلعوا األقطار، أحوال الستكشاف باألسفار وتعودوا الحرض بأخالق
املذكور فبالسبب وبالجملة َماْرُكوبُولُو. بتآليف مبني ذلك كما الصني، وأحوال املتوسطة
ابتداءُ كان والحضارة التمدن يف عليهم املتقدمة اإلسالمية لألمة األوروباويني مخالطة وهو
مشاهد هو ما إىل وصل حتى تهذب ثم عرش، الثالث القرن يف سيما ال عندهم، التمدن
وصان بفرنسا بَْرنار صان إىل والفلسفة واآلداب العلوم رئاسة ذاك إذ وانتهت اليوم،
بإنكلرتة، دونسكوت وُجن بإسبانيا وريموندولولو بأملانيا الكبري وألربت بإيطاليا توَماس
للقرون املنسوبة الفخيمة والهياكل األصولية والكنائس واملهندسون الشعراء وظهرت

املتوسطة.
دانتي فإن إيطاليا يف خصوًصا رشفها، األمور تلك نالت عرش الرابع القرن ويف
أحييا وتشيمابوي وجيوتُّو ذكرها، يتخلد أراجيز شبه يف وقرره الطلياني اللسان حرَّر
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القرن أواسط يف ثم والنثر. النظم يف دانتي طريقة سلكا وبكاتشو وبرتاركا الدَّهن، صناعة
ميَّانس أهل من غتمربغ اخرتع حوادثه، لغرابة يُنىس ال الذي الوقت وهو عرش، الخامس
أقطار يف انتشارها ورسعة العلوم مواد تنمية من به حصل الذي الكتب طبع بأملانيا
الالتينية اللغة أشعار يف كتاب منها طبع ما وأول البيان، عن العيان فيه يغني ما األرض
وإن وهي تناسوها، أن بعد أشعارهم بها وتكاثرت إيطاليا أهل استعمالها إىل عاد التي
ما إىل رجعت فقد البديعة واللطائف الدقيقة املعاني إىل بها التوصل يف مأخذها تأخذ لم

السبك. وُحسن الطَّالوة من عليه كانت
لجماعة ذلك يف املزية وكانت واألعمال، العلوم بمدارج الرتقي يف التمدن أخذ ثم
الذين فهم أمراءَها، صاروا ثم بفلورنسة، الجمهورية الدولة رؤساء كانوا الذين امليديش
بالقرن عنه املعربَّ عرش السادس القرن يف بذلك اشتهارهم وكان للناس، سبلها مهدوا
الرومان قيارصة أول أغسطوس أياَم الرؤساء بأولئك تضاهي أيامه كانت الذي الكبري
ذلك يف اقتدوا الذين بالرومانيني اقتداءً أشكاله، وبديع البناء هندسة وُحسن األشعار يف
ليون والبابا إليهم املشار امليديش جماعة أن عرش الخامس القرن حوادث ومن باليونان.
نسخها، الستكثار وطبعوها القديمة الكتب عن الخزائن يف بحثوا منهم هو الذي العارش
القناع األقدمني محاسن عن ارتفع وبذلك غريبة؛ ومالحظات نافعة تعليقات عليها وجعلوا
أَْشَهرا اللذان و وتاسُّ أريوستو الشاعران ظهر املدة تلك ويف السنني، بتطاول تكاثف الذي
فأولهما اللغة. تلك مشاهري من األوىل الطبقة يف وهما اآلن، املستعمل الطلياني اللسان
شهرة نال والثاني مستعذبة. مهذبة ألفاظ يف إليها يسبق لم معاٍن باخرتاع ذكره خلد
يف أخذ الطلياني فاللسان وبالجملة الالتيني. الشاعر وفرجيل اليوناني الشاعر أُِمريُس
شتى. فنون يف عديدة تآليف به وأُلِّفت السبك، وُحسن السالسة من مأخذه الوقت ذلك
سقوط بعد السياسية القواعد بنيَّ َمن أول كان الذي مكيافيلِّ املذكور القرن مشاهري ومن
التصنيف إتقان إىل التعبري وُحسن الفكر بجودة بلغ الذي وغويترشديني الرومانية، الدولة
ضد يف منصف غيور بقلم الوطن حرية عن باملدافعة اشتهر الذي باولو وفرا التاريخ، يف

الشهوات. إيثار عىل رحاها الدائرة البابوات سياسة
من أنواًعا املسلمني من اكتسبت كانت التي إسبانيا بمملكة ظهر الوقت ذلك ويف
الناظمان األشعار من الغريبة املعاني وتعاطي بالرماح واللعب كالفروسية الظَّرف
إلقاؤه حسن ما الشعرية الرتاكيب من أظهرا اللذان وكالدرون، دفيغا لوبس املجيدان
الوقت ذلك يف ظهر كما بالتياطرات. عندهم املسماة األخالق لتهذيب املعدة املجامع يف
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النفيس فله الهفوات عن كالمه يخُل لم وإن وهو شكسبري، الشهري الناظم اإلنكليز عند
بكيفيته واإلحاطة وصفه يروم ما كنه عن الكشف إىل بفصاحته ل ويُتوصَّ جوهره، من
ملا كاملشاهد يكون كالمه سامع إن بحيث الحروب وصف يف سيما ال واملعنوية، الحسية

يصفه.
غري الِفكر، أعمال من بيشء الوقت ذلك إىل يشتهروا فلم أوروبا شمال أهل وأما
ثالث سنة املولود بولونيا أهل من ُكربنيك مثل العرفان، عىل ِمنَّته تُنكر ال َمن منهم أن
األرض وأن العالم مركز يف الشمس بأن القول حرر الذي وهو وألف، وأربعمائة وسبعني
تالمذة أحد فيلوالوس األول وإنما بذلك، قائل أول هو وليس قيل: حولها. تدور والكواكب
كربنيك أن عىل االنفصال وقع لكن عام، بألفي املذكور كربنيك وجود قبل وذلك فيثاغورس،
بقول إليه االهتداء يف انتفع وإن القول لهذا االبتكار مزية إليه يُنسب أن ينبغي الذي هو
َغِليَالو املشاهدة من يقرب بما الدعوى تلك عىل الدليل حرر وممن املذكور. فيلوالوس
تكربِّ التي البلور آلة من هوالند أهل من مسيوس اخرتعه ما ذلك عىل وأعانه الطلياني
تهذبت ثم جرمه، مقدار عىل زيادة مرة وستني مائة اليشء تكربِّ مرآته فكانت األشياء،
ح ترتجَّ الدعوى تلك تزل ولم وأكثر، آالف ثالثة إىل ألفني من ه تكربِّ صارت حتى اآللة تلك
عىل املذكور غليالو اطَّلع اآللة تلك وبواسطة لديهم، مسلَّمة صارت أن إىل أوروبا أهل عند
املاء طلوع وأن الهواء، وزن عرف َمن أول تورِّيشيلِّ وتلميذه وهو معهودة، تكن لم كواكب
قدًما، وثالثون اثنان صعوده نهاية وأن املاء، لسطح الهواء ضغط عن مسبب الطلنبة يف
ينجذب فال املذكور، املقدار تتجاوز ال املاء سطح عىل النازل الهواء عمود قوة إن حيث
باآلداب شهرة الوقت ذلك يف اغتنموا إيطاليا أهل أن والحاصل ذلك، من أكثر إىل املاء بها
البناء وهندسة والنقش الدَّهن صناعة وهي بوزار، عندهم املسماة املستظرفة والصناعات
اشتهر فقد أملانيا وأما والفلسفة، العلوم من تحصيله أمكنهم ما عىل وحصلوا واملوسيقى،
حتى شوارده واقتناص العلم طلب يف وماله عمره أفنى فاألول وُكوبَْلر؛ ِتيخوبراهي فيها
األحكام. صاحب له قيل حتى الفلك علم إىل املهجة والثانيرصف العلم، إىل باملحسن سمي
الكالمية، والحكمة الرياضية العلوم يف يد ذات العهد ذلك بقرب صارت فإنها إنكلرتة وأما
تسمية صحت وقد واالجتهاد، والجد الوقاد الِفكر ذو باُكن فَرنِسس فيها اشتهر وممن
األسلوب قالب يف املفرَّغة التجارب إىل فيه دعاويه يف واستند الجديدة، العلوم بحالة تآليفه
يكون. أن ينبغي كما املذكور الكتاب بقواعد صار الطبيعيات فن إن قيل حتى الفلسفي،
منهم واشتهر بيانه، اآلتي األحكام بعلم فرنسا أهل امتاز عرش السادس القرن ويف
األحكام، مكاتب روا عمَّ الذين دولبيتال وميشال ودوُمالن كوجا مثل: كثري عدٌد بذلك
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بأحوال وقته أهل أعرف بَِري وأَْمربواز الطب، علم يف املتسلطن فرنل الفصيح واملاهر
لعلم وصريه األعداد عن نائبة حروف بوضع الجرب كتب اخترص الذي وِفيَات الجراحات،
الذي دلورم وفلبار اللوفر، بناء هندس الذي وبيارَّلسكو العلوم، لسائر كاملنطق املساحة
والثاني ملوكها، بهما يسكن بباريس والثالث واألول التويلري، وقرص هندسقرصمودون
وفاقت والتهذيب التمدن من بلغته ما الوقت هذا يف بلغت وإن فرنسا إن ثم بقربها.
الوقت ذلك يف لسانها يكن لم حيث نظائرها، تضاِه لم أنها إال تقدمها ممن كثرية أمًما
والثاني اإلنشاء يف فاألول ومارو، أميو املدة: تلك يف مشاهريها ومن الشوائب. من خالًصا
الهجو، مثالب صياغة متقن ربيل ومنهم التعقيد. وقلة السليقة بسالمة تميزا النظم، يف
اإلنسان ماهية ورشح راشقة، بألفاظ وأداءها املعاني طرق ل سهَّ الذي الفيلسوف ومونتان
ويف محاسنه. تقبيح عىل السخط بعني وال معائبه تحسني عىل الرضا بعني محمول غري
ِوينيش دا وليوناردو وميكالنج رفايل الصناعات أرباب بني بإيطاليا اشتُهر القرن هذا
يف البوزار تجدد وبتالمذتهم فبهم والبناء، والنقش الدَّهن صناعة يف آخرون وأشخاص

أوروبا. نواحي سائر
القصوى، الغاية إىل أوروبا يف واألدبية الرياضية العلوم بلغت عرش السابع القرن ويف
مشاهري من يعد كان َمن صار حتى املعارف، بهم نمت الذين العلماء بكثرة وذلك
الذين فرنسا أهل خصوًصا القرن، هذا يف عامتهم من يعدُّ املاضية القرون يف العلماء
ويف ونثًرا، نظًما الفصاحة يف أوروبا أهل من عداهم َمن وتقدموا املعارف سائر يف وا ترقَّ
الحساب بفن املشتهر باسكال القرن هذا مشاهري فمن بيانها. املتقدم البوزار صناعة
أشهر من وهو القرى»، أهل «مكاتيب ترجمته بما اه سمَّ كتابًا ألَّف واإلنشاء، والطبيعيات
«اليسوعية»، ب يعرف حزب الجزويت سرية يف للقدح فيه وتعرض اإلرسال، يف أُلِّف ما
البابوية، السياسة عن واملدافعة النرصانية الديانة إىل ممكن وجه بكل الناس جلب دأبهم
قواعد باستعمال الرياضية العلوم مخرتعي من األوىل الطبقة يف املعدود ِدكارت ومنهم
هذبوا الذين العلماء أشهر من وهو الفلسفة، علم يف الترصف وإتقان املساحة يف الجرب
خطباء من قبلهما ألحد تكن لم فصاحة أظهرا اللذان وماسليون بوردلو ثم البرش. أخالق
السائرة العام التاريخ عىل خطبته ويف التأبني حسن يف بلغ الذي وي بوسُّ ثم ديانتهم،
الشعر قواعد بنيَّ الذي بوالو ثم بعده. أحد يبلغها لم درجًة أوروبا أهل عند املثل مسري
التأليف صاحب فنلون ثم التهذيب، علم يف السابقني من املعدود البرويَّار ثم عندهم،
ال اللذان وراسني ُكْرنِيل ثم البرشي، التهذيب ألسباب الجامع «تلماك» املسمى املشهور
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والكوميديا والوقائع، الحروب محاكاة وهي اليونان، بمشاهري إال الرتاجيديا يف يقاسان
تقدما األمثال يف والفونتني الكوميديات يف موليري ثم الهزل، قالب يف أمور محاكاة وهي
علم يف شهرة له وكان ليبنتس، الحكيم بأملانيا ظهر املذكور القرن ويف قبلهما. كان َمن

الطوىل. اليد فيهما له كان فقد والفلسفة، الرياضيات سيما ال والطبيعيات، التاريخ
فمنهم والفلك، الهيئة علم بإتقان غريهم عن اإلنكليز علماء تميز القرن هذا ويف
وحركات املغناطيس وأرسار وجْزره البحر مد وأرسار الهواء خواص رشح الذي هايل
بلغ حتى األقطار، نوازح من العلم تطلُّب يف واألخطار املشاق وارتكب األذناب، ذوات
الجنوبي القسم نجوم خريطة صخورها عىل ورسم املحيط، البحر يف آالن صانت جزيرة
بنيَّ الذي فالمستيد املنجم ثم إنكلرتة. يف غرينتش رصد شأن ارتفع وبذلك الهيئة، من
أنىس اشتهاًرا املشتهر نيوطن ثم بالقبول، الناس تلقاها الفلك علم يف عديدة مالحظات
الناس من وقع غريبًا تغيريًا الفلسفة يف به أحدث كبري تأليف وله سابقيه، ذكر به
اإلنشاء كتبة ومن وبوب، درايدن اإلنكليز شعراء من ظهر الوقت ذلك ويف اإلعجاب، موقع
بذلوا الكتبة مشاهري من أشخاص خمسة فرنسا حازت عرش الثامن القرن ويف إدسون،
مكاتيبه انسجمت الذي فونتنيل وهم مبانيها، وتشييد الفلسفة طرق إيضاح يف الجهد
الذي كتابه يف التعبري رقة الفلسفة علم كسا الذي وبلني أفالطون، ع مشفِّ بوفون ثم فيها،
إىل همته رصف الذي مونتسكيو ثم أخالقه. ودماثة طبعه رقة عن وأعرب ذكره خلَّد
كتبه ما ذلك عىل شاهًدا وكفى بها، معرفته غاية عن تصانيفه وأبانت السياسة، كتب
وهو وانقرضت، به سقطت والذي وتعاظمت، الرومانية الدولة به كربت الذي السبب يف
املسمى اآلخر وكتابه راشقة، محررة وعبارات صادقة تعليقات عىل يحتوي عجيب كتاب
الحقوق أولها: أقسام؛ ثالثة إىل وقسمها اإلنسانية الحقوق فيه بنيَّ الذي القوانني» «بحكمة
رعاياها، عىل الدول حقوق وثانيها: وامَلتَْجريَّة. السياسية خلطتها يف األمم بني املعتربة
أيًضا؛ أقسام ثالثة إىل الدول حالة قسم ثم بينهم. فيما األهايل حقوق وثالثها: وبالعكس.
الوراثية الدولة الثاني: قيد. بال الترصف املطلقة سلف عن خلًفا الوراثية الدولة األول:
والجمهورية أيًضا. بالقوانني املقيدة الجمهورية الدولة الثالث: بالقوانني. املقيدة كذلك
مدة القوانني بمقتىض إدارتها يف يترصف لدولتهم رئيًسا األمة انتخاب عن كناية عندهم
الثََّالثة األحوال عن والرش الخري من ينشأ ما وبني غريه، ينتخب ثم معلومة، ملدة أو حياته
تشبيه البديعة تمثيالته ومن األحكام. يف صحيًحا قانونًا أوروبا أهل عند معدود وهو
ذلك غري يف وله أصلها، من الشجرة بقطع الثمرة الجتناء يتوصل بَمن ترصفاته يف املستبد
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القواعد بقالئد املحىل التأليف صاحب دملبري ورابعهم بالقبول. الناس تلقاها عديدة تآليف
أشعة بسط الذي كندلياك وخامسهم الفوائد. سائر عىل يأتي كاد ما بيان بأوضح الحاوي

الفلسفة. علم يف اإلنكليزي لوك تأليف عىل التحقيق
والشمال، باليمني الكتابة راية أخذ ممن وهو ُوْلتري، عرش الثامن القرن مشاهري ومن
عىل العقيدة انحالل يحمله لم ولو األجيال، يف الدجال اشتهار فنونها سائر يف واشتُهر
جانجاك ومنهم أعم، بمعارفه والنفع أتم شهرته لكانت والديانات الرشائع احرتام عدم
وهذان األوهام، معه تستقر ال ما التعبري ُحسن من وله الشهرة يف ُوْلتري نظري وهو روصو
وألف، وسبعمائة وثمانني تسع سنة فرنسا أهل ثورة أنشآ اللذان هما املجيدان الكاتبان
باتيست جان ومنهم وقوعها، واستعجال أسبابها هيَّآ هجرية، وألف مائتني لسنة املوافقة
املحتوي الكتاب «جلبالس»، مؤلف لوساج ومنهم الرائقة. واملعاني األشعار صاحب روصو

بابه. يف أُلِّف ما أحسن من هو الذي الفلسفية املقامة عىل
وفيه الطبيعيات، يف اشتهر السويد أهل من لنَّاوس القرن هذا مشاهري ومن
والثاني اآلداب، محاسن يف أقرانه فاق فاألول وِشلر، ُغوتِي الشاعران بأملانيا ظهر
مستظرفات فيها ينشد معتربة ألعابًا ركَّب فإنه األملان، لتياطرات املجدد اسم استحق
بإنكلرتة فيه ظهر كما األفكار. ميدان يف بتقدمه شاهدة التاريخ يف تآليف وله األشعار،
ظهر ثم وروبرتسون. وهيوم غيبون وهم وطنهم، بهم ترشف الذين الثََّالثة املؤرخون
واملعلم السيايس، واالقتصاد الرياضيات علم يف أقرانه فاق الذي سميث آدم أيًضا بها
املاء، أجزاء حلل الذي وكاوندش ُجن وأخوه هنرت وليم والجراحيان بانكس، الطبيعي
بالجاذب املتعلقة األمور ببيان اسمه خلَّد الذي فرانكلن وبنجمن وهرشل براديل والفلكيون:

املغناطييس.
ثم القطن، غزل آلة اخرتع الذي أركرايت املذكور القرن يف إنكلرتة مشاهري ومن
محصورة، غري قوة أكسبها ما اآللة لهذه استنبطوا أشخاص ثالثة العامة صف عن خرج
يف العجيبة الكيفية اخرتع الذي هو األخري وهذا وات، وجامس وفلطن سميطن وهم
العجيبة الخدمات القرن بهذا ظهر كما نيوكمن، أوًال اخرتعها التي البخارية باآللة االنتفاع
العديدة الخلج وفتحت بإنكلرتة املواصلة طرق فتضاعفت براديل، املهندس يد عىل الهائلة
اإلنكليز متجر دوائر واتسعت األيدي نتائج نمت وبذلك معطلة؛ كانت التي األماكن يف
بسهولة األرض معادن استخراج كثرة النتائج فمن السياسة. شأن وارتفع وثروتهم
أرسع يف منها األقمشة واصطناع وغريهما والكتَّان القطن جلب وكذا واملواصلة، املناولة
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املتجر نطاق التساع الصغرية بلدانها كربت وقد املذكورة، اآلالت بمعونة ذلك كل وقت،
الخطرية التبديالت به تعلم جزئيٍّا مثاًال وهاك املعتربة. البلدان من صارت حتى فيها
القطن من إنكلرتة بلدان سائر من يخرج كان ما قيمة أن وهو املتجر، أحوال يف الواقعة
السنة. يف فرنك ألف خمسمائة تتجاوز عرش الثامن القرن أوائل يف تكن لم املصنوع
فرنك. مليون خمسمائة السنة يف ذلك من يخرج ما قيمة بلغت القرن هذا أواسط ويف
بالعلوم املشاهري فيه صار الذي عرش التاسع القرن إىل بلغنا حيث هنا القلم ِعنان ولنمسك
أن من أََجلَّ تحسينًا البرش نوع يزيد فيما والساعون يُحَصوا، أن من أكثر والصناعات
وعالمات بالجوائز وينشطونهم التمدن أسباب يف الناس بون يرغِّ امللوك يزل ولم يُضبطوا.
أن يمكن عما البحث دواعي لتوفري العامة بمجامع مشاهريهم صور وبوضع العناية،

ِذكرهم. ويخلِّد جنسهم ينفع

واملخرتعات تلخيصاملكتشفات (2)

العرب عن املنقولة البوصلة سفنهم يف أوروبا أهل استعمل عرش الرابع القرن أوائل يف
بالجهة وأحاطوا الغربية أفريقية شطوط من جهات عدة الربتغال أهل وكشف تقدم، كما
بذلك ووجدوا الصالح»، الرجاء «رأس ب الوقت ذلك من املسمى الزعزعة رأس من الجنوبية
وألف وأربعمائة وثالثني ست سنة ويف مستعمرات. عدة فيها وأحدثوا البحر يف الهند طريق
بمدينة الحرير فربيكة ُوجدت وألف وأربعمائة وستني ست سنة ويف بأملانيا. املطبع اخرتع
كولومب كريستوف كشف وألف وأربعمائة وتسعني اثنتني سنة ويف فرنسا. من ليون
التي املرآة وظهرت وفرنسا بإنكلرتة القطن فربيكة حدثت عرش السابع القرن ويف أمريكا.
الهواء ميزان وتحرر املكاتيب، بيت أي البوسطة؛ وظهرت ذكرها، املتقدم األشياء تكربِّ
بأوروبا. الكينا استعمال ظهر وألف وستمائة وأربعني ثماٍن سنة ويف املتقدم. بالوجه
بباريس. الرفيعة البُُسط نسج فربيكة استُعملت وألف وستمائة وستني سبع سنة ويف
اثنتني سنة ويف بإنكلرتة. املذاب الذكري فربيكة أُنشئت وألف وسبعمائة أربعني سنة ويف
الكهربائية القوة تجذب التي الصاعقة جواذب فرنكلن اخرتع وألف وسبعمائة وخمسني
محل بباريس تأسس وألف وسبعمائة ستني سنة ويف األرض. يف بها وتدخل السحاب من
ممالك بقية بذلك اقتدى ثم والرياضات، والكتابة القراءة والعمي البكم الصم لتعليم
وخمسني. مائة نحو بتعليمهم املخصوصة األماكن من بها اليوم يوجد إنه حتى أوروبا،
تخصيص عىل معه ويصطلحوا الحروف صور يروه أن األبكم األصم يف ذلك وكيفية

48



املقدمة

إياه تعريفه املراد اليشء له يحرضوا ثم األصابع، يف مخصوصة بإشارة منها حرف كل
للتعليم قابًال يصري الواسطة فبهذه اإلشارية؛ الحروف تلك مقتىض عىل له اسمه ويكتبوا
تعلم يقبل فبذلك أجرام؛ ذات له حروف بجعل األعمى ويف بسهولة، معه الكالم لتيسري
فيسهل ممسوسة أجراًما الخريطة له تُرسم الجغرافيا تعليمه أريد وإذا والكتابة، القراءة
من بلد أو األرض من محل تعيني منه ُطلب متى بحيث يصري حتى جدٍّا إياها تعلمه

مشقة. بدون عليه يده وضع البلدان
مدينة من اإلنكليزي جنر الطبيب اخرتع وألف وسبعمائة وسبعني ست سنة ويف
اخرتاع يف وأمريكا والفرنسيس اإلنكليز مؤرخو تنازع وقد الجدري. تلقيح كيفية بَْرِكيل
هو الفرنساوي الفلكي أراغو حرره والذي مملكته. ألهل ذلك يدَّعي فكلٌّ البخارية، اآللة
به، تحصيلها يمكن التي واملنافع البخار قوة يف فكر اإلسكندراني هريون املاكينجي أن
عدة عقيًما الرأي هذا بقي لكن سنة، وعرشين بمائة املسيحي امليالد قبل ذلك وكان
بالسكودي كتب املذكور امليالد من وألف وخمسمائة وأربعني ثالث سنة يف ثم قرون.
وكتب استعمالها، يف وفكر القوة، تلك عن حصولها يمكن التي األصوَل اإلسبنيويل غراي
سنة يف ثم وألف، وستمائة عرشة خمس سنة يف الفرنساوي دوكوس سلمون ذلك مثل
فكرته أنتجته ما أن إالَّ اإلنكليزي ورشسرت الشأن بهذا استقل وألف وستمائة وستني ثالث
يف فكَّر وألف وستمائة تسعني سنة يف ثم القوة. بتلك االنتفاع حصول يف كافيًا يكن لم
وستمائة وتسعني خمس سنة يف ركب أن إىل الفرنساوي بابني دنيس املهندس شأنها
جعل له ظهر َمن أول وهو املكحلة، ُمُدقَّ يشبه يشء وهو بالبَْستُون، البخارية اآللة وألف
وينقبض الحرارة شدة عند ينبسط البخار إن حيث نارية، آلة يف للبسط القابلة القوة
ظهرت الذي الذكر املتقدم وات جامس اإلنكليزي املاكينجي بذلك اعتنى ثم الربودة. عند
وبحثه املأثرة هذه إىل العناية بتوجيهه عرش الثامن القرن من الثاني النصف يف أعماله

لها. االخرتاع منصب تُنيله درجًة ذلك يف ارتقى حتى البخارية، اآللة أجزاء سائر عن
ذلك كيفية وبنيَّ البحر، يف بها السفر أماكن إىل أشار املذكور بابني دنيس كان وقد
الرساح اإلنكليزي ُهلَّس جونتان أخذ وألف وسبعمائة وثالثني ست سنة ويف اإليضاح. بغاية
جدوى فكانت املوجبات، له تتم لم لكن بسفينة، املذكورة اآللة استعمال يف الدولة من
الفرنساوي بريا املاكينجي صنع وألف وسبعمائة وسبعني خمس سنة ويف قليلة. فعله
املذكورة اآللة الفرنساوي جوفروي اخرتع سنني ثالث وبعد البخارية، األوىل السفينة
وادي عىل ألقى وألف وسبعمائة وثمانني إحدى سنة ويف بفرنسا، دوب وادي عىل وألقاها
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إليها املشار باملأثرة استقلَّ ثم وسارت. النوع، ذلك من كبرية سفينة أيًضا بفرنسا صون
وألف، وسبعمائة وتسعني إحدى سنة يف ميلر وهم فيها، سعيهم نجح إنكلرتة يف جماعٌة
إحدى سنة سيمنغطن ثم وألف، وسبعمائة وتسعني خمس سنة يف ستنهوب لورد ثم
بباريس فلطن األمريكاني جرب عرش التاسع القرن من الثالثة السنة ويف وألف. وثمانمائة
عىل فوضعا ِليونسُطن وطنه أهل من معه وكان النجاح، مخائل فرأى اآللة، بتلك عمله
لم لكن املذكورة، السنة من أغشت تاسع يف وذلك بالعجالت، تام فابور أول سون وادي
فلطن أَيس فلما الوقت، ذلك يف بها الدولة اعتناء لعدم بفرنسا؛ املذكورة املأثرة إنجاز يتفق
أن فرنسا: أهل ويقول بها. وأشهره أمريكا وطنه إىل مخرتعه حمل هناك سعيه نجاح من
السنة ويف الباهرة. النتيجة لهذه الوقت ذلك يف الدولة بال انجذاب عدم البخت سوء من
نيويورك من «كلرمونت» املسماة البخارية السفينة سافرت املذكور القرن من السادسة
املذكور رشع وألف وثمانمائة عرشة أربع سنة ويف بأمريكا. املتحدة املمالك يف فيالدلفيا إىل
اململكة بتلك صنع حياته ويف إتمامها، قبل فمات األوىل، البخارية الفرقاطة اصطناع يف
األول لنابوليون الحاملة بالسفينة التقى الذي «فلطن» ى املسمَّ منها صغار، فابورات عدة
دخانه وذنب املذكور الفابور رأى فلما سقوطه، بعد فيها بقي التي اآلن صانت جزيرة إىل
وجميع بالده. غري يف ظهورها تم التي املأثرة تلك عن إعراضه عىل ندم الجو يف شائل
لبيبًا، حاذًقا مهندًسا كان ألنه املذكور؛ فلطن قواعد من مستنبطة البخارية التحريرات
آلة استعمال وأما فشيئًا، شيئًا التعاقب عىل أوروبا جهات بسائر املخرتع هذا انترش ثم
سبع سنة الفرنساوي دوكي فيها فكر َمن فأول العجالت، من بدًال آليس املسماة الذنب

وألف. وسبعمائة وستني ثماٍن سنة وبوكتون وألف، وسبعمائة وعرشين
املذكورة اآللة عمل يف الرخصة دلري شارل أخذ وألف وثمانمائة ثالث سنة ويف
لهذا التفرغ فاغتنم املال، من الالزمة املبالغ وجود لعدم ينجح لم ذاك إذ سعيه أن إالَّ
ست سنة من بأمريكا املتحدة املمالك يف السويد أهل من الشهري أريكصون املهندس العمل
يف واستُعمل تمَّ، أن إىل وألف وثمانمائة وأربعني أربع سنة إىل وألف وثمانمائة وثالثني
وثمانني ثالث سنة ويف اآلن. به العمل شاع وقد وألف، وثمانمائة وأربعني خمس سنة
من قبة والبالون الفرنساوي، مونغولفيي بالبالون الهواء يف ارتفع وألف وسبعمائة
فتمأل الهواء من ألطف هو الذي الغاز مسامها من بها ينفذ ال بكيفية مصنوعة الحرير
وتسعني أربع سنة ويف الهواء. من أخف لصريورتها الجو يف فتصعد املادة بتلك القبة
سنة ويف الكهربائي، وللتلغراف للتذويب يستعمل الذي البيل ُولتا اخرتع وألف وسبعمائة
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اليد، واسطة بدون تنسج التي النسج آلة الحائك َجكار اخرتع وألف وثمانمائة إحدى
التي بفرانسة ليون فربيكات شأن بها وارتفع النسج أمر يف كبريًا تبدًال أورثت اآللة وهذه
املدينة ببطحاء املذكور املخرتع صورة أهلها رفع ولذلك وغريها؛ الحريرية األقمشة تصنع
إرساج حادث بلندرة ظهر وألف وثمانمائة عرشة ست سنة ويف له. ملمنونيتهم إظهاًرا
الكاتب استيعاب ل تُسهِّ كيفية وهي الستينوغرايف، املذكورة السنة يف بها ظهر كما الغاز،
أهل من رامزي لها والواضع مخصوص، باصطالح الرسيع اللسان به ينطق ما جميع
عىل تجري تامة كروسة أول ظهرت وألف وثمانمائة وعرشين تسع سنة ويف سكوتالند.
ويتصطون واخرتع اإلنكليزي، ستيونصن املهندس مخرتعات من وهي الحديد، من طريق
الفوتغرايف؛ وداغري نيبس واخرتع املذكور، التلغراف يف املستعملة الكيفية أيًضا اإلنكليزي
الطبيعيات يف جمة فوائد الصناعة ولهذه وبقاءها، املرآة بواسطة الصورة ارتسام أي

والفلك.
املشار االخرتاعات نتائجه من الذي التمدن ميدان يف أوروبا أهل تقدم كان وملا
للمملكة وكان استحصالها، أسباب وتسهيل والفنون العلوم طرق بتمهيد كان إنما إليها،
تراتيبها نبني أن رأينا والتعليم؛ التعلم أطوار يف التنظيم بحسن شهرة مزيد الفرنساوية
أن اعلم فنقول: ذلك، مثل يف ببعض بعضهم القتداء املمالك بقية عليها ليقاس الناجحة
الفنون وانقسام منتٍه، أو متوسط أو مبتدئ إما املتعلم ألن ثالث؛ عندهم املتعلمني طبقات
األخالق علم مثل: األولية فالفنون وصعوبته، الفن سهولة باعتبار الطبقات هذه عىل
والكيل، والوزن الحساب وأصول اللغوية واملفردات والكتابة والقراءة الديانة وأصول
ومبادئ األرضية، باملوجودات واالستدالل الطبيعة رس ومبادئ والجغرافيا التاريخ وأصول
والتصوير األرض ورسم املساحة وأصول الصحة حفظ وقانون والصناعات، الفالحة
األولية الفنون فهذه الرياضية، بالحركات األعصاب تقوية وكيفية واأللحان، الخطِّي
املكاتب ويف القرية، أو البلدة أو اإليالة أو الدولة من امُلقامة العمومية املكاتب يف تدرس
املحسنني. من وجمعيات الناس من أشخاص خصوص من املقامة املرحمة وَمَحالِّ املطلقة
من تحصيله يجب ما تحصيل بعد إليها ينتقل التي املتوسطة الطبقة فنون أما
والفلسفة واملنطق البيان وعلم والحادثة، القديمة اللغات علم فهي: األولية املعارف
للدولة مكاتب يف تدرس العلوم هذه وجميع والتاريخ، والطبيعية الرياضية والعلوم

الرهبان. لتعليم صغرية وَمَحال خصوصية وأماكن البلدان، ألهل ومكاتب
مجامع يحرض َمن ومنهم العالية باملكاتب يتعلم َمن فمنهم املنتهية الطبقة وأما
املشار واملجامع بحرضتهم. امتحانهم بعد الطلبة يجيزون الذين واإلنشاء العلوم مدريس
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إىل وتتنوع ذلك، ونحو اإلنشاء وصناعة النوازل وأحكام اإللهي العلم بدراسة مشتغلة إليها
منها ستة اإللهي، العلم تعليم وظيفتها مجامع ثمانية عىل يحتوي أحدها أصناف: خمسة
ُشعب ومن الربوتستانية، العقيدة مقتىض عىل واثنان الكاثوليكية، العقيدة مقتىض عىل
عندهم املوصوف والكتاب الكنيسة ونظام األخالق وعلم الديانة فروض عندهم العلم هذا
تدريس وظيفتها مجامع تسعة عىل يحتوي الثاني: والصنف العرباني. واللسان باملقدس
وأحكام املدني والقانون الرومان، وأحكام العمومية القواعد إىل عندهم املنقسم النوازل علم
وأحكام املتجري والقانون البلدان بأحكام العقوبات وقياس املجالس وأعمال الجنايات
يحتوي الثالث: والصنف الفرنساوية. واألحكام األمم بني يقع ما وأحكام العمومية اإلدارة
وتاريخ الحيوان وتركيب للترشيح املتناول الطب علم دراسة وظيفتها مجامع ثالثة عىل
وكيفية والباطنية الظاهرية األمراض ومعرفة الصحة وقانون بالطب، املتعلق الطبيعة
كيفية لتعليم كبار مكاتب وهناك الوالدة، وأحوال الجراحات وعالج األدوية ومواد املعالجة
يحتوي الرابع: والصنف الطب. فن لتعاطي لالستعداد أخرى ومكاتب األدوية، تركيب
وعلم واملساحة الجرب وعلم والفلك الهيئة كعلم مختلفة علوم دراسة وظيفتها مجامع عىل
كالتصوير الطبيعية اآلثار استعمال وعلم األثقال، كجر باآلالت الترصف أي امِلَكِنيك؛
الحيوانات. طبائع وعلم وتركيبه، والنبات األرض طبيعة وعلم الكيمياء وعلم باملرآة،
األدبية العلوم وسائر اإلنشاء تعليم وظيفتها مجامع عىل يحتوي الخامس: والصنف
األجانب وآداب والفرنساوي الالتيني والشعر اليونان وآداب وتاريخها الفلسفة وعلم
املذكورة للفنون لالستعداد مكاتب وهناك والجغرافيا. وحديثه قديمه والتاريخ والنحو
عوائدهم ومن الرسم. وعلم والسياسية الطبيعية كالجغرافيا فرنسا تاريخ فيها ويُقرأ
األلسنة لتعليم مكتب وهناك فرنسا، بمكتب املشتهر العايل املكتب يف كتبهم يختموا أن
واملحل بباريس، السلطاني الرصد ومحل األطوال، أخذ بتعليم مخصوص ومحل املرشقية،
السلطاني واملكتب األحجار، وأنواع أنواعها اختالف عىل ة املصربَّ الحيوانات لوضع امُلعد
أعمال ومكاتب املستظرفة الصناعات أي البوزار؛ ومكتب الجغرافية للخريطات امُلَعد
مخاطبات تعليم ومكتب املوسيقى قواعد تعليم ومحل السلطاني التصوير ومكتب اليد
املكاتب من عداها وما املعارف، وزير رعاية تحت إليها املشار املكاتب وجميع التياطرات،
عن تخرج ال أنها إال العمومية اإلدارة دائرة عن خارجة كانت وإن فإنها الخصوصية
وموافقة الصحة وحفظ األخالق بتهذيب يتعلق فيما تفقدها يجب حيث املراقبة، دائرة

البلد. قوانني ملقتىض التعليم
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ى وتُسمَّ «األََكِدِميَّة»، ب منها كل ى يُسمَّ علمائهم كبار من جمعيات خمَس هناك إن ثم
العلوم أََكِدميَّة والثالثة القديمة الخطوط أََكِدميَّة والثانية فرنسا أََكِدِميَّة األوىل الجمعية
الجمعية فوظيفة األخالق. وتهذيب السياسة أََكِدميَّة والخامسة البوزار أََكِدميَّة والرابعة
القديمة األقالم تحرير الثانية: ووظيفة أوضاعها. وتحرير اللغة بتصفية االعتناء األوىل:
الثالثة: ووظيفة والتواريخ. القديمة الهياكل يف والنظر العلمية األلسنة واستخالص
العلوم. سائر لتحرير مجلس بمثابة الجمعية وهذه العلوم، أنواع سائر يف رسائل نرش
وهذه واملوسيقى، والتصوير والنقش واألدهان األبنية أحوال يف النظر الرابعة: ووظيفة
النظر الخامسة: ووظيفة البوزار. مكتب يف الدخول يستحق َمن تعنيِّ التي هي الجمعية
االقتصاد أي بوليتيك؛ واِإلُكونُوِمي العامة والحقوق واألحكام الفلسفة علوم أحوال يف
من ولكلٍّ واملالية. السياسية واإلدارة العمومي الفلسفة وتاريخ واالستاتستيك السيايس،
املعروف الصنف من نيشان أو مال مقدار من املؤلفني جوائز تعيني الجمعيات هذه
يف ترغيبًا البلد أعيان بعض من وأخرى الدولة من تكون تارة والجوائز بامِلداليا، عندهم

االخرتاع.
وجمعيات والبحرية، الربية الحربية والفنون العلوم سائر لتعليم أخرى مكاتب وهناك
منها: الصنائع، وسار والِفالحة املعارف يف التقدم أسباب يف اإلعانة وظيفتها أخرى
والجمعية األهلية الصناعات يف الرتغيب وجمعية السلطانية املوزيات وإدارة الطب جمعية
األقطار سائر من منها املوجود غري بجلب املتكفلة والنباتات الُخَرض يف املركزية السلطانية
غالب عندهم يوجد الواسطة بهذه صار حتى عندهم، بقائه يف سببًا يكون بما وتدبريه
وأخرى األرضية، الكرة بنية يف وأخرى الجغرافيا يف وجمعية املعمور، سائر يف يوجد ما
وأخرى آسيا، أحوال خصوص يف وأخرى األمم، وأحوال القديمة واآلثار الجو حوادث يف
تركيب يف وأخرى الجراحات، يف وأخرى العلوم، مبادئ يف وأخرى السيايس، االقتصاد يف
ويوجد الجمعيات. هذه من كثريًا فرنسا بإياالت أن كما فرنسا، تواريخ يف وأخرى األسنان،
باملعادن، تتعلق مكاتب وهناك اليد، وأعمال التصوير كيفيات لتعليم املدارس من كثري
مكاتب وثالثة الدولة، رعاية تحت لذلك خصوصية وأماكن التجارة ألصول كبري ومكتب
المتحان جريبًا وخمسون واثنان الِفالحة، فنون لتعليم ومثلها البيطرة لتعليم سلطانية
الفالحة مكاتب ومن اململكة، بلدان يف متوزعون الفالحة بقواعد والعارفون الِفالحة. قواعد
إىل نفسه تاقت ومن مخصوصة، أوقات يف إالَّ يفتح ال ما ومنها التعليم، دائم هو ما
الثالثة املقالة من عرش الثالث الفصل بمطالعة فعليه إليها املشار والفنون العلوم تفاصيل
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إىل اإلبريز «تخليص ب املسماة مرص علماء أحد رفاعة الشيخ البارع العاِلم رحلة من
راية رفعت التي الفرنساوية األمة تدبري عن الغطاء فيها كشف فقد باريز»، تلخيص

وأفاد. ذلك يف وأجاد التمدن
لنوع والتهذيب التمدن أساس هو الذي العرفان دوائر بتوسيع اعتنائهم آثار ومن
بحسن بها االنتفاع طرق وتسهيل الفنون، لسائر الجامعة الكتب خزائن كثرُة اإلنسان
يف ولنقترص اآلتي، بالتفصيل ذلك يتضح كما العوائق، ملواد الحاسم والرتتيب اإلدارة
العمومية املعارف وزير نتايل حرره ما عىل املعتربة األوروباوية بالبلدان الكتب كثرة بيان
املوجود أن فذكر وألف، وثمانمائة وستني سبع سنة ذلك عن بحثه تمام بعد بإيطاليا
وواحد ومائتان ألًفا وأربعون ومائة ماليني أربعة املجلدة الكتب من إيطاليا بخزائن
العظمى بريطانية وبخزائن بالديانة، املتعلقة القديمة الكتب من غالبها مجلًدا وثمانون
مائة لكل فيكون مجلًدا، وتسعون وثالثة وأربعمائة ألًفا وسبعون وواحد وسبعمائة مليون
أهايل من نفس مائة لكل يكون النسبة هذه قياس وعىل مجلدات، ستة األهايل من نفس
وأربعمائة مليونان النمسة ببالد ويوجد املجلد. أعشار وسبعة مجلًدا عرش أحد إيطاليا
وتسعة مجلدات ستة نفس مائة لكل يكون لألهايل وبالنسبة مجلًدا، وثمانون وثمانية
فيكون مجلًدا، وخمسون وأربعمائة ألًفا وأربعون مليونان بالربوسية ويوجد املجلد. أعشار
وخمسون واثنان ألف ثمانمائة الروسية ويف مجلًدا. عرش أحد أهاليها من نفس مائة لكل
البلجيك ويف املجلد. أعشار وثالثة واحد مجلد أهاليها من مائة لكل فيكون مجلد، ألف
مجلدات عرشة األهايل من مائة لكل فيكون مجلد، ومائة آالف وتسعة ألف خمسمائة
مجلد، وخمسمائة ألًفا وستون وثمانية ومائتان مليون باواريا ويف املجلد. أعشار وأربعة
أربعة بفرنسا يوجد كما املجلد. وخمسا مجلًدا وعرشون ستة أهليها من مائة لكل فيكون
مجلًدا عرش أحد أهاليها من مائة لكل فيكون مجلد، ألف وتسعون وثمانمائة ماليني
باواريا مملكة أن يظهر النسب وبهذه قال): إيطاليا، مثل (فهي املجلد أعشار وسبعة
من بغريها يوجد ال بفرنسا املوجود كان وإن األهايل، عدد إىل بالنسبة غريها من كتبًا أكثر
«قاموس ففي كلها، فرنسا بمملكة املوجود العدد ثُلث وحدها باريس مدينة ويف املمالك.
ما عىل الكتب من بها بباريس السلطانية الخزانة أن األخرية السنني هذه يف املؤلف العلوم»
اليد، بخط ألًفا وثمانون مطبوع كتاب مليون وألف وثمانمائة وستني ثالث سنة يف تحرر
مجلدات، وعرشة تسعمائة وألف وثالثمائة ثمانني سنة يف تأسيسها وقت بها كان ما وغاية
يف ثم مجلًدا، وتسعون وثمانمائة ألٌف وألف وخمسمائة وأربعني سبع سنة يف بها وصار
وأربعني وستة وسبعمائة ألًفا عرش ستة بها ما مقدار صار وألف وستمائة أربعني سنة
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وخمسمائة ألًفا خمسني بها ما قدر صار وألف وستمائة وثمانني أربع سنة ويف مجلًدا،
وخمسون مائة بها صار وألف وسبعمائة وسبعني خمس سنة ويف مجلًدا، وأربعني واثنني
مليون بها واليوم مجلد، ألف مائتا بها صار وألف وسبعمائة تسعني سنة ويف مجلد، ألف
يف خريطة ألف أربعون بها كما تقدم، كما اليد بخط ألًفا وثمانون املطبوعة الكتب من

املجلد. اسم عليه يُطلق ال مما ونحوها الرسائل من كثري وعدد الجغرافيا فن
املمالك، يف الحرية تأثري مقدار يُعلم املعارف مواد يف الواقع الكبري التفاوت وبهذا
هو الذي تأسيسها مبتدأ من أعوام وعرشة أربعمائة مدة يف املذكورة الخزانة نرى فإنا
ألف مائتا إالَّ بها يتحصل لم وألف وسبعمائة تسعني سنة إىل وألف وثالثمائة ثمانني سنة
وثمانمائة وستني ثالث سنة إىل بفرنسا الحرية مبدأ هو الذي التاريخ ذلك ومن مجلد،
ثمانمائة املذكورة الخزانة يف ازداد الوقت ذلك من سنة، وسبعني أربع تمام هي التي وألف
يقاس هذا وعىل إليها، املشار الرسائل من حرصه يمكن لم ما دون مجلد ألف وثمانون
يف متفاوتة املذكورة الخزانة سوى خزانة ثالثون بباريس ويوجد التمدن. أسباب سائر

املمالك. تخوت سائر يف معتربة خزائن توجد كما الكرب،
الخزائن أماكن أن فهو بها االنتفاع سهولة لغاية املسبب إدارتها ُحسن بيان وأما
قدر أيًضا بالليل يفتح ما ومنها ساعات، ست أو خمس قدر يوم كل تفتح إليها املشار
السنة يف شهًرا مدتها تتجاوز ال التي األعياد وأيام األحد يوم عدا فيما وذلك ساعات، ثالث
وأما االستفادة، يف الراغبني للطلبة األيام سائر يف تفتح وإنما لالسرتاحة، الترسيح وأيام
وللخزائن األسبوع. من يومني يف إالَّ ذلك لهم يسوغ فال االطالع مجرد بقصد يأتون الذين
وهي الشتاء، يف ن تسخَّ للتعلم بيوت وحولها الكفاية، بقدر وخَدمة نظَّار إليها املشار
الكتاب املكلف من ويُطلب االستنساخ، مريد به فيأتي الكاغد عدا الكتابة آالت عىل محتوية
فيدفعها فيها السبب يبنيِّ كتاب من أكثر إىل احتاج وإذا إليه، يدفعها ببطاقة يريده الذي
للمكلف يسلم املحل ذلك من خروجه وحني طلب، ما الحني يف له فيحرض للخدمة املكلف
أما األجانب، أو األهايل من كان سواءٌ راغب لكل مبذولة املنحة وهذه الكتب. من أخذه ما
عام أقصاها مهلة يف بها لالنتفاع الكتب نقل له فيسوغ املشهورين املؤلفني من كان َمن
ما يُرجع أن إما املدة ميض وعند الكتاب، ألخذ الداعي السبب وبنيَّ بالكتابة ذلك طلب إذا

أخرى. مدة التسويغ تجديد يطلب أو أخذ
دائرة وتوسيع امللكية العائلة أبناء تهذيب بأسباب اعتناؤهم هنا َسوقه يناسب ومما
النفع، غاية اململكة إدارة يف النافعة املعتربة األصول من ذلك أن شك وال معارفهم،
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العائلة تلك رئيس له ينتخب الرتبية سن العائلة أبناء من يبلغ َمن أن عادتهم من فنقول:
يهذب ما كل من منه واملراد حاله، يناسب ما العلم فنون من يعلمونه مهرة معلمني
األجنبية املمالك إىل ه يوجَّ أشده التعلم من بلغ فإذا نطاقه، املعارف يف ويوسع أخالقه
وغريه؛ العمران يف التقدم من لها وما وأحكامها سياستها ومطالعة أحوالها ملشاهدة
مبارشته وقت ذلك أسباب ليعترب التفاوت من بالده وبني بينها ما باملشاهدة ليتحقق
بما ويعتني منها، خريًا غريها رأى إن بالده به تأخرت ما فيتجنب اململكة، لسياسة
أعضاء من ُ يَُصريَّ سنة عرشة ثمان نحو العمر من بلغ فإذا دونها، رآه إن به تقدمت
سنة، وعرشين خمًسا العمر من بلغ إذا إال فيه كالم له يكون وال يحرضه األعىل املجلس
ما مع فيها امَلَلَكة يستكمل حتى ومثافنتها السياسية األمور عىل التدرب ذلك وفائدة
يرتشح من عىل معرفتها امُلتَأكَّد السياسة رجال بطبقات الخربة من بذلك له يحصل
االستعداد من متقلدها عىل فيجب وأصعبها، البرشية الخطط أعظم هي التي للرئاسة
الخربة أهل معرفة سيما ال غريه، عىل يجب ال ما املختلفة األحوال بمقتضيات واملعرفة
لدسائس التفطن مع املعتربة للخطط لينتخبهم اململكة رجال من والنجدة واملروءة
كما الشخصية النوازل فصل مجرد هو ليس امللوك من املطلوب فإن واملفسدين، اد الحسَّ
إجراؤها يمكن التي اإلدارة جزئيات مبارشة وال اإلسالمية، املمالك بعض يف مشاهد هو
الرجال معرفة من األمور كليات يف النظر منهم املطلوب وإنما املتوظفني، من بغريهم
وتفقد متجاهلهم، وزجر جاهلهم إلرشاد باملراقبة وتعقبهم وامتحانهم بالخطط الالئقني
ونمو األخالق تهذيب إىل لة املوصِّ والعلوم الصنائع تكثري عىل واإلعانة الرعايا أحوال
والقوة املانعة بالعدة الثغور وتحصني والبحرية الربية العساكر بتنظيم والعناية األرزاق،
الدول مع واملتجرية السياسية الخلطة أحوال وإصالح والوطن، الدين لحفظ الدافعة
املمالك سعادة فإن الكليات، من ذلك غري إىل وثروتها، اململكة عز به ينمو بما األجنبية
من لها ما وبقدر ذلك، من مللوكها تيرس ما بقدر تكون إنما الدنيوية أمورها يف وشقاوتها
لها. املبارشين رجالها من واحرتامها ومعرفتها العدل عىل املؤسسة السياسية التنظيمات
وما الرومانية األمة سياسة عىل تكلم الذي — اليوناني بوليبيوس املؤرخ عن نُقل
أن عىل االستدالل معرض يف قال أنه — الحروب من َقْرطاجنَّة أهل وبني بينها وقع
له يُرتجى ال املريض كان إذا معناه، ما بأصوله عارًفا يكون أن يلزمه لألمر املبارش
ال اململكة فكذلك له، املناسب والدواءَ املرض نوع يجهل طبيب يد عىل العافية حصول
وقوانني سياستها أصول يجهلون املبارشون وزراؤها كان إذا واستقامتها خريها يُرجى
بأصول الجهل بسبب يمتنع كان إذا اململكة خري حصول أن يخفى وال وعاداتها. رشائعها
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ألن وأوىل؛ أحرى — بالكلية األصول تلك وجود عدُم لذلك انضم إذا — فامتناعه السياسة،
بتبديل إزالته تمكن عارض أمر وكالهما والتجاهل الجهل بني دائر األوىل الحالة يف السبب
إذا أما املحفوظة، األصول عىل بالجريان متجاهلهم وإلزام جاهلهم إرشاد أو املبارشين
عليه، االشتباه عند التعويل يقع مضبوط وسند إليه يُرجع يشء األصول تلك من يوجد لم
يئول وربما واملأمور، اآلمر من والشهوات األغراض مجال فيها يتسع الحالة هاته فإن

األمور. عاقبة وهلل والدثور، االضمحالل إىل الدولة أمر
نطاق سعة منشأ هي الحرية أن إىل اإلشارة املجال هذا يف أوردناه ما تضمن وملا هذا،
ما لدفع عرًفا الحرية معنى بيان املتأكد من رأينا األوروباوية باملمالك والتمدن العرفان

فيها. االلتباس من يقع أن عىس
الحرية يسمى أحدهما: معنيني؛ بإزاء عرفهم يف يُطلق الحرية لفظ إن فنقول:
وماله وعرضه نفسه عىل أمنه مع وكسبه ذاته يف اإلنسان ترصف إطالق وهو الشخصية،
سائر يف وال ذاته يف يخىشهضيمة ال اإلنسان إن بحيث الحكم، لدى جنسه ألبناء ومساواته
وبالجملة املجالس، لدى املتقررة البالد قوانني تقتضيه ال بيشء عليه يُحكم وال حقوقه
الدول جميع يف موجودة املعنى بهذا والحرية الرعية. تقيد كما الرعاة تقيِّد فالقوانني
كانتا وإن وهما مستبدتان، ألنهما املسكوبية؛ والدولة البابوية الدولة يف إالَّ األوروباوية
إرادة عىل موقوف نفوذها ألن األمة؛ حقوق لحفظ كافية غري أنها إالَّ مقررة أحكام ذواتَي
امللكية السياسات يف التداخل الرعايا تطلُّب وهي السياسية: الحرية الثاني املعنى امللك.
بن عمر الثاني الخليفة بقول إليه أشري ما نحو عىل للمملكة األصلح هو فيما واملباحثة
سياسته يف انحراًفا يعني فليقومه؛ اعوجاًجا يفَّ منكم رأى من عنه: هللا ريض الخطاب
اآلراء لتشتيت مظنة األهايل لسائر املعنى بهذا الحرية إعطاء كان وملا معها. وسريته لألمة
ى تُسمَّ واملروءة املعرفة أهل من طائفة ينتخبون األهايل كون إىل عنه عدَل الهْرج وحصول
يكونوا لم وإن والعقد، الحل بأهل وعندنا العامة» نواب «مجلس ب األوروباويني عند
الكفاية وفرض الكفاية، فروض من رشيعتنا يف املنكر تغيري أن وذلك األهايل، من منتخبني
فرض صار جماعة به للقيام تعينت وإذا الباقني، عن به الطلب سقط البعض به قام إذا
األوروباوية املمالك سائر يف موجود إليهم املشار النواب ومجلس بالخصوص. عليهم عني
بما الدولة رجال من وغريهم بمحرضالوزراء يتكلم أن وله ذكرهما، املتقدم اململكتني عدا ما
يأتي: كما العمومية املصالح من ذلك وغري وضده استحسان من الدولة سرية يف له يظهر
أحد يُمنع ال أن وهو املطبعة»، «حرية يسمى آخر يشء للعامة ذلك وراء وبقي
العامة عليها تطلع التي والجرناالت الكتب يف املصالح من له يظهر ما يكتب أن منهم

57



املمالك أحوال معرفة يف املسالك أقَوم

املقدار هذا ويف سريتها. عىل االعرتاض تضمن ولو واملجالس، الدولة عىل ذلك يعرض أو
من ومنهم املطلقة، الحرية له فتمت األول مع ناله من فمنهم األوروباوية، املمالك افرتقت
من إعطاؤه لغريها تيرس ما لرعاياها ترخص لم التي امللوك عند معتربة برشوط ناله
ينازع ال من فمنهم رعاياها، مقاصد بتفاوت متفاوتة املمالك أحوال أن وذلك الحقوق؛
السبيل سواء عن حادت إن الدولة معارضة لهم غ يسوِّ ما عىل الحصول لقصد إالَّ امللوك
مقصد لتوارد الحرية تمام إعطاءُ للملوك تَيرس وحينئٍذ اململكة، صالح فيه ملا واستجالبها
التعصب فرط املناضلة عىل له الباعث أن به يُظن من ومنهم املصلحة. عىل والرعية الراعي
للمملكة أصلح يراها التي السياسة يروم حزب كل أحزابًا الرعايا تفرتق حيث والحمية،
يف امللك يكون أن يختار والبعض جمهورية الدولة تكون أن البعض يرى كأن نظره، يف
وإن لها األحزاب معارضة أن الدولة ظن ذلك عن فينشأ اآلخر، يختارها التي غري عائلة
وبذلك ذلك. وراء منها الغرض لكن املصلحة، طرق إىل إللجائها الظاهر بحسب كانت
إليه. أشري ملا املوصل الحرية تمام إعطاء من االمتناَع امللوك استباح ذُكر عما الناشئ الظن
يقابلوا أن الشخصية خصوص ولو الحرية تنال التي املمالك واجبات من وإن هذا
الراجعة الصناعات وأنواع املعارف بتعاطي ثمارها واستجناء آثارها بإظهار النعمة تلك
قوام األصول وبهذه والفكرية، البدنية واألعمال والتجارة الفالحة األربعة؛ األصول إىل
نظام وُحسن العدل عىل املؤسسة الحرية وكمال اإلنسانية للهمة املربية الدنيوية السعادة
يف تعطيله أو حرفته نتائج من يشء اغتصاب من آمنا مثًال املحرتف يكون حتى الجماعة،
الباذر كان إذا املنابت، كريمة خصبة أرضهم كون الناس ينفع فما خدمته، أحوال بعض
الناس أمل ولضعف ازدراعها، عىل حينئٍذ يُقِدم الذي ومن زرع ما حصاد يتحقق ال فيها
العدوان أن شك وال معطلة، بوًرا مزارعها أخصب تجد وأفريقية آسيا أرايض من كثري يف
امُلفيض االختالل يعم أن إىل األعمال تنقطع اآلمال انقطاع وبقدر اآلمال، يقطع األموال عىل

االضمحالل. إىل
الحديدية، بالطرق املواصلة تسهيل الحرية دوحة من األورباويون اجتناه ما أهم ومن
تستجلب فبالطرق والصنائع، الِحرف تعلم عىل واإلقبال املتجرية، الجمعيات وتعاضد
لطروء متعذًرا جلبها كان أن بعد بها االنتفاع إبَّان فوات قبل القاصية البلدان نتائج
دوائر تتسع وبالجمعيات قيمتها، أضعاف عىل كرائها لزيادة أو الطريق يف عليها الفساد
وبتعلُّم لتنميته، املحسنة األيدي املال عىل وتتداول قدرها عىل األرباح فتأتي األموال، رءوس
التي البلدان أن باملشاهدة رأينا وقد مال. رأس غري عن الذريعة األموال تكتسب الِحرف
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والكونستيتوسيون الحرية عروق بها تأسست التي هي العمران درجات أعىل إىل ارتقت
دنياهم مصالح إىل الهمم برصف ثمارها أهلها فاجتنى السياسية، للتنظيمات املرادف
الناس فإن املتجرية، اإلدارة عىل القدرة تمام الحرية ثمرات ومن بعضها. إىل املشار
وبالجملة تحريكها. عليهم فيتعذر إخفائها إىل يُضطرون أموالهم عىل األمان فقدوا إذا
والغالء الفقر أهلها عىل ويستويل والغنى الراحة منها تنعدم اململكة من ُفقدت إذا فالحرية

والتجربة. العقل بذلك يشهد كما وهمتهم إدراكهم ويضعف
معقول املتجرية النتائج نمو أسباب من الجمعية الرشكات أن من إليه أرشنا وما
حب تمكَّن وكلما وغريها، العادية األمور سائر يف معهودة االجتماع قوة فإن مجرب،
الجمعيات كثرت ولذلك بالعيان، فيها املكاسب نمو يشاَهد اململكة أهل قلوب من االشرتاك
وكثرت وبحًرا، برٍّا الخدمات وتكاثرت وغريها، واملتجرية املدنية املعامالت سائر يف بأوروبا
استخراج عىل التعاون وتكرر واملساكني، للضعفاء املحسنني وجمعيات العلوم مجامع
وطرق تنزل، ثم الجبال إىل السفن بها تصعد التي املياه ومجاري الخلج واصطناع املعادن
فمن الجمعيات، تلك وجود لوال تحدث تكن لم التي املهمات من ذلك غري إىل … الحديد
قدرته فرض عىل ماله بجميع يخاطر أو حديد طريق اصطناع عىل وحده يقدر كان الذي
مخاطرة بخالف نفس ألف ثالثمائة أو مائتي باشرتاك إالَّ لهم يتيرس لم ما إحداث يف
إذا الجمعية إن ثم مستبعدة. وال مجحفة غري فإنها ماله، من يسري بنزر منهم الواحد
املائة يف معلوًما ربًحا لها تضمن قد الدولة فإن عمومية فائدة فيها وكان كبرية كانت
ومعرفة شهرة مزيد لهم الحصص أرباب من ينتخبون أناس بيد تكون الجمعية وإدارة
سائر مع ذلك حساب يقدمون السنة تمام وعند فوائدها، وحفظ الرشكة قانون بإجراء

إليهم. املشار الحصص ألرباب الفوائد ويعيِّنون اإلدارة، متعلقات
طريف بني الجامع الحديد وطريق السويس خليج شق املشاركة مآثر أعظم ومن
بني الربيني جبل وقطع وفرنسا، إيطاليا بني الكائن ألب جبل وثقب بأمريكا، املحيط البحر
بلندرة، تامس وادي تحت الرسداب وإحداث بهما الحديد طريق ملرور وإسبانيا فرنسا
ُمشاَهد هو ما الجليلة السفن من لها التي أمربيال» ْجري «مسَّ ب املسماة الجمعية وعقد
ونحو أمريكا، إىل إنكلرتة من املحيط البحر تحت التلغراف سلك ووضع البحور، سائر يف
املحرتفني. وحذَّاق االخرتاع وأرباب الدول رجال املشاركة يف وجدها التي اإلعانات من ذلك
يشء عىل تعاضدوا إذا والناس الجميع، قوى من بكثري أشد املجموع قوة أن ومعلوم
الهائالن؛ الحادثان لذلك حجة وكفى األمور، أصعب من كان ولو منه املقصود إىل توصلوا
بجمعية تملَّكت إنكلرتة دولة فإن بالهند؛ اإلنكليز ومستعمرات املشهور فرنسا بنك وهما:
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من بها مربع، مرت ألف وخمسمائة ماليني ثالثة مسافة الهند كومبانية تسمى تجارها من
ثمانمائة سنة يف كان فإنه فرنسا بنك وأما نفس. مليون وثمانون وخمسة مائة السكان
وأربعني ثمان سنة ويف سهم، ألف ثالثني من متجمعة فرنك مليون ثالثون ماله رأس وألف
املالية كواغُده وبلغت فرنك، مليون وتسعني واحًدا النقود من به ما بلغ وألف وثمانمائة
مليون وأربعمائة وخمسني اثنني مقدار املسكوك رواج املعاملة ويف الناس بني الرائجة
أن املذكور للبنك الدولة من ص ُرخِّ وألف، وثمانمائة وأربعني تسع سنة أواخر يف فرنك
ويف فرنك، مليون وخمسمائة وعرشين خمسة مقدار تبلغ أن إىل الرائجة كواغده يف يزيد
أربعني تمام إىل املدة تجديد الدولة من البنك طلب وألف وثمانمائة وخمسني سبع سنة
مليون مائتي تقريبًا يصري حتى النقود من به ما تضعيف برشط له فأذنت مستقبلة، سنة

مطلوبه. الدولة له وتممت ذلك فضاعف فرنك،
بخط مصححة تكون التي الحواالت كواغد رصف عندهم البنك ترصفات من إن ثم
تضمنته الذي املبلغ بذلك املعاملة يناسب الذي باملأل مجموعهم يعرف أشخاص ثالثة
البلد يف كانت إذا إال معلوم، بأجر ألربابها الحواالت من بقبضه البنك كلف ما وقبض
ومراسلة حفظها، ملجرد الناس ودائع وقبول عوض، بال ذلك يفعل فإنه به، هو الذي
ثقة رهنًا دفع إذا يريده ملن املال وإقراض معه، املحاسبة وتتميم ماًال فيه يضع من
التي والكواغد الحديد طرق كسهام بسهولة عينًا يصري ما كل من والعقار الربع غري
يحيل كما نوابه عىل الحواالت كواغد وإعطاء ونحوها، والسبائك الدول اقرتاض من تباع
تعرف أن أردت وإذا متفرقة، بلدان يف نائبًا وخمسون خمسة وله أيًضا، النواب عليه
املدة هذه يف بأوروبا املعامالت دائرة اتسعت وكيف الراهنة الحالة هذه إىل تدرجه كيفية
ثالثني سنة يف الكواغد من به يكن لم املذكور البنك أن فاعلم سنة، ثالثني منذ األخرية
تقدم ما النقود من به واليوم فرنك، مليون وخمسني ثالثمائة مقدار إالَّ وألف وثمانمائة
من الصندوق يف ما مع الرائجة الكواغد ومن فرنك، مليون مائتي من يقرب ما وهو آنًفا،
السابق الزمن يف كان البنك أن مع هذا فرنك، مليون وستمائة ألف مقدار وغريها الحواالت
الصناع معاملة كجمعية الجمعيات من كثري زاحمه فقد اآلن وأما الناس، بمعاملة مستقالٍّ
املنقوالت أرباب ملعاملة املعينة والكريدي األرايض أرباب ملعاملة املعيَّنة والكريدي والتجار
إن قائل: قال فإذا وبالجملة الجمعيات. من ونحوها الودائع، وصندوق العامة والجمعية
قوله يكون فال ماليني، ألوف اليوم صارت سابًقا بها تتعامل الناس كانت التي املاليني

الصدق. عن بعيًدا
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مفيد، عمل يف أجاد أو إليه يُسبق لم شيئًا اخرتع بمن العناية تقدمهم أسباب ومن
من اململكة نتائج فيها تُعرض معتربة مواضع إليها املشار املمالك ِبتُخوت أنَّ ذلك فمن
أكثر أو أقل أو أعوام خمسة كل بعد ونحوها مستغربة ومصنوعات وحيوانات نباتات
األشياء بحقائق العارفني من مركب مجمع لذلك وينعقد اململكة، حال مقتىض بحسب
فضة أو نحاس من قطعة مخرتعه أُعطي مستبدًعا منها شيئًا وجدوا فإن فيها، ليتأملوا
ويف امللك صورة وجهيها أحد يف مرسوًما املسكوك شكل عىل «امِلداليا» ى تسمَّ ذهب أو
ما قيل: فإن االفتخار. ِنشان صناعته متِقن يستحق وقد وتاريخه، العرض مكان اآلخر
االخرتاع؟ يف واملكابدة الجهد ببذل تفي ال وهي ذهب قطعة أعالها التي القطع هاته فائدة
من بصدده هو فيما والتقدم بالكمال له الشهادة عىل زيادة القطع تلك آخذ إن فالجواب:
سائر ألن مكاسبه؛ لنمو املثمرة سلعته يف الرغبة من يؤمله ما إىل بذلك يتوصل األعمال
املخرتع أُعطي وربما الناس، يف ليشيع األخبار صحف يف يطبع املجمع ذلك يف يقع ما
آلة يُحدث مَلن فرنك مليون بإعطاء أمًرا أصدر األول نابوليون كان وقد املال، من مبلًغا
رجال مع بنفسه يحرضه امللك أن املجمع بهذا ملوكهم عناية ومن وحدها. الكتان تغزل
تتضمن بخطبة للحارضين ويعلن انتهائه، وعند املعرض فتح عند رسميٍّا حضوًرا دولته
الوطن. منافع ينمي فيما الناس ويتنافس الدواعي لتتوفر مستبدع بيشء أتى من مدح
الرخصَة مخرتَعه إشهاره قبل املعرض خارج ولو الدولة من املخرتعني أحد طلب وإذا
ذلك يف الرخصة له تُعطى بإذن إالَّ فيها غريه يصطنعه ال مدة باصطناعه االستبداد يف
مقابلة يف معلوًما شيئًا للدولة يدفع وأن سنة، عرشة خمسة املدة تتجاوز ال أن برشط

االختصاص.
موته بعد ورثته بها ويختص حياته مدة لصاحبها ِملًكا تبقى فإنها املؤلفات وأما
هذا ولوال إليه، املشار التحجري يرتفع ثم سنة ثالثني املمالك بعض ويف سنني، سبع
يلزم ال ما يلزمه املخرتع ألن والتأليف؛ االخرتاع إىل الناس رغبات انبعثت ما التخصيص
األوقات غالب وإضاعة التجريب بمصاريف واملخاطرة األعمال شاق اقتحام من املقتدي
كه َرشَ حيث ِعوض بال املذكورة أعماله كانت االختصاص هذا يُْعَط لم فإذا التدبري، يف

فائدتها. يف غريه
أو رخام من صورته تُجعل ا مهمٍّ أمًرا اخرتع َمن أن عندهم الرتغيب وجوه ومن
تلك يف حدوثه يتفق ما باسمه ى يسمَّ أو الناس الجتماع املعدَّة األماكن يف وتوضع نحاس
يف سياستهم وحاصل ذكره. بذلك ليبقى ذلك؛ نحو أو جديد طريق أو قنطرة من املدة
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كما االعتبار، وجوه من حاله يقتضيه نوع بأي يُنىس ال أن حقه ما اعتبار الشأن هذا
وقد اململكة، نتائج لعرض الخالفة بدار سوًقا تأسيسها عند العليَّة الدولة ذلك اعتربت
وخمسني إحدى سنة ويف هجرية. وألف ومائتني ثمانني سنة يف املذكور العرض وقع
محالٍّ أسسوا أنهم وهو عجيب، ترتيب إليه املشار للمعرض بإنكلرتة وقع وألف وثمانمائة
يف مثله وقع ثم املعمور، سائر من املمالك نتائج لعرض وأعدوه والضخامة االتساع غاية يف
بمزيد فرنسا يف أُعيد ثم بإنكلرتة، تكرر ثم وألف، وثمانمائة وخمسني خمس سنة فرنسا
الصناعات يف باملتقدم املتأخر ليقتدي ذلك كل وألف، وثمانمائة وستني سبع سنة اعتناء
ماليني معاملة عن الناشئة الغزيرة األموال من اململكة تلك لتجار يحصل ما مع ونحوها،
ألرباب املنازل وتعيني املجامع هذه وإدارة لذلك، عليها الوافدين األجانب النفوس من
مرءوس مجلس لنظر موكولة ذلك ونحو الجزاء يستحق من وتعيني والبضائع، الصنائع

االعتبار. ملزيد إظهاًرا امللكي البيت من بأمري
املشار والثروة التمدن أساس هي التي السياسية تنظيماتهم أصول نبني أن آن وقد
أن بالتجارب عندهم ثبت ملا األوروباوية األمم أن اعلم فنقول: آنًفا، آثارهما بعض إىل
للظلم مجلبة قيد دون اململكة سياسة يف بالترصف دولهم ورجال امللوك أيدي إطالق
يف والتأخر التقدم أسباب عىل باالطالع ذلك تحققوا حسبما املمالك، خراب عند الناشئ
السياسة كليات يف بيانهم اآلتي والعقد الحل أهل مشاركة بلزوم جزموا املاضية، األمم
القوانني تأسيس وبلزوم املبارشين، الوزراء عىل اململكة إدارة يف املسئولية جعل مع
والثاني: والرعية، الدولة بني املرعية الحقوق قوانني أحدهما: نوعني؛ إىل عندهم املتنوعة
عليه، وما الدولة لصاحب ما معرفة إىل األول فمرجع بينهم. فيما األهايل حقوق قوانني
أصول تعيني ومنها حقوقهم، بضمانة الكافلة العامة حرية منها أموٌر تحته ويندرج
السياسة وإدارة الحكمية القوانني كتنفيذ وراثية، أو كانت جمهوريًة الدولة ترصفات
ونصب الوظائف وتعيني والتجارة الصلح رشوط وعقد الحرب كعمل والخارجية الداخلية
بالتأخري عربنا (وإنما مؤبدة وظيفته تكن لم من وتأخري وغريهم، الوزراء من املتوظفني
يقتيض عزًال لنيلها اململكة خدمة يف عمره أطيب أفنى التي الخطة عن املتوظِّف عزل ألن
القوانني)، بمقتىض الحكم مجالس لدى يثبت بذنب إال يكون ال باملرة خدمتها من طرحه
مقاصد عن يخرج ال بما اململكة إدارة من ذلك غري إىل له، عينت ملا املجابي رصف وكذا
النوع هذا أصول وتأسيس وزرائه بإعانة الدولة صاحب حقوق من ذلك كل قوانينها،
الخصوصية حقوقهم يف املترصفني اململكة أهل رشداء غالب بموافقة فرنسا دولة يف يكون
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من محدود مبلغ عليه ملك أو العلم إما املذكور الرشط عىل يزاد غريها ويف والسياسية،
بواسطة أو بأنفسهم إما وموافقتهم «النوبليس»، ب عندهم املسماة الوجاهة أو األداء
والتسوية السكان نوازل لفصل املحررة القوانني الثاني والنوع لذلك. ينتخبونهم وكالء
الداخلية، أحوالهم من ذلك غري إىل واالستحقاق، املكاسب بحسب وامِلنح املجابي يف بينهم
املجلس أعني املجلسني؛ بموافقة يكون بالحال أليق هو بما تبديله أو النوع هذا وتأسيس
وظيفته، مؤبًِّدا اململكة أعيان من امللك ينتخبه وممن امللكية العائلة أمراء من املركَّب األعىل
عىل واالحتساب حقوقهم عن للمناضلة األهايل ينتخبهم ممن املركَّب الوكالء ومجلس
ال مما عليه وافقوا ما فكل عندهم، والعقد الحل أهل هم املجلسني هذين فأهل الدولة،

اململكة. رشائع من يصري العامة مشاركة فيها الالزم األصول تلك يخالف
مبارشة الوكالء مجلس احتساب تحت يكونوا أن فمعناها: الوزراء مسئولية وأما
فإن اليوم، الفرنساوية الدولة عدا ما الكونستيتوسيونية املمالك سائر يف موجود هو كما
أمور أن املذكورة املسئولية آثار ومن للمجلس. مسئول وهو للملك مسئولون وزراءها
بحيث الوزراء، إجازة عىل إنجازها يتوقف الدولة صاحب حقوق من أنها املتقدم اإلدارة
غالب كان إذا إالَّ الخدمة يف البقاء يمكنهم ال وأنهم يستشريهم، حتى منها أمًرا يِربم ال
يتداخالن ال املذكورين املجلسني أن فعلم سياستهم، يف موافًقا الوكالء مجلس أعضاء
ومن الدولة. عىل باالحتساب وحفظها القوانني وضع دأبهما وإنما اإلدارة، تفاصيل يف
النوازل من منهما كل عىل يعرض فيما الرأي وإعطاء النظر االجتماع عند أعمالهما
سريتهم يف والقدح شاءا، متى لهما يظهر عما الوزراء وسؤال والخارجية، الداخلية املهمة
باملجلس املجادلة وتقع ذلك. جميع عن الجواب الوزراء وعىل الوكالء، مجلس خصوًصا
غالب اتفق فإذا املخطئ. من املصيب ويظهر الحال ليتضح واملدافع القادح بني علنًا
تيرسَّ واملدافع؛ القادح أدلة يف التأمل بعد الوزراء سياسة تصويب عىل الوكالء مجلس

املجلس فبكون الدولة أما واململكة، الدولة فائدة حينئٍذ وتحصل الخدمة، يف البقاءُ للوزراء
من ألن والرجال؛ املال من املصلحة تقتضيه ما أخذ لها يسوغ أن يف ذلك بعد يتوقف ال
وأما إلنجازها، يلزم ما إعطاء من يمتنع ال مبارشها سرية حسن وعىل املصلحة عىل وافق
أموالها رصف عليها فيهون ملصالحها، املبارشين سرية استقامة فبثبوت اململكة فائدة
واململكة، الدولة حال يستقيم هذا وبمثل عليها، بالنفع يعود فيما كان حيث أبنائها ودماءُ
عىل املجلس غالب اتفق إذا وأما تقدم. كما الرأي ضعيف أو الشهوات أسري امللك كان ولو
الوزراء تبديل إما أمرين؛ أحد ذلك عند امللك عىل فيجب الوزراء سياسة استحسان عدم
فإذا معلومة، مدة يف االنتخاب األهايل يعيد أن عىل الوكالء، مجلس حل أو إليهم املشار
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فيبقى بسياستها، رضاهم عىل ذلك دلَّ للدولة واملساعدة باللني أشهر يكون من انتخبوا
بذلك فيستدل الشدة يف مثلهم يكون من أو األولني انتخبوا إذا وأما خططهم، عىل الوزراء
سياسته بَمن وتعويضهم الخدمة، من الوزراء خروج حينئٍذ ويجب بها، رضاهم عدم عىل
رأى إذا مجموعهم أو الوزراء أحد عىل الخيانة يدَّعي أن املذكور وللمجلس املجلس. تريض
تشدد كما إليهم املشار الوزراء أن وظاهر األعىل. باملجلس تفصل نازلة وتكون ذلك، أدلة
واملال، والعرض النفس يف عليهم التعدي تمنع ترصفاتهم عن املسئولية القوانني عليهم
ذلك يستعقبه بما والفوز املصلحة مواقع عىل األمور إجراء منهم األمني للنجيب فيتيرس
وبما عليه. وال له ال بالسالمة الخروج النجابة دون باألمانة اتصف وملن الثناء، جميل من
تخصه أعمال منهما لكل إذ أخرى؛ وتفرتق تارة تتحد املجلسني سلطة أن يُعلم تقدم

اآلخر. فيها يشارك وأعمال
ويف العسكرية والقوة باملجابي املتعلقة سيما القوانني، تأسيس يف املعترب أن غري
خروجهم عليهما ينبني اللذين وضده الوزراء، سياسة واستحسان الدولة عىل االحتساب
قريبًا، إليه أشري حسبما الوكالء مجلس غالب عليه يتفق ما هو الخطة؛ يف بقاؤهم أو
مخالفة غري كونها عىل األعىل املجلس موافقة عىل يتوقف املذكورة القوانني إجراء أن كما

الكونستيتوسيون. ألصول
إرادة موافقة إىل مضطر عندهم الدولة صاحب أن أيًضا يُعلم ذُكر ما فبتقرير قلت:
التشديدات من فيه يتبادر ما يخفى وال اململكة، أهل إرادة الحقيقة يف هي التي املجلس
األوروباوية األمم بخت من لكن والوزراء، األمراء من املنصفني غري نفوس تأباها التي
الجمة الفوائد من ذلك عن ينشأ ما ووزراؤها ملوكها َعَرف أن الدنيوية مساعيها ونجاح
املكاسب اعتبار سهولة ومنها الرعية، عىل التعدي عن املأمورين أيدي َكفُّ منها التي
نمو ذلك مع يتم ال إذ أموالهم؛ رءوس من يُنقص ال بحيث األهايل عىل األداء توزيع يف
ما بإعطاء تشح ال فإنها املصلحة أصل عىل وكالؤها وافق إذا الرعايا أن ومنها العمران،
بقصد الدولة ترصفات يف للقدح مساًغا يجد ال املفسد أن ومنها تقدم، كما إلنجازها يلزم
االطالع يمكنه ال عادًال كان ولو املستبد الوايل أن ومنها عليها، القلوب وتغيري منها التنفري
أن التجارب أثبتت الذين املتوظفني، من وغريهم الوزراء بواسطة إالَّ مملكته أحوال عىل
إىل العمومية بالنصائح فيتوصلون فوائدهم تقتضيه بما إالَّ الوالة يعرفون ال أكثرهم
من ذلك يف له ملا باالستبداد امللوك عىل منهم يشري َمن خصوًصا الشخصية، أغراضهم
إن نقول: أن لنا يمكن أنه عىل مأموريته. يف أيًضا هو استبداده حصول عىل املعونة
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الفوائد فلهذه مأموريته. حال قدر عىل مستبد منهم واحد كل االستبداد دولة يف املأمورين
يستعقبه ملا نظًرا املرارة من األمر مبدأ يف التقييد يف ما والوزراء امللوك تجشم ونحوها
تقدمهم من نشاهده نزل لم بما ذلك يف حدسهم صح وقد والحضارة، السطوة لذة من
وحصولهم املعادن، عن والبحث بالزراعة األرض كنوز واستخراج والصناعات العلوم يف
الرب يف حاميتهم قوَّى ما عىل والرعية الراعي اتحاد من الناتجة املذكورات هذه أمثال من
من ونالوا أوروبا، قسم عن خارجة كثرية ممالك عىل واستوَلوا األمم هابتهم حتى والبحر،
لغريهم، قدوة الدنيوية الترصفات يف وصاروا مشاهد، هو ما ممالكهم غري يف الكلمة نفوذ
املرشوحة الحرية تقتضيه ما عىل مدارها التي السياسية القوانني بإجراء إالَّ ذاك وما
ودرء املصالح جلب يف واالتحاد وماله، وعرضه نفسه يف اإلنسان حقوق حفظ من سابًقا
اعتباًرا أحكامها اختالف رشيعتنا تعترب التي واألزمنة واألمكنة العادات بمراعاة املفاسد
الحل أهل برعاية النفوذ واستمرار االحرتام من األوروباوية املمالك يف القوانني ولتلك كليٍّا.
عن ويدفع القوي بطش من الضعيف ويؤمن وحريتها، الرعية حقوق يحمي ما والعقد
إىل عدلها حديث ودام ملكها طال التي الفرس ألمة كان ما مثل الظالم، سلطة املظلوم
التي الرومان ألمة كان ما ومثل ملسو هيلع هللا ىلص، الصادق سيدنا بالعدل ملوكها لبعض وشهد اآلن،
األرض، ممالك كريس الوقت ذلك يف لها يقال كان حتى املعمور، جهات غالب عىل استولت
منها الخروج ولزمهم بلدانهم بعض عىل العدو استوىل ملا التي اليونان ألمة كان ما ومثل
من أقوى فيه الرشيعة تكون بلد يف لهم: فقال السكنى؟ تصلح أين لهم: حكيًما سألوا
أحكامها قوانني باحرتام إالَّ االستقامة غاية بلغت ما التي األمم من ذلك غري إىل … السلطان
وال القهقرى، رجوعهم منشأ كان احرتامها عدم أن كما السيايس، العدل عىل املؤسسة
عىل مبنية عقلية قوانني أنها الواقع إذ املذكورة؛ األمم رشائع يف بركة بسبب ذلك أن يتوهم
حال هو كما اإللهية والحرمة الربكة وجود ذلك إىل انضم فإذا الدنيوي، الوازع مراعاة
لالنحطاط أجلَب األخروي النكال من تستعقبه ما مع املخالفة كانت املطهرة رشيعتنا

عيانًا. ذلك رأى اإلسالمية األمة وتواريخ إليها املشار األمم تواريخ تتبع وَمن الدنيوي،
لكن مستبد، واحد لشخص اململكة إدارة تفويض إىل تدعو قد الرضورة وإن هذا،
األمة عن املأثورة السياسة أصول من أن وذلك معهودة، عندهم وبرشوط محدودة لغاية
مخائل بظهور أو الداخيل اإلفساد بكثرة إما عليها الخطر اشتد إذا اململكة أن الرومانية
األنظار تعدد ملكان القانونية باألعمال ذلك مواد حسم وصعب الخارج، من عليها التغلب
قمع عدم إىل املفيض املفاوضة طول من بينها الرتجيح يقتيض عىس وما املتساوية،
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يطلب ذلك فعند الحاجة، وقت عن ذلك تأخري إىل أو األجنبي، املتسلط ومدافعة املفسدين
من اململكة رجال أعيان من يختار أن الجمهورية الدولة رئيَيس أحد من السناتو مجلس
بمقتىض له يظهر بما اململكة إدارة إليه تفوَّض الترصف»، مطلق «ِدْكتَتُوراي باسم يسميه
عقابه أو والخيانة الفساد أهل من يراه من قتل أو ونفي والصلح الحرب كعمل اجتهاده،
يف إالَّ أحد موافقة عىل حكمه نفوذ يتوقف وال الحال. يقتضيه مما ذلك غري أو املال بأخذ
مأمورية له َمن وكل السناتو مجلس موافقة عىل موقوفة فيها أعماله فإن املجابي، أمر
التفويض يتجاوز وال األهايل. سائر وكذلك أوامره، بتنفيذ ملزم فهو سياسية أو عسكرية
السبب ارتفع إذا أنه كما جديد، بتفويض إالَّ باقيًا السبب كان ولو أشهر ستة املذكور
له املفوض خروج وعند قوانينها. إىل اإلدارة وترجع ينتهي التفويض فإن املدة انتهاء قبل
بيان منه فيطلب عندهم، معتربة خطة من يخرج من لكل الالزمة املسئولية إليه تتوجه
أهل بمحرض ذلك ونحو مال وأخذ وصلح وحرب قتل من به ترصف ما إىل الداعي السبب
موكب يف سريته عىل وثناءهم شكرهم استوجب تعليله صوبوا فإن لذلك، املجتمعني رومية
ذلك يكون ما وأكثر ترصفه، سوء يناسب بما عليه يحكم األخرى كانت وإن مخصوص،

املال. أداء أو التخت من بالنفي
واٍل كل عىل ْكتَتُور» «الدِّ اسم يطلقون األخرية املدة يف صاروا األوروباويني إن ثم
ونابوليون بإنكلرتة كرونول كالجنرال ال، أم بمدة محدوًدا كان سواء الترصف، مطلق
املشار فيها يشتهر باململكة تثور حرية آثار من استبداده كان ممن وغريهما بفرنسا األول
بقصد العامة به وتتعرف الدكتتور منصب نفسه فينصب والحزم، الدراية بمزيد إليه
األهايل جفاة بتهذيب حالها واستصالح الخطر مواقع من اململكة وتخليص الحرية إخماد
بذلك املنتصب يتوصل بل املقصود، هذا عىل غالبًا يحصلون ال لكنهم اعوجاجهم، وتقويم
إزالتها، عن وضعفه الحرية أسباب الستمرار إما استبداده، الستمرار الفرصة اغتنام إىل
بذلك اكتسب حتى اإلعجاب موقع األهايل من وقع تدبري بحسن أزالها املنتصب لكون وإما
اململكة، قوانني إجراء عىل إرادته نفوذ وإيثار سلطته عليه أسس عندهم احرتام مزيد
املضار من إليه يفيض ما مع ذلك لكن العامة. املصالح عىل نفسه حظ بذلك مرجًحا
يشري كما اململكة راحة الستبقاء سببه قيام عند واجب إليه املصري أن ينكر ال االستبدادية
التي األمم أعمال من نسمعه ما بمقتىض «إنا الفرنساوي: مونتسكيو الحكيم قول إليه
إرخاءً الحرية عىل السرت إرخاء يقتيض قد الحال أن نرى التامة الحرية عىل حاصلة كانت
للرضورة أبيح وما للرضورة، ساغ إنما إليه املشار التفويض كان وحيث قلت: وقتيٍّا.»
هذا السبب، زوال بعد الحرية حجب كشف إىل الرجوع يجب جرم فال بقدرها، يتقدر
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املقدمة

السياسية الترصفات يف ما عىل الواضحة الناهضة األدلة من املقدمة هذه يف قررنا وقد
الناجحة بتأثرها العيان يشهد التي والخاصة العامة املصالح من بالتنظيمات املضبوطة
به تقر ما الفادحة املضار من بها املضبوطة الغري السياسية الترصفات يف وما املمالك، يف
إليها املشار التنظيمات ترتيب إن أقول: أزال ال وإني الوطن، لخري املحب النصوح عني
يف عليه االحتساب يرى ال متوظف كل إن بالحق: صدًعا أقول كما هذا، وقتنا لوازم من
قد ما عىل ذلك يف معتمًدا كان ولو ووطنه، لدولته والنصيحة األمانة عديم فهو وظيفته
املراقبة من بامتناعه الخراب يستعقب فيما تسبب ألنه اإلنصاف؛ حب من نفسه يف يجده
ومصالحه شهواته مقتىض عىل خطته يبارش إنما املتوظفني أكثر إن حيث واالحتساب،
حب عىل مجبوًال كان أنه فهب العمومية، الوطنية املصالح عىل لها ُمْؤثًِرا الخصوصية
ما الواقع يف منصًفا كان لو وألنه االحتساب؛ بمراقبة إال مثله يفعل ال غريه فإن اإلنصاف
براءته تظهر به إذ عليه؛ الحث مزيد بحاله الالئق بل منه، يمتنع حتى االحتساب رضه
كفاية، للمستبرصين املقدمة هاته غضون يف أودعناه وفيما ذلك. بدون يحصل ال ظهوًرا

ونهاية. بداءة كل يف املحمود هللا بيد والتوفيق
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أوروبا عىلممالك الكالم يف





األول الباب

العثامنية العلية الدولة عىل الكالم يف

تاريخها يف (1)

السلجوقي، الدين ِغياث السلطان أيام يف تأسيسها مبدأ كان العثمانية السلطنة أن اعلم
الصالة أزكى صاحبها عىل هجرية وستمائة وتسعني تسع سنة يف الخالفة إليها وانتقلت
إياالت عىل أمريًا التاريخ ذلك قبل كان الذي عثمان السلطان تقلَّدها َمن وأول والتحية،
السلجوقي السلطان من ذلك يف الرخصة أخذه بعد الباتر بسيفه افتتحها أناطويل، بأرض
العثمانية السلطنة امتدت ثم النهر، وراء مما أسالفه بارتحال ألرضه مجاورته عند
وامتألت اآلفاق، يف صيتها رايات انترشت أن إىل ممالكها نطاق بالفتوحات واتسع
باملعلومات والتحاقه اإلسالمية التواريخ يف ذلك والشتهار األوراق. بطون الباهرة بمآثرها
والدتهم وتاريخ املذكورة الدولة سالطني أسماء ذكر عىل نقترص أن رأينا الرضورية
الرشيفة، وأعمارهم سلطنتهم ومدة الباقية، الدار إىل وانتقالهم امللك رسير عىل وجلوسهم
السياسية كأصولها الوقتية اململكة تلك أحوال من املهم لبيان القلم ِعنان نثني ثم
أسماء بيان يف برنامًجا فهاَك الكالم، إليه ينساق مما ذلك ونحو رعاياها وعدد وإدارتها

بعدها: ذكر وما عثمان آل من الخلفاء

أعمارهم مدتهم وفاتهم واليتهم والدتهم العظام السالطني أسماء

۷۰ ۲۷ ۷۲٦ ٦۹۹ ٦٥٦ خان عثمان الغازي السلطان
۸۱ ۳٥ ۷٦۱ ۷۲٦ ٦۸۰ خان أورخان الغازي السلطان
٦٥ ۳۰ ۷۹۱ ۷٦۱ ۷۲٦ خان مراد الغازي السلطان
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أعمارهم مدتهم وفاتهم واليتهم والدتهم العظام السالطني أسماء

٤٤ ۱٤ ۸۰٥ ۷۹۱ ۷٦۱ خان يزيد با يلدرم الغازي السلطان
٤۳ ۸ ۸۲٤ ۸۱٦ ۷۸۱ خان محمد السلطان
٤۹ ۳۱ ۸٥٥ ۸۲٤ ۸۰٦ الثاني خان مراد الغازي السلطان
٥۱ ۳۱ ۸۸٦ ۸٥٥ ۸۳٥ الثاني خان محمد الفاتح السلطان
٦۲ ۳۲ ۹۱۸ ۸۸٦ ۸٥٦ خان يزيد با الغازي السلطان
٥۲ ۸ ۹۲٦ ۹۱۸ ۸۷٤ خان سليم الغازي السلطان
۷٤ ٤۷ ۹۷٤ ۹۲٦ ۹۰۱ خان سليمان الغازي السلطان
٥۳ ۸ ۹۸۲ ۹۷٤ ۹۲۹ الثاني خان سليم الغازي السلطان
٥۰ ٢۱ ۱۰۰۳ ۹۸۲ ۹٥۳ الثالث خان مراد الغازي السلطان
۳۸ ۹ ۱۰۱۲ ۱۰۰۳ ۹۷٤ الثالث خان محمد الغازي السلطان
۲۸ ۱٤ ۱۰۲٦ ۱۰۱۲ ۹۹۸ خان أحمد الغازي السلطان
… ۳ش … ۱۰۲٦ ۱۰۰۱ خان محمد ابن خان مصطفى السلطان
۱۹ ٤ ۱۰۳۱ ۱۰۲۷ ۱۰۱۲ الثاني خان عثمان السلطان
۳۱ ۱ ٤ش ۱۰۳۲ ۱۰۳۱ … الثانية خان مصطفى السلطان والية

۲۸ ٦ش ۱۷ ۱۰٤۹ ۱۰۳۲ ۱۰۲۱ الرابع خان مراد الغازي السلطان
۳٤ ۹ ۱۰٥۸ ۱۰٤۹ ۱۰۲٤ خان إبراهيم السلطان
٥۳ ٤۰ ٦ش ۱۱۰٤ ۱۰٥۸ ۱۰٥۱ الرابع خان محمد الغازي السلطان

٥۱ ٦ش ۳ ٦ش ۱۱۰۲ ۱۰۹۹ ۱۰٥۲ الثاني خان سليمان السلطان
٥٤ ٤ ٦ش ۱۱۰٦ ۱۱۰۲ ۱۰٥۲ الثاني خان أحمد السلطان
٤۱ ٩ ۱۱۱٥ ۱۱۰٦ ۱۰۷٤ الثاني خان مصطفى السلطان
٦۰ ۲۸ ۱۱٤۳ ۱۱۱٥ ۱۰۸۳ الثالث خان أحمد الغازي السلطان
٦۰ ۲٥ ۱۱٦۸ ۱۱٤۳ ۱۱۰۸ خان محمود الغازي السلطان

٦۰ ٦ش ۳ ۱۱۷۱ ۱۱٦۸ ۱۱۱۰ الثالث خان عثمان السلطان
٥۸ ٦ش ۱٦ ۱۱۸۷ ۱۱۷۱ ۱۱۲۹ الثالث خان مصطفى السلطان
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٦٦ ۱٦ ۱۲۰۳ ۱۱۸۷ ۱۱۳۷ خان الحميد عبد الغازي السلطان
٤۸ ۱۹ ۱۲۲۳ ۱۲۰۳ ۱۱۷٥ الثالث خان سليم الغازي السلطان
۳۰ ۱ ۱۲۲۳ ۱۲۲۲ ۱۱۹۳ الرابع خان مصطفى السلطان

٥٥ ٦ش ۳۲ ۱۲٥٥ ۱۲۲۳ ۱۱۹۹ الثاني خان محمود الغازي السلطان
۳۹ ۲۲ ٦ش ۱۲۷۷ ۱۲٥٥ ۱۲۳۸ خان املجيد عبد الغازي السلطان

العلية الدولة قوانني أصول يف (2)

الخلل استدرك خان املجيد عبد الغازي السلطان املنعم املرحوم أن املقدمة يف سلف قد
خمس سنة الخريية بالتنظيمات الرشعية للسياسات بضبطه الدولة سياسة يف الواقع
به املبنيَّ السلطاني بالخط املوشح املنشور وأصدر هجرية، وألف ومائتني وخمسني
لحقوق وضمانًا الدولة لترصفات أساًسا صارت التي إليها املشار التنظيمات أصول

املذكور: املنشور ترجمة وخالصة الرعية،
معتنية أمرها ظهور مبدأ من تزل لم العلية دولتنا أن الجميع عند املعلوم من
نيَّة السَّ سلطتننا وأن املنيفة، الرشعية والقوانني الرشيفة القرآنية لألحكام الرعاية بكمال
املدن وعمارة الرعايا ورفاهية واملكانة القوة من القصوى الدرجة إىل بذلك وصلت قد
وأخذت ممالكها ومعمورية قوتها تناقصت سنة وخمسني مائة منذ أنها إالَّ والقرى.
الحدود تجاوز منها نشأ متنوعة وأسباب متعاقبة لغوائل وذلك والضعف؛ التأخر يف
القوانني منوال عىل إدارتها تنسج ال التي املمالك أن يخفى وال املرعية. والقوانني الرشعية
مرصوفة امللك رسير عىل جلوسنا منذ أفكارنا تزل لم فلذلك استقامتها؛ تدوم ال الرشعية
يسرية مدة يف املطلوب به يحصل مما األهايل؛ ورفاهية املمالك عمارة وسائل تدبري إىل
ذات العلية دولتنا ممالك عىل املحتوي الجغرايف املوقع حسن إىل نظًرا تعاىل، هللا بعون
وضع املهم من رأينا أن إىل القابلية، وتمام االستعداد ذوي واألهايل الخصبة األرايض
العناية عىل ذلك وضع يف واعتمادنا املشيدة، الرشعية القواعد عىل مؤسسة جديدة قوانني

ملسو هيلع هللا ىلص. الربية سيد بحرمة متوسلني الربانية
بيان وعىل واملال، والعرض النفس حفظ وجوب عىل إليها املشار القوانني ومدار
والعرض النفس حفظ وجوب أما الالزمة. العساكر وجلب األداء تعيني يف املرجع
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يرجو بَمن التشبث إىل اضطر عليهما اإلنسان خيش فإذا الدنيوية، األمور أعز فلكونهما
يخفى وال الخيانة. عىل مجبوًال فطرته أصل يف يكن لم وإن كان، َمن كائنًا وقايتهما به
فإنه وعرضه، نفسه عىل آمنًا كان إذا ما بخالف واململكة، بالدولة يرض مما ذلك أن
وملته. لدولته الخدمة ُحسن إىل الهمة ورصف واالستقامة الصدق طريق عن يحيد ال
دائًما يخلو ال إذ دولته؛ بحقوق القيام له يتأتى ال عليه األمن فقد َمن فإن املال وأما
بما نفسه يَشَغل فإنه ماله عىل آمنًا كان إذا ما بخالف حال، واضطراب بال شغل من
قلبه من يتمكن وبذلك وعيشه، معارفه دائرة توسيع يف وينظر ودنياه دينه يف يعنيه
تعيني وأما ذلك. حسب عىل سعيه ويكون دولته وعىل عليه َغريته وتشتد الوطن، حب
تحتاج كما العسكرية، القوة إىل ممالكها حفظ يف تحتاج دولة كل أن فيه فاملرجع األداء
بحسب املال من وافر مبلغ من لها بدَّ فال الزمة، مصاريف إىل ترصفاتها ضبط يف
لألداء يوضع أن فلزم الدولة، تلك أتباع عىل يُرضب بما ذلك يتحصل وإنما احتياجها،
املحروسة ممالكنا معه بقيت وإن االستبداد أن وذلك مستحسنة؛ طريقة إليه املشار
زمام جعل ألن وذلك والخراب، االختالل من آثاره ظهرت لكن ذلك، عىل هلل والحمد ساملة
ال بل اختياره، إىل موكولة واحد شخص بيد املالية وأمورها السياسية اململكة مصالح
ذلك يكن لم إذا خصوًصا ذُكر، ما عنه يتسبب وجربه، قهره إىل موكولة يقال أن مانع
عىل مبنية ترصفاته وتكون الغري منفعة عىل منفعته يؤثر فإنه الخري، أهل من الشخص
عىل األداء توزيع يف يعترب مضبوط معيار برتتيب نبادر أن لذلك فوجب والضري، الظلم
بعد مقدوره فوق ما أحد من يؤخذ ال بحيث واليسار، املكاسب قدر فيه مراًعى األهايل،
وأما تتعداها، ال بقوانني محدود حد وغريها للعساكر الالزمة الدولة ملصاريف يُجعل أن
فيلزم عنهما، والذَّب والوطن الدين حفظ عليه يتوقف ما أهم من فهو العساكر جلب
إىل ذلك يف الجارية الطريقة لكن العسكرية، للخدمة منهم أشخاًصا يقدموا أن األهايل
قلة وإىل والتجارة الزراعة أصول اختالل إىل تؤدي االنتظام عدم من فيها ما مع اآلن

والثمرات). واألنفس األموال يف النقص (فيقع التناسل
بعضها من فيؤخذ اململكة، ببلدان املوجودة النفوس عدد اعتبار عدم ذلك ومنشأ
العسكرية الخدمة يف الجندي واستمرار امليسور، من أقل بعضها ومن املقدور من أكثر
عىل فبناءً املذكورة، الخدمة بفوائد املخل الضجر ويحصل النسل يقل وبذلك حياته، مدة
أصول لذلك يوضع أن املمالك من العسكر ألخذ الحاجة مست إذا الالزم من نرى ذلك
طريقة العسكري االستخدام يف يسلك ثم املطلوبة، املساواة منهج عىل جارية مناسبة
فبهذه مثًال، أعوام خمسة من أكثر املذكورة الخدمة يف الشخص يبقى ال بحيث املناوبة،
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والقوة العمران نمو هللا بمعونة يحصل والتنظيمات القوانني مدار عليها التي األصول
الجرائم أرباب من أحد يعامل ال أن فصاعًدا اآلن من يلزم نقول: فلذلك والراحة. واألمن
عليهم يحكم ال بل مباالة، بدون ونحوه سم من نفسه إتالف إىل يفيض بما والجنايات
وهتك آخر عرض يف الوقوع عىل أحد يسلط ال وأن الرشعية، القوانني تقتضيه بما إالَّ
َمن وإنَّ املعارضة، وعدم الحرية بغاية وأمالكه أمواله يف إنسان كل يترصف وأن حرمته،
برآء ُهم التي للجناية أمواله عىل باالستيالء وراثته حق من ورثته يحرم ال جناية جنى
لسلطتنا التابعني امللل أهل من وغريهم املسلمني حق يف جارية منَّا املساعدة وهذه منها.
األحكام مجلس أعضاء يف يزاد االطمئنان وتعميم األمان وإلتمام منهم، أحد استثناء بدون
وكالء وعىل األكثر، عليه يتفق بما وفصلها النوازل سائر يف للنظر يلزم ما قدر العدلية
يستصوبه ما واحد كل ويبدي األيام بعض يف املذكور املجلس يحرضوا أن العليَّة دولتنا

مداراة. وال تحاٍش دون
الكائنة الشورى بدار تكون فإنها العسكرية التنظيمات شأن يف املفاوضة وأما
بالخط لنوشحه علينا يعرض القوانني من الرأي عليه يستقر ما وكل عسكر، الرس بمحل
املشار الرشعية القوانني وضع كان وحيث هللا، شاء ما إىل العمل دستور ويكون امليمون
طرفنا من وامليثاق بالعهد ذلك أكدنا وامللة، وامللك والدولة الدين إلحياء هو إنما إليها
الرشيفة الخرقة بيت يف ذلك عىل وأقسمنا يخالفها، يشء منَّا يصدر ال أن عىل امللكي،
من ذلك بعد صدر فإذا ذلك، عىل منهم كل وسيحلف والوكالء، العلماء جميع بمحرض
املناسب بالتأديب يجازى فإنه الرشعية القوانني تلك يخالف ما العلماء أو الوزراء أحد
لهم الدولة مأموري إن وحيث لذاته، مراعاة وال لرتبته اْلتفات بدون الثابتة لجريمته
مواد قطع يف نشدد أن وجب يكفيه، ما له سريتَّب اآلن ذلك له ليس وَمن كافية، مرتبات
التنظيمات والستبقاء عقوبتها، يخص قانون بوضع ورشًعا طبًعا املستبشعة الرشوة
ننرش أن وجب القديمة الجورية للعوائد ة املغريِّ عليها هي املبنية واألصول إليها املشار
ليكونوا العلية؛ باألستانة املقيمني املتحابة الدول سفراء إىل السلطانية األوراق هذه
سعى فَمن املحمية، ممالكنا وسائر األستانة أهايل إىل ننرشها كما إمضائها، عىل شاهدين
واملالئكة هللا لعنة فعليه متني رشعي أساس عىل املوضوعة القوانني هاته عرى حل يف
هذا إلجراء يوفقنا أن تعاىل هللا ونسأل الدين. يوم إىل فالًحا ينال وال أجمعني والناس

آمني. العميم، الخري
وألف ومائتني وسبعني اثنتني سنة الثانية بجمادى املؤرخ الثاني املنشور أصدر ثم
العلية، الدولة رعايا من املسلمني غري حقوق بيان يف األعظم الصدر به مخاطبًا هجرية
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كلهم يكونوا أن فالواجب امَللك، يد يف هللا وديعة كلهم الرعية أصناف إن ملخصه:
الوطن بني قلوب وتآلفت اتحدت وإذا واإلحسان، العدل من الحسنة الحالة عىل حاصلني
الدولة أتباع سائر من السكان قلوب تأليف أسباب ومن اململكة. وعزة الدولة شوكة قويت
مجالس لهم نجعل فلذلك املسلمون؛ أَِمَن كما وماله نفسه عىل منهم املسلم غري أَْمُن
ديانتهم رؤساء ف ترصُّ كيفية بنيَّ ثم الدينية. أمورهم يف للنظر العايل الباب نظر تحت
من اإلنسان برشف يَزري ما ارتكاب من الناس لسائر مانع القانون أن ذكر ثم ذلك، يف
أحد يُمنع فال ومذهبه، دينه يف التامة الحرية له امرئ كل وأن والعار، الشني أوصاف
الدعاوي أن ذكر ثم مذهبه. أو دينه تبديل عىل يُجرب وال عبادته، عن السلطنة رعايا من
من أعضاؤها يكون مجالس يف تفصل امللل أهل من وغريهم املسلمني بني تحدث التي
التحاكم عىل وتراضيا املرياث مثل يف املسلمني غري من اثنان تنازع وإذا وغريهم، املسلمني
ولتضبط قال: ثم ذلك. فلهما النازلة، لخصوص ينعقد مجلس أو ديانتهما رؤساء لدى
تنظيماتها، بمقتىض املساجني ويعامل السجون حال ويصلح والتجارة الجزاء قوانني
رضائب يف الرعايا سائر ويستوي قال: ثم ذلك. نحو أو بدنَه يؤلم بما أحد يُرام ال بحيث
املذكورة الخدمة مبارشة من املسلم غري يعاىف وقد العسكرية، بالخدمة واملطالبة األداء

املقدار. معروفة نقًدا دراهم أعطى أو عنه عوًضا أقام إذا
سيتعني العام النفع وملراعاة قال: أن إىل … البالد وأحوال اإلدارة تنظيم إىل أشار ثم
املجابي، استخالص كيفية عىل تكلم ثم الطرقات. لتمهيد املال من مبلغ دولتنا لدن من
الشاهانية، الذات أعضائه اختيار تتوىل السلطنة مصالح يف ينظر الذي املجلس أن وبنيَّ
أن وعليهم دخولهم، عند باليمني منهم ويستوثق واحد، عام العضوية يف بقائهم ومدة
الطرق فلتفتح قال: أن إىل … ربهم غري يشء من تخوُّف غري من لهم يظهر ما يذكروا
وليكن والتجارة، الزراعة دون يحول ما كل وليمنع اململكة، محاصيل لنقل والجداول
وضع أسباب عن فرصة أمكنت كلما وبالتفتيش والفنون، املعارف بتعليم االعتناء تمام
أمرنا عنوان األعظم دولتنا صدر يا إليك بقوله: ختمه ثم األمور. جميع يف بمحله اليشء
بدار وإشاعته الشايف، بالرشح البيان عنه نبا ما بتكميل عليه املشار وأنت امللكي، الجليل
الجهد ببذل فعليك اآلن، من قاطبة الناس ليعلمه الجليلة سلطنتنا بلدان وجميع خالفتنا
أمكن ما هذا اعتمادك. الرشيفة عالمتنا وعىل بحقوقه، والقيام إلنفاذه الهمة واستفراغ
املنقولة املعاني تهذيب كابد ن عمَّ يعزب وال املذكورين، املنشوَرين ترجمة من تلخيصه
من الرتاكيب بعض يف ضيقها يقتضيه وما العبارة، قلق يف محررها عذر لغة إىل لغة من

األصل. مقاصد ببعض اإلخالل
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والعسكرية السياسية ومجالسها العلية الدولة وزراء أحوال يف (3)

السلطانية الحرضة عن النائب املطلق التفويض وزير وهو العظمى، الصدارة فأولها
وجميع والخارجية الداخلية اإلدارات سائر رئاسة وله العلية، السلطنة لطابع والحافظ
إلمضاءِ يشء يُعرض وال املال، ووزير الخارجية وزير سيما ال عليه، عياٌل الوزراء
ويجمع الخاص املجلس يرأس واسطته، بغري يشء يُمىض وال طريقه، غري عىل السلطان
ومقره وعزلهم. املتوظفني سائر والية تكون وبواسطته شاءَ، متى للمفاوضة أعضاءَه
يجتمع وبه قبويس، باشا الرتك بلسان له يقال بالتخت ضخم َقرص وهو العايل، الباب
العايل فالباب وبالجملة الخارجية. والوزارة العدلية األحكام ومجلس الخاص املجلس
به تحل وقد امللكية، األوامر تصدر ومنه األمور تنتهي إليه الدولة، سياسة مركز هو
مهمات عليه لتعرض أو بمحرضه املجلس مفاوضة لتكون إما أحيانًا، السلطانية الحرضة
حضوًرا السنة يف مرة به يحرض أنه عىل الخاص، بقرصه عليه تعرض التي غري السياسة
يخاطبهم وهو املاضية، السنة يف وقعت التي األمور كليات حرضته عىل لتعرض رسميٍّا
أحسن. يكون ما إىل هممهم وتنبيه بتحريضهم أو منهم وقع ما استحسان يقتيض بما
ومن الرفيعة، املراتب ذوي من معدود العايل الباب يف مستشار األعظم وللصدر
عىل الصدر ترصفات إن ثم الصدر. عىل عرضها قبل النوازل جميع تلخيص وظيفته
يعرضه وقسم أحد، عىل عرض غري من يراه بما الصدر فيه يأمر قسم أقسام؛ ثالثة
العدلية، األحكام مجلس أو الخاص املجلس عىل يعرضه وقسم السلطان، إمضاء عىل
اإلمضاء، عىل يتوقف مما كان إن السلطاني اإلمضاء عىل يعرضه الرأي عليه يستقر وما
وزير من مركَّب منها كل الوزارات وبقية الدولة، قوانني بمقتىض وحده فيمضيه وإالَّ
من مركَّب مجلس الخارجية عدا ما وزارة وبكل الحاجة. بقدر وَوَزَعة وكتَّاب ومستشار
الوزير، من عليهم تعرض التي النوازل يف الرأي وإعطاء للتأمل وَكتَبَة وأعضاء رئيس
العظمى، الصدارة إىل يرسل ثم والوزير املجلس عليه يصحح الرأي عليه يستقر وما
عنده ثبتت فإن املحاسبات، مجلس إىل الصدر يرسلها مثًال حسابية النازلة كانت فإن
فيها ُوجدت وإن هناك، لتبقى املال وزارة إىل يرسلها الدولة لقوانني وموافقتها صحتها
الوزارة من نواب ويحرض العدلية، األحكام مجلس إىل تنقل النازلة فإن عمدية مخالفة
عن للمدافعة املحاسبات مجلس من ونواب عنها، للمدافعة حسابها يف الخلل وجد التي

والقانون. الدولة حقوق
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الدولة مجالس بيان يف (4)

أعيان وبعض الوزراء وسائر اإلسالم شيخ من ُمركَّب وهو الخاص، املجلس فأولها:
الوكالء ومجلس العايل، الباب مجلس ويسمى األعظم، الصدر رئاسة تحت املتوظفني
متى عقده فللصدر مهمة نازلة عرضت إذا إالَّ األسبوع، يف مرتني انعقاده ويكون
الرأي عليه يستقر وما املهمة، السياسية النوازل جميع تُعرض املجلس هذا وعىل شاء.
الصدر يأمر وإالَّ موافقته، عىل يتوقف مما كان إن السلطان موافقة عىل يعرض فيه
سنة كل يف وخرًجا دخًال املجابي أمر املذكور املجلس عىل يعرض ومما بإمضائه.

املصاريف. أصول وتعيني للمفاوضة
اململكة، أهل وأعيان املتوظفني أكابر من مركَّب وهو العدلية، األحكام مجلس الثاني:
قسم بكل أقسام ثالثة وينقسم وزير. رتبة له ممن الخاص املجلس أعضاء أحد يرأسه
األمور يف النظر األول القسم فمأمورية األول. الرئيس إرشاف تحت ثاٍن رئيس منها
مشكالتها، ورشح الجديدة القوانني تهذيب الثاني القسم ومأمورية السياسية، امللكية
يصدر فيما والحكم التأمل مأموريته الثالث والقسم الفهم، يف الخالف يقع حيث
يف املجالس سائر من الصادرة األحكام وتحقيق ونحوها الجنايات من املتوظفني من
والسجن كالقتل السلطان إمضاء عىل املتوقفة الثقيلة بالعقوبة اململكة جهات سائر
غالب حكم بعد إال فيه السلطان إمضاء يصدر ال بحيث ذلك، ونحو الشاقة بالخدمات

الكبري. الرئيس رئاسة تحت الثالثة األقسام تجتمع املهمات ويف القسم. هذا
الرشعية. األحكام لتدقيق قاٍض رئاسة تحت علماء عرشة من مركَّب مجلس الثالث:

بعد الرشعية الحكام النتخاب مفٍت رئاسة تحت علماء ثمانية من مركَّب مجلس الرابع:
امتحانهم.

رئاسة تحت عضًوا عرش اثني من مركَّب وهو العمومية، املعارف مجلس الخامس:
والثالثة والثانية األوىل الرتبة من واملدارس املكاتب إدارة املجلس هذا ومأمورية مشري،
يف التالميذ وإجراء وإجرائهم، االمتحان بعد املدرسني بتقديم العسكر مكاتب عدا
املدرسني من باملجتهد والتعريف لذلك، املرتبة القوانني تقتضيه ما عىل الدروس
والِجد العلم طلب يف للرتغيب إليه؛ باإلحسان ولو به ليُعتنى الدولة عىل حاله وعرض
واملنع والرسائل الكتب من يؤلَّف فيما والتأمل التالميذ امتحان مأموريته ومن فيه،

األخالق. ومكارم الديانة ينايف يشء عىل اشتمل ما إشهار من
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رئاسة تحت عضًوا عرش خمسة من مركَّب وهو الحرب، وزارة مجلس السادس:
للوالية تقديمه وَجب َمن كتعيني العسكرية املصالح إدارة ومأموريته أمراء، أمري
وتحرير واألسلحة واللباس األطعمة عىل والنظارة مراتبهم اختالف عىل الضباط من

العسكرية. املهمات من وغريها الوزارة حسابات
أمراء أمري رئاسة تحت أعضاء سبعة من مركَّب وهو الطوبخانة، مجلس السابع:
وحراسة وخزائنهما والبارود السالح وفربيكات الطوبجية مهمات إدارة ومأموريته

الحسابات. وتحرير الحصون
يف النظر ومأموريته عضًوا عرش أحد من مركَّب وهو البحر، وزارة مجلس الثامن:

سواءً. ا نصٍّ الحرب وزارة بمجلس ذُكر ما بمثل البحر أحوال متعلقات
املتوظفني أحد رئاسة تحت عضًوا عرش اثني من مركَّب وهو املحاسبات، مجلس التاسع:
من الدولة يف املتوظفني سائر حسابات تحقيق ومأموريته األوىل، الرتبة من السياسية

ذلك. يف املرتبة القوانني عىل وتطبيقها وغريها الوزارات
من املتوظفني أحد رئاسة تحت أعضاء عرشة من مركب وهو التحقيق، مجلس العارش:

املسلمني. غري الدولة رعايا من أشخاص ثالثة أعضائه ومن األوىل، الرتبة
أحد رئاسة تحت عضًوا عرش أحد من مركَّب وهو الضابطية، مجلس عرش: الحادي
الدولة، رعايا من ويهودي وكاثوليكي إغريقي أعضائه ومن األوىل، الرتبة من املتوظفني

الجنايات. من الخفيفة النوازل فصل ومأموريته
ثمانية من مركَّب وهو الضابطية، إدارة مجلس ويسمى البلدي املجلس عرش: الثاني
إدارة ومأموريته املتمايزة، الرتبة من السياسية املتوظفني أحد رئاسة تحت أعضاء
أعضاء أربعة من مركَّب منها كل صغار، مجالس خمسة وتحته البلد، مصالح
املتجر وزير يرأسه مفٍت منهم أعضاء خمسة من مركَّب استئناف ديوان ثم ورئيس،
لفصل أول مجلس ثم األهايل، بني املتجر مجالس بقية من الصادرة األحكام لتحقيق
املتمايزة. الرتبة متوظفي أحد رئاسة تحت أعضاء خمسة من مركَّب املتجرية النوازل
الثانية الرتبة متوظفي أحد رئاسة تحت أعضاء أربعة من مركب لذلك ثاٍن ومجلس
مثل رئاسة تحت أعضاء ثالثة من مركَّب أيًضا لذلك ثالث ومجلس املتمايزة، من
كان وإن الدولة، رعايا بني املتجر نوازل سائر فصل ووظيفتهم الثاني، املجلس رئيس
املتفق الرتتيب مقتىض عىل األجانب من أشخاص للمجلس يضاف أجنبي النازلة يف
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أمري رئاسة تحت أعضاء أربعة من مركَّب وهو املعادن، مجلس ثم دولهم. مع عليه
مجلس ثم منها. بعُد يعلم لم عما والبحث املعلومة املعادن إدارة ومأموريته أمراء،
من املتوظفني أحد رئاسة تحت أعضاء ستة من مركَّب وهو املجابي، أي املرسومات؛
أمراء، أمري رئاسة تحت أعضاء سبعة من مركَّب وهو املعابر، مجلس ثم األوىل. الرتبة
بتدبري مكلف مجلس ثم العمومية. األبنية من ونحوها والقناطر الطرقات عمل وكلفته
أحد رئاسة تحت أعضاء ستة من مركَّب وهو السلطانية، للحرضة املعني املبلغ رصف

الخالفة. دار كلها املذكورة املجالس ومقر املتمايزة، الرتبة من املتوظفني

سكانها وعدد العلية الدولة ممالك سعة مقدار يف (5)

وثالثني سبعة عددهم يبلغ الجغرافيا كتب مقتىض عىل العثمانية املمالك سكان أن اعلم
ألًفا، وثالثون وسبعمائة مليونًا عرش ستة أوروبا قسم يف منها أربعني، إىل مليونًا
ماليني أربعة أوروبا قسم سكان فمن مليونًا. وعرشون أحد وأفريقية آسيا قسمي ويف
اإلغريق من ألًفا وسبعون مليونًا عرش وأحد املسلمني من ألًفا وخمسون وتسعمائة
ومن اليهود. من ألًفا وسبعون الكاثوليك النصارى من ألًفا وأربعون وستمائة واألرمن،
وأربعة اإلسالم، من ألًفا وسبعون ومائة مليونًا عرش ستة وأفريقية آسيا قسمي سكان
من الرعايا فجملة وغريهم. واليهود واألرمن اإلغريق من ألًفا وثالثون وثمانمائة ماليني
ستة غريهم من الرعايا وجملة ألًفا، وعرشون ومائة نفس مليون وعرشون واحد اإلسالم
أنه واعتربنا األول إىل الثاني الصنف مبلغ نسبنا وإذا آالف. وعرشة وستمائة مليونًا عرش
مع النقص، ذلك به يجرب ما التمدن أسباب من فعنده الكمية يف األول عن نقص وإن
طلب يف اإللحاح عىل له ومساعفتها األوروباوية الدول وبني بينه الجنسية العالقة وجود
يبَق لم وطنها وأبناء رعاياها جملة من لكونه العلية؛ الدولة من املنح سائر يف املساواة
خالف رسيان بأن والجزم آنًفا، املتقدم الثاني املنشور تضمنه ما تصويب يف توقف لنا
وجوب إىل امُللجئ الخارج يف ما عىل االطالع عدم منشؤه القارصة العقول بعض إىل ذلك

الرضرين. أخف ارتكاب
وسبعة وخمسمائة ماليني أربعة املمالك تلك أرض سطح فقدر املساحة وأما
ألًفا وأربعون واثنان خمسمائة أوروبا قسم يف منها كيلومرت، وثالثمائة ألًفا وثالثون
وخمسة وتسعمائة ماليني ثالثة وهو وأفريقية آسيا قسمي يف والباقي كيلومرت، وثالثمائة
ثم تركيان. ونصف ذراع واملرت مرت، ألف عن عبارة والكيلومرت كيلومرت، ألف وتسعون
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أعمال من وكل ألوية، أعمال إىل تنقسم واإلياالت إياالت، إىل تنقسم العثمانية املمالك إن
مركز ويف وقرى، بلدان عىل منها كل يحتوي واألوطان قضاة، أوطان إىل ينقسم األلوية
املجابي استخالص عىل اإلعانة بمثل الدولة وأوامر القوانني بإمضاء مكلَّف واٍل إيالة كل
والسعي السكان راحة بحفظ املكلف وهو الدولة، مصالح من ذلك وغري العسكر وتنزيل
وتمهيد الصناعات سائر عن العوائق ورفع املتجر طرق وتسهيل الفالحة تنمية يف
سرية عن املسئول وهو اإليالة، مجلس بمشاركة ذلك ونحو القناطر وبناء الطرقات
وإعالم واجباتهم يخالف ما ارتكاب من منعهم مأموريته من إن حيث إيالته، متوظفي
ومع العرفية. واملجالس الرشعية الحكام إعانة واجباته من أن كما حاًال، بذلك الدولة
سائر يف والنظر السكان بني تقع التي النوازل لفصل رئاسته تحت مجلس الوايل هذا
اإليالة وقايض املجابي، بأحوال الدولة من املكلف دار الدفرت أعضائه من اإليالة مصالح
أوروبا أهل من املنصفون شهد وقد األهايل، من منتخبني عضًوا وعرشين خمسة مع
تحت مقام قائم لواء عمل مركز كل يف ثم اإلياالت. بمصالح ولياقته الرتتيب هذا بحسن
العمل يف ومجلسه مقام القائم هذا وترصف األهايل، من أعضاؤه تنتخب مجلس رئاسته
أوطان من وطن كل ويف اإليالة. وايل نظر تحت أنه إال اإليالة، يف ومجلسه الوايل كترصف
ومجلسه املدير وترصف األهايل، من أعضاؤه تنتخب مجلس رئاسته تحت مدير القضاة
بلد كل يف ثم إذنه. تحت أنه إال اللواء، عمل يف ومجلسه مقام القائم كترصف الوطن يف
بلدان من بلد كل ويف البلد. بإدارة مكلَّف البلد أهل ينتخبه مختار أو بايش قوجه قرية أو
ما عدا السكان بني الواقعة الجنايات نوازل سائر لفصل جنايات مجلس يوجد اململكة
فيها املذكور الجنايات مجلس عمل فإن بالتخت، العدلية األحكام ملجلس إنهاؤها يلزم
بواسطة العدلية األحكام ملجلس ذلك جميع إرسال ثم الحجج، وتحرير الدعوى سماع

الوايل.
األهايل من وأعضاء رئيس من مركَّب متجري مجلس كبرية بلدة بكل يوجد كما
لذلك يضاف أجنبي النازلة يف كان وإن الدولة، رعايا بني املتجرية النوازل لفصل
مجلًسا. وخمسني اثنني املتجرية املجالس عدد بلغ وقد األجانب، من أعضاء املجلس
ستة إىل مقسومة العثمانية باملمالك الربية الجيوش أن فاعلم العسكرية املجالس أما
العسكر نوازل لفصل مجلس وبه مشري إمارة تحت عرضيٍّا منها كل يسمى أقسام،
والنجابة باملعرفة املوسومني أعيانها من تنتخبهم رجال وللدولة الجيش، مصالح وتدبري
امللكية اإلدارات وسائر القوانني إجراء كيفية عن بالبحث تكلفهم والديانة واملروءة،
أو توبيخه أو سجنه أو العزل يستوجب َمن عزل لهم وتفوض وتفصيًال، إجماًال واملدنية
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اإلدارة تحسني من مهمة مصالح الخدمة هذه من نتج وقد اململكة، تخت إىل توجيهه
ممن الراهنة الحالة يف بالتفقد املكلفون إذ واملجالس؛ والقضاة الوالة ترصفات واستقامة
بالبحث املكلفة الطائفة هاته فخدمة وبالجملة الئم، لومة ألمانتهم وكل فيما تأخذهم ال

الخالفة. دار عن البعيدة خصوًصا لإلياالت النافعة الخدمات أهم من والتفقد

وغريهم اإلسالم من رعاياها أخالق بتهذيب االعتناء من للدولة ما بيان يف (6)
اكتسابها طرق وتسهيل املعارف دوائر بتوسيع

أرض من تنقطع كادت التي الرياضية سيما ال العلوم، بمكاتب اعتناؤها ذلك فمن
الدولة بممالك سوقها اآلن نفق فقد الوقت، هذا يف إليها االحتياج شدة مع اإلسالم
وبذلك الوطن، أبناء وأعز السلطانية العساكر ضباط من مدرسوها صار حتى العلية
تلك غالب منبع كان اإلسالم أن من املقدمة يف إليه أرشنا ملا ملعدنه الدر عود يرتجى
األيام حوادث عىل املطلعة وغريها اليومية الجرناالت بمطابع اعتناؤها ذلك ومن العلوم،
العقل يقتضيه كما والتمدن، التهذيب أسباب أقوى من ذلك أن شك وال املعمور. سائر يف
الحضارة سبيل السالكني األمم فشأن قليل، االخرتاع عىل القادر فألن العقل أما والتجربة؛
من الحسن يرعون الذين من يكونوا حتى الحميدة األعمال يف ببعض بعضهم اقتداء
املعارف يف اإلفرنج تقدم فبمشاهدة التجربة وأما اإلهمال، زوايا يف يرتكونه وال األحوال
العيان بعد وليس آٍن. كل يف الجرناالت مطالعة عىل انكبابهم أسبابه أعظم من الذي
امللكية، الوقائع تقويم املسمى الجرنال الخالفة بدار تطبع التي الجرناالت فمن بيان
الجوائب ومنها الرتكية، باللغة الثالثة وهذه األحوال، ترجمان ثم الحوادث، جريدة ثم
جريدة ثم الفنون، بمجموع واملسمى األفكار تصوير املسمى ثم العبارة، عربي هو الذي
تُطبع عسكرية فنون عىل تشتمل مجموعة شهر كل يف تُصدر التي وفروعها عسكر
األرمن كلغة عديدة بلغات ذكر ما غري جرناالت بالقسطنطينية ويوجد الحربي. باملكتب

وغريها. واإلنكليزية الفرنساوية واللغة واإلغريق، والبلغر
السلطاني الحربي املكتب فأولها إجماًال، تالمذتها وعدد املكاتب بيان إىل ولنرجع
الجرب به يُتعلَّم التالميذ، من وخمسني وثمانية أربعمائة عىل يحتوي بالقسطنطينية
وزواياها املستوية البسيطة املثلثات سطوح واستخراُج الرياضية العلوم من األعىل
البلدان رسم أي والتوبوغرافيا؛ االستحكامات وفنُّ الهيئة فن أي والكزموغرافيا؛
الرسمية والهندسة الفرنساوي واللسان والبيطرة والطبيعيات الحكمة وفنُّ واألسوار،
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والرمايُة العسكري والبناء الطوبجية وفنون واألظالل املناظر وعلم السيف واستعماُل
يوجد كما أنواعها. اختالف عىل الحربية الفنون من ذلك ونحو امليش ورسعة والفروسية
واإلنشاء والرسم والبيان كالنحو العربية علوم جميعها يف يدرس مكتبًا عرش سبعة بها
بها يدرس كما الرشعية، والعلوم والهندسة والحساب واملنطق والجغرافيا التاريخ وعلم
ما ومبلغ الرياضية. والفنون والفرنساوي الفاريس واللسان والقوانني املالية اإلدارة علم
لرتشيح مكتب بها يوجد كما تلميذًا، وعرشون وستة وثمانمائة ألف التالميذ من بها
أخرى مكاتب وهناك وعرشون. اثنان تالمذته عدد الرشدية باملكاتب للتدريس الطلبة

امللكية. للخدمات الطلبة لرتشيح
مراتب؛ ثالث إىل منقسمة وهي التقدم، يف آخذة العثمانية الدولة فمكاتب وبالجملة
عدد بلغ وقد للمنتهني، والثالثة للمتوسطني، والثانية التالميذ، من للمبتدئني األوىل املرتبة
هجرية وألف ومائتني وثمانني ثالث سنة وهو املنرصم العام يف األوىل املرتبة مكاتب
ألف خمسمائة التالمذة من بها اململكة، جهات سائر يف مكتبًا وأربعني ألًفا عرش خمسة
وثمانية وأربعمائة ألًفا عرش اثنا املكاتب تلك فمن عرش، وستة وثالثمائة آالف وستة
املكاتب وباقي ألًفا، وستون وثمانية ثالثمائة التالميذ من بها لإلسالم مكتبًا وسبعون
وأبناء املسلمني من املكاتب تلك معلمي وغالب اإلسالم، غري من الدولة لرعايا والتالميذ
بدار تعرف مدرسة الفارط العام يف فتحت وقد كذلك، أطبائهم غالب أن كما الوطن،
أعيان أحد بها للتدريس املبارش وكان الحكمية، والطبيعة الكيمياء فن بها يقرأ الفنون
الكائنة الجمعية منها التي العلمية الجمعيات ترتيب العلية الدولة مزايا ومن الباشوات،
فنون علمائها عن ويؤخذ واإلفرنجية، اإلسالمية للتآليف الجامعة الكتب خزائن بمقر
ثم الجرناالت، بمطالعة مخصوص مكان الجمعية هاته وبمحل عديدة، بلغات مختلفة
بمكتب اجتماعهم يكون قسم قسمني؛ إىل املنقسمة اإلسالم علماء من املدرسني جمعية
والهندسة الحساب وعلم الرياضيات وفن العقائد علوم عنهم به تؤخذ لهم معني
خصوصيات إنجاز عىل اآلن أمره موقوف الثاني والقسم التاريخ، وفن والجغرافيا
ففي التلغراف، وسلك الحديدية بالطرق االعتناء مزاياها ومن قريبًا، هللا شاء إن وستتهيأ
أربعمائة املذكورة الطرق من املنجز طول بلغ الحالة وألف ومائتني وثمانني أربع سنة
وعرشين وخمسة ومائة ألًفا عرش أربعة التلغراف سلك ومن كيلومرتًا، وعرشين وأربعة

كيلومرتًا.
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العثمانية باململكة والعسكرية املالية القوة يف (7)

حرره ما عىل منها والخارجة الدولة ممالك إىل الداخلة السلع جميع قيمة أن اعلم
التنظيمات، رسوخ مدة وهي سنة، عرشة سبع منذ بلغت السياسة قاموس صاحب
وخمسني أربعمائة تتجاوز ال كانت أن بعد السنة يف فرنك مليون مائة عرشة اثنتي
نتائج يف بتأسيسها ازداد حيث باململكة، التنظيمات لياقة عىل دليل أوضح وهذا مليونًا،
السلطان ترجاه ما بذلك تحقق وقد األصل، ضعفي من يقرب ما أهاليها ورفاهية اململكة
هم الذين واألهايل الخصبة األرايض ذات ملمالكه القوانني إجراء من هللا نعمه املجيد عبد
أن كما ذكره، املتقدم القوانني تأسيس منشور بطالعة لذلك أشار كما القابلية، غاية يف
وثمانمائة وستني ثالث سنة ويف تتضاعف، تزل لم اململكة مرايس يف الداخلة املتجر سفن

بيانه: يأتي ما القسطنطينية مرىس بخصوص منها دخل ما قدر بلغ وألف

.۱۸٦۳ سنة القسطنطينية بمرىس دخلت التي السفن عدد بيان يف جدول

املراكب أصناف مراكب طونالتة

ك الرتُّ براية مراكب ۱۹۳۲۸ ۸٥۸۰۳٤
سنوي بأداء الداخلية إدارتها يف املستقلة للدولة التابعة املمالك براية مراكب ۸۲٤ ٦۲۱٥۸

الجملة ۲۰۱٥۲ ۹۲۰۱۹۲
أجنبية مراكب ۲۰٦۷۰ ٥۳٤٦۰۳۷

الجملة ٤۰۸۲۲ ٦۲٦٦۲۲۹

.۱۲۸۱ عام يف املنشورة الرسمية املضبطة بمقتىض وخرجها السنوي الدولة دخل بيان

   فرنك

الدخل جملة ٤۰٥۰۹۱۸۷٥
الخرج جملة ٤۰۰٥۰۷٥۰۰
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.۱۸٦۱ سنة الربية العسكرية القوة بيان يف جدول

العساكر أصناف الصلح وقت الحرب وقت

تريس عسكر ۱۰۰۸۰۰ ۱۱۷۳٦۰

خيالة ۱۷۲۸۰ ۲۲٤۱٦

األمحال طوبجية ۷۸۰۰ ۷۸۰۰

الحصون طوبجية ٥۲۰۰ ٥۲۰۰

مهندسون ۱٦۰۰ ۱٦۰۰

كريد يف عساكر ۸۰۰۰ ۸۰۰۰

الغرب طرابلس يف عساكر ٤۰۰۰ ٤۰۰۰

رديف عسكر   ۱٤۸٦۸۰

الداخلية إدارتها يف استقالل لها التي للدولة التابعة املمالك عساكر   ۱۰۰۰۰۰

مرتب غري عسكر    

الجملة ۱٤٤٦۸۰ ٥۰۲۰٥٦

.۱۸٦٦ سنة البحرية العسكرية القوة بيان يف جدول

البحرية أصناف بحرية فابورات
حديد

فابورات مراكب
قالع

جملة
املراكب

جملة
املدافع

البحر أمراءُ ٥          

ألوية أمراءُ ۱۱          

والبحرية والفسياالت القبطانات جملة ۱۰۹۰۰          

الرديف ۲۲۱۰۰          
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البحرية أصناف بحرية فابورات
حديد

فابورات مراكب
قالع

جملة
املراكب

جملة
املدافع

السفن أصناف            

أجفان أي بوارج     ٥   ٥ ٤۷۰

ثالث منها بالحديد مدرعة فراقط
التمام عىل مرشفة

  ٦     ٦ ۲۱٦

فراقط     ۱۰   ۱۰ ٤۷٤

قرابط     ۹   ۹ ۱٥٥

قوارب أي شالوب     ٦   ٦ ۳٦

ونحوها وسكاين أبركة       ۸۰ ۸۰  

ملا الفابورات عدا األثقال لحمل مراكب
عددها معرفة لنا يتيرس لم إذ ذكر؛

اآلن

      ۱۲ ۱۲  

الجملة ۳۳۰۱٦ ٦ ۳۰ ۹۲ ۱۲۸ ۱۳٥۱

قوة من لها حصل والعرفانية السياسية العليَّة الدولة تنظيمات من بيناه وبما
يكن لم ما التنظيمات قبل كان ملا بالنسبة ممالكها عمران يف النمو وظهور الشوكة
سبيًال املكابر يجد وال جحده املنصف يستطيع وال القليلة، املدة هذه يف حصولُه يُظن
إغراء أعظمها التي العوائق لوال ذلك من أكثر عىل الحصول يمكنها كان وقد إلنكاره،
ونحو الرضا وعدم باالمتناع اإلسالم غري من الدولة رعايا لبعض األجنبية الدول بعض
عىل العلية الدولة تراتيب من تحريره أمكن ما هذا املقدمة. يف أسبابه أوضحنا مما ذلك
نجد فلم إفرنجية، أكثرها املخترص هذا منها لخصنا التي الكتب ألن إجمال؛ من فيه ما
والقوة والخرج باملجابي يتعلق ما خصوًصا اإلسالمية، املمالك ألحوال إيضاح مزيد بها

شافية. إفادة يفيدنا ما عىل اإلسالمية الكتب من اآلن نعثر ولم العسكرية
باشا إسماعيل مرص عزيز أن السياسة بميادين األيام هذه يف اشتُهر وقد هذا
للنظر األهايل تنتخبهم عضًوا وسبعني خمسة عىل يحتوي شوريٍّا مجلًسا رتَّب األفخم
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الداخلية األمور وتفويض بها، العليَّة الدولة لتكفل الخارجية دون الداخلية أحوالهم يف
مقاصد عن ترصفهم يف يحيدوا ال أن برشط باشا، عيل محمد آل من مرص والة لنظر
وذلك العلية، الدولة تلقاء من عليها املؤسسة السياسية التنظيمات ثم اإلسالمية، الرشيعة
يف مرص والية تخليَد املذكور باملنشور املمنوح باشا عيل ملحمد الصادر املنشور بمقتىض
مرص دخل من معلوم مقدار كأداء به مقررة رشوط عىل ذريته يف وراثة وجعلها نسله،
شيئًا يعطي ال وأن واليته، عند الخالفة لدار الوايل وتوجه سنة، كل يف العلية للدولة
املراتب يف املتوظفني والية تكون وأن الدولة، من برتخيص إالَّ ألجنبي اململكة أرايض من
إليه املشار املرصي للمجلس اجتماع أول وقع وقد ذلك. غري إىل السلطان، إذن عن العالية
به يحصل مما ذلك أن يُمرتى وال هجرية، وألف ومائتني وثمانني ثالث سنة نوفمرب يف
اململكة أهل وعرف بواجباتهم أهله قام إذا البالد تلك لسكان الجمة الفوائد هللا شاء إن
ال كي الوطن؛ عىل والَغرية والفطنة والتجربة واملروءة الفضل أهل من االنتخاب مواقع
أمريهم واستمر اإلعراض، كل دسائسهم عن ويعرضوا األغراض أرباب بزخارف يغرتوا
املشورة، أهل عليه يتفق بما العمل التزام عىل نفسه تلقاء من التعاضد هذا إىل الداعي

العواقب. الحميد السعي هذا إنجاح يف اعتباره يجب مما ذلك غري إىل
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الثاني الباب

فرنسا عىلمملكة الكالم يف

تاريخها يف (1)

مريوي، حفيدة كلويس سلطنة من كان إنما الحقيقة يف فرنسا تاريخ ابتداء أن اعلم
وكلوديون فرامون سلطنة عن يحكى وما املريونجيانية، العائلة ملك أسس الذي وهو
يفيد ما وجود عدم مع امللوك أولئك بتسلطن أخبار مجرد هو إنما وشلدريك ومريوي
إحدى سنة يف املذكور كلويس والية وعند أيامهم. وحوادث أخبارهم بصحة القطع
تتنازع والرومان واألملان والبورغوند الويزيغوت أمم كانت مسيحية وأربعمائة وثمانني
وهم اإلفرنج، أي الفرنكس انترص امللك وبهذا أيًضا)، الغاليا لها (ويقال الغول أرض يف
وثمانني ست سنة صواصون يف الرومان جيش فكرسوا األرض تلك سكان من فرقة
وقرصوا وأربعمائة، وتسعني ست سنة يف تولبياك حرب بعد األملان وطوعوا وأربعمائة،
ما وأخرجوا فرنسا، جنوب من كبري قسٌم وهو السبتيمانيا، ملك عىل الويزيغوت جماعة
وكرسوا وخمسمائة سبع سنة وليي حرب يف عليهم االنتصار بعد وذلك أيديهم، من عداه
يف وذلك املذكور، امللك أبناء أيام يف بالتمام ملكهم رسوم انمحت حتى البورغوند شوكة

وخمسمائة. وثالثني أربع سنة
افتتحها، كان التي األرايض أبناؤه اقتسم املذكور كلويس امللك وفاة وبعد هذا،
متفرقة: ممالك أربع تكونت االقتسام هذا فمن وخمسمائة، عرشة إحدى سنة يف وذلك
وأورليان للثالثة وصواصون للثانية وماتس األوىل للمملكة تختًا باريس مدينة فكانت
فرنسا ممالك سائر األول كلوتري جمع وخمسمائة وخمسني ثماٍن سنة يف ثم للرابعة.
سنة إىل وخمسمائة وستني إحدى سنة من وذلك ثانيًا بعده انقسمت لكنها حكمه، تحت
قليلة، مدة يف اجتماع عن أجلت أهلية حروبًا االنقسام وأعقب وستمائة، عرشة ثالث
وبورغونيا ونوسرتيا أوسرتازيا وهي ممالك أربع إىل فرنسا به انقسمت افرتاق عن ثم
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ونفوذ بالسطوة األربع املمالك بني من متميزتني ونوسرتيا أوسرتازيا فكانت وأكويتانيا،
شأن ارتفع وستمائة وثمانني سبع سنة يف ثم الزمن. من مدة متكافئتني وكانتا الكلمة،
فتوحاتها، قبل عليها كانت التي القديمة عاداتها عىل محافظة كانت التي أوسرتازيا
ذاك إذ وكانت النوسرتيا عىل أمرها وعال الرومانيني، لحضارة مخالطتها بعدم وذلك
أي فاودال؛ ربوبليك وصريورتها منها امللكية العائلة النقطاع اململكة بلفظة تلقب ال
أوسرتازيا حكام الدوكات وهؤالء أرشافهم. وهم دوك، بلقب بالهرستال مقودة جمهورية
نوسرتيا، ملوك عىل القرص) ناظر (بمعنى ماردوبايل بوظيفة تسلطوا حتى يزالوا لم
جمهورية اململكة وصارت إليه أرشنا كما أوسرتازيا من امللكية العائلة انقطعت ملا وذلك
كانوا إذ منهم؛ اللقب تلقي بمجرد نوسرتيا ألمراء مذعنني كانوا الذين بأرشافها مرءوسة
طاعتهم تحت بورغونيا دخلت ثم املريونجيانية، العائلة من امللك يف املتأصلني األمراءَ هم
سنة العرب أيدي من مارتل شارل استخلصها أن بعد الرابع القسم هي التي واألكويتانيا
األندلس عساكر وبني بينه وقعت شديدة حروب يف بانتصاره وسبعمائة وثالثني اثنتني

الداخل. الرحمن عبد إمارة يف
لرباف، ببان وهو القرص، نظار أي املار؛ أولئك أحد إمارة من وجيزة مدة بعد ثم
عزل أن بعد وسبعمائة وخمسني اثنتني سنة يف ملًكا املذكور واستوىل إليهم التاج انتقل
من الثانية العائلة ابتداء كان هذا ومن املريونجيانية، العائلة ملوك آخر الثالث شلدريك
وعىل أكويتانيا عىل أيًضا تغلب امللك وهذا الكارلونجيانية، العائلة وهي فرنسا، ملوك
وامتد واحدة، رئاسة تحت الربطانيا عدا كلها فرنسا جمع َمن أول وهو سبتيمانيا،
إْسِتيَفنُو البابا احرتام إىل لومبارديا ملك اصطلف َ وأَْلَجأ إيطاليا، إىل كلمته ونفوذ سلطانه

أراٍض. عدة الكنيسة وملَّك
إسبانيا عىل بعده تغلب فقد الكتاب هذا مقدمة يف املذكور شارملان ابنه وأما
من وذلك بنونيا، أهل األوار وعىل باواريا وعىل الساكسونيا وعىل إيطاليا وعىل الشمالية
املذكورة املمالك واستجمع وثمانمائة، عرشة أربع سنة إىل وسبعمائة وستني ثماٍن سنة
السلطنة إحياء إىل باملتجددة وأشار املتجددة، الغربية السلطنة سماها كبرية مملكة يف
وأربعني ثالث سنة تتجاوز لم السلطنة هذه أن غري اندراسها. بعد الغربية الرومانية
وجرمانيا، وإيطاليا فرنسا وهي: مستقلة، ممالك ثالث إىل انقسمت حتى وثمانمائة
العائلة أمراء من وأقاربهم مرة بإيطاليا الذرية بعض يتداوله السلطنة تاج وصار
ثم العائلة، تلك من ليسوا األعيان من طائفة إىل انتقل حتى أخرى، الكارلونجيانية
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سنة من الكارلونجيانية العائلة سقوط ابتداءُ وكان األملان. بيد بقائه إىل األمر انتهى
عىل التسلط فرصة وتغتنم تتعاظم أعيانها عصبية صارت حني وثمانمائة وأربعني ثالث
األعيان أولئك من واحد كان وثمانمائة وثمانني سبع سنة يف إنه حتى امللكية، السلطة
من امُللك افتَكَّ الكابيت عائلة جد وهو أودون، ى يسمَّ التاج صاحب من للخطة املقدمني
السلطنة ألقاب مجرد وجود إىل الوقت ذلك يف أمرهم آل الذين الكارلونجيانية العائلة يد
ورجع منهم افتُكَّ ثم السلطنة، تخت إىل العائلة رجعت ثم مملكة، وال قوة بدون فيهم
ذلك وكان بالكلية، وسقطوا بأيديهم كان ما جميع فْقِد إىل أمرهم آل ثم ذلك، بعد إليهم
ملوك من الثالثة العائلة أول وهو كابيت، هوغ يد عىل وتسعمائة وثمانني سبع سنة
كانت التي الكربى الدوكاتو السلطنة مركز وجعل الكابنيسيانية العائلة وهي فرنسا
فرنسا يف امللكية القوة تزايدت وسيايته امللك هذا تدبري وبحسن فرنسا. من قبضته يف
أجاد التي البلدية واملجالس واليته مدة وطول حزمه شدة ذلك عىل وأعانه حالها ن وحسَّ
وذلك والصليبيني، املسلمني بني الحروب من الوقت ذلك يف حدث وما اإلياالت يف تأسيسها
سنة إىل السنة هذه ومن وألف. ومائة ثماٍن سنة إىل وتسعمائة وثمانني سبع سنة من
أيدي من وافتكَّ شوكة، وقوة نموٍّا امللكية السلطة ازدادت وألف ومائتني وعرشين ست
سنة إىل وألف ومائتني أربع سنة من والبواتو واألملان واألنجو النورمانديا عمالة اإلنكليز
مفارقة لوال إليهما التاج عْوِد عىل وغسكونيا غيان أيالتا وأرشفت وألف، ومائتني خمس

وألف. ومائة وخمسني اثنتني سنة يف داكويتانيا ليونورة زوجه لوجون لويز
بتونس مات الذي وهو الصالح، بمعنى لوي بصان امللقب التاسع لويز إن ثم
إىل وألف ومائتني وعرشين ست سنة من سياسة أحسن وساسها اململكة مصالح َد َمهَّ
أنه إالَّ معتربة زيادة اململكة أرض يف يزد لم وإن فإنه وألف، ومائتني سبعني سنة
يف ثم أساس. أمتن عىل امُللك دعائم وأقام واالعتبار، السلطة من يستحقه ما التاج أعطى
وألف ومائتني وثمانني أربع سنة إىل وألف ومائتني سبعني سنة من الثالث فليب مدة
يف واقعة كانت التي املنازعات جميع يف وتداخل فرنسا إىل اللنغدوك املذكور أضاف
فليب رشع ثم إيطاليا، من نابيل مملكة إىل كلمته نفوذ وامتدَّ النرصانية، إسبانيا ممالك
إىل ُسلِّمت كانت التي األمالك اسرتجاع يف وألف ومائتني وثمانني أربع سنة من الرابع
واألعيان البباصني بني وأقام الدنيوية، البابا سلطة ضد ذلك يف مدافعته ونجحت لوتري
وأحالها ترصفاتهم عطَّل أنه (بمعنى العمومية املشورة مجلس وهو حاجًزا، وسلطتهم
جمع من أول هو امللك وهذا املطالب)، لعرض تجتمع الناس أحزاب فكانت الشورى، إىل
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األعيان إىل أوالده مال وفاته بعد ثم البارملان، مجالس لها ويقال بفرنسا، املدن دواوين
به يتيرس عما البحث األعيان أولئك دأب وكان األمر، عاقبة يف تبرص بدون سلطتهم وقووا
السلطة من تمكنوا حتى ذلك يف الفرصة واغتنام ألغراضهم املنافية القيود من تخلصهم
أربع سنة من ذلك وكان امللك، مصالح يجهلون كانوا الذين األبناء أولئك بإعانة ثانيًا
اإلعانة هذه مثل ووقع وألف، وثالثمائة وعرشين ثمان سنة إىل وألف وثالثمائة عرشة
فبتلك الرابع، فليب بأوالد اقتداءً بالَوالَُوي امللقب وهو امللكي، الثاني الفرع من لألعيان
ورشعوا الفرصة اإلنكلرتة ملوك فاغتنم االضمحالل، عىل فرنسا أرشفت املتهورة السرية
مبدأ وكان والربوتون، الفلمنك إليهم وانضم سنة، املائة بحروب املسماة الحروب يف
وأربعمائة وخمسني اثنتني سنة إىل وألف وثالثمائة وثالثني سبع سنة من الحروب تلك
ست سنة دووالوي فليب دولة يف وذلك كرييس مقاتلة يف فرنسا ُغِلبَْت أن وبعد وألف،
ست سنة الثاني جان دولة يف وكانت بواتيي، محاربة ويف وألف، وثالثمائة وأربعني
أربع سنة من الخامس شارل دولة يف النهوض يف رشعت وألف وثالثمائة وخمسني
القهقرى ذلك بعد رجعت لكنها وألف، وثالثمائة ثمانني سنة إىل وألف وثالثمائة وستني
من وذلك عقله اختلَّ حني ثم الحجز، قيد تحت صغريًا كان حني السادس شارل دولة يف
عىل أرشفت حتى وألف وأربعمائة وعرشين اثنتني سنة إىل وألف وثالثمائة ثمانني سنة
سياسة يف وتداخلهم وثروة عدًدا املتكثِّرين العائلة أمراء تجاذب بسبب ثانيًا االنقراض
من الثانية العائلة أمر إليه آل ما مع الكلمة، نفوذ يف ورغبة التاج يف طمًعا املمالك
صارت حتى وألف وثالثمائة وستني إحدى سنة يف والسلطان القوة من بورغونيا أمراء

امللكية. للعائلة مضاهية
بني الدماء فيها جرت التي املصادماُت وهنهم عىل وهنًا الفرنساوية األمة زاد ومما
األمة تغلبت وألف وأربعمائة عرشة خمس سنة ويف أرمنياك. وشيعة البورغوند شيعة
وعرشين تسع سنة يف ثم فرنسا. من البحرية اإلياالت غالب وحازت أزنكور يف اإلنكليزية
الفالحني أحد بنت دارك جان البنت بظهور فرنسا سعد طالع بزغ وألف وأربعمائة
اإلنكليز، أيدي من فرنسا باستخالص أمرها هللا أن زعمت التي دومرمي بقرية املولودة
رفع يف السبب وكانت قولها، إىل فانقاد بورج بمدينة السابع شارل امللك إىل فتوجهت
أن إىل النرص، ة بأزمَّ إليه املشار امللك لجيوش بَقْوِدها أورليان ملدينة اإلنكليز حصار
فأُحرقت كومبيان مدينة محارصة يف أسرية أُخذت ذلك وبعد رامس، مدينة إىل أوصلتهم

ساحرة. أنها بدعوى بالنار
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بعد فرنسا أرض من اإلنكليز ُطرد وألف وأربعمائة وخمسني ثالث سنة ويف
إىل وألف وأربعمائة وستني إحدى سنة من عرش الحادي لويز وتغلَّب شديدة، محاربات
حكم إىل وأضاف ذكرهم، املتقدم األعيان عصبة عىل وألف وأربعمائة وثمانني ثالث سنة
والية كانت وإن بالترصف، مستقلة منها واحدة كل كانت كبرية إيالة عرشة إحدى التاج
وأربعمائة وتسعني أربع سنة إيطاليا حروب يف الثامن شارل ورشع امللك. بيد حكامها
لويز ذلك عىل تمادى ثم وألف، وأربعمائة وتسعني ثماٍن سنة إىل الحال ودام وألف
محاسن من يُحكى ومما ورجاله. ماله فيها أفنى حتى العامة بأبي ب امللقَّ عرش الثاني
من له عمٍّ البن امُللك وكان الكابيسيانية، العائلة من الثاني الفرع من كان أنه امللك هذا
فرأى األعيان، أحد َحْجر تحت السن صغري له ابن خلفه امللك مات فلما منها، األول الفرع
الوارث، سن صغر بسبب اململكة أمر واضطراب الحال استقامة عدم إليه املشار امللك
بينه حروٍب بعد األمر آل حتى لنفسه امللك الفتكاك بجماعة وتحزَّب لذلك عليه فتحرك
عليه ذلك مع يشدد وكان حصني، بسجن وسجنه عليه القبض إىل الصبي مقدم وبني
انقرض حتى مسجونًا هكذا وبقي الفرار، من يتمكن ِلئال بالسجن مطمورة يف وينزله
املقدم ذلك من ينتقم أن أحزابه منه طلب األمر ويل وملا الدولة، ولحقته األول الفرع
فرنسا سلطان برشف يليق ال بقوله: أجابهم ذلك يف عليه ألحوا وملا وعذبه، به نكل الذي
ومن الحسن الجواب هذا من فليتأمل دواورليان. لدوك وقع ما عىل الثأر ألخذ يتنازل أن
بني فرَّق وكيف السياسة، بمواقع واملعرفة املروة كمال عن املنبئة العالية الرجل هذا همة
يُلقب بأن جديًرا رآه هذا مثل منه علم فمن نفسه، ذات يف وبعدها الوالية قبل املرتبتني

العامة. بأبي
السويرسة عىل األول فرنسوا امللك انترص وألف وخمسمائة عرشة خمس سنة يف ثم
عند وألف وخمسمائة وعرشين اثنتني سنة بيكوك يف انكرس ثم مرينيان، حرب يف
وعرشين خمس سنة باويا يف وكذلك الخامس، شارل أملانيا إمرباطور لجيش محاربته
املدافعة إالَّ ملكه مدة املذكورة للملك يتيرس ولم أسريًا وأخذ عليه انترص وألف وخمسمائة
وألف وخمسمائة وخمسني اثنتني سنة ويف املذكور. شارل اإلمرباطور لقوة اإلمكان بقدر
بمطران. مرءوًسا منها كل كان عماالت ثالث اململكة إىل الثاني هنري امللك أضاف
بها التي والربوتستانت الكاثوليك بني الدينية األهلية الحروب نشأت العهد ذلك وبقرب
من وذلك الثالث، هنري امللك آخرها كان التي الوالوي عائلة هلكت وفيها فرنسا، خربت
وبامللك وألف، وخمسمائة وثمانني تسع سنة إىل وألف وخمسمائة وستني اثنتني سنة
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انتهت أيامه ويف بالرببون، يسمى امللكية العائلة من آخر فرع ابتُدئ الرابع هنري
وتسعني أربع سنة إىل وألف وخمسمائة وثمانني تسع سنة من وذلك األهلية الحروب
سنة من الشأن رفعة أسباب لها وتيرست فرنسا جراح اندملت وبه وألف، وخمسمائة

وألف. وستمائة عرش سنة إىل وألف وخمسمائة وتسعني أربع
وأربعني ثالث سنة إىل وألف وستمائة عرش سنة من عرش الثالث لويز دولة ويف
للويز طرقه د ومهَّ االستبدادي، امللك ريشليو الكردينال الوزير أسس وألف وستمائة
الوزير وهذا األعيان. ترصفات آثار ومحا الربوتستانت شيعة كرس أن بعد عرش الرابع
الثََّالثني بحروب املسماة الحروب يف األوج إىل فرنسا أمر رفع الذي هو إليه املشار
ونقل وألف، وستمائة وأربعني ثمانية عام إىل وألف وستمائة عرش ثمانية عام من سنة
بموجب فرنسا صارت فقد وبالجملة النمسة. لدولة ذلك قبل كان الذي الرجحان إليها
وخمسني تسع سنة برييني ورشوط وألف، وستمائة وأربعني ثماٍن سنة وستفاليا رشوط
الرابع لويز دولة يف عليها التسلط يف وطمعت سطوة أوروبا ممالك أعظم وألف، وستمائة
قوتها وازدادت مرات، ثالث نفسها عن ودافعت أوروبا أهل جميع عليها فتعصب عرش،
وتسعني سبع سنة ريزويك صلح يف ثم وألف. وستمائة وسبعني ثماٍن سنة نيم صلح يف
سنة أوتَْرْخت صلح يف قليًال ذلك بعد وتأخرت عليها، وال لها ال األمر كان وألف وستمائة
بحروب امللقبة إسبانيا مع الحروب طول من ضعفت حني وألف وسبعمائة عرشة ثالث
إىل وألف وسبعمائة عرشة خمس سنة من عرش الخامس لويز مدة ويف إسبانيا. وراثة
لها يكن لم لكن والكورسكة، اللوران فرنسا حازت وألف وسبعمائة وسبعني أربع سنة
الخلف يقتدي محصورة سياستها تكن لم أي عليه؛ تسري سيايس منهج الوقت ذلك يف
وألف وسبعمائة وخمسني ست سنة من النمسة فائدة يف حاربت فإنها بالسلف، فيها
سنة من بولونيا انقسام يف التعرض وتركت وألف، وسبعمائة وستني ثالث سنة إىل
الفرصة وفوتت وألف، وسبعمائة وسبعني أربع سنة إىل وألف وسبعمائة وستني ثماٍن
وخمسني ستٍّ سنة إىل وألف وسبعمائة أربعني سنة من الهند أخذ يف لها سنحت التي
ذلك يف كانوا أهلها أن غري الخارجية. مستعمراتها ضيَّعت ذلك وبعد وألف، وسبعمائة
أوروبا نواحي سائر يف مستعمًال لسانهم وكان واملعارف، بالعلوم األمم مقدمة يف الوقت

تعلمه. يف ومرغوبًا
أمريكا أهل بإعانة إنكلرتة من فرنسا انتقمت عرش السادس لويز مدة يف ثم
سنة إىل وألف وسبعمائة وسبعني خمس سنة من وذلك بحكمهم، استقاللهم عىل حرًصا

94



فرنسا مملكة عىل الكالم يف

الثورة وقعت وألف وسبعمائة وثمانني تسع سنة يف ثم وألف. وسبعمائة وثمانني ثالث
(أي بالربوبليك امُللك وعوضت مقتله إىل عرش السادس لويز امللك ساقت التي الفرنساوية
الكونستيتوسيون األمة وأعطت وألف، وسبعمائة وتسعني اثنتني سنة يف الجمهورية)
جديد تاريخ مبدأ الفرنساوي االنقالب هذا وضع وقد اإلنسانية. الحقوق عىل مؤسًسا
إىل العبودية ربقة من باالنتقال جديد طور إىل الناس حال غريَّ حيث اإلنساني، لالجتماع

منظمة. لدولة تاريخ مبدأ إنكلرتة ثورة كانت كما الحرية، تمام
حرية منها تولدت التي الواقعة هذه أسباب بعض هنا نذكر أن وينبغي هذا،
لم فرنسا أن فاعلم بعُد. آلت وإالَم قبلها، الفرنساوية األمة حال كان وكيف أوروبا،
السياسة يف حالها وكانت منظمة، إدارة وال كونستيتوسيون التاريخ ذلك قبل لها يكن
إياالت إىل منقسمة أرضها وكانت بوجه، تحملها يمكن ال بحيث ا جدٍّ سيئة واالقتصاد
تعترب كانت األمور وكل متضادة، طبقات عىل متوزعون والناس لبعض، عدو بعضها
بما األمور يف ينظرون ال كانوا أنهم بمعنى الناس، أفراد شخصيات العتبار جزئياتها
الخصوصية، لألغراض التابعة الشخصيات عىل يقترصون بل األحوال، كليات تقتضيه
بغيته، نال بهم الذ ممن حمايٌة أو حاشيته بعض أو امللك عند حظوة له كانت فَمن
والخطط لها، انفكاك ال بقيود محجوزة املعارف وقابليات الصناعات وكانت فال. ال ومن
يسوغ يكن ولم الناس، من طائفة عىل مقصورة دائًما كانت والعسكرية واملدنية الدينية
معتربة، وبرشوط مخصوصة حالة يف إال الصناعات من صناعة يتعاطى أن لإلنسان
ويف الداخلية الرتاتيب يف خصوصية مزايا لها كانت املدن وبعض ونحوه. املال كدفع
جميع يف الناس من أفراد يد تحت مؤبدة كانت الوظائف وسائر ونحوه، األداء توزيع
الفقراء من غفريًا ا جمٍّ يقاوم والجاه الثروة ذوي من القليل العدد وكان اململكة، جهات
الضعفاء وهم الناس من واحدة طبقة عىل يحمل كله كان ونحوه األداء وثُقل واملساكني،
وال فرنسا أرض ثلثي من يقرب ما يملكون فكانوا الكنيسة وأهل األعيان أما منهم،
كثرية عوائد ثم أوًال للدولة األداء عليه يوظف العامة بيد الذي والثُّلُث شيئًا، عليه يؤدون
مرور من زروعها إفساد من آراضهم تتحمله كانت ما مع للكنيسة، العرش ثم لألعيان
العامة عىل محجًرا كان االصطياد إن حيث نفسه؛ الصيد ومن االصطياد، عند بها األعيان
العامة، عىل كان إنما األقوات عىل واألداء األعيان، خصائص من هو إذ آراضهم؛ يف ولو
ما أداء من امتنعوا إذا واألعيان ترتيب، أدنى دون من بالقهر كان املجابي واستخالص
يف يعاملون كانوا فإنهم العامة، بخالف يشء باالمتناع يلزمهم ال كسبهم عىل يوظف
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للتلف ماله عرض فقد منه يطلب ما بدفع يعجل لم فمن سيئة، معاملة وأبدانهم أموالهم
من العليا الطبقة مصالح يف يدفعونه الجبني بعرق يرتزقونه كانوا وما للسجن، وبدنه
لعدم فإنهم الصناعات، أهل هؤالء من شقاوة وأقل بأنفسهم. عنهم يدافعون ثم األعيان،
يحصلون ال لكنهم األمالك، أرباب من غريهم يلزم ما األداء من يلزمهم ال عندهم امللك
لها وتحصيلهم أفكارهم بنتائج للمملكة بتزيينهم يستحقونها التي املنح من يشء عىل

املمالك. بني وشهرة ثروة بذلك
اإلياالت وأما لهم، الراجعة اململكة إياالت بعض يف األحكام تتوىل األعيان وكانت
وكان وتشرتى. تباع بها الخطط فكانت واسطة امللكية الخطة وبني بينها يكن لم التي
وكثريًا العطية، وفر من جانب الحكم يف يرتجح الغالب ويف بطيئًا، الكل يف األحكام فصل
املصاريف، لكثرة لهما باألصلح أخذًا باملرة املخاصمة ترك عىل الخصمان يرتاىض ما
كانت حيث غريهم، بخالف والفظاظة بالغلظة تعامل العامة كانت الجنايات نوازل ويف
ذمة، وال إالٍّ اإلنسان يف يراقبون ال بحيث منهوكة، حكامهم عند الشخصية الحرية رسوم
طبع يف ألحد يرخصون ال بحيث الدولة جانب من رقباء نظر تحت كانت املطابع ثم
يكن لم كما حرمة، وال عندهم حق للعامة يكن لم وبالجملة عندهم. يستحسن ال ما
مرتبكة كانت الوقت ذلك يف فرنسا فأحوال نهاية، وال عنده تقف حد امللكية للسلطة
الخيانة ودخلتها ينبغي، كما األجانب من محمية اململكة تكن ولم تنظيم، وال تقييد بدون
وزراء ضعف من االختالل عىل نظامها وأرشف عرش، الخامس لويز صاحبات بواسطة
كانت حيث وبوالند، هوالند إعانة برتك رشفها ضيعت ذلك وبعد عرش، السادس لويز
األسباب هذه وملثل عليهما. استيالئهم عند األجانب تدافع ولم الدولتني لتينك حليفة
املختلة القديمة الكيفية أبدلت ثورة وكانت ورجالها، الدولة عىل الفرنساوية األمة قامت
القابضة بالقوانني االستبداد وعوضت اإلنساني، بالرشف الئقة منظمة بكيفية اإلدارة
الحقوق، يف بينهم بالتسوية الناس بني والتفضيل الحدود تجاوز عن الحكام أليدي
الُعرش أداء ومن األعيان تسلط من الفالحة وحميت يعوقها كان مما الصناعات فترسحت
وهذه وترصفاتها، اململكة أحوال واتحدت التحبيس موانع األمالك عن وكفت للكنائس،
مظنة جمة مصالح وأنتجت األمم سائر جفون لها وأيقظت للحرية عالمة كانت الثورة

تحىص. ال بمنافع فيها الواقع القتل إفراط واستبدلت واالستمرار، للدوام
سنة أشتمرب من والعرشين الحادي يف بفرنسا الجمهورية الدولة حكم استقر وقد
أربع سنة ماية من عرش الثامن إىل ذلك واستمر وألف، وسبعمائة وتسعني اثنتني
أول قنصل وظيفة من السلطنة تخت عىل األول نابوليون ارتقى ففيها وألف، وثمانمائة
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عسكره خيار ضيَّع لكنه سنني، مدة لفرنسا الغربية أوروبا ع طوَّ الذي وهو للربوبليك،
كرسيه عن أُزيل ثم وألف، وثمانمائة عرشة اثنتي سنة والروسية إسبانيا حروب يف
ورجعت امللك إىل البوربون عائلة رجعت وحينئٍذ وألف، وثمانمائة عرشة أربع سنة يف
الكونستيتوسيون عرش الثامن لويز امللك فأعطى الثورة، قبل القديمة حدودها إىل فرنسا

القمرة. أهل وهم عنهم، يناضلون نوَّابًا لهم وجعل لألمة
واترلو بحرب لكن أخرى مرة نابوليون ظهر وألف وثمانمائة عرشة خمس سنة ويف
ودام ثانيًا، فرنسا إىل عرش الثامن لويز ورجع بالكلية، األوىل اإلمرباطورية زوال تعني
سقط ثم وألف، وثمانمائة ثالثني سنة إىل البوربون عائلة من األول الفرع عقب يف امللك
الفرع امللك يف عنه وعوض القانونية، للدولة قلوبهم ميل لعدم ثورة أثناء يف الفرع هذا
ثماٍن سنة فراير من والعرشين الرابع ويف أورليان. عائلة وهو العائلة تلك من الثاني
ثم الجمهورية، الدولة بها رجعت غفلة حني عىل ثورة وقعت وألف وثمانمائة وأربعني
السلطنة تخت عىل وارتقى اإلمرباطورية رجعت وألف وثمانمائة وخمسني اثنتني سنة يف
وتسعة ومائة ألًفا وعرشين وأربعة وثمانمائة ماليني سبعة باختيار نابوليون لويز
ب ولقَّ منهم، وأربعني وخمسة ومائة ألًفا وخمسني وثالثة مائتني ضد العامة من وثمانني
بنابوليون امللقب الصغري البنه امللك عن تنازل كان األول نابوليون ألن بالثالث؛ نفسه

تقدم. كما أمر له يتم لم أنه إال القمرتني أهل وقبله واترلو حرب بعد الثاني

وانتهائها واليتهم وتاريخ فرنسا ملوك أسماء ِذكر يف (2)

ونسبهم امللوك أسماء سنة إىل سنة من

املريونجيانية األوىل العائلة    

فاراموند ٤۲۷ ٤۲۰

كلوديون ٤٤۸ ٤۲۷

مريوي ٤٥۸ ٤٤۸

األول شيلدريك ٤۸۱ ٤٥۸

األول كلويس ٥۱۱ ٤۸۱
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ونسبهم امللوك أسماء سنة إىل سنة من

أورليان يف كلودومري ٥۲٤ ٥۱۱

أوسرتازيا أي ماتس يف األول تيريي ٥۳٤ ٥۱۱

أيًضا فيها األول تيودوبرت ٥٤۸ ٥۳٤

ذكر فيما تيودوبالد ٥٥٥ ٥٤۸

باريس يف األول شيلدبرت ٥٥۸ ٥۱۱

كلها فرنسا يف ثم ٥٥۸–٥۱۱ صواصون يف األول كلوتري ٥٦۱ ٥٥۸

أوسرتازيا يف األول سيجربت ٥۷٥ ٥٦۱

غونرتان وفاة بعد ٥۹۳ سنة من بورغونيا ويف فيها ثم أوًال فيها الثاني شيلدبرت
ذكره اآلتي

٥۹٦ ٥۷٥

أوسرتازيا يف الثاني تيودوبرت ٦۱۲ ٥۹٦

باريس يف األول كاريربت ٥٦۷ ٥٦۱

وبورغونيا أورليان يف غونرتان ٥۹۳ ٥٦۱

بعد ٦۱۲ من أوسرتازيا ويف فيهما ثم أوًال، وبورغونيا أورليان يف الثاني تيريي
ذكره املار الثاني تيودوبرت

٦۱۳ ٥۹٦

باريس ويف فيها ثم ٥٦۱ أوًال صواصون يف األول شيلربيك ٥۸٤ ٥٦۷

كلها فرنسا يف ثم ٦۱۳ إىل صواصون يف الثاني كلوتري ٦۲۸ ٥۸٤

أكويتانيا يف الثاني كاريربت ٦۳۱ ٦۲۸

كلها فرنسا يف ثم ٦۲۸ إىل ٦۲۲ أوسرتازيا يف األول داغوبرت ٦۳۸ ٦۲۸

أوسرتازيا يف الثاني سيجربت ٦٥٦ ٦۳۸

وبورغونيا نوسرتيا يف الثاني كلويس ٦٥٦ ٦۳۸

أيًضا فيهما الثالث كلوتري ٦۷۰ ٦٥٦

كلها فرنسا يف ثم ٦۷۰ إىل أوسرتازيا يف الثاني شيلدريك ٦۷۳ ٦۷۰

أوسرتازيا يف الثاني داغوبرت ٦۷۹ ٦۷٤
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ونسبهم امللوك أسماء سنة إىل سنة من

كلها فرنسا يف ثم ٦۷۹ إىل ٦۷۳ نوسرتيا يف الثالث تيريي ٦۹۱ ٦۷۹

الثالث كلويس ٦۹٥ ٦۹۱

الثالث شيلدبرت ۷۱۱ ٦۹٥

الثالث داغوبرت ۷۱٥ ۷۱۱

كلها فرنسا يف ثم ۷۱۷ إىل أوًال أوسرتازيا يف الرابع كلوتري ۷۱۹ ۷۱۷

وبورغونيا نوسرتيا يف الثاني شيلربيك ۷۲۰ ۷۱٥

أيًضا فيهما الرابع تيريي ۷۳۷ ۷۲۰

سنني خمس فرتة ۷٤۲ ۷۳۷

الثالث شيلدريك ۷٥۲ ۷٤۲

الكارلونجيانية الثانية العائلة    

أوسرتازيا يف دوًكا استوىل دوهريستال بابن ۷۱٤ ٦۸۷

والد تيود ۷۱٥ ۷۱٤

مارتل شارل ۷٤۱ ۷۱٥

انخلع ثم كارلومان ۷٤۷ ۷٤۱

فرنسا ملك ثم ۷٤۷ إىل ۷٤۱ كارلومان مع لرباف بابن ۷٦۸ ۷٥۲

انخلع ثم كارلومان ۷۷۱ ۷٦۸

كلها فرنسا عىل ثم ۷۷۱ إىل كارلومان مع الكبري شارل أي شارملان ۸۱٤ ۷٦۸

باللني امللقب األول لويز ۸٤۰ ۸۱٤

باألصلع امللقب شارل ۸۷۷ ۸٤۰

بالتمتام امللقب الثاني لويز ۸۷۹ ۸۷۷

وكارلومان الثالث لويز ۸۸۲ ۸۷۹

وحده كارلومان ۸۸٤ ۸۸۲
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ونسبهم امللوك أسماء سنة إىل سنة من

أيًضا أملانيا إمرباطور وكان بالغليظ، امللقب شارل ۸۸۷ ۸۸٤

الكاباسيان من ملك أول أودون أو أود ۸۹۸ ۸۸۷

ثم منها فطرد رامس بمدينة ۸۹۳ يف ملًكا بويع بالساذج امللقب الثالث شارل
أودون بعد كلها فرنسا عىل استوىل

۹۲۳ ۸۹۸

صواصون يف بويع أودون أخو األول روبرت ۹۲۳ ۹۲۲

الكاباسيان أقارب من راءول ۹۳٦ ۹۲۳

يف تربى كونه إىل إشارة البحر وراء من القادم أي دوترمار امللقب الرابع لويز
إنكلرتة

۹٥٤ ۹۳٦

لوتار ۹۸٦ ۹٥٤

بالكسالن امللقب الخامس لويز ۹۸۷ ۹۸٦

الكاباسيانية الثالثة العائلة    

كابات هوغ ۹۹٦ ۹۸۷

الثاني روبرت ۱۰۳۱ ۹۹٦

األول هنري ۱۰٦۰ ۱۰۳۱

األول فليب ۱۱۰۸ ۱۰٦۰

بالغليظ امللقب السادس لويز ۱۱۳۷ ۱۱۰۸

بالصغري امللقب السابع لويز ۱۱۸۰ ۱۱۳۷

أوغست الثاني فليب ۱۲۲۳ ۱۱۸۰

باألسد امللقب الثامن لويز ۱۲۲٦ ۱۲۲۳

لوي بصان املشهور التاسع لويز ۱۲۷۰ ۱۲۲٦

الفليبي بالفرع املعروف البكري الفرع    

بالجسور امللقب الثالث فليب ۱۲۸٥ ۱۲۷۰
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ونسبهم امللوك أسماء سنة إىل سنة من

بالجميل امللقب الرابع فليب ۱۳۱٤ ۱۲۸٥

نفسه بمعجب امللقب العارش لويز ۱۳۱٦ ۱۳۱٤

العارش لويز ابن وهو أبيه بعد املولود األول جان ۱۳۱٦  

جان عم وهو بالطويل امللقب الخامس فليب ۱۳۲۲ ۱۳۱٦

أيًضا جان عم بالجميل امللقب الرابع شارل ۱۳۲۸ ۱۳۲۲

عقب من الثالث فليب بني من وهم الوالوي له ويقال الفليبي الفرع من ثاٍن صنو
والوي دو شارل وهو الرابع لفليب أٍخ

   

املذكور شارل ابن والوي دو السادس فليب ۱۳٥۰ ۱۳۲۸

اإلنكليز ببالد رهينًا مات باملليح، امللقب الثاني جان ۱۳٦٤ ۱۳٥۰

بالعاقل امللقب الخامس شارل ۱۳۸۰ ۱۳٦٤

الخامس شارل دوحة فرعي أول    

بالحبيب امللقب السادس شارل ۱٤۲۲ ۱۳۸۰

باملنصور امللقب السابع شارل ۱٤٦۱ ۱٤۲۲

عرش الحادي لويز ۱٤۸۳ ۱٤٦۱

الثامن شارل ۱٤۹۸ ۱٤۸۳

من الخامس شارل ولد وهم أورليان والوي له ويقال املذكورة الدوحة فرعي ثاني
أورليان، أورليان لهم ويقال ذلك، من البكر نسل أورليان، دوك لويز الثاني ابنه

املذكور لويز ِبكر أورليان دوك شارل بني من وهم

   

العامة بأبي امللقب عرش الثاني لويز ۱٥۱٥ ۱٤۹۸

كونت جان عقب من أنغوالم أورليان لهم ويقال ذكر مما البكر صنو نسل
الخامس شارل وحفيد املذكور أورليان دوك لويز أوالد ثاني دانغوالم

   

األدب علوم أي اآلداب بأبي امللقب األول فرنسوي ۱٥٤۷ ۱٥۱٥
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ونسبهم امللوك أسماء سنة إىل سنة من

الثاني هنري ۱٥٥۹ ۱٥٤۷

الثاني فرنسوي ۱٥٦۰ ۱٥٥۹

التاسع شارل ۱٥۷٤ ۱٥٦۰

قتيًال مات الثالث هنري ۱٥۸۹ ۱٥۷٤

الفرع له ويقال الفليبي، الفرع صنو الكاباسيانية العائلة من الثاني الفرع
صان أوالد سادس دوكالرمون روبرت بني من وهم بوربون، بيت أو الروبرتي

الثالث فليب وأخي لوي

   

بوربون دو الرابع هنري ۱٦۱۰ ۱٥۸۹

باملنصف امللقب عرش الثالث لويز ۱٦٤۳ ۱٦۱۰

املذكور بوربون بيت من البكر نسل    

الكبري بلويز امللقب عرش الرابع لويز ۱۷۱٥ ۱٦٤۳

باملحبوب امللقب عرش الخامس لويز ۱۷۷٤ ۱۷۱٥

۱۷۹۳ سنة يناير يف رأسه وقطع ۱۷۹۲ سنة أغشت يف عزل عرش السادس لويز
النواب مجلس بحكم

۱۷۹۲ ۱۷۷٤

األمر يتولَّ لم عرش السادس لويز ابن عرش السابع لويز    

اشتنرب من الجمهورية الدولة ۱۸۰٤ ۱۷۹۲

االتفاق ۱۷۹٥ ۱۷۹۲

الديركتوار ۱۷۹۹ ۱۷۹٥

أول قنصل بخطة بونابارت نابوليون منهم قناصل ثالثة فيها أقيم القنصلية
اإلمرباطورية ثالث ولوبرون ثاٍن وكامباسارس

۱۸۰٤ ۱۷۹۹

إمرباطور األول نابوليون بلقب فرنسا كريس عىل جلس بونابارت نابوليون
ماية من عرش الثامن يف الفرنسيس

۱۸۱٤ ۱۸۰٤
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ونسبهم امللوك أسماء سنة إىل سنة من

األوىل العودة    

عرش السادس لويز أخو عرش الثامن لويز ۱۸۱٥ ۱۸۱٤

اإلمرباطورية رجوع    

بمدة التاريخ يف املدة هذه وتعرف وثُلُث أشهر ثالثة الثانية املرة يف األول نابوليون
يوم املائة

۱۸۱٥  

السناتو وقبله واترلو واقعة بعد يونية ۲۲ يف أبوه له تنازل الثاني نابوليون
يتول لم لكنه النواب، ومجلس

   

الثانية العودة    

املذكور عرش الثامن لويز ۱۸۲٤ ۱۸۱٥

يولية آخر يف خلع ثم لويز أخو العارش شارل ۱۸۳۰ ۱۸۲٤

من وهم أورليان، بوربون لهم ويقال البوربون بيت من البكر صنو نسل
عرش الرابع لويز أخي فليب بني

   

كالرمونت رساية واستوطن فراير يف خلع الفرنسيس ملك األول فليب لويز
لم ألنه الفرنسيس؛ بملك ولقب ۱۸٥۰ سنة أغشت ۲٦ يف فيها ومات بإنكلرتة
قيد يف ذاك إذ البوربون بيت من الكريس وريث لوجود العهد أولياء من يكن

نفسه ب لقَّ ولديه، ثاني من العارش شارل حفيد شامبور دو الكونت وهو الحياة،
الخامس بهنري

۱۸٤۸ ۱۸۳۰

فراير من ۲٤ يف نشأت الثانية الجمهورية الدولة ۱۸٥۲ ۱۸٤۸

دجمرب من العارش يف الجمهورية الدولة رئيس صار بونابارت نابوليون لويز
۱۸٤۸

۱۸٥۲ ۱۸٤۸

الثانية اإلمرباطورية    

بلقب دجمرب من الثاني يف اإلمرباطورية إىل ترقى بونابارت نابوليون لويز
الفرنسيس إمرباطور الثالث نابوليون

  ۱۸٥۲
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فرنسا وصف يف (3)

دقائق وتسع درجات سبع بني موقعها الغربية، األوروباوية املمالك إحدى فرنسا أن اعلم
وبني الرشقي، الطول من دقيقة وخمسني وست درجات وخمس الغربي الطول من
العرض من دقائق وخمس درجة وخمسني وإحدى دقيقة وعرشين درجة وأربعني اثنتني
إنكلرتة، وبني بينها الفاصل كايل، وبوغاز املانش بحر الشمال ناحية يف ويحدها الشمايل،
ورشًقا الرين، وادي شاطئ عىل التي وباواريا بروسية وإياالت وألوكسنبورغ البلجيك ثم
هذا بحرنا أي املتوسط البحر وقبلة وإيطاليا والسويرسة بادن من الكربى الدوكاتو
ما إىل والغرب الشمال بني مما امتدادها وقدر األطالنتي. املحيط البحر وغربًا وإسبانيا،
إىل والغرب القبلة بني ومما كيلومرتًا، وستون وأربعة كيلومرت ألف والرشق القبلة بني
بالتكسري مساحتها وقدر كيلومرتًا، وعرشون وأربعة تسعمائة والشمال الرشق بني ما
سكانها وعدد مربًعا، كيلومرتًا وتسعون وستة وثالثمائة ألًفا وأربعون واثنان خمسمائة
وثمانني وستة وثالثمائة مليونًا وثالثني سبعة وألف وثمانمائة وستني إحدى سنة يف بلغ
وستمائة مليون تختها وهي باريس بمدينة منها نفًسا، وستني وإحدى ومائة ألًفا
مليونًا وثالثون خمسة فرنسا سكان ومن وأربعون. وواحد ومائة ألًفا وتسعون وستة
الكاثوليكي باملذهب متمذهبون وستون وسبعة وستمائة ألًفا وثالثون وأربعة وسبعمائة
بروتستانت وخمسون ومائتان ألًفا وستون وواحد وخمسمائة ومليون البابا، رئيسه الذي

مختلفة. عقائد عىل والباقي اليهود، من آالف وستة ألف ومائة
يف يارس وجزر كورسكة جزيرة مثل: إليها، راجعة جزر عدة فرنسا وبشطوط
زيادة فرنسا إىل ويرجع املحيط، البحر يف وويسان وأولريون ري وجزر املتوسط، البحر
الشمالية الناحية يف الجزائر أفريقية قسم ففي مختلفة، جهات يف مستعمرات ذكر ما عىل
بوربون وجزيرة ماري صانت وجزيرة الغربية الجهة يف غوري وجزيرة وسنيغال منها،
ألًفا عرش وثمانية ومائتان ماليني ثالثة جميعها سكان وعدد منها، الرشقية الجهة يف
ومائة ألًفا وتسعون وتسعمائة مليونان للجزائر منهم نفًسا، وعرشون وخمس وأربعمائة
ومائتان ألًفا وسبعون وثمانية وسبعمائة مليونان منهم واملسلمون نفًسا، وعرشون وأربع
وستة الكاثوليك، من ومائة ألًفا وثمانون وخمسة مائة منهم والباقي وثمانون، وواحد
اليهود، من وسبعة ألًفا وعرشون وتسعة الربوتستانت، من وثالثون وستة وسبعمائة آالف
أرايض آسيا قسم ويف كيلومرت، ألف وتسعون ثالثمائة الجزائر أرض مساحة وتربيع
الكوشنشني، يف وسايغون الهند يف وشاندرنغور ويناون وماهي وكاريكال بونديرشي
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نفًسا. وستون وثماٍن وثمانمائة ألًفا عرش وتسعة ألف ثالثمائة جميعها سكان وعدد
غوادلوب وجزيرة مارتينيك وجزيرة ميكلون وجزيرة بيري صان جزيرة أمريكا قسم ويف
وخمسمائة ألًفا عرش وثالثة ألف ثالثمائة جميعها سكان وعدد الفرنساوية، والغيان
جميعها سكان وعدد وتاييتي، مركيز جزر األوقيانوس قسم ويف نفًسا. وستون وثماٍن
األقسام يف فرنسا رعايا فجملة نفًسا، وعرشون وتسعمائة ألًفا وسبعون وثمانية مائة
نفًسا. وأربعون واثنتان وتسعمائة ألًفا عرش وستة وأربعمائة مليونًا وأربعون أحد الخمسة
دومنيك وصان والكانََدة لويزيانة أمريكا من ملكت السالفة املدة يف فرنسا وكانت
لكنها سورات، مركز أعظمها كان عديدة مراكز بآسيا وملكت وتاباغو، لويس وصانت
وأما اإلنكليز. مع األول نابوليون حروب وقت خصوًصا بعد فيما ذلك جميع ضيعت
جبال سلسلة والقبلة الرشق ناحية من بفرنسا فيحيط األرضية الطبيعة باعتبار حدودها
الشمال بني الووزج وجبال الرشقية، الناحية يف األلب وجبال كالجورا ا جدٍّ شامخ بعضها
وجبال وبورغونيا الرشقية الشمبانيا ُربا الرشق إىل القبلة من النزول مع ويوجد والغرب،
فرنسا بني الفاصلة برييني جبال القبلية الناحية ويف وساوان، أوارن وجبال فوريز
فرنسا أرض من ومأخذهما واملوز الرين وهي: ستة، الكبار األودية من وبها وإسبانيا،
واألنهار ذكر، ما غري كثرية وأودية أنهار وبها والسان. واللوار والغارون والرون قليل،
قنوات أي ُخلج؛ وبها السفن. بها وتجري األرايض فتسقي الكبرية األودية يف تصب
الكائن والخليج وسطها وخليج فرنسا جنوب كخليج الصنعة؛ متقنة الكيفية مستحسنة
والخليج سانرت وخليج لوار لوادي املحاذي والخليج بورغونيا وخليج ورين رون وادي بني

وبريار. لوانغ وقناة روشال، إىل نيورت من املارة والقناة براست، إىل نانت من املار
كبرية طرق وست املعتادة، الطرق بها تتصل عمومية عديدة طرق بفرنسا ويوجد
الفرعية الحديدية والطرق ومرسيليا، باريس بني كالتي الطرق أمهات وهي حديدية،
ألًفا عرش ثالثة وألف وثمانمائة وستني أربع سنة يف منها تم الذي جملة وطول كثرية،
كيلومرتًا، عرش واثنا وثمانمائة آالف ثالثة العمل فيه والذي كيلومرتًا، وخمسون وسبعة
الحديد ومقاطع األريض، والقطران الفائدة الكثرية الحجري الفحم مقاطع من كثري وبها
يستخرج ال بحيث والذهب، أقل والفضة قليلة النحاس ومقاطع بها، كثرية والرَّصاص
والرخام والكذان واملرمر املتشفف الرخام من مقاطع عدة وبها باملصاريف، قيامه لعدم
والرتاب الجص وأنواع به املنتفع الحجر أنواع من ذلك وغري الطبع وحجر الجيد
وغالب الشهرية. والسباخ امللحة والعيون املعدنية واملياه ونحوها والزاجي الكربيتي
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هو ما ومنها طبيعي هو ما مروجها ومن الحبوب، تنبت سهول وبها خصب أراضيها
القبلة بني كائنة معطلة أراٍض بها يوجد هذا ومع جيدة، كروم بساتني وبها مزدرع،
وغريهما والشعري القمح غري أرضها نباتات ومن املحيط. البحر شاطئ عىل والغرب
عىل الزيوت وحبوب فقط، بخيوطه ينتفعون أنهم إال والقنب، الدخاُن الحبوب من
الثمار وسائر والبطاطة والقسطل واللوبيا والغرفالة والجلبان والفول أنواعها اختالف
السكر األول من يستخرج بكثرة، والعنب األحمر اللفت بها ويزرع أنواعها. اختالف عىل
والحيوانات الطري وأنواع والنحل بكثرة القز دود بها ويربى املقطرات. الثاني ومن
ومعز إسبانيا من املجلوب املرينوس الغنم بها ُربِّي سنني ومنذ واألنعام، املستخدمة
يف بها اليد وأعمال لينًا. الحرير يشبه شعرهما اللذان الوسطى بآسيا صقع وهو التبت
اإلنكليزية لألمة إالَّ األمم من ألمة اليد وأعمال الصنائع جودة يسلمون ال اإلتقان، غاية
وفيما أسعارها، ورخص الكثرة يف وغريها القطنية األقمشة وبعض املكينات عمل يف
والحرير الصوف أقمشة وجميع الجوخ بإتقان عداهم عمن متميزون فإنهم ذلك عدا
وما والبلور املطيل والفخار الصيني وكذا الجلود، من يستعمل وما والقطن والكتَّان
وعمل الصنائع سائر عىل بها يستعان التي واآلالت الصياغة صناعة وكذا ذلك، شاكل
وخارجها، البالد داخل االتساع غاية يف بها املتجر دائرة أن كما ذلك، وغري الكراريس
حرير من األقمشة إىل اإلجمال سبيل عىل راجعة فرنسا من تخرج التي السلع وأصول
البيوت، أثاث أي واملوبيلية؛ والزيوت املقطرات سائر من واألرشبة وصوف، وكتان وقطن
القطن مثل إجماًال إليها يدخل ما وأصول والجلود. والكتب واألسلحة اللباس وأنواع
بأنواعها والزيوت الكتاب وخيوط والكشنيلية والكاكاو والنيلج والقهوة والسكَّر والدخان
مملكة أهل ودخل والنحاس، والحديد والقصدير والفضة والذهب واألقمشة والقطران

بعضه. تفصيل يأتي كما ا جدٍّ كثري السنة يف ذُكر ما جميع من فرنسا
الجنس، اتحاد إىل الناس أقرب أنهم بمعنى اختالًطا األمم أقل الفرنساوية واألمة
الكبرية، املدن خارج سيما ال الشمال، أهل يشبهون ال منهم الجنوب أهل فإن ذلك ومع
الغال وصور لوران، جهات بعض ويف األلزاس وجوه يف ظاهرة األملان سيماء تزل ولم
األصل يف واألمة برييني. جبال سكان يف الباسك وصور السفىل، الربيطانية يف بادية
الباسك، أو واأليبار البالج أو والكيمريس السالت من فرع وهم الغال، أخالط من متكونة
األالن ومن ذكرهم، املتقدم الفرنكس من ثم والرومان، اإلغريق من ثم الفينيقيني، من ثم
واإليضاح التنظيم بحسن مشهور الفرنساوي واللسان والسواف. والبورغوند والغوت
عنها َفُغضَّ أنواعها بجميع الديانات وأما أوروبا. جهات سائر يف يستعمل كاد حتى
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متمذهبون الفرنسيس غالب أن إالَّ شاء، بما التدين من أحد يُمنع فال بفرنسا، الطرف
الكاثوليكي. باملذهب

السياسية اإلدارة نظام يف (4)

الحادي يف األمة جمهور موافقة عن ناشئ بفرنسا السياسية اإلدارة نظام أن اعلم
س ومؤسَّ وألف، وثمانمائة وخمسني إحدى سنة دجمرب من والعرشين والثاني والعرشين
يناير من عرش الرابع يف لهم املعطاة بالكونستيتوسيون عندهم املسماة املعاهدة قواعد عىل
الكونستيتوسيون وهذا التاريخ. ذلك بعد صدرت رشوط عدة وعىل وخمسني، اثنتني سنة
وبمساعفتهم العامة، استشار — الجمهورية الدولة أي — الربوبليك رئيس أن منشؤه
يف يطالب ثم سنني عرش مدة الرئيس يبقى أن أولها: التي اآلتية األصول عىل أسسه
املركَّب الدولة مجلس الثالث: فقط. الدولة لرئيس يطالبون الوزراء الثاني: ترصفاته.
الرابع: القمرة. أهل أمام عنها واملدافعة القوانني بإحضار مكلف املنتخبني األعيان من
ويقرتعون تحريره املراد القانون يف يتحاورون العامة، نواب مجلس أي القمرة؛ أهل
األعيان من يرتكب السناتو مجلس الخامس: العامة. يختارهم املجلس هذا وأعضاء عليه،
فربز العامة. والحرية القوانني أصول حراسة وعليهم اململكة، يف شهرة مزيد لهم الذين
وخمسني اثنتني سنة يناير من عرش الرابع يف األصول هذه عىل مؤسًسا الكونستيتوسيون
الوزراء بواسطة الربوبليك رئيس يترصف بأن الحكمية السلطة وتعينت ذكرها، املتقدم
باتفاق تكون بأن التأسيسية والسلطة القمرة، وأهل السناتو ومجلس الدولة ومجلس

النواب. ومجلس السناتو أعني القمرتني؛ أهل مع الرئيس
إالَّ يكون ال القوانني أصول وضع أن من الكتاب هذا مقدمة يف إليه أشري وما
تأمل! املذكورة، األصول مثل يف فهو إلخ، … اململكة أهل من الرشداء غالب بموافقة
استتبَّت السنة تلك من نومرب يف السناتو مجلس من صدر الذي املرسوم بمقتىض ثم
الفرنسيس؛ إمرباطور الجمهورية الدولة رئيس بونابارت لويز وصار السلطانية، املنزلة
السالم الرسمية: أوامره طالعة وهذه الثالث، بنابوليون وتسمى الفرنسيس، سلطان أي
وراثة يجعل أن له غ وسوَّ األمة. وإرادة هللا بنعمة الفرنسيس إمرباطور نابوليون من
يتبنَّى أن له فإن عقب له يكن لم وإذا الذكر، إىل الذكر من الرشعيني ذريته يف امللك
السناتو، من مرسوم يف يقرر التبنِّي وهذا األول، نابوليون إخوة ساللة من الذكور أحد
الوقت ذلك ومن وقبلوه، العامة عىل ُعرض بالكونستيتوسيون املتعلِّق املذكور والتغيري
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العقد وبيده اململكة رئيس هو اإلمرباطور أن وهو ذكره، يأتي ما عىل ترتيبه صدر
والتجارة، واملعاهدة الصلح رشوط ويعقد الحرب يُشهر والربية، البحرية القوة يف والحل
باسمه األحكام وتصدر القوانني، إلمضاء الالزمة الرتاتيب ويعمل املتوظفني سائر ويُسمي
الحق يف ولو الجناة عن يعفو أن وله القوانني، من إحداثه يروم ما القمرة عىل ويعرض
يوقف أن وله ويمضيها، السناتو مجلس عليها يوافق التي القوانني سائر ويقبل الخاص،
هرج لوقوع ذلك الحال اقتىض إن اململكة من قسم أو وطن عن املحارصة حال الحرية
املتجرية الرشوط وإن هذا ممكن. وقت أرسع يف السناتو بذلك يعرف أن برشط ونحوه
بتبديل يتعلق فيما للعامة قانونًا تكون األجانب الدول مع اإلمرباطور يحررها التي
برتخيص أو بأمر تصدر العمومية باملصالح املتعلقة واملرشوعات الخدم وجميع األسعار،
حيث الوزراء، مجلس أعني مجموعهم؛ يطالب وال للدولة بخدمته يطالب وزير وكل منه،
املسمى الدولة ومجلس اإلمرباطور، ذات إىل العمومية السياسة يف املطالبة مرجع كان
وأعضاء مرادها، عن يعطلها أن بدون الترصفات يف الرأي بإعطاء مكلف ديتا كونسيل

شاء. متى تبديلهم وله الطبيعي، رئيسهم هو الذي اإلمرباطور يسميهم املجلس هذا
اإلمرباطور: بهم يُنصِّ رؤساء رئاسة تحت أقسام ستة إىل املجلس هذا خدمة وتنقسم
بني الواقع النزاع لفصل وقسم الخارجية، واألمور واألحكام الجديدة القوانني لتهذيب قسم
وترتيب العامة كالتعاليم الداخلية املصالح يف للنظر وقسم اإلدارة، يخص فيما املتوظفني
والتجارة الزراعة من العمومية املصالح يف لألعمال وقسم ونحوها، الدينية املناسك إجراء
واملصاريف. املجابي لرتتيب وقسم وبحًرا، برٍّا العسكرية للمصالح وقسم ونحوهما،
ذُكر مما املهمة األمور يف للتأمل نائبه أو امللك رئاسة تحت املذكورة األقسام وتجتمع
هو السناتو ومجلس بها، يعتد آراء ولهم املجلس، هذا يف الحضور وللوزراء وغريه،
كل فصل يف التداخل وله سلف، كما العمومية والحرية الكونستيتوسيون عىل املحافظ
مستبد حكم وإبطال القانون مقاصد ورشح العامة وكالء مجلس غيبة يف تحدث نازلة
من العامة وكالء مجلس عليه اتفق ما يُميض ال أن له أن كما للقانون، مخالف أو
بما الكونستيتوسيون يف يترصف وأن الكونستيتوسيون، ألساس مخالًفا رآه إذا القوانني

باألصول. ُمرضٍّ غري وكان امللك من بطلب ذلك كان إذا صالح فيه
وله األمور، سائر من وتشكيهم السكان أحوال عرض يقبل الذي هو املجلس وهذا
جديد قانون إيجاد يف التداخل له أن كما له، ظهر إن امللك عىل ذلك يف تقرير عرض
عليه يعرضه الذي التقرير يف اإلمرباطور يستأذن أنه بمعنى منه؛ ذلك يُطلب أن بدون
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األكثر يف عضًوا وخمسني مائة من يرتكَّب املجلس هذا إن ثم مصلحته. تعم ما إحداث يف
أي الدين وكرباء سنة عرشة ثمان العمر من امللكية العائلة أمراء من بلغ َمن كل منهم
لهم الذين البحر وأمراء العسكرية، املراتب نهاية حازوا الذين واملاريشاالت الكرديناالت
من الدرجة تلك إىل وصولهم بمجرد تكون املجلس يف املذكورين ووالية ماريشال. رتبة
املذكور، املجلس يف أعضاءً يكونوا أن وظيفتهم حقوق من جعل قد ألنه خاصة؛ والية غري
األُول الرؤساء ينتخب كما عمرية، بوظيفة األعيان من اإلمرباطور ينتخبهم األعضاء وبقية

أيًضا. النواب وملجلس املجلس، لهذا والثواني
يُرام التي القوانني سائر صورة يف يتأملون فإنهم األخري املجلس هذا أهل وأما
وأعضاؤه الدولة مصاريف أصول وتعيني األداء، أمور وكذلك عليها، ويقرتعون صدورها
واحًدا، ينتخبون االنتخاب حق لهم ممن نفس ألف وثالثني خمسة فكل العامة، تسميهم
يختارون ألًفا عرش تسعة من بأكثر املذكور املقدار عمالة يف املنتخبني عدد تجاوز إذا ثم
من تحتاجه ما دائرة لكل لالنتخاب دوائر إىل البالد تقسم والدولة وهكذا، آخر نائبًا
التقسيم يف النظر وتجدد أخرى، لدائرة يضاف املطلوب العدد عن يفضل وما النواب،
املستحقني األهايل يف نقصان أو زيادة من يحدث ما عىل لتطَِّلع سنني خمس كل بعد

سنني. ست مدة املختارين أولئك نيابة وتدوم لالنتخاب،
السياسية األسباب من لسبب العامة وكالء مجلس يعطل أن اإلمرباطور قوة ويف
أشهر. ستة تعطيلهم يتجاوز ال وأن االنتخاب، إعادة األهايل من يطلب أن رشط عىل
إحدى األهايل من سنه بلغ َمن وكل العامة، عن نائبًا يكون ال الدولة يف واملتوظف
عليه ُحكم قد يكون أن إالَّ كسب، اعتبار بدون االنتخاب حق له يكون سنة وعرشين
سنه بلغ َمن وكل نفسه. يف الترصف يحسن ال ممن يكون أو الِعرض تشني بجناية
األهايل أسماء تكون أن وينبغي العامة. وكالء ملجلس انتخابه يمكن سنة وعرشين خمًسا
معلوًما اسمه يكون أن يشرتط فال املنتخب وأما بجريدة، مقيدة االنتخاب حق لهم الذين

االقرتاع. قبل
لتحسني تراتيب — العامة وكالء ومجلس السناتو مجلس أي — املجلسني ولهذين
النوازل يف للتأمل رسية اجتماعات تجتمع أقسام عدة إىل األعضاء كتقسيم خدمتهم إدارة
مجلس أعني — القمرتني أهل أن واعلم ذلك. ونحو العام االجتماع عىل عرضها قبل
املعروض عىل الخدمة ابتداء عند سنة كل يف يقرتعون — النواب ومجلس السناتو
لالجتماع. إياهم ندبه بعد عليهم يلقيها التي اإلمرباطور خطبة عن جوابًا يكون الذي
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لهم ليرشحوا القمرتني يف الدولة من نواب يحرض املذكور املعروض يف املفاوضة وعند
يتضمن وقد باالدريس، عندهم املسمى هو املعروض وذلك عنها، ويناضلوهم سياستها
القانونية. الحقوق حدود عن يخرجوا أن غري من مقاصدهم عن تنبئ وإشارات تلميحات
عىل تعرض الدولة ألن والخارجية؛ الداخلية السياسة متعلقات سائر تتناول ومباحثهم
إليها الواردة السياسية املكاتيب إليهما وترسل العموم، عىل سياساتها املجلسني ذينك
تتضمن املجلسني يف الخدمة بها تُفتتح التي الدولة رئيس خطبة أن كما عنها، والصادرة

املعروضة. حججها يف املفصلة والخارجية الداخلية السياسة إىل اإلشارة
لتحرير — منه منتخبة جماعة أي — كومسيونًا يكلف املذكورين املجلسني من وكل
الدولة من مكلف غالبًا ويحرض أوًال املجادلة تقع وقد املذكورة، الخطبة عن الجواب
املقاصد سائر عن يُجيب إليه املشار والكومسيون مقاصدها. من عليهم يشكل ما إليضاح
توزع ثم واالرتضاء، اإلقناع بعدم أو والثناء بالقبول إما الدولة، رئيس إليها أشار التي
علنًا، ذلك بعد فيه املفاوضة وتقع املجلس أعضاء سائر عىل الكومسيون جواب نسخ
األوىل املدة يف التبديل كان وقد والتغيري. التبديل من يراه ما عضو كل يلتمس وهناك
هو ما عىل فيقبلونه الجواب صورة إليهم يلقى وإنما العامة، وكالء مجلس عىل محجًرا
وزير غري وهو الدولة ووزير فيه. الترصف لهم أبيح ثم قبوله، من يمتنعون أو عليه
من ذكر ما غري يتعاطى وال القمرتني، مع امللك خدمة بمتعلقات املكلف هو الداخلية
أمور يف منه وأعضاء ونائبه الدولة مجلس رئيس املذكورة املناضلة يف ويعينه اإلدارات،

خصوصية.
تكن لم قررناها التي القوانني بمقتىض السياسية األمور يف املباحثة أن واعلم
خطبة عن جوابهم وقت وقتني؛ يف إالَّ السناتو ومجلس العامة وكالء ملجلس متيرسة
املجلسني من كل ألعضاء ُرخص ثم الدولة، مصاريف يف تأملهم ووقت اإلمرباطور،
يف وألف وثمانمائة وستني سبع سنة يناير عرش ثامن يف صدر الذي املنشور بمقتىض
أعضاء خمسة رأي يجتمع أن برشط املجلس، انعقاد مدة لهم يظهر عما الوزراء سؤال
البحث جهة فيه مبني مكتوب يف يعرضوه وأن فيه، البحث أريد الذي األمر عىل فأكثر
منه ويعطي إليها، املنقسم املجلس أقسام جميع عىل يعرضه وهو املجلس، رئيس عىل
التسعة األقسام من أقسام أربعة قبوله عىل اتفق فإذا عنها، املناضل الدولة لوزير نسخة
مجلس إليها املنقسم الخمسة األقسام من قسمان أو العامة وكالء مجلس إليها املنقسم
فيها املجادلة لتقع العام اجتماعه وقت املجلس عىل تعرض عمومية نازلة صار السناتو
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غالب رأي كان فإن يُنَظر، الخصمني بني النزاع تمام وبعد واملدافع. القادح بني علنًا
وتعمل يلزم ما لتعترب الدولة عىل ذلك عرض وجب القادح مع القرعة بمقتىض املجلس
الوجهني من كل ويف غريها، يف وأفاضوا حينئٍذ النازلة انتهت العكس كان وإن بمقتضاه،
الدولة وزير امللك حقوق عن املدافع كان املنشور هذا صدور وقبل جمة. فوائد تحصل
الوزراء من لكل ممكنًا صار املنشور هذا وبمقتىض منه، وأعضاء الدولة مجلس ورئيس
من بذلك مستقالٍّ كان َمن بإعانة غريه سرية أو سريته يف القدح عن الدفاع يتوىل أن

امللك. من ذلك يف يصدر أمر بمقتىض معه ومن الدولة وزير
بوالية جميعهم ثواٍن ورؤساء أول ورئيس أعضاء من مركَّب مجلس وللمملكة
تقتضيه بما ومطابقته والخرج الدخل حساب لتحرير عمرية بوظيفة اإلمرباطور من
بمقتىض إنه ثم املأمورين. ذمة تربأ وبه ماٍض، كله ذلك يف املجلس هذا وحكم القوانني.
عىل الثائرين البغاة نوازل لفصل عاٍل مجلس تكوَّن ذكره املتقدم الكونستيتوسيون
يتعقب وال السكان. لراحة املحريين ولجنايات تعدد، أو الثائر انفرد الدولة، أو الحكام
كل قسمني إىل املجلس هذا وينقسم الكاساسيون. مجلس ولو املجلس هذا حكم أحد
للتأمل قسم املذكور؛ الكاساسيون مجلس من مأخوذين أعضاء سبعة من مركَّب منهما
للحكم وقسم ردها، أو قبولها يقتيض مما ذلك وغري الشهود وسؤال وحججها الدعوى يف
مجالس أعضاء من مأخوذة عضًوا وثمانون تسعة عدده الذي الجوري بمحرض النازلة يف
ينتخبون عضًوا وثالثون ستة إال الحكم وقت املجلس يف منهم يحرض ال أنه إالَّ اإلياالت،
الوزراء، من أحد الجوري هذا يف يكون وال املذكورين، والثمانني التسعة من بالقرعة
أعضاء من كان ولو الدولة، ومجلس العامة وكالء ومجلس السناتو مجلس وأعضاء
املجلس هذا عىل املعروضة النوازل ألن واضح؛ ذلك يف والسبب املذكورة، اإلياالت مجالس
الحاكم املجلس يف وجودهم يسوغ فال الخصماء هم فيحينئٍذ السياسية النوازل من هي

النازلة. يف
وسبعمائة وثمانني تسع سنة تقررت التي األصول يف يضمن والكونستيتوسيون
وقبول الحكم أمام التسوية ملخصها: وهذا بفرنسا، العامة حقوق أساس وهي وألف،
والحرية األهلية عىل زائد يشء اشرتاط بدون كانت خطة ألي الناس من واحد كل
يف والحرية الظلم، مدافعة يف والحق واملال، والعرض النفس عىل األمن وتمام الشخصية،
سائر مشاركة وجواز سلطة، كل أساس العامة إرادة وكون العامة، واالجتماعات املطابع
أصول وتحرير األداء وتعيني يسمونهم، الذين نوابهم بواسطة الدولة أعمال يف السكان
سلطة عن منفصلة الترشيع سلطة وكون ترصفاته، يف متوظف كل ومطالبة املصاريف
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الحكم مجالس أعضاء وأن له، املنفذ هو القانون مخرتع يكون ال أن بمعنى التنفيذ،
السياسية املفاوضة وإشهار الجنايات نوازل فصل عند الجوري وحضور يعزلون، ال
يف التحجري وعدم بالذنب، للتقرير التعذيب وعدم الرسمية، الجريدة يف الجنايات ونوازل

للفقراء. املكاتب وتأسيس الصناعات

الوزارات يف (5)

عن أمانته إىل ُوِكَل فيما يترصف منهم كل وزراء عرشة نظر تحت اململكة إدارة أن اعلم
تحت املصالح يف للنظر ويجتمعون ترصفاتهم، عن له مسئولون ألنهم اإلمرباطور؛ أمر

األقل: يف مرتني أسبوع كل ينوبه من رئاسة أو رئاسته
عليه يعرض بحيث واملجالس، امللك بن واسطة يكون الذي وهو الدولة وزير فأولهم:
الدولة ترصفات عن يناضل الذي وهو منه، يصدر ما إليهم ويُبلغ منهم يَِرد ما
من امللك يعيِّنه ومن الدولة مجلس رئيس مع العامة ونواب السناتو مجليس لدى
املذكورة املجالس ورؤساء الوزراء والية أوامر عىل امللك مع يميض الذي وهو األعضاء،
وإغالقها، املجالس فتح يف الصادرة واألوامر الدولة، ومجلس السناتو مجلس وأعضاء
املمالك يف العادة أن والحاصل الوزارات. من وزارة بخدمة يتعلق ال مما ذلك وغري
األوامر جميع يف امللك مع الوزير إمضاء وجوب هو القوانني عىل املؤسسة األوروباوية
الدول مع الرشوط كعقد الداخلية، أو الخارجية بالسياسة تعلقت سواء الرسمية،
ذلك، وغري واألحكام والرتاتيب القوانني وإمضاء وتأخريهم املتوظفني وتولية األجانب
تكون فيما خصوًصا للقانون، ملوافقتها املقتيض بها علمه عىل الوزير إمضاء ليدل
بمجلس يقع فيما تقرير تحريُر الوزير هذا أعمال ومن الوزراء. عىل فيه املسئولية
امللك. ملوافقة وزارته متوظفي من للوالية تقديمه وجب من وتقديم وحفظه، الوزراء
من الالزم املقدار من مركَّب قسم كل أقسام، ثالثة إىل الوزارة هذه خدمة وتنقسم

مستشار. رئاسة تحت وغريهم الكتَّاب
عىل به يختم الذي الدولة طابع بحفظ مكلَّف وهو والديانة، األحكام وزير الثاني:
من امللك ملوافقة يقدم الذي وهو الرسمية، األوامر من وغريها والرشوط القوانني
باألحكام، املكلفني من وغريهم الحسبة وأهل الحكم مجالس أعضاء من تقديمه وجب
فيما الحسبة وأهل الحكم مجالس مع املراسلة إدمان وعليه الخدمات، عىل ويوزعهم
سرية يف النظر وله الحدود، عند بالوقوف وأمرهم األحكام يف اإلدارة بتحسني يتعلق
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للعامة الجديدة القوانني إعالن واجباته ومن باألحكام، مساس له ممن وغريهم الشهود
امللك من العفو أو التخفيف مطالب عليه تُعرض الذي وهو الدولة، مطابع عىل والنظر
ومطلب الفرنساوية، العصبة يف الدخول أراد من ومطلب بعقوبة، عليه ُحكم ن عمَّ
يخدم َمن كل أن أوروبا يف القاعدة ألن أجنبية؛ دولة خدمة يف للفرنساويني الرتخيص
وأما له. دولته وحماية جنسيته ضيع فقد رخصة بدون األجانب الدول عند منهم
الدين بأمور يتعلق فيما البابا دولة مع فباملراسلة الديانة يف املذكور الوزير خدمة
يف امللك مع يميض الذي وهو وغريها، الكنائس وحفظ بفرنسا، الديانة كرباء ومع
تحت أقسام ستة إىل املذكورة الوزارة وتنقسم الشأن. هذا يف منه الصادرة األوامر

مستشارين. ستة رئاسة
الدول مع والتجارة املعاهدة رشوط تهذيب أعماله ومن الخارجية، األمور وزير الثالث:
من امللك ملوافقة الوالية استحق من وتقديم وفوائدها، األمة عز يوافق بما األجانب
الدول يف النواب من وغريهم والقناصل والثالثة والثانية األوىل الرتبة من السفراء
الذي وهو خارجها، أو اململكة داخل كانوا سواء الوزارة من واملتوظفني األجانب
ذلك وغري املتوظفني وأوامر والتجارة واملعاهدة الصلح رشوط عىل امللك مع يصحح
مأموريتهم حدود عند بالوقوف الدولة لنواب اآلمر وهو الرسمية، الصحائف من
بها املرسوم وللخريطات غريها، مع الدولة لرشوط والحافظ الدولة سياسة بمقتىض

مستشارين. خمسة نظر تحت خمسة الوزارة هذه وأقسام اململكة. حدود
بالضبطية املتعلقة القوانني إجراء مأموريته ومن الداخلية، أي العمالة؛ وزير الرابع:
إدارة وعىل الداخلية سياستها عموم عىل الناظر وهو اململكة، لراحة الحافظة العامة
يسكنها التي والبلدان واألوطان اإلياالت عمال امللك ملوافقة يقدم الذي وهو اإلياالت،
العامة وكالء انتخاب يف النظر وله وزارته، متوظفي وسائر نفس آالف ثالثة من أكثر
والديار واملارستانات والسجون التلغراف إدارة ويف القوانني، مقتىض عىل وإجراؤه
كل يف اململكة سكان عدد وإحصاء البلدية الحراسة وترتيب الفقراء ملصالح املعدة
الذي وهو الرسمية. الجرناالت مطابع خصوًصا العمومية املطابع وإدارة أعوام، خمسة
بوزارته. تعلُّق له مما وغريها، الواليات من الرسمية األوامر جميع يف امللك مع يميض

مستشاًرا. عرش أحد نظارة تحت قسًما عرش أحد إىل املذكورة الوزارة وتنقسم
الدولة دخل وحرص باملال املتعلقة القوانني بعرض املكلف وهو املال، وزير الخامس:
يشء اشرتاء أو الفائدة إعطاء بمثل الدَّين من عليها ما وإدارة سنة، كل يف وخرجها
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صدرت ومن السياسة وأهل العسكر من املتقاعدين مرتبات وتوزيع املؤجل، الدين من
بوظيفة سنة ثالثني الدولة خدم َمن أن األوروباوية العوائد من إذ مهمة؛ خدمة منه
َمن وكذا املراتب، من بلغه ما بحسب حياته مدة مرتب له يرتب عسكرية أو سياسية
إذا عنه يورث وقد بحسبها، عمري مرتب له يعني للوطن نافعة خدمة منه صدرت
املال وزير أعمال ومن العامة. وكالء مجلس عليه ووافق الوجهني يف امللك ذلك طلب
تقع التي االتفاقات وعىل الصيارفة، ديار أي الدولة؛ بإذن املرتبة البانكات عىل النظر
ملوافقة يقدم الذي وهو املال، بوزارة تعلق له مما وغريه الربيد شأن يف الدول بني
األوامر جميع عىل امللك مع ويميض ونحوهم، والجباة والقبَّاض وزارته متوظفي امللك
تحت منها كل قسًما عرش سبعة إىل خدمتها وتنقسم املذكورة، بالوزارة املتعلقة

مستشار. رئاسة
الحربية املهمات وإدارة الربية العساكر عدد حرص أعماله ومن الحرب، وزير السادس:
العسكرية واملارستانات واملكاتب والحصون وفربيكاتها واألسلحة واللباس املؤنة من
الصلح وقت يف الجيش حركات عىل اآلمر وهو وسجونهم، العسكر أحكام ومجالس
نفسه إعفاء أراد من يدفعه الذي املبلغ وتعيني منهم الطاعة بإدامة واملكلف والحرب،
ضباط من تقديمه وجب َمن والية امللك ملوافقة ويقدم العسكرية، الخدمة من والخروج
ممن الجيش مهمات بخدمة واملكلفني وزارته ومتوظفي مراتبهم اختالف عىل العسكر
وتنقسم الوزارة. بهذه املتعلقة األوامر جميع يف امللك مع ويميض بالوزارة، تعلُّق له

مستشار. رئاسة تحت منها كل أقسام تسعة إىل خدمتها
هنا نبني أن ناسب وقتنا يف الجيوش أشهر من الفرنساوي الجيش كان وملا
تجب فرنسا قانون بمقتىض العسكرية الخدمة أن وذلك شهرته، اقتضت التي األسباب
بلغ َمن عىل يجب بحيث األهايل، بني ذلك يف فرق غري من الفرنساوية األمة أبناء عىل
جنسه أبناء مع القرعة ليدخل العسكر أخذ وقت يحرض أن القانون يف املحدود السن
مدة لها العسكرية والخدمة القانون. يف معترب عذر له كان إذا إالَّ بلده، سكان من
إال العسكر يف ضابًطا يصري أن ألحد يمكن ال أنه تراتيبهم ومن إليها. تنتهي معلومة
العسكري، املكتب يف العسكرية األمور تعلم أولهما: أمرين؛ بأحد وذلك باالستحقاق،
دونه، فما مالزًما صغريًا فسياًال املكتب من خرج املعرفة أهُل املتعلم بنجابة شهد فإذا
فيرتقى األقل يف أشهر ستة الجندية يف يخدم أن والثاني: أهليته. بحسب يرتقى ثم
إالَّ شاِوش رتبة إىل يرتقى ال األنبايش أن وهي عندهم، املقررة بالرشوط فوق ما إىل
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عامني، خدم إذا إالَّ مالزم رتبة إىل ى يرتقَّ ال والشاِوش أيًضا، أشهر ستة خدمته بعد
ال املذكور وكذا ذكر، ما مثل خدم إذا إالَّ أول مالزم إىل الرتبة هذه من ى يرتقَّ وال
رتبة إىل يرتقى ال اليوزبايش وكذا قبله، الذي مثل خدم إذا إالَّ يوزبايش رتبة إىل يرتقى
بعد إالَّ مقام قائم رتبة إىل يرتقى ال والبينبايش أعوام، أربعة خدمته بعد إالَّ بينبايش
ال أالي واألمري عامني، بعد إالَّ أالي أمري رتبة إىل يرتقى ال مقام والقائم أعوام، ثالثة
أمراء أمري رتبة إىل يرتقى ال اللواء وأمري أعوام، ثالثة بعد إالَّ لواءٍ أمري رتبة إىل يرتقى
— العسكر يف مشريًا أي — ماريشاًال يصري ال األمراء وأمري أيًضا، أعوام ثالثة بعد إالَّ
رتبة من االنتقال يف املذكورة واملدة الحرب. وقت يف الجيش من قطعة عىل ر تأمَّ إذا إالَّ
وقت يف أما املستعمرات، جيش وغري الحرب وقت غري يف الالزمة املدة هي رتبة إىل
عن الخارجة باملستعمرات املقيم الجيش وكذا املذكورة، املدة نصف فيكفي الحرب
الرتبة تُعطى وقد عامان، له يحسب عاًما فيها خدم َمن فإن وغريها، كالجزائر اململكة
نذكر ولم إليها، املشار املدة اعتبار بدون الحرب ميدان يف نجابته ظهرت مَلن العليا
األول ألن أمني؛ وأالي أغايس قول وصاغ شاوش وباش أمني بلوك املتقدمة املراتب يف
كالبينبايش، والرابع كاليوزبايش والثالث الشاوش مثل والثاني األنبايش بمثابة عندهم
أالي أمري يتوىل ال البينبايش مثل بالتدريج إالَّ فوقها ما إىل رتبة من االنتقال يتيرس وال

الخدم. أهم منه وصدرت الحرب، ميدان يف كان ولو مقام، قائم يكون أن بعد إالَّ
املراتب ثلثا يكون البينبايش رتبة فقبل العسكرية للمراتب االستحقاق معيار وأما
وأما العسكرية، الفنون معرفة يف أقرانه عىل بالتقدم أي باالنتخاب؛ والثُّلُث بالسبقية
التنصيف يعترب الحرب مدة ويف بالسبقية، والنصف باملعرفة فالنصف البينبايش رتبة
غري. ال املعرفة فيه املعترب فوق فما مقام قائم من والرتقي كلها، املذكورة املراتب يف
لتفقد الجيوش؛ مراكز إىل أمراء عدة عام كل يف ترسل الحرب وزارة أن تراتيبهم ومن
من ذلك غري إىل السالح وأحوال والكسوة واملؤنة الضباط وسرية التعليم يف أحوالها
تتضمن الحرب لوزير تقارير يحررون األمراء وهؤالء عنها، البحث يجب التي األمور
الرتقي. يستحقون الذين الضباط أسماء ويقيدون األحوال، تلك من يشاهدونه ما بيان
التقارير ليتأملوا رجوعهم عند املذكورين األمراء من الحرب بوزارة مجلس وينعقد
وثواٍن أَُول األمراء جرائد من كل يف يوجد حيث الضباط، ترقية يف خصوًصا املذكورة،
لبيان واحدة جريدة يف كلها الجرائد يف ما جمع من بدَّ فال االستحقاق، باعتبار وثوالث
من كائنًا ألحٍد يمكن وال الحرب، لوزير الجريدة هاته وتقدم املجموع، من املراتب تلك
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إالَّ بها املذكورين قبل يرتقى أن الجريدة يف يذكر ولم املذكورين رتبة يف هو ممن كان
قانونًا. معتربة مهمة خدمة منه صدرت إذا

املدة تمام قبل عجز أو معلومة مدة العسكر يف خدم َمن أن تراتيبهم ومن
يعطى وقد قوانينهم، يف مبينة كيفية عىل التقاعد مرتب يعطى فإنه الخدمة، بسبب
خدمتها، يف مات َمن أيتام برتبية تام اعتبار وللدولة ذلك. ثُلُث موته بعد لزوجته
نظر تحت البنات لرتبية معدٌّ مكان ولهم إناثًا، أو ذكوًرا العسكرية، الخدمة خصوًصا
العسكرية، الخدمة يف يعطب َمن لسكنى معدة البناء ضخمة دار ولهم اإلمرباطورة،
الخدمة من الالزم القدر وبها واملشارب، واملآكل املساكن تدبري يف عجيبة إدارة وبها
وال ويسقينه يطعمنه نسوة به يوكل مثًال اليدين مقطوع إن حتى وإناثًا، ذكوًرا
العاجزين، أولئك لنزهة الشجر من شتى أنواع عىل يحتوي عظيم بستان وبها يفارقنه،
يف بالدوران الهواء ليستنشق امليش عىل يقدر ال من لركوب صغار كراريس وبها
مقدار القارئ يعلم األسباب فبهذه الكراريس. تلك يجرون َخدمة ولهم البستان، ذلك

املمالك. لغالب قدوة صار الذي الفرنساوي الجيش شهرة
العساكر عدد وحرص والرتسخانات املرايس إدارة أعماله ومن البحر، وزير السابع:
الفرنسيس، لراية الحاملة املتجرية السفن وبحرية للبحر، املعدة الربية وكذا البحرية،
كاملؤنة البحرية املهمات وإدارة الجزائر، غري لفرنسا التابعة العماالت إدارة يف والنظر
تعلق له مما ذلك وغري السفن إلنشاء والحديد والكرستة وفربيكاتها واألسلحة واللباس
بالكراكة. عليهم املحكوم وسجون واملارستانات السواقط دار وإدارة البحرية، بالقوة
جميع والية امللك ملوافقة ويقدم والصلح، الحرب وقت يف الدوننمة تسري إذنه وعن
الوزارة، بخدمة تعلق له ما وسائر والرتسخانات وزارته ومتوظفي البحرية الضباط
تراتيب من البحر ولعساكر بخدمتها، املتعلقة األوامر سائر عىل امللك مع ويميض
عرش اثني إىل الوزارة هذه خدمة وتنقسم الرب. لعساكر ذُكر ما مثل والتفقد الرتقي

مستشار. نظر تحت منها قسم كل قسًما
الحربية املكاتب غري العمومية املكاتب جميع إدارة أعماله ومن املعارف، وزير الثامن:
ومتوظفي املكاتب بإدارة املكلفني والية امللك ملوافقة ويقدم الدروس، كيفية وترتيب
إىل خدمتها وتنقسم بالوزارة، املتعلقة األوامر جميع عىل امللك مع ويميض وزارته،

مستشارين. ثمانية تحت أقسام ثمانية
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نمو عىل باإلعانة املكلف وهو العمومية، األشغال وسائر واملتجر الفالحة وزير التاسع:
النظر وله العوائق، عنها ترفع حسنة برتاتيب الصناعات وسائر والتجارة الفالحة
بالصنائع العارفني من املركبة املجالس وإدارة الفالحة لعلوم ة املعدَّ املكاتب إدارة يف
العامة وإعالم الكمارك قوانني وترتيب ذكر، ما لتنمية فعله يلزم فيما الرأي إلعطاء
من فيها يقع بما التجريب ملكة لهم لتحصل سنة؛ كل يف واملتجر الفالحة بأحوال
ونظافة القناطر وبناء الطرقات وعمل البيطرة مكاتب عىل النظر وله والزيادة، النقص
األودية، فيض ومنع السباخ نزح وإدارة فيها، السفن سري لتيسري والرتع األودية
حالة عىل لتكون للجمعيات؛ أو للدولة كانت سواء الحديد طرق سائر عىل والنظر
بالخدم املأمورين وسائر بالوزارة املتوظفني جميع امللك ملوافقة ويقدم مستحسنة،
خدمتها وتنقسم بوزارته، يتعلق فيما الصادرة األوامر يف امللك مع ويميض بها، املتعلقة

مستشاًرا. عرش خمسة بني
وغري سنة كل يف للملك املعني املبلغ رصف إدارة أعماله ومن امللك، دار وزير العارش:
وما املالهي مجالس وهي التياطرات وإدارة وداره، امللك بخاصة تعلق له مما ذلك
القرون تضمنته ما فيها يشاهد اإلنسان ألن األخالق؛ تهذيب مجالس ى تسمَّ أن أوالها
املختلفة لباسهم وأشكال األمم ولغات الوقائع بمحاكاة اعتنائهم ملزيد عيانًا املاضية
هزل؛ صورة يف ِجد املجالس تلك يف لعبهم فغالب واألمصار، األعصار باختالف
لتوليد املعدة األماكن إدارة املذكور الوزير أنظار ومن واألعيان. امللوك يحرضها ولذلك
يُجلب الحيوانات لتوليد معد محل بها فرنسا إياالت من إيالة كل فإن الحيوانات،
وبيعها لتوليدها األرض جهات جميع من الحيوانات سائر وأحسن الخيل جياد إليه
لتنمية الحيوانات تكثري املراد وإنما والربح، التجارة بذلك الدولة مراد وليس للعامة،
اإلمرباطور ينتخبهم ورئيس أعضاء من مركب مجلس وزارة كل ويف اململكة. عمارة

املهمة. األمور يف للوزير الرأي وإعطاء للتأمل األعيان من

اململكة إياالت والة يف (6)

اإلياالت وتلك ديربتمان، تسمى إيالة وثمانني تسع إىل تنقسم فرنسا مملكة أن اعلم
إىل تنقسم األوطان وتلك كبريًا، وطنًا أي أرونديسمان؛ وسبعني ثالثمائة إىل تنقسم
إىل تنقسم الصغار واألوطان صغريًا، وطنًا أي كانتونًا؛ وثالثني وثمانية وتسعمائة ألفني
البلدة يف يوجد وقد والقرى، البلدان مثل كومونات وعرشة وخمسمائة ألًفا وثالثني سبعة
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إذا املشايخ. أحد فيه يترصف عما عبارة أنه الكومون ومحصل كومونات، عدة الواحدة
مكلًفا الدولة طرف من عموميٍّا واليًا اإلياالت من مركز كل يف إن فنقول: هذا د تمهَّ
املجابي استخالص عىل كاإلعانة مصالحها، يف والنظر الدولة وأوامر القوانني بإجراء
وحفظ العامة وكالء مجلس أعضاء النتخاب العامة االجتماعات يف والنظر العسكر وأخذ
وسائر والتجارة الفالحة نمو عىل النظر وله األعمال، كليات من ذلك وغري السكان راحة
واملارستانات القناطر وبناء الطرقات عمل وإدارة عنها العوائق ورفع والعلوم الصناعات
أمر تحت املذكورين الوالة خدمة عموم إذ العمالة؛ وزير إذن عن جميعها وحفظ
مع ثم بوزاراتهم. يتعلق فيما معهم مراسالت الوزراء لبقية كان وإن املذكور، الوزير
املجالس وهذه امللك، بهم ينصِّ أعضاء من مركَّب رئاسته تحت مجلس الوالة من كل
التي النوازل فصل يف التأمل املجالس هذه أعمال ومن اإلياالت، والة مجالس تسمى
األوطان شكايات غري عليهم، املرتَّب األداء ثقل من الناس بعض كشكاية باإلدارة تتعلق
بتنفيذ املأمورين بني يقع الذي وكالنزاع املجالس، هذه لغري ذلك مرجع ألن والبلدان؛
مقتىض عىل االتفاقات أرباب من معلوم بقدر منها شيئًا أخذ َمن وبني العامة املصالح
أهل من أشخاص يطلبها التي والفائدة الخسارة يف وكالتأمل بينهم، الواقعة الرشوط
من ذلك غري إىل الرضر، من بأعمالهم يحصل ملا املذكورة االتفاقات أرباب من اإليالة
مرجعها فإن الناس، أفراد بني تقع التي الشخصية النوازل ال باإلدارة املتعلقة النوازل

الحكم. مجالس إىل
ومأموريتهم امللك، به ينصِّ الوايل عن نائب منها مركز كل ففي الكبار األوطان وأما
مركز كل ويف املذكورين. الوالة إذن عن وترصفهم اإلياالت، يف الوالة كمأمورية األوطان يف
وينتخب أعوام، تسعة ملدة األهايل تنتخبهم األوطان، بعدد أعضائه عدد مجلس إيالة
ويتبدل اإلياالت، مجالس املجالس هذه وتسمى األعضاء، من ونائبه املجلس رئيس امللك
بني العامة وكالء مجلس من املرتب األداءِ توزيع أعمالهم ومن أعوام، ثالثة كل يف ثُلثهم
لخدمة سكانها من واحد كل من املطلوبة املدة وتعيني املكاسب باعتبار اإليالة أوطان
إعفاء أراد ممن البلدي للمجلس دفعه الالزم واملقدار العسكرية، عدا العامة مصالحها
وبناء الطرقات كتمهيد اإليالة مصالح من إحداثه يلزم وما الخدمة، تلك من نفسه
أن فرنسا يف العادة ألن ذلك؛ يف رصفها الالزم واملبالغ ونحوها، واملارستانات القناطر
القناطر من يتبعها وما حدودها إىل اململكة تخت من املارة السلطانية الطرقات أحداث
للطرق منها أو لبعضها اإلياالت بلدان بعض من املوصلة والطرق الدولة، عىل وحفظها
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املصالح من ونحوها لذلك الالزمة الخدمة ومدة واملبالغ اإلياالت، أهل عىل السلطانية
مضار من إزالته تجب فيما الرأي إعطاء مأموريتهم من وكذلك املجالس. هذه تُعيِّنها
مصالحها، إلجراء املعينة املبالغ برصف املكلفني من وغريه الوايل حساب وتحقيق اإليالة،
األمالك من يؤخذ ما تقويم يف النظر يف إليهم يُرجع الذين األمناء يعينون الذين وهم
ويجب املصالح، من يرونه ما العمالة وزير عىل يعرضوا أن ولهم العامة، للمصلحة
للخدمة، اجتماعه عند حضوره وللوالة امللك، يعينه وقت يف سنة كل املجلس هذا اجتماع
ثم اإليالة. بمصالح املتعلق الحساب تحقيق يف املجلس تأمل كان إذا إالَّ آراؤهم وتُسمع
تحت أعوام لستة أعضاءه األهايل تنتخب أيًضا مجلس الكبار األوطان مراكز من كل يف
أعوام، ثالثة كل يف نصفه ويتبدل أعضائه، من امللك ينتخبهما ونائبه، رئيس رئاسة
األداء توزيع أعماله ومن الدولة، تعينهما وقتني يف السنة يف مرتني املجلس هذا ويجتمع
شكايات يف والتأمل املكاسب، باعتبار بلدانه بني الوطن عىل اإليالة مجلس من املعني
مجلس مثل الوطن مصالح يف الرأي إعطاء وله عليهم، املرتب األداء ثقل من البلدان
غري اجتماعها عند املجالس هاته حضور األوطان يف الوالة ولنواب مصالحها، يف اإليالة
ينصبه شيخ منها كل ففي والقرى البلدان وأما الرأي. ترجيح وقت لهم كالم ال أنهم
فوالية ذلك من أقل سكانها كان إذا وأما فأكثر، آالف ثالثة سكانها عدد بلغ إذا امللك
من البلد مصالح يف النظر املذكورين املشايخ مأمورية ومن اإليالة، وايل من مشايخها
يزداد، وَمن يموت َمن عدد وحرص السكان راحة وحفظ لذلك، املعينة األمالك إدارة
أحكام ولهم القانون، مقتىض عىل االنتخاب ليكون العامة وكالء وانتخاب التزويج وأمر
كانت سواء البلدان يف وإجرائها القوانني إعالن يف الدولة نواب وهم الضبطية، تخص
واليته القوانني تعني لم ممن بالبلد املتوظفني سائر تولية حقوقهم ومن خاصة، أو عامة

ونحوهم. والحراس والبنائني الكتب خزائن بحفظ واملكلَّفني اإلدارة ككتَّاب
نائبه أو البلد شيخ رئاسة تحت بلديٍّا مجلًسا فرنسا بلدان من بلد كل يف إن ثم
إدارة ترتيب املجلس هذا أعمال ومن أعوام، لخمسة األهايل تنتخبهم أعضاء من مركبًا
البلد أهل بني املراعي وتنقسم املشايخ، إدارتها تبارش التي البلد ملصالح املعدة األمالك
يؤخذ الذي واملكان السنة، يف البلد سكان من لكل دفعه الواجب الحطب مقدار وتعيني
كل عىل يجب ما ملعرفة البلدان بحدود يتعلق فيما الرأي وإعطاء البلد، غابة من منه
إدارة وترتيب البلد مصالح من إحداثه يجب ما تعيني وله الطرقات. تمهيد من منها
وبالجملة اإليالة، وايل من عليهم يعرض فيما الرأي وإعطاء الصدقات، لديار يعني ما
يعطل أن القانون يف معروفة حالة يف اإليالة لوايل ثم البلد. مصالح جميع يف النظر فلهم
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لتمام تعطيله وللملك عام، ملدة تعطيله العمالة ولوزير شهرين، ملدة املجلس هذا خدمة
املذكور، املجلس خدمة إلدارة جمعية تُعنيَّ الثالثة األحوال من كل ويف أعوام، خمسة
ويف اإليالة، وايل من التعيني يكون نفس آالف ثالثة من بأقل املسكونة البلدان ففي
إعادة يجب التعطيل مدة تمام وعند امللك، من يكون ذلك من أكثر سكانها التي البلدان
ونحو لهم ليس فيما كتداخلهم سياسية أمور عن التعطيل ويتسبب األهايل. من االنتخاب
عمومي قابض اإلياالت مراكز من مركز كل ويف هذا النهي. بعد عنه يرجعوا ولم ذلك،
أيًضا قابض األوطان مراكز من كل ويف املال، وزير أمر تحت الدولة مجابي يقبض
للوايل وليس القابض، إذن تحت جاٍب قرية أو بلد كل ويف العمومي، القابض إذن تحت
منع يف الرتتيب هذا أحسن وما املذكورين، إعانة إالَّ املجابي خالص يف مدخل نائبه أو
عىل االحتساب لهم يتيرس بذلك ألنه املجابي؛ قبض يف التعاطي من واألوطان اإلياالت والة
واليتهم. من املقاصد أهم هو إذ والرعية؛ الدولة حقوق حفظ يف والجباة القبَّاض سرية

الجيش تقسيم عىل الكالم يف (7)

ماريشال، رئاسة تحت منها كل أقسام سبعة إىل ينقسم الفرنساوي الجيش أن اعلم
مركًزا وعرشين أحد إىل تنقسم بفرنسا التي فالستة بالجزائر. والسابع بفرنسا منها ستة
منها كل وثمانني تسعة إىل املراكز هذه تنقسم ثم أمراء، أمري رئاسة تحت منها كل
تحت منها كل مراكز ثالثة إىل مقسوم بالجزائر الذي والقسم لواء، أمري رئاسة تحت
لواء. أمري رئاسة تحت منها كل عرش خمسة إىل املراكز هذه تنقسم ثم أمراء، أمري رئاسة
وهي املحيط، البحر عىل شطوطها يف منها أربع حربية؛ مراٍس خمس املذكورة وللملكة

طولون. تسمى الرومي البحر عىل والخامسة وروشفور، ولوريان وبرست رشبورغ

بفرنسا الحكم مجالس عىل الكالم يف (8)

أقسام: تسعة إىل قسموها السكان بني وقوعها يمكن التي النوازل سائر أن اعلم
أو بسوء امللك ذات يقصد أو الدولة عىل يتحزب كمن وهي السياسية، الجنايات أولها:
الذي املجلس ترتيب عىل الكالم تقدم وقد رضره، يعم مما ذلك ونحو اململكة، يخون

الجوري. بمحرض النوازل هاته يفصل
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بمأموريتهم؛ تعلق له مما الدولة خدمة يف املتوظفني من الصادرة النوازل ثانيها:
تلك وفصل الشخصية، نوازلهم دون وبسببها الخطة بقوة تُرتكب التي النوازل أي
اإلياالت، كوالة اإلدارة، رؤساء من وغريهم كالوزراء املأمورين كرباء من يكون النوازل
أو الرؤساء من كان سواء الصادر الحكم وهذا الدولة، مجلس إىل النازلة تنتهي أن إىل
الحق برتجيع مأموره فعل يف أمر نظر باب من سيايس حكم هو الدولة مجلس من
عمدية مخالفة النازلة يف ثبت إذا إالَّ املأمورين، سرية من الناشئ الرضر رفع أو لربه

الجنايات. ملجلس تنقل فإنها بدنية عقوبة توجب
وهذه باملأمورية، له تعلق ال مما املتوظفني من تصدر التي الشخصية النوازل ثالثها:
عليه املدعى جلب املذكورة للمجالس ليس أنه إالَّ الحكم، بمجالس لها الفصل يكون

الدولة. مجلس من ذلك يف الرخصة أخذ بعد إالَّ
الحربية. املجالس تفصلها التي العسكرية النوازل رابعها:

بالكراكة والسجن كالقتل شديدة عقوبته مما األهايل بني تقع التي الجنايات خامسها:
بمجلس النوازل هذه وفصل ذلك. ونحو بعيد مكان إىل والنفي الطويل والسجن

بيانه. اآلتي الجوري بمحرض الجنايات
أعوام خمسة مدة السجن عقوبته مما األهايل بني الواقعة الخفيفة الجنايات سادسها:

الضبطية. بمجالس تفصل النوازل وهذه فأقل،
الصلح. حكام ويفصلها فأقل، فرنك مائتي يف كانت إذا املالية النوازل سابعها:

واإلرث والعقار الرَّبع ونوازل فرنك، مائتي عىل تزيد التي املالية النوازل ثامنها:
باملجالس تفصل كلها وهذه املتجرية، غري املالية النوازل سائر من وغريها والزوجية

العرفية.
يف وسيأتي املتجر. بمجالس فصلها يكون وهذه وبحًرا، برٍّا املتجرية النوازل تاسعها:

املذكورة. املجالس ترتيب تفصيل هذا بعد الفصل
للملك عمرية، العرفية واملجالس الجنايات مجالس ورؤساء أعضاء وظيفة أن واعلم

املجالس. من يصدر بحكم إالَّ عزلهم له وليس توليتهم
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الحكم مجالس ترتيب عىل الكالم يف (9)

نائبان وله الصلح، حاكم ى يسمَّ حاكًما لشيخ والية محل أي كومون كل يف أن اعلم
عمرية، وظيفتهم وليست امللك، من بوالية والجميع بالتناوب، مغيبه يف بمأموريته للقيام
الواقعة املالية الخفيفة النوازل فصل الحاكم هذا وكلفة املبارشة. عن تأخريهم يمكن بل

قسمني: عىل وأحكامه الصلح، وجه عىل السكان بني
التحقيق، مجلس نظر عىل تنفيذه يتوقف ال بحيث الحال، يف القاطع الحكم أحدهما:

فأقل. فرنك مائة بمقدار تعلق ما وهو
املائتني. نهاية إىل مائة من بأكثر تعلق ما وهو التحقيق، عىل تنفيذه يتوقف ما والثاني:
بفوات يفوت فيما كانت إذا فأقل ألف مقدار يف تكون التي النوازل فصل له وكذلك
وتحرير التقارير لعمل عمله سكان بني الواقعة الجنايات نوازل إليه وترفع الوقت،
يقع ما ملعاينة سكناهم محل إىل بالتوجه العائالت كبار تطلبهم وقد الالزمة، الحجج
السكان بني الواقع الخفيف النزاع يف الضبطية مع النظر ولهم فيها، الجنايات من
ذلك. ونحو الغابة شجر من قطعه يسوغ ال ما وقطع والبساتني الزروع عىل كالتعدي
يف يشرتط أنه إالَّ التطويل تقبل ال الخفيفة النوازل إذ الرتتيب؛ هذا أنفع وما قلت:
بالحكم النفراده غريه؛ يف يشرتط مما أكثر املروة وتمام املعرفة من الصلحي الحاكم
النوازل لفصل مجلس الكبار األوطان من كل ويف النوازل، غالب يف تعقبه وعدم
متجري، مجلس الوطن يف يكن لم إذا إال املتجرية، النوازل عدا ما املاليات من العرفية
إىل أعضاء سبعة ومن ثواٍن، ورؤساء أول رئيس من مركَّب املذكورة املجالس من وكلٌّ
وأربعة أعضاء سبعة من املركبة فاملجالس ستة، إىل معينني أربعة ومن عرش، اثني
عىل تنقسم معينني وستة عضًوا عرش اثني من واملركبة قسمني، إىل تنقسم معينني
ويف معروفة، نوازل قسم ولكل أعضاء، ثالثة من أقل القسم يكون ال بحيث ثالثة،
األحكام يف إليها املشار املجالس عىل تحقيق وال كلها، األقسام تجتمع املهمة النوازل
الريع من السنة يف فرنًكا ستون دخله وفيما فرنك، وخمسمائة ألف بمبلغ املتعلقة
التحقيق. ملجلس نازلته يرفع أن عليه للمحكوم املذكورين الفصلني عدا وفيما والعقار.
يف الصلح حكام من الصادرة األحكام تحقيق لها املذكورة العرفية املجالس إن ثم
أوطانها يف تقع التي الخفيفة الجنايات يف الحكم ولها التحقيق، فيه الذي القدر
عرش خمسة أكثره مال بأداء وعقوبته أيام خمسة أقلها معلومة مدة الجاني وسجن
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مجلس يرسله رئيس من يرتكب جنايات مجلس اإلياالت مراكز من كل ويف فرنًكا،
من أو التحقيق مجلس من أيًضا تؤخذ أعضاء وثالثة اإليالة تلك يف الكائن التحقيق
الجنايات مجالس من كل ويف تحقيق. مجلس اإليالة بتلك يوجد لم إن العرفية املجالس
مقتىض أن وذلك الجوري، تسمى اململكة أعيان من تنتخب األقل يف عضًوا عرش اثنا
رشوط فيهم تتوفر ممن اململكة أهل من أشخاص عدة سنة كل يف ينتخب أن قوانينهم
عضًوا عرش اثنا باملجلس منهم فيحرض بالجوري، املسمون وهم القوانني، يف مقررة
عىل بدعواه أدىل إذا املحتسب أي العمومي الوكيل أن ذلك يف عملهم وصورة األقل، يف
الرئيس واستوىف وكيله عنه وناضل الجنايات، يف بالدعوى القائم هو ألنه عليه؛ املدعى
ويطلب الجوري إىل الرئيس يلتفت ذلك ونحو الشهود وجلب االستفسار من أعماله
ليتفاوضوا لهم مكان إىل الجوري جماعة فتنحاز النازلة، يف لهم ظهر ما بيان منهم
الجوري ألن الجنايات؛ مجلس رئيس رئيسهم به يُعرِّف غالبهم عليه يتفق وما فيها،
املدعى وكون الدعوى، ثبوت طرق يف نظره وإنما العقوبة، مقدار تعيني يف له مدخل ال
بواعث باختالف عندهم العقوبة لتفاوت أوًال التخفيف يقتيض عذًرا معذوًرا عليه
عليه تعدى كمن ليس بمدة منه صدوره قبل مثًال القتل عىل صمم َمن فإن الجناية،
العقوبة. بها تخف التي األعذار من ذلك غري إىل به، الفتك عىل حمله حتى عليه املجني
ينظره قد نعم التحقيق، مجلس موافقة عىل تنفيذه يتوقف ال بالرباءة وحكمهم
الجنايات ملجلس يبقى فال يستقبل، فيما ذلك ليعتَرب القانون فهم باعتبار األعىل املجلس
أو بالعقوبة، الحكم كان إن القانون من العقوبة تنزيل إال رأيه الجوري إعطاء بعد

بالرباءة. الحكم كان إن الحني يف عليه املدعى إطالق
بسوءٍ امللك ذات عىل يهجم كمن السياسية الجنايات نوازل املجلس هذا يقبل وال
قلت: تقدم. كما يخصها مجلًسا النوازل لتلك ألن ذلك؛ نحو أو اململكة راحة يحري أو
األهايل فإن أوروبا ممالك يف عمرية ورؤسائها الحكم مجالس أعضاء وظيفة كون ومع
وظيفة تأبيد ألن ظلًما؛ األمراء قصد إن حقوقها لحفظ كافية ضمانة فيها تَر لم
إىل مرتبة من ترقيتهم بأيديهم بقي قد ألنه عليهم؛ األمراء سلطة به تنتِف لم األعضاء
األمراء جانب إرضاء إىل األعضاء ميل ذلك عن يتسبب وربما الخطط، من فوقها ما
التي الجوري جماعة إىل الرباءة أو بالذنب الحكم تعيني ُجعل ولذلك الحكم، وقت
بالذنب، الحكم كان إذا القانون من العقوبة تنزيل وُجعل للذريعة، ا سدٍّ األهايل تنتخبها
وباململكة ورؤسائها، املجالس ألعضاء األعمال من ذلك وغري واستفسارهم الشهود وجلب
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ما بقدر ثواٍن ورؤساء أول رئيس منها بكل كوردابل، تسمى مجلًسا وعرشون ثمانية
الخفيفة العقوبات أحكام لتحقيق قسم ثالثة: الغالب يف هي التي األقسام من به يوجد
العرفية املجالس من الصادرة األحكام سائر لتحقيق وقسم الجوري، يحرضها ال التي
ملجلس عليه املدعى إرسال تقتيض هل الدعوى حجج يف للتأمل وقسم املتجر، ومجالس
هذا عىل يعرضها وهو املحتسب، عىل أوًال تعرض الجناية دعوى ألن ال؛ أم الجنايات
إلعانته محتسبان ومعه عمومي محتسب املجالس من كلٍّ ويف له. أعمال إتمام بعد القسم
الجنايات. سيما ال النوازل، سائر يف القانون حقوق عن للمناضلة الدولة طرف من

عامني. ملدة املتجر أهل ينتخبهم أعضاء من ُمركَّبة متجرية مجالس الكبار وبالبلدان
أسماء عرض وجب نوابه، هم إذ امللك؛ باسم تحكم املجالس جميع كانت وملا
يتجاوز وال ورؤسائها، الحكم مجالس أعضاء سائر تولية له إذ عليه؛ لها املنتخبني
كل ويف عضوين، من أقل يكون وال الرئيس، غري عضًوا عرش أربعة املتجري املجلس
بني يقع ما هي املتجرية املجالس يف تنرش التي والنوازل الحاجة، بقدر معينون مجلس
وغري والسفاتج الرشكات وعقد باآلجال السلع وبيوع االتفاقات رسوم من املتجر أهل

باملتجر. تعلق له مما ذلك
املجالس، من الصادرة األحكام جميع إليه تنتهي تختها مقره أعىل مجلس وباململكة
وصورة النوازل. تنتهي وبحكمه املتجر، أو الجنايات أو العرفية األمور يف كانت سواء
أعمال يف ينظر وإنما بطالنها، أو ثبوتها جهة من النازلة أصل يف يتأمل ال أنه نظره
ومهما ال، أم به حكموا ما القانون يقتيض وهل ال أم القانون مقتىض عىل أكانت املجالس
التحقيق مجالس من يعينه َمن إىل النازلة ويُرجع ببطالنه يحكم الحكم يف خلل عىل عثر
يعيد فإنه األعىل املجلس إىل النازلة وردَّت األول املجلس وافق فإن فيها، النظر ليستأنف
يجب األخري الحكم وهذا النازلة، تنتهي وبحكمه أعضائه، غالب باجتماع فيها التأمل
السلطة املجلس ولهذا النازلة، تلك نظائر يف للقانون كرشح اعتباره الحكم مجالس عىل
بعضهم املناصب أهل طاعة كإلزام باململكة الحكم مجالس سائر أعضاء عىل والنظر
خدمة تعطيل قوته ويف للحاكم، يسوغ ال ما واجتناب األخالق مكارم واحرتام لبعض

حاله. الختبار األحكام وزير إىل وإرساله الحكم مجالس أعضاء أحد
عضًوا وأربعني وخمسة ثواٍن رؤساء وثالثة أول رئيس من األعىل املجلس ويرتكب
دعاوي يسمع قسم أقسام؛ ثالثة إىل أعماله وتنقسم عمرية، بوظيفة امللك ينصبهم
إىل ينقل يقبل وما ، يردُّ وما ذلك من يقبل ما لتمييز املجالس أحكام من املشتكني
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يحقق وقسم الجنايات، مجلس من الصادرة األحكام يحقق وقسم اآلتيني، القسمني أحد
محتسبان ومعه عمومي محتسب أيًضا املجلس وبهذا واملتجرية، العرفية املجالس أحكام

القانون. عن للمناضلة

بفرنسا العسكر مجالس عىل الكالم يف (10)

مجلًسا. وثالثون سبعة وعددها العسكرية النوازل لفصل األوىل: مرتبتني؛ عىل هي
من وكل مجالس، ثمانية وعددها األوىل املرتبة من الصادرة األحكام لتحقيق والثانية:
إذا وذلك الجيش، مراكز أمراء بهم تنصِّ أعضاء وستة رئيس من مركَّب املذكورة املجالس
فوق فما أالي أمري رتبة رتبته كانت إذا وأما دونه، فما مقام قائم عليه املدَّعى رتبة كانت
يكون والرئيس األعضاء نصب فإن العسكرية، املراتب أعىل هي التي املاريشال رتبة إىل
عن للمدافعة أعوان ومعه عمومي وكيل املذكورة املجالس من كل ويف الحرب، وزير من

الحرب. وزير جميعهم ب ينصِّ الوقائع لتحرير وكتَّاب القانون

املذكورة املجالس تركيب يف (11)

أالي أمري املجلس رئيس يكون دونه فما شاوش باش من عليه املحكوم رتبة كانت إذا
ثانيًا ومالزًما أول ومالزًما ويوزباشيني أمني أالي أو بينباشيا واألعضاء مقام، قائم أو
أو بينباشيٍّا واألعضاء ذكر، كما الرئيس فيكون ثانيًا مالزًما رتبته كانت وإذا وشاوًشا،
فيكون أول مالزًما كان وإذا ثانيني، ومالزمني أول ومالزًما يوزباشية وثالثة أمني أالي
وإذا ومالزمني، يوزباشية وثالثة أمني أالي أو بينباشيٍّا واألعضاءُ ذكر، كما الرئيس
ثالثة أو بينباشية وثالثة مقام قائم واألعضاء أالي أمري الرئيس فيكون يوزباشيٍّا كان
لواء أمري الرئيس فيكون أمني أالي أو بينباشيٍّا كان وإذا يوزباشية. وثالثة أمينية أالي
الرئيس فيكون مقام قائم كان وإذا وبينباشيني. مقام وقائمي أالي أمريي واألعضاء
الرئيس فيكون أالي أمري كان وإذا مقام. وقائمي أالي أمراء أربعة واألعضاء لواء أمري
الرئيس فيكون لواء أمري كان وإذا أالي. وأمريي لواء أمراء أربعة واألعضاء أمراء أمري
الرئيس فيكون أمراء أمري كان وإذا لواءٍ. وأمريَي أمراءَ أمراءِ أربعة واألعضاء ماريشاًال
الرئيس فيكون ماريشاًال كان وإذا أمراءَ. أمراءِ وأربعة ماريشالني واألعضاء ماريشاًال
التحقيق مجلس تركيب ويكون أمراءَ، أمراءِ وثالثة ماريشاالت ثالثة واألعضاء ماريشاًال

حكمه. يف القدح وقع الذي املجلس تركيب مثل واألعضاء الرئيس يف
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والحيوانات واملعادن األرضكالنباتات نتائج من فرنسا أهل دخل يف (12)
وغريها والصنائع املتاجر ومن

   فرنك

والعقار الربع أكرية من السنة يف املتحصل ۳۸۰۰٤۷۰۰۰

بها املشتغلني األشخاص وعدد بفرنسا تصنع التي السلع أنواع قيمة
ماليني ستة يبلغ

٥۰۰۰۰۰۰۰۰۰

املصاريف. طرح قبل النباتات دخل

   فرنك

أنواعها اختالف عىل حبوب ثمن ۲۱٦۰۰۰۰۰۰۰
بطاطة ثمن ۳۰۰۰۰۰۰۰۰
قسطل ثمن ۱۲۰۰۰۰۰۰
دخان ثمن ۸۰۰۰۰۰۰۰

وقنب كتان ثمن ۱٤٥۰۰۰۰۰۰
األحمر اللفت ثمن ۳۸۰۰۰۰۰۰

الزيتون عدا الزيتية الحبوب من وغريه الكتان بزر ثمن ٥۰۰۰۰۰۰۰
به يصبغ ما أنواع ثمن ۱۰۰۰۰۰۰۰

البرية به تخمر نبات وهو الهبلون بزر ثمن ۹٥۰۰۰۰
يحمى أو يزرع مما وغريها كالفصة املحاش من املتحصل ۷٥۰۰۰۰۰۰۰

الشعري نبيذ أي الجيم) (بكرس الجعة وهي برية ثمن ۱٤۰۰۰۰۰۰۰
عنب ثمن ٥٥۰۰۰۰۰۰۰

املقاثي ومن املشجرة البساتني ثمار من يتحصل ما ۱۲٥۰۰۰۰۰۰
وورقه التوت شجر ثمر ثمن من يتحصل ما ٦۰۰۰۰۰۰۰
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   فرنك

الزيتون غلة ثمن ۳۰۰۰۰۰۰۰
الحيوانات من ينتج ما ثمن ۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰

والحطب الكرستة أثمان من يتحصل ما ۳۰۰۰۰۰۰۰۰
النحل عسل ثمن من يتحصل ما ٦۰۰۰۰۰۰

الحرير ثمن من يتحصل ما ۹۸۰۰۰۰۰۰
وغريه الدجاج من وبيضها الطيور أثمان من يتحصل ما ۱٥۰۰۰۰۰۰۰

الربي الصيد أثمان من يتحصل ما ۱۰۰۰۰۰۰
البحري الصيد أثمان من يتحصل ما ۳۰۰۰۰۰۰۰

الجملة ۷۳۱٥۹٥۰۰۰۰

املعادن. نتائج من يتحصل ما

   فرنك

والذكري الحديد ثمن ۱۷۰۰۰۰۰۰۰
وغريها والرصاص والنحاس الفضة ثمن ۱۷۰۰۰۰۰۰

الحجري الفحم ثمن ٤٦۰۰۰۰۰۰
الحجارة من وغريهما واملرمر الرخام ثمن ٥۷۰۰۰۰۰۰

الجملة ۲۹۰۰۰۰۰۰۰

   فرنك

بها املسافرين وعدد ۱۸٦٤ سنة املنجزة الحديد طرق دخل
طونالتة ۲۹۷۹۳۰۰۰ السلع من بها حمل وما ۷۱۸۷٤٥۸۹

٥۲۳۲٦۰۸۳۳
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التلغراف. دخل

   فرنك

۱۸٦٤ سنة اململكة داخل من ۳۳۰٥۹۹۳

عنها والصادرة اململكة خارج من به الواردة املكاتيب من ۲٦۳۱۹۱۱

الجملة ٥۹۳۷۹۰٤

فرنسا. مملكة يف املوجودة الحيوانات عدد

   رأًسا

خيل ۲۹۸۳۹٦٦۰

بغال ۳۲۷۷۲۰

أحمرة ۳۹۸۱٤۹

بقر ۱٤۱۹۷۳٦۰

ضأن ۳۳۲۸۱٥۹۲

معز ۷۲٦۸۰۸۱

الجملة ٥۸٤٥٦۸٦۸

   فرنك

وغريه دجاج من بفرنسا املوجودة الطري أنواع قيمة ٤۰٥۰۰۰۰۰
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.۱۸٥۸ سنة منها خرجت والتي فرنسا دخلت التي السلع قيمة

املمالك أسماء الداخل الخارج

إنكلرتة ۲۱٥٦۰۰۰۰۰ ۳۷۱٤۰۰۰۰۰
إلنكلرتة الراجعة العماالت ۸۷٤۰۰۰۰۰ ۳۷۱٤۰۰۰۰
املتحدة الدول أي أمريكا ۱۸۸۸۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰

البلجيك ۱۲۳٦۰۰۰۰۰ ۱٥۷٦۰۰۰۰۰
ومونكو رسدانية ۱۹۰۲۰۰۰۰۰ ۸۲۲۰۰۰۰۰

أملانيا من زولوراين ۷۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲٥٥۰۰۰۰۰
الرتك بر ٦۳٦۰۰۰۰۰ ٤٦٤۰۰۰۰۰
الروسية ٥۲۲۰۰۰۰۰ ۲۰۸۰۰۰۰۰
إسبانيا ٤٦۱۰۰۰۰۰ ۱۱۱۷۰۰۰۰۰

لها التابعة العماالت ۹٦۰۰۰۰۰ ۳۳٦۰۰۰۰۰
السويرسة ۳٤۹۰۰۰۰۰ ۹٥٦۰۰۰۰۰

وصقلية نابيل ۳۰۰۰۰۰۰۰ ۳٥٥۰۰۰۰۰
هوالندة ۲٤۰۰۰۰۰۰ ۲٤٤۰۰۰۰۰

لها التابعة العماالت ۸٦۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
أفريقية من الغربية الشطوط ۲۰۸۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰

ُغْرنَة ۱۷۲۰۰۰۰۰ ۲۱۲۰۰۰۰۰
أمريكا من بالطة دول ۱٦۰۰۰۰۰۰ ۱٥۰۰۰۰۰۰
والنورويج السويد ۲۱٥۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰

برازيل ۱۲٥۰۰۰۰۰ ٤٥۰۰۰۰۰۰
هاييتي ۱۰۱۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰۰

مرص ۹۱۰۰۰۰۰ ۱۲٥۰۰۰۰۰
األقىص والغرب وطرابلس تونس ۹۱۰۰۰۰۰ ٥٥۰۰۰۰۰
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املمالك أسماء الداخل الخارج

أفريقية من مختلفة بلدان ۲۱۰۰۰۰۰ ٤۰۰۰۰۰
أمريكا يف بريو ۹۱۰۰۰۰۰ ۱۹۲۰۰۰۰۰

مكسيكو ۷۱۰۰۰۰۰ ۱۱٥۰۰۰۰۰
وسبور وبريمن ولوبك فرانكفورت ۷٦۰۰۰۰۰ ۱۰۳۰۰۰۰۰

النمسة ٦۷۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰
أمريكا يف شييل ٥۹۰۰۰۰۰ ۱۷۷۰۰۰۰۰

رومية ٤۸۰۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰۰
والسيام والكوشنشني الصني ٤۲۰۰۰۰۰ ۳٥۰۰۰۰۰

أمريكا يف أورغون ۳۹۰۰۰۰۰ ۹۳۰۰۰۰۰
الربتوغال ۳۷۰۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰۰

أمريكا يف وينازويلة ۳٦۰۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰۰
اإلغريق ۲٥۰۰۰۰۰ ٦۹۰۰۰۰۰

أمريكا يف غواتيمالة ۲۱۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
أمريكا يف الجديدة غرناطة ۱٦۰۰۰۰۰ ٤٥۰۰۰۰۰

دنيمرك ٥۰۰۰۰۰ ٦۰۰۰۰۰۰
بوليفيا ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰

أمريكا يف أكواتور ۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
هانوفر   ٤۰۰۰۰۰
الجزائر ٤۳۲۰۰۰۰۰ ۱۲٦٤۰۰۰۰۰

لفرنسا التابعة العماالت ۱۱۸٤۰۰۰۰۰ ۱۰۰٥۰۰۰۰۰

فرنًكا والخارجة الداخلة املتاجر جملة ۱٤٦۲٥۰۰۰۰۰ ۱٥۹۷۲٤۰۰۰۰

الخارج إىل الداخل يضاف   ۱٤٦۲٥۰۰۰۰۰

وخارًجا داخًال املتجر قوة تكون   ۳۰٥۹۷٤۰۰۰۰
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منها. خرجت والتي فرنسا دخلت التي املراكب عدد

املراكب أصحاب خرجت مراكب دخلت مراكب
   مراكب طونالتة مراكب طونالتة

فرنسيس مراكب ۱۲۳۷٤ ۱۹۰۷۸۹۷ ۸۲۰۱ ۱٤٤٥۸۷۲
أجانب مراكب ۱٦٤٤۸ ۲٦٥۸۷۷٦ ۱۱۰۰٤ ۱٥٦۰۰۹۷

  ۲۸۸۲۲ ٤٥٦٦٦۷۳ ۱۹۲۰٥ ۳۰۰٥۹٦۹

للخارج الداخل يضاف ۲۸۸۲۲ ٤٥٦٦٦۷۳

ذكر مما الجملة ٤۸۰۲۷ ۷٥۷۲٦٤۲

فرنسا. بمملكة الخلق تكاثر

   أنفس عدد

۱۷۰۰ سنة فرنسا مملكة يف الخلق عدد كان ۱۹٦٦۹۳۲۰
۱۷۷۲ سنة يف وصار ۲۱۰۰۰۰۰۰

۱۷۸٥ سنة ويف ۲٤۸۰۰۰۰۰
۱۸۰۱ سنة ويف ۲۷۳٤۹۰۰۰
۱۸۲۱ سنة ويف ۳۰٤٦۱۸۷٥
۱۸٤۱ سنة ويف ۳٤۲۳۰۰۰۰
۱۸٦۱ سنة ويف ۳۷۳۸٦۱٦۱

يف يدخل وممن والثروة العمران نمو من هي إنما الزيادة هذه أن الناظر وليعلم
ممالك إضافة من ال العدل ثمرات من ذلك ونحو األجانب أفراد من الفرنساوية العصابة

.۱۸٦۱ سنة إىل ۱۸۲۱ سنة من خصوًصا ذلك يقع لم إذ جديدة؛
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ذكرها. اآلتي الخدم يف فرنسا أهايل تقسيم

الخدم أصناف أنفس عدد

الفالحة أنواع خدمة ۲۰۳٥۱٦۲۸
الصناعات مواد مالكة ۲۰۹٤۳۷۱

صناع ۷۸۱۰۱٤٤
وغريهم والكتَّاب املدرسني من العلم أهل ۳۹۹۱۰۲٦

خدمة ۷۳٥٥۰٥
أخر أنواع ۷۸۰۹٥٤

الجملة ۳٥۷٦۳٦۲۸

والبحرية الربية وقوَّتها عليها الذي والدين وخرجها فرنسا دولة دخل يف (13)

العامة. وكالء مجلس عليه وافق الذي الرسمي الحساب من مأخوذًا ۱۸٦٤ سنة فرنسا دولة دخل

الدخل أنواع فرنك

والشبابيك واألبواب والعقار الربع عىل الذي األداء ٥۰٤۸٥۲٦۳۳

الدولة أمالك ودخل والطبع العقود كتب عىل الذي األداء ٤۲۳۷٦۰۲۱٦

الحوت واصطياد الغابات دخل ۳۹۹۲۱٥۰۰

وامللح الكمارك دخل ۱۲۱٦٤۲۰۰۰

ذلك وأمثال واملأكوالت السلع عىل الذي األداء ٥۳۹٥۱۰۰۰

البوسطة دخل ٦۹۲۳۳۰۰۰

الجزائر دخل ۱۸۸۰۰۰۰۰

وغريهم املتوظفني مرتبات من نقص ما ۱٤۳۹۹۰۰۰

طارئة أنواع من تحصل ما ۸۱۰۳٥٥۱٥

132



فرنسا مملكة عىل الكالم يف

الدخل أنواع فرنك

السكر عىل املوظف األداء ۱۳٤۹۹۰۰۰۰

املرشوبات عىل املوظف األداء ۲۰۳۷۰۹۰۰۰

الدخان من الحاصل الدخل ۲۲۰۳۷٦۰۰۰

البارود من الحاصل الدخل ۱٤۱۸۳۰۰۰

املكاتب من الحاصل الدخل ۲۸٤٦٥۰۰

والكراريس الخيل عىل املوظف األداء ۲۷۰۰۰۰۰

الدولة عىل املرتب الدين من كواغد لرشاء املعني املبلغ ۱۷٦٥۳۷۹۸۱

الحديد طرق سهام من الحاصل الدخل ۳۰۰۰۰۰۰

أراض ثَمن ۳٥۰۰۰۰۰

الصني دولة من املطلوب املبلغ من الرابع القسط ۷۰۰۰۰۰۰

الدون غابات من بيع ما ۱۲۰۰۰۰۰۰

حطب ثَمن ۲۰۰۰۰۰۰

  ۲۱۱۰٤۳۷۳٤٥

بيانه اآلتي املرصوف منه يطرح ۲۱۰٥۰۹۳۱۲٤

املرصوف بعد املقبوض فاضل ٥۳٤٤۲۲۱

فرنسا. دولة خرج

   فرنك

واإلناث الذكور من وعائلته اإلمرباطور مرتب ۲٦٥۰۰۰۰۰
العامة ووكالء الساتو مجليس ومرصوف مرتب ۹٤۰٤۰۰۰

االفتخار نيشان مرتب يف زيادة ۹۲۰۹۲۸۰
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   فرنك

املؤبد الدَّين فائدة ۳۸٥۹۳۷٥٤۷
الدَّين من كواغد لرشاء ۱۱۸۰۲۲۷٤٥

وغريه املؤقت الدَّين فائدة ٦۰۳۰۸٦۱۷
الُعْمرية املرتبات ۷٦٦۰۷۹۳۱
الدولة لوزارة ۲٥٥۹٥۹۰۰
األحكام لوزارة ۳۳۱٦۷٦۱۰

الخارجية لوزارة ۱۲٥۳٤۲۰۰
العمالة لوزارة ۱۷۹٥٥۲۰۰٦
املال لوزارة ۲٦٤۷۲٥۲۲

الحرب لوزارة ۳۷۷۱۷۳۰٤۰
الجزائر يف وغريهم للمأمورين ۱۹٤٤۳٥۳۳

الخارجية والعماالت البحر لوزارة ۱٦۷۲٤۲۳۳۲
والديانة العلوم لوزارة ۷٥۸۲۰۲٥۷

العامة واملصالح واملتجر الفالحة لوزارة ۱۳٥۸٦٥۱٥۳
واملعادن الدخان إدارة عىل مرصوف ۲۳۳٤٥۱۲٤۸

ذلك وغري الدولة كواغد ورصف املال لجباية ۱۳۲۷۸٥۲۰۳

الخرج جملة ۲۰۹٥۰۹۳۱۲٤

فرنسا دولة عىل الذي الدَّين جملة ۹۸٤۰۰۰۰۰۰۰

عن ناشئًا يكن لم أوروبا دول من دولة كل عىل الكثرية الديون من تراه ما أن اعلم
يشء برصف التدبري سوء عن وال الدَّين، اقرتاض ألجله يتعني الذي السبب ضبط عدم
املبارشين، من خيانة عن وال املجلس، نظر يف سياسة يلزم ال فيما كثر أو قلَّ املال من
بالقوانني املضبوطة املمالك يف الدارجة العادة أن وهو رشحه؛ يأتي ما فيه السبب وإنما
القابلة للسنة الالزمة املعتادة املصاريف جملة العامة وكالء ملجلس تقدم الدولة أن
بعد نظره يف لها الالزم املقدار من املجلس عند يثبت وما فصولها، جميع يف بيان بأوضح
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عىل السنة تلك يف األهايل من أخذه الواجب األداء يرتتب ذلك يف الوزراء وبني بينه املجادلة
لزمت إذا وأما سنة. كل يف عندهم يتجدد واملصاريف األداء قانون كان ولهذا مقتضاه؛
اقتضته إن الغري عىل للهجوم أو اململكة عن للمدافعة حرب لعمل معتادة غري مصاريف
الفرنساوية الدولة فيها رصفت التي القريم كحرب املتجرية أو السياسية األمة مصلحة
والخلج الطرقات كعمل عمومية ملصلحة أو فرنك، مليون ألفي من يقرب ما وحدها
ذلك ونحو منها، باملستحدثات الجيوش أسلحة وتبديل الحربية املراكب وتعمري واملرايس
ضعفهم من عنه ينشأ ملا األهايل من أخذها يتيرس ال وافرة مبالغ لتنجيزه يلزم مما
يف الرخصة الوكالء مجلس من تطلب الدولة فإن اململكة، يف العمران لخلل املوجب
أصل يف يتفاوض واملجلس السنة، يف معلومة بفائدة املصلحة لتلك الالزم املبلغ اقرتاض
فإذا عنها، املناضلني الدولة طرف من لذلك املقدمني الوزراء بمحرض إليها الداعي السبب
للعامة الدولة تعلن وحينئٍذ بقدره، االقرتاض يف للدولة رخص لزومه املجلس غالب رأى
ملا ذلك قبول إىل العامة فتبادر مقسًطا، فيها يدفع التي وآجاله وفائدته املطلوب باملبلغ
الدولة لترصفات الضابطة العادلة تنظيماتهم بسبب اآلمال واتساع الثروة من عليه هم
ُحسن تحققت ملن إالَّ املال من شيئًا تسلم أن لها يسوغ ال بحيث بالرشط، لوفائها امللزمة
مصاريف جميع يتعقب املحاسبات مجلس ألن أمانته؛ عن فضًال إدارته وحسن تدبريه
لكونه والخصوصية؛ العمومية الفوائد من االقرتاض يف لهم وملا مدقق، بحساب الدولة
ال وحينئٍذ األمالك، كسائر مكاسبهم من كسب الحقيقة يف فهو غالبًا، اململكة أهل من
املبلغ جملة كانت إذا مثًال سنة كل يف املذكور الدَّين فائدة إالَّ السنوي األداء عىل يزاد
خمسة السنوي األداء يف زيادته تجب فالذي املائة، يف بخمسة فرنك مليون مائة املقرتض
املذكور املبلغ باقرتاض واملتجر السياسة أحوال يف اململكة وأهل الدولة فتنتفع ماليني،

الخمسة. املاليني إالَّ األداء يف عليهم يثقل وال لهم، العمران مواد لسهولة
والكثرة القلة يف تختلف فإنها املقرتضة املبالغ عىل الديون ألرباب املرتبة الفوائد وأما
أرباب تعتربه مما ذلك ونحو إدارتها وحسن معاملتها وصحة دولة كل سياسة بحسب
كدولة أموالهم فوائد الدَّين أرباب عنه خفف املثابة بتلك الدول من كان فما الديون،
ونصف، ثالثة إىل املائة يف ونصف اثنني من تدفع األوىل فإن الفرنسيس، ودولة اإلنكليز
األهايل من كان سواء منه تقرتض ملن فائدة املائة يف خمسة إىل ونصف أربعة من والثانية
ما الدول ومن بالدين. كالكفيل إدارتهما وحسن معاملتهما صحة ألن األجانب؛ من أو
ما ومنها عرشة تكون ما ومنها سبعة تكون ما ومنها املائة، يف ستة ديونه فائدة تكون
يف االعتبار وعدم السقوط حيز يف معاملته تكون حيث أصًال، االقرتاض يف له طمع ال
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وبهذا ومعاملتها. إدارتها حسن عىل عنوان دولة كل دين ففوائد الديون، أرباب أنظار
أوروبا. دول عىل التي الكثرية الديون وفوائد أسباب يعلم التقرير

.۱۸٦۱ سنة فرنسا بدولة الربية العسكرية القوة

العسكر أصناف أمراء
وفسياالت

وطوبحية خيالة
ومهندسون

الرتيس عسكر الجيش جملة

ماريشاالت ۱۱ … … …
السالح تحت أمراءَ أمراءُ ۹۰ … … …

اليداك يف ذكر ممن ۷۰ … … …
السالح تحت ألوية أمراءُ ۱۸۰ … … …

اليداك يف ذكر ممن ۱۷۲ … … ٥۲۳
الجيش أتاماجور فسياالت ٦۱۰ … … …

الحصون يف ذكر ممن ۳٥۷ … … ۹٦۷
يف وأنباشية شواش ذكر ممن

الحصون
… … ۳٦٥ ۳٦٥

اليداك يف فسياالت ٦٦۲ … … …
وأطباءُ اإلدارة يف فسياالت ۳٦٤٥ … … …

العسكري الحكم بمجالس فسياالت ٤۳۸۹ … … ۸٦۹٦
تريس عسكر … … ٥۱٥۰۳۷ ٥۱٥۰۳۷
الجيش خيالة … ۱۰۰۲۲۱ … ۱۰۰۲۲۱

الجيش طوبجية … ٦٦۰۰۷ … ٦٦۰۰۷
مهندسون … ۱٥٤٤۳ … ۱٥٤٤۳

البلد لحفظ خيالة وهم جندرمرية … ۲٤۱۷۲ … ۲٤۱۷۲
العسكر صناع … … ۲٤٥٦۱ ۲٤٥٦۱

العسكر مكتب تالميذ … … ۲۹٦۱ ۲۹٦۱

الجملة ۱۰۱۸٦ ۲۰٥۸٤۳ ٥٤۲۹۲٤ ۷٥۸۹٥۳
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يف جديد قانون إنشاء العامة وكالء مجلس من الدولة طلبت األخرية املدة هذه ويف
يف يتفاوضون يزالوا ولم ألف، ومائتي نفس مليون الحرب وقت الجيش جملة صريورة

ذلك. شأن

.۱۸٦٦ سنة فرنسا بدولة البحرية القوة

البحرية أصناف وقبطانات البحر أمراء البحرية جملة

ماريشال مقام يف أمريال ۲ …

السالح تحت أمراء أمري مقام يف أمريال ويس ۱۷ …

اليداك يف ذكر ممن ۱٤ …

لواءٍ أمري مقام يف أمريال كنرت ۳۰ …

اليداك يف ذكر ممن ۲۰  

    ۸۳

اإلياالت أمراءِ مقام يف أجفان قبطانات ۱۳۰ …

مقامات قائمي مقام يف فراقط قبطانات ۲۷۰  

    ٤۰۰

يوزباشية … ۸۲٥

البحر مكتب وتالميذ وسبريان أنيس … ۱۲۰۰

اإلدارة مكتب وتالمذة ومصورون مهندسون … ۹۲۲

الحكم مجالس وأعضاء أطباءُ … ٦٤۲

وصنَّاع مكينجية … ۳٥٥٤

بحرية … ۳۳۱٤۰

والعملة الرب عسكر … ۲٤۷۹۷

التايل] [الجدول إىل نقلت الجملة ٤۸۳ ٦٥٥٦۳
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.۱۸٦٦ سنة فرنسا بدولة البحرية القوة تابع

البحرية أصناف
واملراكب

البحر أمراءُ
وقبطانات

جملة
البحرية

قوة بها فابورات
۱۰٥۲٦۷ خيل

مراكب
قالع

املراكب جملة
مدافع وبها
٦۲۳۰

      حديد بالذنب
وبالعجلة

   

جامعة نقلة
السابق] [الجدول

٤۸۳ ٦٥٥٦۳        

أجفان     ۲ ۳٦ ۱ ۳۹
فراقط     ۱۷ ۳۷ ۱۸ ۷۲
قرابط     ۸ ۲٤ ۸ ٤۰
أبركة     … … ۱۲ ۱۲
أفيزو     … ۹۷ … ۹۷

خفاف مراكب     … ۱۱ ٦۲ ۷۳
األثقال لحمل مراكب     … ٤۹ ۳۰ ۷۹

عوامة بطرية     ۲۷ … … ۲۷
أي كوتري شالوب

قوارب
    … ٥۲ … ٥۲

صغار مراكب
الشطوط لحراسة

    ٤ … … ٤

الجملة ٤۸۳ ٦٥٥٦۳ ٥۸ ۳۰٦ ۱۳۱ ٤۹٥

كيف القارئ لريى باريس ملصالح املعينة املقادير بذلك (ونعني بباريس البلدي املجلس دخل
العمران). عندهم ينمو

   فرنك

۱۷۹۸ سنة املذكور املجلس دخل كان ٥۰۳۸۱۸
۱۸۰۱ سنة يف وصار ۱۲٥۳۰۷٤۰
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   فرنك

۱۸۱۱ سنة ويف ۳٤۳۳٦۹۱۸
۱۸۲۱ سنة ويف ٤۱٦٥٤۳٦۰
۱۸۳۱ سنة ويف ٥۰۰۸٤۱۲۸
۱۸٥۱ سنة ويف ٦۰٤۹٤۰٥۸
۱۸٥۹ سنة ويف ۱۰۸۲٥۱۸۹۸

طارئة مداخيل السنة هاته يف ودخل ۱۸٦۰ سنة ويف ۲۰۲٥٥٤۰۹۲
۱۸٦٤ سنة ويف ۱٥۱٤۰۸۹٤۲
۱۸٦٦ سنة ويف ۲۱۸۱٥۸۹۰٥

من باريس مدينة لخصوص أن له يظهر األرقام هاته بني التفاوت تدرج تأمل فَمن
أن ملا األداء تثقيل نتيجة ذلك أن م يُتوهَّ وال املمالك، من لكثري ليس ما السنوي الدخل
وإنما تقدم، كما ذلك تمنع منها املأخوذ باألصول يرض ال وجه عىل توزيعه يف قاعدتهم

كثري. الكثري من والقليل السكان وثروة العمران تزايد من ذلك
من لدولتها وما الثروة من الفرنساوية لألمة ما بيان يف األرقام من تقدم ما إن ثم
الناظر يستكثره ربما أوروبا ممالك بقية يف ذُكر ملا البيان من سيأتي ما وكذا الدخل
املقريزي حكاه ما تأمل ولو الثروة، من األمم من تقدم مَلن كان بما له خربة ال الذي
حكاه وما الراشدين، الخلفاء وزمن الفراعنة زمن مرص مجابي عن «الخطط» كتابه يف
ابن حكاه وما الهند، سلطان عن مثله بطوطة ابن وحكى املذكور، الكتاب يف أيًضا
غريهم حكاه وما باألندلس، األمويني ودولة ببغداد العباس بني دولة مجابي عن خلدون
صحة له لظهر — الكتاب هذا مقدمة يف بعضه إىل أرشنا مما — املؤرخني جهابذة من
ما والغنى الثروة أسباب من لألوروباويني تيرسَّ أنه عىل األوروباوية. األمم إىل نسبناه ما
الفابورات بواسطة وبحًرا برٍّا املمالك بني املواصلة كسهولة تقدم، ممن لغريهم يتيرس لم
والبانكات املتجرية والجمعيات آالتها، لجودة الصنائع وجودة وغريها، الحديدية والطرق

رشحه. تقدم الذي التمدن وجوه من ذلك وغري
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الفرنسيس. متجر مراكب عدد

املراكب أصناف املراكب عدد طونالتة

قالع مراكب ۱٤۷۳۸ ۹۱۰۷۲۹
فابورات ۳۲۷ ۷۳۲٦۷

ذلك جملة ۱٥۰٦٥ ۹۸۳۹۹٦

الدول مداخيل بنيَّ ملا خلدون ابن بمثله أجاب ما هو للمنكر جوابنا ل وُمحصَّ
يف وال عندك بمعهود ليس ما تنكرنَّ «وال فقال: لذلك الناس استكثار وخيش اإلسالمية،
إذا الخواص من فكثري املمكنات، ملتقط عن حوصلتك فتضيق أمثاله، من يشءٌ عرصك
الصواب، من ذلك وليس باإلنكار، بادروا السالفة الدول عن األخبار هذه أمثال سمعوا
يحرص فال وسطى أو سفىل رتبة منها أدرك وَمن متفاوتة، والعمران الوجود أحوال فإن
أمية وبني العباس بني دولة عن إلينا يُنقل ما اعتربنا إذا ونحن فيها، كلها املدارك
الدول هذه من نشاهده بالذي فيه نشك ال والذي ذلك من الصحيح وقابلنا والعبيديني،
قوتها أصل يف التفاوت من بينها ملا وهو بْونًا بينهما وجدنا إليها، بالنسبة أقل هي التي
يسعنا وال قدمناه، كما القوة يف األصل نسبة عىل جارية كلها فاآلثار ممالكها، وعمران
يلحق ما فيها بل والوضوح، الشهرة غاية يف األحوال هذه من كثري إذ عنها؛ ذلك إنكار
األحوال من فخذ وغريه، البناء آثار من واملشاهد املعاين وفيها واملتواتر، باملستفيض
ه نقصُّ بما ذك واعترب صغرها أو ضخامتها أو ضعفها أو قوتها يف الدول مراتب املنقولة
من عنان أبي السلطان عهد يف للمغرب ورد أنه وذلك املستظرفة، الحكاية هذه من عليك
عرشين منذ رحل كان بطوطة، بابن يُعرف طنجة مشيخة من رجٌل مرين بني ملوك
حارضة دلهي مدينة ودخل والهند، واليَمن العراق بالد يف وتقلب املرشق، إىل قبلها سنة
وكان فريوزجوه، وهو العهد لذلك بملكها واتصل شاه، محمد السلطان وهو الهند َملك
املغرب إىل انقلب ثم عمله، يف املالكية بمذهب القضاء خطة يف واستعمله مكان منه له

عنان. أبي بالسلطان واتصل
كان ما وأكثر األرض، بممالك العجائب من رأى وما رحلته شأن عن يحدِّث وكان
الناس فتناجى السامعون، يستغربه بما أحواله من ويأتي الهند صاحب دولة عن يحدِّث
الصيت البعيد ودرار ابن فارس منذر أبا عنان أبي السلطان وزير ولقيت بتكذيبه
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تكذيبه، الناس يف استفاض ملا الرجل ذلك أخبار إنكار وأريته الشأن، هذا يف ففاوضته
تره، لم أنك بما الدول أحوال من هذا مثل تستنكر أن إياك فارس: الوزير يل فقال
السجن يف ومكث سلطانه اعتقله وزيًرا أن وذلك السجن، يف الناشئ الوزير كابن فتكون
يتغذى كان التي اللحمان عن سأل وعقل أدرك فلما املحبس، ذلك يف ابنه فيها ربَّى سنني
ونعوتها، بشياتها أبوه له فيصفها الغنم؟ ما فقال: الغنم. لحم هذا أبوه: له فقال بها
لحم يف وكذا الفأر؟ من الغنم أين ويقول: عليه فينكر الفأر؟ مثل تُراها أبِت يا فيقول:
جنس أبناء كلها فيحسبها الفأر إالَّ الحيوانات من محبسه يف يعاين لم إذ والبقر؛ اإلبل
عند الزيادة يف الوساوس تعرتيهم كما األخبار، يف الناس يعرتي ما كثريًا وهذا الفأر،
عىل مهيمنًا وليكن أصوله إىل اإلنسان فلريجع الكتاب، أول قدمناه كما اإلغراب قصد
يف دخل فما فكرته، ومستقيم عقله بطريق واملمتنع املمكن طبيعة بني ومميًزا نفسه
نطاقه فإن املطلق، العقيل اإلمكان مرادنا وليس رفضه، عنه خرج وما قبله اإلمكان نطاق
لليشء، التي املادة بحسب اإلمكان مرادنا وإنما الواقعات، بني ا حدٍّ يفرض فال يشء أوسع
نسبة من الحكم أجرينا وقوَّته ِعظمه ومقدار وصنفه وجنسه اليشء أصل نظرنا إذا فإنا

بلفظه. منه املراد انتهى نطاقه.» عن خرج ما عىل باالمتناع وحكمنا أحواله عىل ذلك
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الثالث الباب

إنكلرتة عىلمملكة الكالم يف

تاريخها يف (1)

جول ظهور قبل إنكلرتة تاريخ تحقيق منه يستفاد الحوادث من يشء يُعلم لم أنه اعلم
قبل فتحها حتى الجزيرة تلك يف مرتني بجيشه نزل الذي قيرص يوليوس أي سيزار؛
امليالد من سنة وأربعني ثالث وبعد سنة، وخمسني بخمس السالم عليه املسيح ظهور
املمالك، بفتح العناية من قيرص سلفه عليه كان ما إىل كلود اإلمرباطور عاد املسيحي
يف ثم وسبعني. ثماٍن سنة يف للجزيرة الرومان جيش فاجتاز ورثته، ذلك يف وتبعه
إسكوسيا، تشق التي غرامبيان جبال بلغ أن إىل ساباغريكال مرَّ وثمانني خمس سنة
خرج وأربعمائة عرشة إحدى سنة ويف طاعتهم. تحت بتمامها الجزيرة تلك تدخل ولم
البيكت، أمة مدافعة عىل قادرين غري أهلها وترك الربيتانيا من هونوريوس اإلمرباطور
وأربعني ثماٍن سنة الوقت ذلك يف أملانيا بشمال الساكنة الساكسون بأمة فاستغاثوا
أربع األمتني بتعاضد فتأسس وأربعمائة وأربعني تسع سنة دعوتهم فلبَّت وأربعمائة،
وخمسني خمس سنة من وذلك وَكنْت، ْكس َوَوسَّ ْكس وسسَّ ْكس أسَّ وهي بإنكلرتة ممالك
من وأسسوا األنغل أمة بعدهم جاءت ثم وخمسمائة. وعرشين سبٍع سنة إىل وأربعمائة
أخرى ممالك ثالث وخمسمائة وثمانني أربع سنة إىل وخمسمائة وأربعني اثنتني سنة
سلطة تحت متحدة صارت املمالك وهاته برنيسيا، مع وديري ومرسيا استنغليا وهي

وثمانمائة. وعرشين سبع سنة كس أسَّ صاحب أغربت
حتى إنكلرتة محاربة إىل الدنيمرك أمة تصدت وثمانمائة وثالثني خمس سنة يف ثم
أْلِفرد املذكورين عىل انترص تسعمائة إىل وثمانمائة وسبعني إحدى سنة من ثم خربوها.
الدنيمرك تغلب وتسعمائة وثمانني إحدى سنة يف ثم الصلح. وألزمهم إنكلرتة ملك الكبري
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ترجع ولم وألف، عرشة ثالث سنة تختها عىل سوينون ملكهم وأجلسوا ثانيًا إنكلرتة عىل
وألف. وأربعني إحدى سنة يف إالَّ املذكور التخت إىل األصلية العائلة

نورماندي دوك األول ِوْليَم املذكورة اململكة عىل استوىل وألف وستني ست سنة يف ثم
جماعة وهم وألف، ومائة وخمسني أربع سنة يف عقبه جاء الذي الجديد الجنس وأسس
املذكور وليم ذرية من وهم دانجو، كونت باسم فرنسا يف مسماة كانت التي البَلنْتََجنات
وأربعمائة. وثمانني خمس سنة إىل تسلطوا وهؤالء الثاني، هنري وأولهم النسوة، جهة من
اإلنكليز مع فرنساوية كبرية إياالت خمس اجتماع املدة تلك يف الحوادث أعظم ومن
إىل وألف ومائة وستني اثنتني سنة من بََكْت لتوماس ومحاربته الثاني هنري بجلوس
من لفرنسا دليون رشاردكور وحروب وسبعني، إحدى سنة أرالندة وفتح سبعني، سنة
الكبري الرشط نظام وظهور وألف، ومائة وتسعني تسع سنة إىل وتسعني خمس سنة
وألف، ومائتني عرشة خمس سنة اإلنكليز كونستيتوسيون أساس كارتا مانيا املسمى
وفتح وخمسني، ثماٍن سنة الثالث هنري عىل ليسرت كونت مونفور دو سيمون وقيام
وثالثمائة عرشة أربع سنة إىل وثمانني ست سنة من إسكوسيا وهي سكوتالند مملكة
إىل وألف وثالثمائة وثالثني سبع سنة من سنة مائة املتجاوزة فرنسا ومحاربات وألف،
والنكسرت يورك عائلتي بني الواقعة األهلية الحروب ثم وأربعمائة، وخمسني ثالث سنة
وأربعمائة خمسني سنة من امللكية العائلة سقوط عن امُلْجلية الوردتني حروب املسماة

وثمانني. خمس سنة إىل
فروع ثاني من تولدت التي تودور عائلة السلطنة تخت عىل ارتَقت الوقت ذلك ويف
الكاثوليكي املذهب أبدلت التي وهي أوجها إىل السلطنة بلغت أيامها ويف امللك، بيت
السادس وإدوارد الثامن هنري التبديل ذلك عىل أعان وممن الربوتستانتي، باملذهب
وستمائة ثالث سنة إىل وألف وخمسمائة وثالثني ثالث سنة من وذلك أِلَزبَث وامللكة
الستوارد عائلة به ابتُدئت الذي األول جاك ألزبث امللكة خلف املذكورة السنة يف ثم وألف.
واحدة مملكة يف وأرالندة وسكوسيا إنكلرتة الثالث؛ املمالك جمع َمن أول وهو بإنكلرتة،
واالستبداد القوانني تغيري بمدة واليته بعد األول شارل ابنه وأراد الكربى، بريتانيا وسماها
بإعانة املجلس عليه وانترص البارملان مجلس وبني بينه حروب ذلك من فنشأ بالترصف
وأربعني. تسع سنة يف للمملكة كخائن بالقتل عليه ُحكم ثم السجن، يف وألقاه العامة

زمام كرومول الجنرال فأخذ الجمهورية، أي الربوبليك؛ تكونت الوقت ذلك ويف
رجعت ثم وخمسني. ثماٍن سنة إىل الحامي باسم حياته مدة عليها رئيًسا وبقي اململكة
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ثورة أنشأت الثاني جاك هفوات لكن وستمائة، ستني سنة امللك إىل الستوارد عائلة
الثالث وليم وارتقى باملرة. العائلة تلك سقطت بها التي وستمائة وثمانني ثماٍن سنة
وبهذه إنكلرتة، تخت عىل ملًكا — الثاني جاك بنت تحته وكانت — أورانج عائلة من
الكونستيتوسيون إىل املمالك سائر سبقت التي بإنكلرتة القانونية الدولة تأسست الثورة
عزل وعدم األحكام يف العدل وظهور واملكاسب الذوات احرتام تأكد فبها قرن، بنحو
وإنما املجالس. لدى ترصفاتها يف والتكلم الدولة أحوال ومراقبة األداء وتحديد الحكام
مديدة مدة منذ املذكورة الثورة قبل عندهم موجودة كانت ألنها األمور؛ هاته تأكدت قلنا
تأسيس أن فالحاصل وتقريًرا، تقوية إالَّ الثورة تزدها فلم اآلباء، عن األبناء يتوارثها
األمة سعادة ومن عرش. الثالث القرن يف كان بإنكلرتة الرعية لحقوق الحامية القوانني
عىل واقتدارها اململكة وإدارة السياسة بأمور معرفتها الدنيوية أمورها يف اإلنكليزية
يف أوجدت حيث رشوطها، وإمضاء حقوقها وحفظ حريتها حماية يف ينبغي ما معرفة
اليوم املوجود والبارملان ملوكهم، مناضالت يف املفاوضة أي البارملان مجلس القرن ذلك
يف الكنشليري فرتسكو قال وقد املذكور. القرن أثناء يف عليها املتأسس الكيفية عىل باٍق
بينهما والفرق وقانوني. استبدادي نوعني: عىل امُللك إن بإنكلرتة السادس هنري مدة
له يظهر ما بحسب األداء عليهم ويوظف بنفسه األمة عىل يحكم األول يف امللك أن
وقانون برشيعة إالَّ يترصف ال الثاني ويف ورضاهم، مقدرتهم عن يبحث أن غري من
املاضية القرون يف عروقها نشأت اإلنكليزية الثورة إن يقال: وقد لنفسها. األمة ترتضيه
الواقع والتبديل اململكة، سياسة يف كانت التي القديمة واألوضاع األحوال قوتها وأظهرت
وستمائة وثمانني ثماٍن سنة ثورة أن كما عرش، السادس القرن يف الدينية الثورة من
السرية عليها وأعانه امُللك، تخت عىل عقبها جلس الذي الثالث ِوليَم بدسائس كانت وألف
شفقة، وال عنده بصرية ال الذي الثاني جاك امَللك سلفه عليها كان التي ا جدٍّ املستقبحة
عىل متفقني كانا — العامة نواب ومجلس اللوردوات مجلس أعني — املجلسني أن مع
ُحسن ظهر الوقت ذلك ومن كذلك. بأرسها واألمة امللك، طاعة عن والخروج الثورة تلك
حتى البحرية قوتها ونمت الداخلية إنكلرتة أمور بها استقامت التي السياسية التنظيمات

املعمور. جهات سائر يف الكثرية املستعمرات ملكت
املذكور، جاك بنت َحنَّا الثالث وليم بعد استولت وألف وسبعمائة اثنتني سنة يف ثم
وهذه وألف، وسبعمائة عرشة أربع سنة امُللك إىل هانوفر عائلة موتها بعد األمة واستدعت
املستولية امللكة واسم ملوك، خمسة منها استوىل وقد بإنكلرتة، اليوم الحاكمة هي العائلة
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وسبعمائة ستني سنة بأمريكا كانََدا ُفتحت األخرية امللوك هؤالء مدة ويف فكتوريا. اآلن
املمالك أيديهم من وضاعت وألف، وسبعمائة وستني ثالث سنة حرب بعد ذلك وتم وألف،
وسبعمائة وثمانني ثالث سنة إىل وألف وسبعمائة وسبعني أربع سنة من بأمريكا املتحدة
بعد ذلك وتم وألف، وسبعمائة وخمسني سبع سنة سلطتهم تحت الهند ودخل وألف،
من فرنسا األول نابوليون وحاربوا وألف، وثمانمائة عرشة ست سنة إىل انتهت حروب
مدة ويف وألف. وثمانمائة عرشة خمس سنة إىل وألف وسبعمائة وتسعني ثالث سنة
اختارها التي الكيفية عىل السياسة تبديل أي الجديد؛ العرص تاريخ ابتُدئ الرابع جورج

وألف. وثمانمائة وثالثني اثنتني سنة يف وذلك الشعب، نواب
منهم واحد كل بإزاء مرقوًما امللك يف ترتيبهم عىل إنكلرتة ملوك أسماء ولنذكر

واليته: تاريخ

والياتهم. وتواريخ إنكلرتة ملوك أسماء

   سنة

الساكسونية األوىل العائلة  
أغربت ۸۲۷
أثلولف ۸۳٦
أثلبلد ۸٥۸
أثلربت ۸٦۰
أثلريد ۸٦٦

الكبري ألفرد ۸۷۱
القديم األول إدوارد ۹۰۰

أثلستان ۹۲٥
األول أدموند ۹٤۱

إدرد ۹٤٦
أدوي ۹٥٥

السليم أي بالبسيفك امللقب إدغرد ۹٥۷
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   سنة

الشهيد أي باملرتري امللقب إدوارد صانت ۹۷٥
الثاني إثلريد ۹۷۸

والدنيمركية الساكسونية الثانية العائلة  
الدنيمركي سوينون ۱۰۱۳

املذكور أثلريد ۱۰۱٤
بالسكسوني امللقب الثاني إدموند ۱۰۱٦

دنيمركي الكبري كانوت ۱۰۱۷

دنيمركي األول هارولد ۱۰۳٦

دنيمركي كانوت هاردي ۱۰۳۹

ساكسوني الكونفسور إدوارد ۱۰٤۱

ساكسوني الثاني هارولد ۱۰٦٦

النورماند جنس من الثالثة العائلة  
بالفاتح امللقب األول وليم ۱۰٦٦
باألشقر امللقب الثاني وليم ۱۰۸۷

بوكلريك املسمى األول هنري ۱۱۰۰
دوبلوي ستيفن ۱۱۳٥

البلنتجنات أنجو جنس من الرابعة العائلة  
الثاني هنري ۱۱٥٤

حارب الذي وهو األسد، قلب أي دليون كور امللقب األول ريشارد
املقدس لبيت افتكاكه عند أيوب بن الدين صالح

۱۱۸۹

شيئًا يملكه لم أباه ألن أرض؛ بال هو الذي أي سانتري جان ۱۱۹۹
الثالث هنري ۱۲۱٦
األول إدوارد ۱۲۷۲
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   سنة

الثاني إدوارد ۱۳۰۷

الثالث إدوارد ۱۳۲۷
الثاني ريشارد ۱۳۷۷

الرابع هنري ۱۳۹۹
الخامس هنري ۱٤۱۳
السادس هنري ۱٤۲۲
الرابع إدوارد ۱٤٦۱

الخامس إدوارد ۱٤۸۳
الثالث ريشارد ۱٤۸۳

تودور بيت من الخامسة العائلة  
السابع هنري ۱٤۸٥
الثامن هنري ۱٥۰۹

السادس إدوارد ۱٥٤۷
غري جان ۱٥٥۳

ماريا ۱٥٥۳
ألزبث ۱٥٥۸

ستوارت بيت من السادسة العائلة  
األول جاك ۱٦۰۳
األول شارل ۱٦۲٥

۱٦٥۲ إىل ۱٦٤۹ من وقتله املذكور سجن مدة فرتة  
بالحايف امللقب الجمهورية رئيس كرومول أولور ۱٦٥۲

ابنه كرومول ريشارد ۱٦٥۸
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   سنة

امللك إىل ستوارت عائلة رجوع  
الثاني شارل ۱٦٦۰

الثاني جاك ۱٦۸٥

وستوارت أورانج بيت من السابعة العائلة  
ستوارت بيت من زوجته وماريا أورانج بيت من الثالث وليم ۱٦۸۹

حنَّا ۱۷۰۲

هانوفر بيت من الثامنة العائلة  
األول جورج ۱۷۱٤
الثاني جورج ۱۷۲۷

الثالث جورج ۱۷٦۰
الرابع جورج ۱۸۲۰
الرابع وليم ۱۸۳۰

اآلن امللكة وهي فيكتوريا ۱۸۳۷

مساحتها وتحديد اإلنكليز مملكة وصف يف (2)

وسكوسيا إنكلرتة وهي متحدة، ممالك ثالث عىل تشتمل اإلنكليزية اململكة أن اعلم
جاك عهد يف إنكلرتة إىل سكوسيا مملكة إضافة عند العظمى بربيتانيا وسميت وأرالندة،
طولها يبلغ التي بريتانيا جزر أكرب يف متصلتان وهما وألف، وستمائة ثالث سنة األول
كيلومرتًا، وثمانني ثمانمائة والرشق الجنوب بني ما إىل والغرب الشمال بني مما املمتد
وعرشون أربعة الوسط ويف كيلومرت، ومائتا وسبعون خمسة الشمال جهة يف وعرضها
تسعة سطحها وتكسري كيلومرت، وأربعمائة وثمانون ثمانية الجنوب ويف كيلومرت، ومائة
بحر ورشًقا شماًال ويحدها مربًعا. كيلومرت ألف ومائتا ألًفا وثالثون وستمائة وسبعون
وبحر جورج صان بوغاز وغربًا فرنسا، وبني بينها الفاصل املانش بحر وجنوبًا الشمال
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عرش اثنا منها كونتيا وخمسني اثنني إىل تنقسم ذاتها حد يف إنكلرتة وإن هذا أرالندة.
عرشين وألف وثمانمائة وستني إحدى سنة يف بلغ قد فإنه سكانها عدد وأما الغال. إلمارة
يف إالَّ قليلة بها والجبال نفًسا. وعرشين وخمًسا وسبعمائة ألًفا وستني وواحًدا مليونًا
ال وهو سناودون أعالها إذ شامخة؛ فليست هذا ومع الشمالية، الناحية ويف الغال إمارة
والسفرن التامس وأكربها صغري غالبها لكن كثرية وأوديتها مرت. ومائتي ألًفا يتجاوز
والدي والتيس آفون ووادي واملرىس املدوى ثم األوز، الرتانت من متكون وهو والهومرب،
لتيسري بها املصنوعة والُخلُج الشمالية، الناحية يف قليلة بحريات وهناك والدروانت. والتني
ليفربول وهي بلدة، إىل منها واحد كل ينسب أصول أربعة فيها ولهم كثرية، التواصل

وبرمنغهم. ولندرة ومانشسرت
الثمار من كثري به ينبت ضباب، ذو بارد الرطوبات كثري إنكلرتة إقليم إن ثم
ونباتات البرية بها ر تخمَّ الدينار حشيشة وهو الهبلون به ويوجد والُخَرض، والحبوب
بأرضهم. ينبت فال العنب وأما الزيوت، منها يُستخرج وأخرى الدقيق منها يُستخرج
غالب يف الصيد وكثر مواشيها وسائر خيلها حسنت ولذلك الجودة غاية يف ومراعيهم
ومقاطع كثرية ومزارعها واسعة، أجمة املذكور اإلقليم من الغربية وبالناحية جهاتها.
وأما والقصدير. والرصاص النحاس مقاطع وكذا ا جدٍّ غنية بها والحديد الحجري الفحم
وسائر والكتان الجوخ صناعة سيما ال االتساع، غاية نطاقها عندهم اتسع فقد الصناعات
املعادن واستخراج وصبغه، القطن وغزل والكتان والصوف الحرير ونسج األقمشة
واملصوغ، الساعات واصطناع للرضوريات، الالزمة الحديد وآالت األسلحة واصطناع
حديدية، كثرية وطرق اعتيادية عظيمة طرق وبها باآلالت. الثياب وغسل الجلود ودبغ
كيلومرت ألف عرش ثمانية وألف وثمانمائة وستني ثالث سنة منها تم الذي وطول
اململكة جهات جميع يف التلغراف سلك ويوجد كليومرتًا. وسبعون وثمانية وسبعمائة

طوله. حساب عىل نقف لم أننا إالَّ بكثرة،
تصل تجارتهم إن بحيث وخارجها، اململكة داخل الرواج غاية يف بها التجارة وأمر
تشبه ال بهيًجا منظًرا للناظر تبدي فإنها سكوسيا مملكة وأما املعمور، جهات سائر إىل
الناحية ويف بها، التي الجبال لكثرة املسالك صعبة الشمالية وناحيتها األخرى، منها جهة
غرامبيان، جبال من سلسلة تشقه منها والوسط خصبة، منبسطة مزارع منها الجنوبية
نافذة املحيط البحر مياه كانت حيث عديدة، بمستجزرات متصل كله الغربي والشاطئ
ومن الغولف، من كثري عدد الجهة تلك يف تكون ولذلك الجبال، أصول إىل وواصلة فيه
وبها كثرية، وبحريات أودية اململكة وبهاته والدخلة، بالجون عندنا عنهما املعرب الباي
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بارد اإلقليم وهذا أرالندة، وبحر الشمال بحر بني واصل كليذونيان يسمى كبري خليج
الصخر وبلور الرخام وأنواع الحجري والفحم والحديد الرصاص مقاطع بجباله ويوجد

املعادن. وبقية اليماني والحجر
أنعامها كثرت ولذلك خصبة؛ كثرية واملراعي االنتظام، غاية يف بها الفالحة وأمر
سيما ال الصناعات سائر يف متقدمون سكوسيا وأهل الجيد. الصوف ذا الغنم خصوًصا
كونتيًا، وثالثني ثالثة إىل منقسمة مملكتها إن ثم البسيطة. األرض أهل عند الفالحة علم
وستني وواحًدا ماليني ثالثة وألف وثمانمائة وستني إحدى سنة يف أهلها بلغ وقد
منفصلة إنكلرتة بغرب موقعها فإن أرالندة مملكة وأما نفًسا. وخمسني ومائتني ألًفا
الجنوب إىل الشمال من املمتد طولها ومساحة أرالندة، وبحر جورج صان ببوغاز عنها
يبلغ سطحها وتكسري كيلومرتًا، وثمانون مائتان وعرضها كيلومرتًا وخمسون أربعمائة
إحدى سنة يف أهلها وعدد مربًعا. كيلومرتًا وثالثني وسبعة ومائتني ألًفا وثمانني أربعة
وثالثًا وخمسمائة ألًفا وستني وأربعة وسبعمائة ماليني خمسة بلغ وألف وثمانمائة وستني
وثالثني اثنني إىل اإلياالت تلك وتنقسم إياالت أربع إىل تنقسم اململكة وهذه نفًسا. وأربعني
يسمى كبرية خلج ثالثة وبها األودية، كثرية منبسطة الجهات غالب يف وأرضها كونتيًا،
وافر عدد وبأرالندة نيوري. بخليج والثالث امللكي بالخليج والثاني الكبري بالخليج أحدها
القبلة بني التي الناحية يف خصوًصا املستحسن التعريج غاية يف وشطوطها البحريات، من
املراعي وأما السفن. إلرساء صالحة مينات عدة عىل اململكة هذه حصلت ولذلك والغرب؛
وأصول التغري، رسيع نَِديٌّ لكنه معتدل وإقليمها بها، فكثرية املياه ومستنقعات الجيدة
والبطاطة والكتان بالدواب مختص منه نوع وهو والفوان الشعري بها التي النباتات
فيها، مرغوب الصغار وخيلها الحيوانات، من كثري بها ويوجد بقلة، والقمح بكثرة
والرَّصاص والنحاس والفضة الذهب معدن وبها بكثرة، فيها يوجدان والخنزير واملعز
غري فإنها الصناعات وأما الكذان. ومقاطع الزرنيخ وحجر الحجري والفحم والحديد
الرقيقة. واألقمشة والقطن الكتان قماش املواد من وبها غريها، يف مبلغها فيها بالغة
ومان َويْت وهي للربيتانيا املجاورة الجزر فمنها املمالك بهذه املوجودة الجُزر وأما
ويحتوي إلخ، … شيتالند وجزر أوركاد وجزر أبريد جزر مثل املتجمعة والجزر وأنْكْلِيس،
وستني إحدى سنة يف سكانها بلغ وقد مربًعا، كيلومرتًا وعرشين وستة ألف عىل جميعها
سطح وقدر نفًسا، وسبعني وتسًعا وسبعمائة ألًفا وأربعني وثالثة مائة وألف وثمانمائة
وأربعون واثنان وتسعمائة ألًفا عرش وخمسة ألف ثالثمائة بالتكسري املذكورة املمالك
وعرشين تسعة وألف وثمانمائة وستني إحدى سنة يف سكانها بلغ وقد مربًعا، كيلومرتًا
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املحتوية لندرة مدينة وتختها نفًسا، وتسعني وثماني ومائتني ألًفا وثالثني وواحًدا مليونًا
وأربع آالف وثالثة ألف وثمانمائة مليونني عىل املذكورة السنة يف تحرر ما بمقتىض

نفًسا. وثالثني
منها ومستعمرات، عديدة جزًرا الربيتانيا جزر عىل زيادة اإلنكليزية للدولة إن ثم
وجبل املانش بحر يف وَغْرنِيس َجْرِيس وجزر الشمال بحر يف اليغوالند جزيرة أوروبا يف
املذكورة األماكن سكان وجملة الروم، ببحر وغوزو مالطة وجزيرة إسبانيا بأرض طارق
أرض غالب آسيا يف ولها نفًسا. وعرشون وثالث وخمسمائة ألًفا وثمانون وسبعة ثالثمائة
وممالك وأركان أسام مملكة الغانج رشقي ويف سيالن، وجزيرة الغانج غربي من الهند
ويف عدن مدينة العرب جزيرة يف ولها وبلدتها، هنكونغ جزيرة الصني يف ولها أخرى.
مائة آسيا يف اإلنكليز ممالك أي ذكر ما سكان وجملة بريم. جزيرة املندب باب بوغاز
نفًسا، وسبعون وخمس وثمانمائة ألًفا وعرشون وسبعة ومائة مليونًا وثمانون وسبعة
وثمانمائة ألًفا عرش وسبعة وثالثمائة مليونًا وثمانون وخمسة مائة الهند يف ذلك فمن
مليونًا وثالثون وخمسة مائة اإلنكليز حكم تحت منهم والذين نفًسا، عرشة وخمس
تسعة وقدره والباقي نفًسا، وستون وثماٍن وخمسمائة ألًفا وستون وتسعة وثالثمائة
مقسوم نفًسا عرشة وسبع ومائتان ألًفا وأربعون وثمانية وتسعمائة مليونًا وأربعون
سنويٍّا أداءً لإلنكليز وتؤدي الداخلية، إدارتها يف استقالل نوع لها طوائف ملوك تحت
صانت موريس وجزر ِغنَْي ويف سنيغال يف مواضع أفريقية يف املذكورة وللدولة املال، من
مدغسكار، جزيرة يف ومراكز الصالح، الرجاء رأس ومستعمرات أسانسيون وجزيرة آالن
وستون وأربع وثالثمائة ألًفا عرش وأربعة ألف تسعمائة بأفريقية ما أي جميعها وسكان
وسكوسيا الجديد وبرنزويك كانََدا عىل املحتوية الجديدة الربيتانيا بأمريكا ولها نفًسا،
ذُكر، ما غربي كائنة أخرى بلدان وعدة الجديدة األرض وجزيرة والبرادور الجديدة
وجزيرة الصغار باألنتيل املسماة والجزر الشمايل القطب ناحية يف وجزر أراٍض ولها
ثالثة بأمريكا ما أي جميعها سكان وجملة ماجالن. وجزر اإلنكليزية وغيان جامايك
األوقيانية يف ولها نفًسا. وستون وثالث وخمسمائة ألًفا وتسعون وتسعة ومائتان ماليني
من جهات وعدة أوسرتاليا من الرشقي الشطر املحيط البحر أي األوقيانوس جزر وهي
وجزر — الجديدة زيالندة أي — نيوزيالند وجزر تزمانيا وجزيرة الغربي الشاطئ
وإحدى وثالثمائة ألًفا وخمسون وثمانية وثالثمائة مليون سكانها وجملة نورفولك،
إحدى سنة تملَّكتها الغوس كمدينة أفريقية بجنوب جديدة ممالك ولها نفًسا. وثمانون

صغرية. أخرى جزر وعدة الدال) (بتشديد ا وويدَّ وألف، وثمانمائة وستني
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مركًزا كونه بواسطة لكنه ذاته حد يف معترب غري هو ما املمالك هذه من أن واعلم
بواسطة يمكنها اإلنكليز بوارج إن حيث ا؛ جدٍّ معترب الحاجة عند للسفن ومأًوى حربيٍّا
رعايا جملة أن فالحاصل بسهولة. األرض أقطار سائر يف بجيشها تجول أن املمالك تلك
مائتني وألف وثمانمائة وستني إحدى سنة يف بلغت الخمسة الكرة أقسام يف إنكلرتة
من أكثر وذلك نفًسا، وأربعني وأربًعا وتسعمائة آالف وثمانية وثالثمائة مليونًا وعرشين

اآلن. الكرة من املعروف سكان ُخمس

بإنكلرتة السياسية التنظيمات بيان يف (3)

هو بل بسيًطا، ليس بروغم لورد إليه أشار كما اإلنكليزي الكونستيتوسيون أن اعلم
ال التي الثالثة األصول من اإلنكليزية الدولة تركب عن ناشئة أمور مالحظة من مركَّب
استبدادية، أي أوتوكراتيك؛ تكون أن إما الدولة أن وذلك منها، واحد عن ملكية دولة تخلو
شكَّ وال العامة، بيد أمرها أي ديموكراتيك؛ أو األعيان، بيد زمامها أي أريستوكراتيك؛ أو
اإلدارة؛ لحسن وال األمة حقوق لحفظ تكفي ال ذاتها حد يف الصور هاته من واحدة كل أن
األوروباوية، الدول بني املتقررين األصلني عىل اإلنكليزي الكونستيتوسيون تأسس فلذلك
أحكامها تميض ال وأن ترصفها، يف مستقلة مجالس السلطانية القوة عن ينوب أن وهما
والضعف القوة مزيد من املذكور للكونستيتوسيون يعرض ما وأما لها، امللك بموافقة إال
أمًرا عندهم الكونستيتوسيون يكن لم إذ أوقاتهم؛ وتبدل عاداتهم اختالف من ذلك فإنما
العلمية للقواعد وإعمال وروية إمالء عن أصله يف صادًرا يكن ولم عليه، متفًقا سياسيٍّا
وقال إليه. أرشنا كما وعادات أحوال مالحظة نتيجة هو بل الفرنساويون، فعله كما
مستجمع اإلنكليزي الكونستيتوسيون إن بلندرة: فرنسا إمبشدور كان الذي ديان دوك
حكمان فيه يوجد قد إذ ارتباك؛ نوع من يخلو وال والجديدة القديمة القوانني من
بمقتىض وتركه األول إبطال قبل فيها جديد حكم يصدر بأن واحدة، نازلة يف متناقضان
الكونستيتوسيون تاريخ مبدأ إن ثم القديمة. لعاداتهم احرتامهم مع للتمدن األمة حب
جان امللك عىل البارونات جماعة عرضه الذي الكبري الرشط انعقاد وقت من اإلنكليزي
عرشة خمس سنة يونيو من عرش التاسع يف وذلك وإمضائه، بتصحيحه وألزموه سانتري
اإلنكليزية مملكتنا يف رعيانا لسائر «سوَّغنا الثاني: الفصل يف قوله ومنه وألف، ومائتني
ومن منَّا وأعقابهم هم ليملكوها رشحها؛ اآلتي الحرية جميع األبد إىل ورثتنا وعىل علينا

أعقابنا.»
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للمفاوضة بمملكتنا العمومي املجلس «ولرتكيب يقول: منه عرش الرابع الفصل ويف
األساقفة رؤساء أي — واألفاك األرشفاك جماعة نجمع الناس عىل األداء توظيف يف
بها التي األديرة رؤساء وهم — واآلبي — الدينية الخطط أهل من وهم واألساقفة،
بانفراده شخص كل بمكاتبة منَّا باستدعاءٍ الكبار والبارونات والكونت — الرهبان
الفصل ويف األمر.» عليهم لنا الذين املتوظفني نجمع الدولة متوظفي رؤساء وبواسطة
لندرة مدينة عىل اإلعانة وضع أردنا إذا فيما ذلك مثل «ونفعل يقول: منه عرش الخامس
والعرشين الثاني الفصل ويف عاداتها.» وحرية املذكورة للمدينة القديمة الحرية بقاء مع
ننتقل، حيث إىل انتقاله املستقبل يف يلزم ال الكبري العمومية األحكام «مجلس يقول: منه
ألرض «امُلْكرتي يقول: منه والعرشين الخامس الفصل ويف له.» املعني باملحل يستقر بل
وال صغرية هفوة ملجرد ماًال يغرم ال عليها بما األرايض يملكون كانوا الذين األعيان أحد
فال الرضورية املعيشة مقدار عىل يزيد ما للجاني يكن لم وإذا الجناية، بحسب إالَّ كبرية
أموالهم رءُوس تُمس أن يسوغ فال السوقية بالباعة الجناية تعلقت وإذا إغرامه، يسوغ
سواءٌ الفالحة أرباب «إن يقول: والعرشين السادس الفصل ويف حركاتهم.» تُعطل أن وال
صدور عند الغرامة عليهم تُرضب ال األمالك أرباب سلطة تحت أو سلطتنا تحت كانوا
بشهادة إالَّ الغرامة تلزم وال آراضهم خدمة عن يعطون وال طاقتهم، بقدر إالَّ الذنب
الثامن الفصل ويف ويمينهم.» شهادتهم تُرىض الذين الجريان من نفًسا عرشة اثنتي
أن ضباطنا من غريهم وال والكونت اآلبي جماعة من ألحد «ليس يقول: منه والثالثني
ويف املعتادة.» القيمة بدفع إالَّ أثقالنا لحمل كراريط أو خيًال الغصب وجه عىل يأخذ
اململكة بلدان سائر يف والوزن والكيل القيس «ويكون يقول: منه واألربعني الثالث الفصل
يُمسك «ال يقول: واألربعني الثامن الفصل ويف لندرة.» بمدينة املوجود وهو واحد، بمعيار
عاداته من يشء يُعطل وال يملكه، مما يشء منه يُؤخذ أو يُسجن وال الناس من أحد
بأي الحرية ينايف بما يُمس وال أرضه من يُنفى وال القوانني ذمة عن يخرج وال وحريته،
قانون بمقتىض حكم بذلك يصدر أن إالَّ بسجنه نأمر وال عليه نكون ال ونحن كان، وجه
ا حقٍّ أحًدا نمنع «ال يقول: منه واألربعني التاسع الفصل ويف املجالس.» لدى املتقرر البالد
«كل يقول: والخمسني الثاني الفصل ويف حكًما.» دونه نعطل وال شيئًا عليه نبيع وال له
إليها الرجوع ويف شاء متى اململكة من والخروج السفر يف له ص يرخَّ مملكتنا من أحد
البحر، يف أو الرب يف السفر كان أحد، من ذلك يف منًعا يخىش أن بدون مطلًقا ترخيًصا

طاعتنا.» من عليه يجب عما يحيد ال أن وعليه
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تقرير املسمى بالقانون الكبري الرشط تقرر وألف ومائتني وخمسني ثماٍن سنة ويف
اجتماج أول يف بارونًا وعرشين أربعة إمالء عن الصادر بإنكلرتة، بلدة وهي أوكسفورد،
عىل إليه املشار التقرير ويحتوي بالبارملان. بوه لقَّ الذي املفاوضة مجلس يف بلندرة لهم
يسمون كما سنة، كل يف النوازل حكام يسمون الذين هم البارونات أن منها أشياء
اململكة، متوظفي من وغريهما الدولة وشاهد الكتبة رئيس وهو الشانسلر الخزنة ناظر
مرات ثالث يجتمع البارملان أن ومنها امللك، قصور حراسة نظرهم تحت تكون أن ومنها
اثني من مركَّبًا مؤبًدا كومسيونًا يسمى أن ومنها وأكتوبر، ويونيو فراير يف السنة يف
ومنها األمور، سائر يف امللك مجلس مع ليتفاوضوا البارملان يف للحضور بارونًا عرش
الشكايات من يحدث أن عىس ما ي لتلقِّ كونتي كل يف الكفاليريية من أربعة يعني أن
ثم له. جلسة أول البارملان عىل ذلك ويعرضون امللك، متوظفي من ونحوهم باألعيان
لم إذ ا؛ تامٍّ فيها وكان مرة، أول البارملان اجتمع وألف ومائتني وستني أربع سنة يف
وكالء أي والبورغ الكونتي وكالء معهم كان بل فقط، والقرناء األعيان من تركُّبه يكن
األمة تكوين تمام بوقت االجتماع هذا عن عربَّ املؤرخ َماُكويل إن حتى والقرى، اإلياالت
ومن العهد، ذلك من فيهم املحفوظة الخصوصية أخالقهم وظهور الحقيقة يف اإلنكليزية
ا حسٍّ غريهم عن منقطعون أنهم كما أي وَمْعنًى؛ ا حسٍّ جزيرة سكان آباؤهم ُعدَّ ثم
مزايا الوقت ذلك من فيهم وظهرت وعاداتهم، سياستهم يف أيًضا عنهم منقطعون فهم
أمة عليه عاشت ما أحسن فهو كبري تغيري ذلك بعد فيه وقع فإنه الكونستيتوسيون،
اإلياالت نواب أي الكومون مجلس اجتماع الوقت ذلك يف نشأ ومما قرون، عدة كبرية

األمم. سائر فيه منوالهم عىل نسج الذي
الوقت، ذلك قبل مجتمعني كانا اللذان املجلسان افرتق الثالث إدوارد امللك مدة ويف
ويف والخرج، الدخل أمر يف ينظروا أن األهايل لنواب رخص الثاني ريشارد مدة يف ثم
يترصف أن امللك عىل حجر الذي وألف وأربعمائة ست سنة رشط ظهر الرابع هنري مدة
قوانني سائر عىل املحافظة عىل بالبارملان أعضاؤه يحلَّف مؤبد مجلس موافقة بدون
ضعفت املستبد تودور عائلة ُملك أيام من الوردتني حروب مدة يف ثم الكونستيتوسيون،
ستوارت مدة يف ثم البقاء، بمجرد الغنيمة من يقنع صار حتى البارملان مجلس سلطة
بعد امللك سلطة لتقدم طويلة مدة فيها بقي التي العبودية ربقة من وخرج شأنه ارتفع
أمر دخل ذلك بعد ثم االستبدادية، السلطة تلك هدم عىل فيها الحال أرىس شديدة منازعات
وألف، وستمائة وخمسني ثالث سنة يف البارملان شمل بدد الذي كرونول قبضة يف اململكة
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امللكية السلطة وبني بينه املحاربة تجددت ثم الثاني، شارل مدة يف احرتامه تجدد ثم
وثمانني ثماٍن سنة أيًضا امللكية القوة سقوط عن فيها األمر وأُْجِيلَ الثاني جاك مدة يف

دورانج. وليم امللك تاج أعطى البارملان إن ثم وألف، وستمائة
بمعاريض تجدد وألف وستمائة وثمانني تسع سنة فراير من والعرشين الرابع ويف
هي األصلية ورشوطه بالتمام، اآلن املوجود اإلنكليزي الكونستيتوسيون أساس القوانني
موافقة بدون والتوقيفات اإللزامات يف إليها يستند التي امللكية بالقوة عربة ال أنه
األداء من يشء تعيني يسوغ وال به العمل يوقف أو القوانني من يشء ينسخ وال البارملان،
ملقصده، مغايرة بكيفية أو البارملان موافقة بغري اململكة ملصلحة أو امللك لخصوصية
يشء يعوقه وال بنفسه مطلبه امللك عىل يعرض أن له الناس آحاد من شخص كل وإن
انتخاب وأن البارملان، موافقة بدون الخدمة يف بقاؤه وال العسكر أخذ يسوغ وال ذلك من
حرية تعطل وال لحريتهم، منافاة بدون اجتهادهم بمقتىض األهايل من يكون أعضائه
تمام إىل الضمان جهة عىل مال بوضع أحد يلزم وال به، يقع فيما العامة بني املفاوضة
معتاد. غري أو شديد بعقاب يعاقب وال عليه، تشق غرامة عليه يرضب وال الخصومة،
أن ينبغي كما االختيار، عليهم يقع الذين الحكم أمناء أسماء للناس يشهر أن وينبغي
ينبغي كبرية جناية مرتكب يف يُستفتون الذين واألمناء وجه، أتم عىل اختيارهم يكون
ما جميع إلصالح البارملان اجتماع عىل املحافظة وينبغي األمالك، أصحاب من يكونوا أن
أن كما الخلل، طروق عن الباقي وحفظ القوانني من تغيريه يلزم ما وتغيري منه يتشكى
أن وهي: بيانها، اآلتي الرشوط عىل يشمل التاج وراثة رشوط يبني الذي القوانني صك
مذهب عىل يكون أي بباباوية؛ أو بباباوي يتزوج أو رومية بكنيسة يتحد شخص كل
تكون وال يرثه، أو أبًدا التاج يملك أن من يمكن وال امللك من حقه يسقط الكاثوليك،
إىل التاج ويرجع بطاعته، مطالبة تكون ال فاألمة ونزل ذلك وقع وإذا الدولة، إدارة بيده

وارث. أقرب
القمرة فيه ترخص الذي املقدار عىل القوانني صك يف اقرتعوا قليلة مدة بعد إنهم ثم
اقرتع َحتَّى امللكة دولة يف ثم سنة، كل يف السالح تحت يبقى الذي العسكر من للدولة
التاج يرث َمن كل أن فصوله: من للُملك هانوفر عائلة قبول يف معروض عىل البارملان
ما طبق اإلنكليزية الكنيسة اعتقادات قيود تحت يدخل أن بدَّ ال املستقبل يف اإلنكليزي
اإلنكليزية األمة تكون فال بإنكلرتة مولود غري أحد إىل التاج نقل وإذا القوانني، يف تقرر
وال البارملان، موافقة بدون اإلنكليزي التاج إىل راجعني غري أرٍض أو ملك عن مدافعة
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إالَّ وأرالندة وسكوسيا إنكلرتة أرض خارج يتوجه أن املستقبل يف التاج يملك ملن يمكن
املسمى امللك مجلس عىل عرضها يجب التي اإلدارة نوازل وجميع القمرة، من بإجازة
من حرض ممن مصحح االنفصال من فيها وقع فيما تقرير يجعل الخاص باملجلس
ال اململكة سلطة بلدان وخارج وأرالندة وسكوسيا إنكلرتة خارج ولد َمن وكل األعضاء،
أخذ ولو إليهما املشار املجلسني أحد يف وال الخاص املجلس يف عضًوا يكون أن يمكن
يأخذ وال اإلنكليز، من أبويه أحد يكون أن إالَّ امللك، بتفضل أو باالستحقاق الجنسية عقد
عىل التاج أرض من شيئًا يعطى وال عسكرية أو مدنية وظيفة ألمانته توكل أو ما رتبة
صدور كان إذا الكبري بالطابع ختم ولو أمان بكتب أحد ينتفع وال والعطية، الهبة وجه
والقوانني الرتاتيب ومعاريض األمور من ذكر ما أجل ومن البارملان؛ من منه الشكاية

والبارملان. امللوك بني الحكمية القوة انقسمت عليها الكالم سيأتي التي

التنفيذ قوة يف (4)

الربيتانية تاج وأن وزرائه، بواسطة القوانني ذ ينفِّ الذي فهو امللك بيد التنفيذ قوة أن اعلم
ترتيبهم عىل العائلة من الواحدة السلسلة من فاألكرب األكرب يرثه بالوراثة ينتقل العظمى
إذا األنثى عىل الذكر ويتقدم وهكذا، البكر االبن إىل األب من ينقل أنه بمعنى الوالدة، يف
باسم إنكلرتة ملك ويلقب الكبرية. أخته عىل يتقدم الصغري األخ مثل واحدة درجة يف كانا
الكربى الربيتانية من املتحدة اململكة ملك هللا بنعمة «فالن أوامره: طالعة وهذه الري،
الديانة كرباء يختار الكنيسة رئيس كونه حيث ومن العقيدة.» عن محاميًا وأرالندة
سائر ويمنح الوزراء ب يُنصِّ اململكة رئيس كونه حيث ومن األساقفة، ديوان بجمع ويأمر
من ذلك وغري والنياشني، واملقامات الرشف ألقاب وسائر وبحًرا برٍّا العسكرية الوظائف
من املعطاة التمييز عالمات قبول يف ويرخص والجندية، املدنية األمور يف الجزاء أنواع
اململكة أهل بكافة ويستعني األجنبية، الدول سفراء ويقبل السفراء ويرسل األجانب ملوك
مكاتيب ويعطي السكة ويرضب الصلح، ويعقد الحرب ويُشهر الجميع، يهم ما عىل
راجعة كلها كانت وإن األمور وهذه ونحوهم، الجناة عن ويعفو اإلنكليزية، الجنسية
مطالبون إنهم حيث من الوزراء إجازة عىل متوقفة فإنها االستحقاق بأصل امللك لسلطة
الوزراء ثم وزراءه، يستشري حتى أمًرا امللك يبدي ال ولذلك البارملان؛ عند الدولة بترصفات
وهو لسياستهم، موافًقا املجلس أعضاء غالب يكن لم إذا الترصف يف بقاؤهم يمكن ال
سائر أعضائه عىل تعرض أن ذلك يف املجلس موافقة وصورة الوزراء. مسئولية معنى
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يظهر عما الوزراء يسأل أن له أن كما حقوقه، من وذلك والخارجية، الداخلية النوازل
باملجلس مجادلة ذلك عن فينشأ الجواب، الوزراء وعىل سريتهم، يف يقدح أو شاء متى له
عما الوزراء وجواب النوازل يف تأملهم بعد املجلس غالب اتفق فإذا واملدافع، القادح بني
أمرين؛ أحد إال ذُكر ما والحالة للملك يبَق لم القدح من اململكة إدارة يف سريتهم عىل ورد
انتخبوا فإذا االنتخاب، األهايل يعيد أن رشط عىل املجلس، إغالق أو الوزراء تبديل إما
فيبقى بسريتها رضاهم عىل دلَّ للدولة واملساعدة باللني يعرف ممن األَُول الوكالء غري
املعارضة يف مثلهم هو من أو األَُول الوكالء اختاروا وإذا خططهم، عىل حينئٍذ الوزراء

الخطة. من الوزراء خروج حينئٍذ ووجب بها رضاهم عدم عىل ذلك دلَّ
إذا بالخيانة جميعهم عىل أو الوزراء أحد عىل يدَّعي أن أيًضا املجلس حقوق ومن
أن ومنها اللوردوات، مجلس أي األعىل باملجلس النازلة فصل فيكون لذلك، موجبًا رأى
ألن لألمة؛ فائدة فيها يَر لم إذا امللك يراها التي للحرب والعسكر املال إعطاء من يمتنع

سنة. كل فيه القانون تجديد من بدَّ ال سنوي أمر العسكرية والخدمة األداء ترتيب
التمدن وأنواع والعمران املعارف من اإلنكليزية لألمة حصل القوانني فبهذه قلت:
بها، عمران ال البحر يف صخرة كانت أن بعد البساتني كأحسن جزيرتهم به صارت ما
عىل اطالع له مَلن بالعيان مشاهد هو كما الكرة سكان ُخمس عىل به استولوا وما
بالتعيني االختيار ويقع املجلسني، أعضاء من امللك ينتخبهم الوزراء إن ثم الجغرافيا.
وهو األول، بالوزير ب يتلقَّ الرئيس وهذا القمرة، أكثرية إليها تنحاز التي العصبة لرئيس
فإن امللك، موافقة عىل ذلك ويعرض املذكورة العصبة أعيان من الوزراء بقية يعنيِّ الذي
تشمل أحدهم إدارة يف وقعت إذا املسئولية ألن الرئاسة؛ قبول من امتنع عليهم يوافقه لم
الخدمة قبول من يمتنع فبالرضورة اإلدارة، حسن يف كلهم عليهم العهدة إذ جميعهم؛

بكفاءته. يثق ال من مع
التقدم حزب فاألوىل وتوري، هويغ وهما: عصبتان اململكة سياسة يف ويوجد هذا
وغريهم فالوزراء القديمة، األصول عىل املحافظة حزب والثانية الحرية، دائرة وتوسيع
له. اآلخر الحزب مشاركة غري من الحزبني أحد من يكونون املعتربة الخطط أهل من
لها ا ضدٍّ املجلسني أحد كان أو سياسية نازلة ألجل البارملان أمام الوزارة سقطت وإذا
واستعفاؤه الخدمة، عن يتأخر الوزراء رئيس فإن بترصفها رضاهم عدم بالقرعة وظهر
يف يكون املال وزير وهو الخزانة لورد الوزارة: تركيب صورة رفقائه. استعفاء يستلزم
الكبري الشانسلر اللورد ثم الخاص، املجلس رئاسة لورد ثم األكرب، الوزير هو الغالب
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املستعمرات وناظر الخارجية األمور وناظر الداخلية األمور وناظر األشيكيي وشانسلر
التسعة األعضاء هؤالء إىل ويضاف الهند، أمور وناظر الحرب وناظر أيًضا، الخارجية
تختلف الوزارة أعضاء جراية إن ثم الدولة. متوظفي من أشخاص عدة وزراء هم الذين
والوزارة السنة، يف ألًفا وخمسني مائتني إىل فرنك ألف خمسني من خططهم باختالف
مع بمواصالتهم املتعلقة والخارجية الداخلية اململكة أمور يف امللك أمر تحت تترصف

تقدم. كما البارملان حدود عن خروج بدون األجنبية الدول

القانونية األحكام استنباط كيفية يف (5)

عن عبارة هو الذي والبارملان امللك ترصف من اإلنكليز ببالد األحكام استنباط أن اعلم
امللك يعينه الذي الوقت يف يكون واجتماعهم العامة، وكالء ومجلس اللوردوات مجلس
القمرتني، كلتا يف األقوال من منهم يصدر بما البارملان أعضاء يؤاخذ وال السنة، أيام من
ولكل اليومية، الورقات يف وغريه ذلك من يشيعه بما املطبعة صاحب يؤاخذ ال كما
جلساته وانتهاء كان، أمر أي يف له يبدو ما البارملان عىل يعرض أن األهايل من واحد
وقمرة منها. بيشء إخالل بدون املفاوضات سائر تطبع والُجرناالت امللك، بإذن يكون
هذا ومن األعيان، وهم والنوبليس الكنيسة أهل وهم اإلكلريوس من ترتكب اللوردوات
فالطائفة العاملية، والقرناء الروحية القرناء وهما اللوردوات من طائفتان يتولد الرتكيب
أسقًفا وعرشين وأربعة بلدتان، وهما ويورك، كنتوربري أساقفة رئييس من مركبة األوىل
أمراء هم الثانية والطائفة منها، أساقفة وثالثة أرالندة أساقفة رؤساء وأحد إنكلرتة من
قبل ُوجدوا الذين إنكلرتة قرناء سائر ثم القرناء، جملة من املعدودون امللكية العائلة
معها أرالندة اتحاد بعد املوجودون الكربى الربيتانية وقرناء وبعده، بها سكوسيا اتحاد
لورًدا عرش ستة بالقمرة سكوسيا فنواب وأرالندة. سكوسيا لوردوات من أشخاص وعدة
فرتبة النواب. بالقرناء اللوردوات هؤالء ى ويُسمَّ حياتهم، ملدة البالد لوردوات ينتخبهم
االبن استحقها بالوراثة كانت فإن امللك، بتسمية وأخرى بالوراثة تارة تكون اللورد
وامللك اليوم، لهم وجود فال فقط الحياة ملدة امللك يسميهم كان الذين القرناء وأما البكر،
يمكنه وال خاص، بعدد حرص دون إنكلرتة قرناء من شاء َمن شاء متى يحدث أن يمكنه
منها. ثالثة فقد بعد إالَّ أرالندة من قرين إحداث يمكنه ال كما سكوسيا قرناء يف ذلك

إحدى منهم الواحد عمر يبلغ أن بعد إالَّ اللوردوات مجلس يجلسون ال والقرناء
بالدولة تتعلق خيانة منهم ارتكب َمن عىل يُحكم ال أن خصوصياتهم ومن سنة، وعرشين
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الشهادة دفع عند يحلف ال اللورد أن كما اللوردوات، قمرة يف إالَّ الطاعة من خرج أو
بحكم إال مقامه عن يُعزل وال ذاتي»، رشف يقتضيه بما «أشهد يقول: وإنما الحكم أمام
كما االقرتاع، ساعة حاًرضا كان إذا باملجلس الرأي إعطاء وللقرين البارملان، من يصدر
خصوصيات ومن أمثاله. القرناء أحد مع املجلس إىل منه مصحًحا رأيه إرسال له أن
فيما يخالف الذي إن أي القمرة؛ بدفرت املرضوبة للقرعة ا ضدٍّ التسجيل جواز القرناء
هذا أحسن وما املخالفة، يف أدلته املجلس دفرت يف يكتب أن له الغالب رأي عليه اتفق
ال أنه اللورد خصوصيات ومن للمملكة. رضر برأيه حصل من يظهر بذلك إذ الرتتيب؛
فإن بيشء املتوظفني أحد عىل ادَّعى إذا النواب ومجلس عليه، وجب َدين ألجل يوقف
أعضاء عدد بلغ وقد األحكام، منتهى هو الذي اللوردوات مجلس من يصدر عليه الحكم
وخمسني وستة أربعمائة وألف وثمانمائة وستني خمس سنة جلسة يف اللوردوات مجلس
ومن الغال بالفرنساوية لها يقال التي والس وإيالة إنكلرتة من انقسامهم وكان عضًوا.

محولة. الجدول يف بيانه اآلتي الرتتيب عىل أرالندة ومن سكوسيا

اللوردوات. مجلس أعضاء تفصيل

   عدد

امللكية العائلة قرناء ۳
دوك ۲۰
كونت ۱۱۱

مطارنة أيًضا لهم ويقال أساقفة ۲٤
سكوسيا قرناء ۱٦

األساقفة رؤساء أي أرشفاك ۲
مركيز ۱۹
فيكونت ۲۲
بارونات ۲۰۷

أرالندة قرناءُ ۲۸
لسكوسيا واثنان ألرالندة اثنان منهم أساقفة رؤساء ٤

الجملة ٤٥٦
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منتخبني أناس عىل تشتمل فإنها الثانية بالقمرة املسماة العامة وكالء قمرة وأما
يجدد أو بغريهم يبدلون تمامها وعند أعوام، سبعة مدة بحقوقها ليقوموا الشعوب من
وثمانمائة وثالثني اثنتني سنة يف املحرر القانون آثار من القمرة هاته كيفية وحسن لهم.
إحدى العمر من بلغ من حقوق من والقرى واملدن الكونتي يف الوكالء وانتخاب وألف،
األمالك من ينقل ال مما السنوي الدخل من وله املدنية، حقوقه يف مترصًفا سنة وعرشين
ويف املعارف. أهل من كان فيمن املبلغ ذلك اعتبار يلزم وال فرنًكا، وخمسون مائتان
اململكة؛ لقرناء فيها مدخل ال والقرعة علنًا، االنتخاب ويكون الوجاهة تُعترب الجميع
سن يبلغ لم مَلن وال ألجنبي فيها مدخل ال أنه كما غريهم، ينتخبون ال أنهم بمعنى
الصدقة بصندوق استعان أو الحكم أمام كاذبة يمينًا حلف أنه عليه ثبت مَلن وال الرشد
ونحوها الكمارك مداخيل بأخذ للمكلفني وال السنة، تلك يف الكنيسة من الخارجية
أو الدولة متوظفي لسائر وال الكواغد طبع أي بالتامرب؛ للمكلفني وال الكومون، ومداخيل
التخيل رام أو تحيل أنه عليه ثبت َمن لكل وال الضبطية، أعوان أو البوسطة متوظفي
الذين وأما غريهم، ينتخبون بالذين يتعلق ما هذا الوقت. ذلك عن السابق االنتخاب يف
وأن سنة وعرشين إحدى بلوغ فيهم فيشرتط بالقمرة الشعوب عن للنيابة ينتخبون
الكونتي مجالس أو العالية املجالس حكام من وال األجانب من ال األهايل من يكونوا
أهل من وال التحقيق، بمجالس يخدمون الذين الخصام وكالء أو البوليس، مجالس أو
عليه ثبت أو بالنفي حكم عليه صدر ممن وال الكاثوليكيني، وسكوسيا إنكلرتة كنيسة
البالد يف والقرى واملدن الكونتي متوظفو يُنتخب وال الطاعة. عن خروج أو جناية
وخمسني اثنتني سنة بعد املوظفة املجابي بقبض املكلفون وكذلك فيها، يخدمون التي
بعد املحدثة الخطط من الدولة من مرتبًا عليها يأخذ خطة له َمن وكل وألف، وستمائة
من يكون أو الدولة من جارية معيشته تكون أو وألف، وسبعمائة عرشة ثماٍن سنة
ف، ِ الرشَّ ضباط من أو الدولة من شيئًا يلتزمون ممن أو الجيش بأمور املكلفني الوكالء

معروفة. لخطة لغتهم يف لقب ف ِ الرشَّ ولفظ
معاريض وسائر لها، اجتماع أول يف رئيسها تسمي التي هي النواب قمرة إن ثم
تعرض بأن العادة جرت لكن تمييز، بدون القمرتني من كل عىل عرضها يمكن القوانني
يمكنها عليها املعروض عرض وإذا العامة، نواب مجمع هي التي الثانية القمرة عىل أوًال
ما ذلك من ويستثنى ترده، أو والنقصان بالزيادة فيه تترصف أو حاله عىل تقبله أن
ال العامة وكالء أن العادة القتضاء اللوردوات؛ مجلس إىل يُرفع فإنه باألعيان تعلق له
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مجلس يف أوًال عليه يقرتع فإنه السنوي باألداء تعلق له ما وكذا شيئًا، منه يغريون
فيه. ترصف بدون تردَّه أو تقبله أن فإما اللوردوات، قمرة فيه تتفاوض ثم النواب
فال النواب قمرة يف وأما شاءوا، متى املعاريض يعرضوا أن للقرناء القمرة هذه ويف
يكون الجمهور بفائدة تعلق له ما وكل العرض، يف الرخصة وطلب استيذانها من بدَّ
راٍض بلفظ: القرناءُ يتلفظ أن األوىل القمرة يف االقرتاع وصورة الدولة. من عرضه غالبًا
قدمنا. كما بالكتابة أمثاله من غريه بواسطة القرعة يدفع منهم وكثري راٍض، غري أو
وبعد نعم، أو ال بلفظ: الجواب ومن بالذات الحضور من بدَّ فال الثانية القمرة يف وأما
ينيب أو بنفسه فيه النظر يتوىل أن فإما امللك عىل يعرض القمرتني يف املعروض قبول
بلغ وقد به. يُعمل قانونًا املعروض يصري امللك وبإمضاء اللوردوات، من كومسيونًا له
وخمسني وثمانية ستمائة وألف وثمانمائة وستني خمس سنة يف النواب قمرة أعضاء

اآلتي: التفصيل عىل تركبهم وكان عضًوا،

النواب. مجلس تركيب

املمالك أسماءُ الكونتي نواب والقرى البلدان نواب الجملة

إنكلرتة ۱٦۲ ۳۳۸ ٥۰۰
أرالندة ۳۰ ۲۳ ٥۳

سكوسيا ٦٤ ٤۱ ۱۰٥

الجملة ۲٥٦ ٤۰۲ ٦٥۸

العامة الحرية يف (6)

وغريهم األمالك ألرباب وبما بالقمرة عنها املناضلني للنواب باختيارها األمة أن ريب ال
وبإعالن العامة أمور يف البارملان نظر وبدوام الكلمة، نفوذ من اململكة متوظفي من
الطبقة أن وحسبك أمورها. سائر نجاح ويستتب حريتها تستقر منع، بدون مباحثاتهم
مراقبة وشدة اعتناء مزيد ولهم األمور، سائر يف يتداخلون وأوساطهم الناس من العليا
ألرباب ما مع البالد، متوظفي انتخاب يف تام اعتبار وآلرائهم دولتهم مترصيف ألفعال
يصدر ال ثم البارملان. عىل عرضه أرادوا ما عرض يف الرخصة من والصناعات الِحرف
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عنه، ينشأ ملا ضامنًا فيه أذن الذي الوزير يكون أن بدون األفعال من فعل الدولة من
األعىل إىل األدنى من إنهم بحيث ترصفهم، من ينشأ ملا ضامنون املتوظفني سائر وكذلك
وهو البارملان، بإذن املشتكي ويوقف للرتيبونال، الناس آحاد من بهم الشكاية يتوقعون

الحقوق. حفظ يف الضمانات أحسن من
الدولة، أفعال يف للنظر العمومية املجامع يف االجتماع من يُمنعون ال الناس إن ثم
مئات اجتماع يمكن وقد بروغم، اللورد إليه أشار كما عليهم الرخصة هذه تُضيق وال
عىل الدليل بإقامة الدولة سرية من لهم يظهر فيما للمكاملة واحد مكان يف األلوف من
عن خرجوا إذا إال البارملان، وعىل عليها يعرض االتفاق عليه يقع وما مانع، بال ذلك
السكان، راحة تحيري وأرادوا الرخصة تلك فرصة اغتنموا بأن القانونية املعقولة الحدود
يقوم بأن حينئٍذ منعهم فيجب ذلك، ونحو رأيهم يوافق لم َمن وتهديد السالح وبإشهار
املجتمعون أيها منكم فرٍد كل يأمر امللك وحاكمنا «سيدنا بقوله: فيهم خطيبًا املحل حاكم
الصادر الحكم قيد تحت خدمتكم أماكن أو مساكنكم تدخلوا وبأن الحني، يف بالتفرق
يحرس وهللا الغوغائية. واالجتماعات الهرج قطع يف جورج امللك دولة من سنة أول يف
وتوقيف القوة إعمال حينئٍذ يمكن ساعة بقدر الخطبة بعد الجمع يفرتق لم وإذا امللك.»
يف ونرشها اآلراء طبع يف الرخصة أيًضا ولهم ذُكر. ما إىل يُحتاج وقلما العصبة، رؤساء
أي يف كتاب تأليف أو جرنال إنشاء يف استئذان عىل يتوقفون وال وقت، أرسع يف البالد
الجرنال أو الكتاب مؤلف يُعرف أن ذلك يف اعتبارها يلزم التي والضمانة شاءوا، غرض
التشفي إىل الكتابة صناعة يف امللحوظة الحدود تجاوز إذا ليُطاَلب ومسكنه؛ ولقبه باسمه

ذلك. ونحو الطاعة عن والخروج القيام عىل التحريض أو الشخصية األغراض من
من حق بدون املوقوف تمكني لخصوص ليس الشخصية الحرية تقرر إن ثم
حاكم كل عىل الشديد الحكم وقوع إمكان ذلك مع يعترب بل املجالس، سائر من التشكي
وزيادة ذكره، مرَّ الذي الوجه عىل كافية ضمانة إعطائه بعد املوقوف رساح من يمتنع
الحكم إيقاع وهي الحاكم عند للناس أخرى ضمانة أعطى اإلنكليزي فالقانون ذلك عىل

فرنسا. مجالس عىل الكالم يف بيانهم تقدم الذين األمناء أي الجوري؛ بواسطة
اللورد قاله بما الفصل هذا ولنختم اإلنكليز، بمملكة السياسية اإلدارة إجمال هذا
امللكية للدولة النافعة النتائج عىل يحتوي اإلنكليزي الكونستيتوسيون أن من بروغم
األوىل قوة به حصلت حيث الجمهورية؛ والدولة األعيان بيد التي والدولة االستبدادية
بواسطة األمة جميع إن حيث الثالثة، وحرية وقوانينها عاداتها لتقرر الثانية وثبات
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شأن ولهم الدولة، سرية عىل باالحتساب بالدهم ترصفات سائر يف يتداخلون وكالئهم
ولوجوه الدولة، متوظفي انتخاب عند اعتبار مزيد وآلرائهم أمورهم، مديري عند عظيم
نفوذ للملك وكذا السكان، راحة يحري ما ارتكاب من العامة تمنع كلمة نفوذ منهم الناس

ذكرها. املتقدم املجالس أعمال من شيئًا يُعطل ال بما اململكة أحوال يف الكلمة
الحكم مجالس باستقالل النوازل فصل يف اإلدارة تحسني اإلنكليزية األمة مزايا ومن
بني تقع التي السياسية املنازعات ويف البارملان خدمة يف الدخول من أعضائها ومنع
تسمى إياالت إىل املدنية إدارتها باعتبار منقسمة اإلنكليزية اململكة أن اعلم ثم األحزاب.
إىل الضبطية وإدارة الحكمية اإلدارة وباعتبار كونت، عمل أي بكونتي؛ منها واحدة كل
الكونتي فمتوظف األخريني، عن منفصلة الثالث اإلدارات هذه من وكل أخرى. أقسام
الرتبة يف الصلح حكام دون وهم والكورنر الصلح وحكام ف ِ والرشَّ النائب اللورد
امللك بيد وتأخريه وتقديمه بالكونتي العسكري الوايل فهو النائب اللورد فأما والترصف،
وهم القرناء، أي بالبري؛ عنهم املعرب القمرة أعضاء من بانتخابه العادة جرت وقد نفسه،
ويختار خدمته مقابلة يف مرتب الوايل لهذا وليس الكونتي، ذلك سكان من اللوردوات
بنواب ومعينيه الوايل مجموع عن ويعرب إعانته، يف يكونان شخصني أو شخًصا بنفسه
راحة حماية وعليه ضباطهم، ويسمي األهلية الحراس يأخذ املذكور والوايل الكونتي،
من التقدم يستحق َمن الكبري الشانسلر اللورد عىل يعرض الذي وهو وأمنهم، السكان

والرتيبوناالت. األحكام مجالس دفاتر عىل واملحافظ الحكام
ثالثة من الحاكم يختاره الكونتي من مدني متوظف ألول لقب فهو ف ِ الرشَّ وأما
هذا يبقى ال بحيث سنة، كل يف اململكة وعظماءُ الغالية املجالس حكام يعينهم أشخاص
القبول، من يمتنع أن االختيار عليه وقع مَلن يسوغ وال سنة، من أكثر خطته يف املتوظف
يوقف الذي وهو القوانني، وإجراء السكان راحة استبقاء وكلفته مجانًا خدمته كانت وإن
الذنب بثبوت عليه املدعى عىل يشهدون الذين الجوري أي الحكم؛ أمناء ويجمع املدين
حراسة وعليه للقمرة، فيه النواب انتخاب يرام الذي املجمع يرأس أنه كما عدمه، أو
أن وله سجون، وحرس حكم عون أي وبايل؛ ونائب معني إعانته يف ويكون السجون
إىل الحال اضطره إذا سنة عرشة خمس سنه تجاوز ممن الناس من شاء بَمن يستعني

ذلك. من معافون فإنهم — القرناء أي — البري جماعة إالَّ ذلك،
بأمر تكون فواليته — القايض أي — بامَلِجسرتَات عنه ويعرب الصلح حاكم وأما
األمالك أصحاب بني من انتخابه ويكون الكونتي، نائب بعرض الكبري الشانسلر اللورد
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أمالكة دخل من له يكون أن برشط الكنيسة أهل من يُختار وقد الناس ووجوه والعقارات
وتحسني الناس بني الحكم وكلفته السنة، يف فرنك وخمسمائة ألفان أي سرتلني لرية مائة
إذ العادة؛ بمجرد وتبديلهم عزلهم عدم إن ثم شيئًا، خدمته مقابلة يف يأخذ وال اإلدارة،
بهم ويجتمع بعدد، يتقيدون وال يد عليهم ألحد وليس ذلك يقتيض ما القوانني يف ليس
هذه واجتماع اإلدارة. من الرأي عليه يستقر ما لتلقى السنة من أوقات يف املتوظفون
مرات أربع فيقع أشهر ثالثة ملدة الكبري فاالجتماع وصغري، كبري نوعني؛ عىل املجالس
منهم، اثنني بوجود إال نصابه يتم وال الصلح، حكام من كثري عدد به ويكون السنة يف
مجانًا، غالبًا خدمته تكون عليهم رئيًسا الصلح حكام ويختار باتفاقهما، الحكم ويميض
ويولِّيه أوامرهم، لتنفيذ الصلح ضابط بمعنى كالرُدبَي يسمى متوظف أمرهم وتحت
يكلفوا أن أعمالهم ومن األفوكاتية، أعيان من الغالب يف انتخابه ويكون النائب اللورد
خصويص بوجه األداء تعيني خدمتهم ومن بالكونتي، املتعلق املال ويدفع يقبض شخًصا

اإليالة. متوظفي غالب وتسمية
الجنايات سجون إقامة وهي: اآلتية، الخدم عىل تحتوي الكونتي إدارة أن واعلم
وحفظها الطرقات وتسوية القناطر وبناءُ لوازمها عىل واملحافظة الضبطية وأمر الخفيفة
كلها املصالح هذه ومصاريف الرسمية. املوازين وحفظ وحفظها الفقراء مآوي وبناء
ألماكن يعني وما الضبطية عند املتحصلة واملغارم الكونتي، عىل املوظف األداء من تخرج
يف الالزمة الحجج سائر جمع فخدمته املستنطق الحاكم وهو الكورنر وأما املجانني،
إليه أشري كما حكمية أقسام إىل ينقسم اإلدارة ولتسهيل العام. بالحق والقيام النوازل
أو الشهر يف مرة الصغار والجمعيات األصلية الجمعيات يرأسون الصلح وحكام آنًفا،

ذلك. الحال اقتىض إذا أكثر
الجنايات مجالس بها تعقد دوائر سبع إىل الجنايات ألحكام بالنسبة إنكلرتة وتنقسم
الضبطية أعمال إىل بالنظر الكونتي ينقسم ثم الدائرة، مجالس وتسمى أشهر ستة كل يف
الضبطية من ناظر قسم كل رئاسة وعىل الصلح، حكام إىل تنتهي أصولية أقسام إىل
بمعنى َهندَردس ى تُسمَّ أقسام إىل كونتي كل ينقسم ثم ضباطها، سائر عىل النظر له
الصلح حكام يسميه رشطة رئيس أي كبري كونستابل يرأسهم العائالت من املائة أن
القضاة أحكام ومنفذ الصلح ضابط بني تدور املذكور وأعمال باملجلس، يجتمعون حني

األداء. بجمع أيًضا ويكلف
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والقرى املدن

ذات تكون أو البارملان يف نائبًا تقيم التي البلدة عىل إنكلرتة يف يطلق البورو اسم
التي البلدان تلك وبعض الكونتي، أحكام تحت تكون أن بدون اإلدارة يف خصوصية
ومن مدينة. أي ستي؛ ى تُسمَّ القسم بذلك — الكنيسة كبري أي — املطران بها يوجد
وهو والدرمن؛ الرئيس، وهو الشيخ؛ من مركبة بلدية مجامع تحصل والستي البورو
ويتبدل أعوام لثالثة األهايل ينتخبهم بالبلد الناس وجوه من وأعضاء الشيخ، عن النائب
ويتبدل سنني ست خدمتهم ومدة األعضاء، تسميهم الرئيس ونواب سنة، كل ثلثهم
من رئيسه ينتخب املجلس وهذا خدمته. يف الرئيس يعينون سنني ثالث كل يف نصفهم
الجمعية يرأس أنه الرئيس وظيفة ومن سنة. كل يف الرئيس معيني من أو األعضاء
كما الكونتي، رئاسة بها التي البلدان من البلدة تكن لم إذا للقمرة النائب تختار التي
له َمن أسماء جرائد يف معينيه مع ويتأمل البلدي املجلس أعضاء اختيار عند يرأسها
التي السنة يف ثم خدمته سنة يف الصلح حاكم كترصف ويترصف بالقرية، االنتخاب حق

مجانًا. خدمته وتكون تليها،
مداخيلها وضبط للبلد الراجعة األمالك إدارة البلدي املجلس نظر متعلقات ومن
املنازعات وفصل الضبطية وإدارة واملارستانات السجون ومطالعة البلد أحكام ومراقبة
قسم وهي البارواس ثم بالقرية، الصلح حاكم بإعانة واألهايل ضباطها بني تقع التي
سائر يف مستعمل مًعا وسياسيٍّا دينيٍّا املعترب إنكلرتة بالد يف التقسيم وهذا الديانة، دائرة
ومن يكلف، َمن كل من املركبة الجمعية من تكون البارواس أحوال وإدارة جهاتها،
والضبطية املساكني وإعانة والطرقات واملقابر الكنائس حفظ املذكورة اإلدارة لوازم
الكنائس وكالء وهم املختلفة الخدم بهذه املكلفون فاملتوظفون ويموت، يولد َمن وحرص
كلهم الضبطية أي البوليس وضباط الفقراء وأولياء والطرقات املقابر ونظار وامَلْرِغِلرَي

املذكورة. العمومية الجمعية تسميهم

األحكام نظام يفرشح (7)

محصورة ليست وأحكامها وغريها، بفرنسا التي مثل حكم وزارة بإنكلرتة ليس أنه اعلم
ترصفاتهم يف مخالفة ارتكبوا إذا بحكٍم املتوظفني يخص ما بها وليس تقييد، أو بكتاب
بفرنسا الدولة ومجلس اإليالة وايل مجلس بها يختص التي النوازل جميع وإنما الحكمية،
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املجالس وايل امللك مجلس مجموعها يسمي عالية مجالس إىل اإلنكليز بالد يف راجعة
كانوا نوع أي من املتوظفني وسائر املحاسبات، يخص فيما األشيكيي ومجلس املعتادة
بدون املعتادة املجالس لدى يطالبهم منهم مرضة يدعي َمن فكل بأعمالهم، مطالبون

العامة. الخطة قوة عن ناشئة املرضة كانت ولو ما رخصة عىل توقف
وتؤخذ العادات، مجاري عىل املؤسس العام القانون إىل تستند اإلنكليز وأحكام
الرومان رشيعة ومن عليها املتفق الرشوط ومن العمل. بها جرى التي األحكام من
فالجمعيات البارملان، من الكبار املرشعني وأنظار املؤلفة واألحكام املسطور القانون ومن
ومرشعو والجوري القضاة هي بدونها أو بواسطة الحكمية اإلدارة مدار عليها التي
رئاسة بيده الكبري شانسلر فاللورد الحكم، وأعوان واألفوكاتية ف ِ الرشَّ وجماعة التاج
وهو اللوردوات قمرة ويرأس األول القايض له ويقال القوانني، أحكام أي املاجسرتاتور
قضاة هم الذين واللوردوات الشانسلر نائب ثم الوزراء، مجلس أعضاء أحد أيًضا
املجالس هاته وحكام الضبطية، ومجالس الكونتي مجالس حكام وتحتهم العليا املجالس

املرتب. يأخذون
وتكون لهم، مرتب وال الصلح حكام توجد إليها املشار الحكم جمعيات وبجانب
لديهم ويحرض الصغار، الجلسات ومجالس كونتي كل يف الثالثة األشهر مجالس منهم
أي — الجوري ثم باإلدارة. يتعلق ما وكذلك بالحكم املتعلقة املحلية الترصفات جميع
أحكام وكذا العرفية األحكام أي املدني؛ الحكم يف تام اعتبار لهم — الحكم أمناء
جهة من الدعوى يف التأمل الكبار فخدمة صغار، وجوري كبار جوري ومنهم الجنايات،
يكون الجوري جملة وهم وعرشين ثالثة من عرش اثنا عليه يتفق فما ردها، أو قبولها
بمحرض الحكم بمجالس فصلها يكون الدعوى ُقبلت وإذا رًدا، أو قبوًال العمل عليه
انتخاب يف اعتبارها الواجب والرشوط عرش. اثنا األقل يف عددهم الذين الصغار الجوري
ودون سنة وعرشين إحدى من أكثر منهم الواحد سن يكون أن هي املذكورين الجوري
أو فرنًكا وخمسون مائتان مقداره والعقار الرَّبع من سنوي دخل له ويكون الستني،
الحاالت جميع ويف للفقراء. معلوًما مقداًرا أو فرنك خمسمائة مقداره سنويٍّا كراءً يدفع
مرتب، للجوري وليس والسياسية، املدنية حقوقه يف يترصف ممن يكون أن يُشرتط
بدعاوي القيام كان اإلنكليز ببالد عمومي محتسب وجود ولعدم مجانًا. يخدمون بل
ضباطها كانت ولذا الدولة، بها فتقوم اشتدت إذا إالَّ الجناية به تعلقت ممن الجنايات
أي جنرال؛ وسلِِّسُرت املحتسب، أي جنرال؛ أتورني هم األحكام يف التاج ومستشارات
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يُسألون نازلة كل يف رأيهم يعطون املذكورون وهؤالء امللك. وأفوكاتو العام، األفوكاتو
مخصوص جنرال واألتورني الحقوق، من األجناس بني بما يتعلق ما خصوًصا عنها
الكورنر وتحته األحكام بإمضاء مكلف ف ِ والرشَّ الثقيلة، الجنايات يف الجناة بمقاصصة
سماوي بأمر موته كان هل بحادث يموت من حال يف النظر األصلية وظيفته متعلَّق الذي
يف لكن نفسه، عن نازلته يف يدافع أن له أحد وكل العمد، أو الخطأ وجه عىل كان أو
وكالهما قسمني إىل تنقسم األفوكاتية وجماعة األفوكاتو، توسط عن يُستغنى ال الغالب

النازلة. لوازم وإحضار الخصمني عن بالنيابة مكلف

الجنايات نوازل يف الحكم كيفية

الحكم أمناء حضور بدون تحكم التي فاملجالس طبقتني، يف الجنايات أحكام حرص يمكن
الجلسات ومجالس بانفرادهم، يحكمون الذين الصلح حكام وهم األوىل، الطبقة هم
املخالفات كغرامات الخفيفة النوازل يف إالَّ يحكمون ال وهؤالء الضبطية، ومجالس الصغار
ما كبيع بالعامة يرض عما التحفظ وعدم الفربيكات وخدمة والرب البحر صيد مثل يف
له حرفة ال من زجر ويف وصنَّاعهم، املعلمني بني الواقعة اإلجارات ونحو بالبدن، يرض
ذلك، أشبه وما والكيل الوزن وآالت الحديد وطرق الشوارع حفظ يف ثم البطالة، عن
سياجات وإفساد والسْكر مرضة أو جرح عنه ينشأ لم الذي والرضب املشاتمات ونوازل

ونحوها. البساتني
الكبار فاألمناءُ الصغار، الحكم أمناءُ يحرضها التي املجالس الثانية، والطبقة
فيها يحكم الثقيلة واألمور الثقيلة، األمور بغري عليه املدعى املجالس ِلَهاِته يوجهون
وتحكم الكبري. الجنايات مجلس لندرة وبمدينة الوطن، مجلس له ويقال املستقر املجلس
ذلك. ونحو الزور ودعاوي األمالك عىل والجنايات الشخصية الجنايات يف املجالس هذه
الضبطية ضباط من وتارة الجناية به تعلقت ممن يكون تارة إليها الشكايات ورفع
صغريًة بالجنايات القيام املتوظفني غري الناس من واحد ولكل نفسها. الدولة من وتارة
ال الذين إمساك لهم الضبطية ضباط إن ثم منها. رضورة تلحقه ولو كبرية أو كانت
يُدَّعى من إيقاف لهم كما الراحة يحري ما منهم صدر إذا بالسجن وإيقافهم لهم صناعة
وهو جنرال، لألتورني ذلك مثل ويسوغ جناية، جنى أو رسقه أو شيئًا اختطف أنه عليه
أو بقتل موت وقع وإذا تقدم. كما مخصوصة حالة يف آنًفا، إليه املشار الدولة محتسب
فوًرا، البحث يف الجهد يبذل فالكورنر نفَسه أحٌد قتل أو تعمد بال ولو إليه أفىض تشاجر
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املوت، سبب يف رأيه ويعطي القتيل بَدن ليمتحن الدولة أطباء بعض لذلك ويستدعي
من القتل أحوال عدا وفيما املستقر. للمجلس الكورنر يرفعه القتل عليه يدَّعى أحد وكل
مجلس أو الصغار الجلسات أو الصلح حكام أو الحكام أحد إىل يرفع الجنايات سائر
املدعى يوقف ال الخفيفة النوازل يف تحكم التي الصغار املجالس هذه من وكلٌّ الضبطية،
إذا يطلقه أنه كما فيه، يشتط لم الذي املدعي ملطلب كافية ضمانة إعطاء بعد عليه
يف يكفي ال احتماًال للصحة محتملة كانت وإذا ناهضة، غري عليه القائمة الحجج رأى
املستقبل، يف تحسن سريته بأن الكافية الضمانة أخذ بعد أيًضا يُطلق فإنه عليه الحكم
املال، من معلوم مقدار بتعيني أو معروف إنسان بكفالة تكون أن إما الضمانة وهذه
عليه املدعى إيقاف فللمجلس املذكورة الضمانة توجد لم وإذا بمحل. وضعه يلزم وال
النازلة يفصل املجلس فإن عليه املدَّعى عىل الجناية ثبوت ترجح وإذا سنة، أقصاها مدة
تحرير من املوجبات يتمم فإنه ثقيلة كانت إن وأما الخفيفة، النوازل من كانت إن بذلك
إىل أو الثالثة األشهر مجلس إىل النازلة يوجه ثم ذلك، ونحو شهودها وتحليف الشهادات
األفوكاتو يحرض أن عليه وللمدعى علنًا، تكون املجلس أعمال وسائر املستقر. املجلس
الحاكم ينبهه نفسه املجلس ويف بل املجلس خارج يُستنطق وال عنه، ليدافع وهلة أول
إن قل القول، عىل ِبُمكرٍه ولسَت تقول ما له: يقول استنطاقه وعند بالتثبت، ويأمره
تقول. ما فانظر عليك حجة فيه يكون أن ويمكن عليك يكتب تقوله ما أن عارًفا شئت

فتأمل! ذلك ونحو السياط برضب التقرير عن هذا أبعد ما قلت:
بل الضمانة، بوضع الرساح يف له يرخص ال عليه املدعى أن املتقررة األحكام ويف
ويأتيه شاء، متى بأقاربه ويجتمع الطعام من يشتهيه ما يأكل املعلوم باملحل يوقف
محل يف أو السجن يف ينادى وال به، ويختيل شاء وقت أي يف عنه املدافع األفوكاتو
الدعوى، عليه تثبت حتى املذنب أو الجاني أو املتهم دون املسجون بعنوان إال الحكم
ويقرأ والصغار الكبار األمناء غالب ف ِ الرشَّ يجمع الحكم فيه يصدر الذي اليوم ويف
وشبهات قرائن النازلة يف هل فيتأملون الكبار األمناء عىل الدعوى تقرير املجلس شاهد
يكتب الحكم موجب توجه عىل األمناء غالب اتفق فإذا املسجون؟ تذنيب يف كافية
كافية قرائن عليه تظهر الذي واملسجون صحيح. رسم لفظ الدعوى رسم عىل كبريهم
أيعرتف ويسأله الدعوى رسم املجلس ضابط عليه ويقرأ باملجلس يحرض الجناية يف
اعرتافه عىل يرتتب أن يمكن ما عىل لني بخطاب الحاكم نبهه اعرتف فإن ال؟ أم بالذنب
يف عليه املجلس حكم االعرتاف عىل دام فإذا منه، صدر عما ويرجع يتيقظ أن عىس
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الرباءة ويدعي بالذنب يعرتف ال والذي عنه، مدافعة وبدون األمناء حضور بدون الحال
املدعي وكيل فيتكلم املنازعة، وتُبتدأ املجلس أمام فيحلفون الصغار األمناء له يحرض
ويجلسون الحكم، يف الرشوع قبل وتحليفهم الشهود واستنطاق األدلة تقرير مع أوًال
ليس الصنيع وهذا قلت: قبله. َمن شهادة منهم كل يسمع بحيث الحكم بيت يف

بمستحسن.
ما بإلقاء الشهود واستنطاق املدعي أدلة معارضة يمكنه وكيله أو عليه واملدَّعى
بما املجلس يعرف أن للرئيس يسوغ وال ذلك، يف الحكم رئيس توسط بدون له يظهر
إذا وحسبه املروءة، ذوي أو التهم أهل من هذا يقول كأن عليه املدعى حال من يعرفه
النازلة، يف رأيهم الحكم أمناء إعطاء بعد بذلك الحاكم يعرف أن الجناية منه تكررت
حضور ويجب الحكم، بمحل إالَّ الشهادة تدفع وال السابق، ذنبه تقرير له يسوغ وحينئٍذ
الشاهد، حضور غري من الكتابة تغني ال بحيث املجلس، يف بأنفسهم الجنايات شهود
األزمان، هذه يف واجبًا يكون كاد الجنايات أمر يف الحكم لدى الشهود من الحضور وهذا
واستفسار عليه املدعى كالم بسماع يُبتدأ شهوده واستفسار املدعي دعوى سماع وبعد
إياها كان فإن الدولة، هو املدعي يكن لم إذا عليه للمدعى الكالم وآخر أيًضا، شهوده
وتكون األمناء عىل النازلة يعرض الرئيس فإن املجادلة انتهت فإذا الكالم، آخر لها فإن
جميعهم؛ اتفاق بعد إالَّ رأيهم يعطون ال األمناء وجماعة مخصوص، بمحل املباحثة
حتى باحثوه منهم واحد خالفهم فإن مذنب، غري أو مذنب كلهم: يقولوا أن بمعنى

معقول. غري االتفاق ووجوب قلت: إليه. يرجعوا أو إليهم يرجع

املدني الحكم

االستعانة عنه اعتاضوا املدنية األحكام يف إليه يُرجع معني قانون بإنكلرتة يكن لم ملا
االجتهاد بمجرد يحكمون وقد املتقررة، والقوانني املاضية باألحكام األحوال غالب يف
يقتضيه بما تحكم أن الطائفة لهذه ويمكن والتخفيف، اللني طريق سلوك ترجيح مع
والحاصل عليه، املدَّعى من الجناية تتكرر لم إذا خصوًصا واإلنصاف السليم الذوق
دائرة من أضيق املاضية واألحكام العادات بمقتىض تحكم التي املجالس دائرة أن
بحدوث النازلة تعلقت إذا فرانكفيل: املؤلف قال االجتهاد. بمجرد الحاكمة املجالس
من الحاصل املقدار بدفع الحكم عىل إالَّ تقدر ال االجتهادية غري األحكام فمجالس مرضة
الحذر بأخذ تحكم أن فلها العدل عىل املبني االجتهاد أي األِكيتي مجالس وأما الرضر.
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مقصور نظرها العامة األحكام مجالس أن بمعنى املستقبل، يف املرضة لَعود منًعا الالزم؛
فتمنع االجتهاد، إليه يؤدي فيما نظرها تجيل األكيتي ومجالس الثابتة، الحقوق عىل
األحكام سائر يف املجالس من النوعني هذين حكم وينفذ واملتوقعة، الواقعة املرضات
قمرة هي االجتهادية األحكام عنها تصدر التي فاملجالس والجنايات، املعامالت أي املدنية
شانسلر، اللورد وهو القضاة، رئيس عىل املشتمل العايل الشانسلر ومجلس اللوردوات
ينظر دار دفرت وواحد الشانسلر نواب من وثالثة التحقيق حكام من لوردوين وعىل

الحكم. صحف
صوت لهم يكون أن بدون االستشارة ملجرد مستشاًرا عرش اثنا أيًضا املجلس وبهذا
ال واألحكام بالنوازل العارفني من أفراده أن مع العدد هذا ملثل االجتهاد وإعطاء الحكم، يف
للحكم الكونتي مجالس األوىل: طبقات؛ أربع يف تنحرص العامة واألحكام رضر. منه ينشأ
وهي العامة، لألحكام العالية الثالثة املجالس الثانية: عليها. يحقق التي املدنية األمور يف
الثالثة: املالية. املحاسبات أي األشيكيي؛ ومجلس املدنية النوازل ومجلس امللك مجلس
عددها يبلغ الكونتي فمجالس اللوردوات. قمرة الرابعة: أيًضا. األشيكيي بيت مجلس
فيها الحق يتجاوز ال التي النوازل يف األول الحكم تحكم التي وهي وخمسني تسعة إىل
صاحب عىل الحاكم وهو قاٍض عىل تشتمل املجالس وهذه فرنًكا، وخمسني ومائتني ألًفا
هو الخزانة فصاحب ورئيسهم، أعوان وعىل املجلس كاتب أي يازجي وعىل املجلس خزانة
مجعول بدفرت ويقيدها املطالب سائر يقبل واليازجي اليازجي، حساب بتحقيق املكلف
مكلفون األعوان وجماعة ومساكنهم، وألقابهم الخصوم أسماء تعيني مع األمر لذلك
ويبارشون التعيني تذاكر يكتبون الذين وهم الحكم، وقت ويحرضون األحكام بإمضاء
النوازل يف عليه واملدعى املدعي من ولكل الحكم، لوازم من ذلك وغري األمالك تعطيل
وخمسة مائة قدر يف الدعوى كانت إذا الحكم أمناء النازلة لفصل يطلب أن العرفية
من ترتكَّب العرفية األحكام يف تكون التي أعني الجوري وهذه فأكثر، فرنًكا وعرشين
مجالس من إليها ترجع التي النوازل تحقق الكبار الثالثة الحكم ومجالس أعضاء، عرشة
فوق، فما فرنًكا وخمسني ومائتني ألف مقدار يف تكون التي النوازل وتقبل الكونتي،
النوازل جميع بجلب دونه هي التي املجالس مراقبة عىل زيادة امللك مجلس ويختص
يف بالحكم األشيكيي مجلس يختص كما األشياء، أقل يف ولو فيها ينظر أن له يظهر التي
وأربعة القضاة أول وهو رئيس من مركَّب األول فاملجلس الدولة، بمال املتعلقة النوازل
هذه وأعضاء أيًضا، أعضاء وأربعة رئيس من مركَّب منهما كل والثالث والثاني أعضاء،
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السبعة وباإلياالت الجنايات بمجالس السنة يف مرتني بالحضور مكلفون الكبار املجالس
اإلنكليزية. اململكة تقسيم من

الجنايات مجلس األعضاء أولئك من واحد شهر كل يف يرأس ذلك عىل وزيادة
يطلب وَمن ونواحيها، بلندرة تُرتكب التي الجنايات سائر يف الحاكم بلندرة املستقر
أعضاء ثمانية من مجلس له يركَّب الثالثة املجالس أحد من الصادر الحكم تحقيق
قايض وهو شانسلر اللورد ويرأسهم النازلة، يف يحكما لم اللذين املجلسني من مأخوذين
الحالة تلك يف هو الذي اللوردوات مجلس إالَّ أحد املجلس هذا عىل يحقق وال القضاة،
العامة األحكام يف النظر له املجلس وهذا النازلة. تنتهي وبحكمه العايل، املجلس بمثابة

العالية. الثالثة واملجالس الشانسلر مجلس من الصادرة
أخرى، وتتعاقب تارة تتحد سلطات الجنايات وأحكام املدنية لألحكام أن والحاصل
واإلرث الَفَلس نوازل ملثل املعدة وهي هنا تركناها خصوصية صغار تريبوناالت وهناك
والحكام ذلك. ونحو املدارس ومجلس املعادن ومجلس البحرية ومجلس والطالق والنكاح
يُعزل وال الكبري، شانسلر اللورد ويسميهم باألحكام العارفني أشهر من يُنتخبون مطلًقا
املجالس من ومجلس الدولة إدارة بني خالف وقع وإذا الحاكم، باختيار منهم أحد
واألحكام املجالس تراتيب من تلخيصه أمكن ما هذا اململكة. مجلس عىل النازلة تعرض

بإنكلرتة.

ذلك وغري معادنها ونتائج حيواناتها وعدد اإلنكليزية اململكة محاصيل يف (8)

۱۸۳۳ سنة ذكرها اآلتي األشياء محاصيل سرتلني لرية

الحبوب سائر ثمن ۸٦۷۰۰۰۰۰

واللفت والطبيعي املزدرع الحشيش أنواع ثمن ۱۱۳۰۰۰۰۰۰

البطاطة ثمن ۱۹۰۰۰۰۰۰

باملقاثي املزدرعة والخرض الفواكه ثمن ۳۸۰۰۰۰۰

الدينار حشيشة أي والهبلون الكرستة ثمن ۲٦۰۰۰۰۰

وغريها والبيض والزبد الجبن ثمن ٦۰۰۰۰۰۰
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۱۸۳۳ سنة ذكرها اآلتي األشياء محاصيل سرتلني لرية

الدمال أي األنغري ثمن ۳٥۰۰۰۰۰

القنب وبزر الصوف ثمن ۱۲۰۰۰۰۰۰

فرنك ٦۱٦٥۰۰۰۰۰۰ تصري لرية الجملة ۲٤٦٦۰۰۰۰۰

املذكورة السنة يف الحيوانات عدد رأس

خيل ۲٥٦۰۰۰۰
بقر ۱۱٦۰۰۰۰۰

ذلك وغري ومعز غنم ٥٥۸۰۰۰۰۰

فرنك ٦۰٥۰۰۰۰۰۰۰ تقريبًا قيمتها الجملة ٦۹۹٦۰۰۰۰

منذ كليٍّا تقدًما واملوايش الفالحة بأنواع أرضها عمران يف تقدمت اإلنكليزية واململكة
الكتاب. هذا منها امللخص الكتب يف ذلك تفصيل أجد لم أني إالَّ سنة وثالثني نيِّف

.۱۸٥٦ سنة إنكلرتة معادن نتائج

املعادن أصناف فرنك

القصدير ثمن ۲۰۰۳۱۰۰۰
النحاس ثمن ۷۱۱۷٦۰۰۰
الرصاص ثمن ٤۳۸۷۷۰۰۰

التوتية وهو الزنك ثمن ٥٥۷۷۰۰۰
الحديد ثمن ۳٦۳٦۳۸۰۰۰

السليماني وهو أرسنيك املسمى املعدن ثمن ٤۸۰۰۰
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املعادن أصناف فرنك

نيكل املسمى املعدن ثمن ۱۳۰۰۰
الحجري الفحم ثمن ٤۱٦٥۹۷۰۰۰

امللح ثمن ۱۳۸٥۰۰۰۰
باريت املسمى املعدن ثمن ۲٥۰۰۰۰۰

البناء حجر ثمن ۷٦۰٦۲۰۰۰
الفرفوري منه يصنع الذي الرتاب ثمن ۳۰۲۲۰۰۰

الجملة ۱۰۱٦۳۹۱۰۰۰

الحديد. سكك نتائج

   فرنك

نفًسا ۲۰٤٦۹۹٤٦٦ بها املسافرين وعدد ۱۸٦۳ سنة يف منها تحصل ما جملة ۷۷۸۹۰۹۹۲٥

الصنائع. أصحاب األهايل محاصيل

املصنوعات أنواع سرتلني لرية

القطن من املصنوعة األقمشة ثمن ۳۱۰۰۰۰۰۰
الحرير أقمشة ثمن ۸۰۰۰۰۰۰
الصوف أقمشة ثمن ۱٦۲٥۰۰۰۰
الكتان أقمشة ثمن ۱۱۰۰۰۰۰۰

الجلد ثمن ۱٥۰۰۰۰۰۰
الرقيقة املصنوعات أنواع ثمن ۱۷۳۰۰۰۰۰

والفخار البلور ثمن ٥۹۰۰۰۰۰
ذلك ونحو الفضة وماعون املصوغ ثمن ۳٤۰۰۰۰۰
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املصنوعات أنواع سرتلني لرية

وتوابعه الكاغد ثمن ۹۰۰۰۰۰۰
الِحرف سائر من بقي ما محاصيل ۳۱۲۰۰۰۰۰

فرنك ۳۷۰۱۲٥۰۰۰۰ تساوي ذلك جملة ۱٤۸۰٥۰۰۰۰

.۱۸٦۱ يف منها والخارجة إنكلرتة إىل الواردة السلع قيمة

املمالك أسماء الداخل الخارج

املوسكو أي الروسية ۱۲۸۲۲٦۸۸ ٥۷٦٥۸۳۰
السويد ۲٦۲۰۷۲۰ ۱۱۲۱۹۲۱

النورويج ۹٥۱۲۰٥ ٦۲۸٦۰۲
الخارجية وعماالتها الدنيمرك ۲٦۳٥۰٤۱ ۱۸٦۱٤۲٦

الربوسية ٦٤٤۰۸۹٥ ٤۰٥۷۸٥۰
مكلنبورغ ٤۱۲٤۳۱ ۹۷۸۹۷
الهانوفر ۲۸٤۹۸٤ ۱۸۸۲۷۱٦

أولدمبورغ ۳٦٤۷۹ ۷۷۱٤۸
أملانيا يف املتحدة البلدان ٦۰٥۸٤۹۰ ۱۳۰٤٦٤۱۹

هوالندة ۷٦۹۲۸۹٥ ۱۰۹۸۹۷٤۹
أوروبا غري يف عماالتها ۳۳٥۸۸۳ ۱۱۹٥۸۲۷

البلجيك ۳۸۱۷۸۰۰ ٤۹۱٤۳٥۹
فرنسا ۱۷۸۲٦٦٤٦ ۱۷٤۲۷٤۱۳
الجزائر ۳۰۳۲۲ ۲۰۹٥٥

أوروبا غري يف فرنسا عماالت ۸٥۳٥۳ ۱۱۰۹٥
الربتوغال ۱۹٦۲۸۹۹ ۲۳٥٦۱۰٥

الباليار وجزر إسبانيا ٥٤٥۸۳۷۳ ۳۳۸٦٤۳٤
إسبانيا مستعمرات من وغريها كوبا ٤۲۷۱۷۹۳ ۱٤٦۰۲٦۹

الربتوغال توابع من عماالت ۷۸۱٥۱۰ ۲۱۰۹۹۱
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املمالك أسماء الداخل الخارج

إسبانيا توابع من عماالت ۱۰٤٦۳۲۳ ۹٤۰۳۹۷
إيطاليا ۲٤۸۰۰٦٤ ٦۷۹۲٦٦۰

النمسة أي أوسرتيا ۱۲٤٦۰٤٦ ۱۷۹٥٦٥۹
اإلغريق ۷۸۹٥٤٤ ۳۲٤۱۹٦
الرتك بر ۳٦۳۱۹۲۹ ۳۱۰٤۰۲۹

العلية الدولة توابع من التونة ۱۱۲۳۲۹۰ ۱۹٦۳۷٥
أيًضا العلية الدولة توابع من الشام ۷۷٤۲٥ ۸۸٤٥٤٤

مرص ۸۳۹۸٤۹۳ ۲۳۹۸٤۷۸
وطرابلس تونس ۱٤٥۹۳ ۱۷۹٤

الغرب ٤۹۸٦۸۸ ۱۸۷۷۲٦
أمريكا يف املتحدة الدول ٤۹۳۸۹٦۹۲ ۱۱۰۲٥٦۸۳

املكسيك ۳٤۷٥۲۹ ٦٥۲۸٦۲
الوسطى أمريكا ۳۱۳۸٦۹ ۱۷٦٥۱۷

هاييتي ۱۳۷٤۷۱ ۳۱۰٥٥٥
الجديدة غرناطة ٤۳۳۰٦۰ ۸۳۷٤۲٦

فينازويلة ۲٤٥٥٦ ٤۳٤۰۸٦
برازيل ۲٦۳۱٤۸۰ ٤٦۹۰۸۷٥

أوراغون ٦۳۹۷۱۷ ٦۰۲۰۸۷
وباطاغونيا أيرس بوينوس ۱٤۷٤۸٦۹ ۱٤۰۳۲۲۷

شييل ۲٤۱٦۸۹٥ ۱۳۸۰٥۳۳
بوليفيا ۱۲٥٤۱٦ ۱۰۳۱
بريو ۳۱٦۹٥٥۲ ۱۲۲۱۰۱۸

أكواتور ۸۱۸۰۲ ۱٥٦۹۱٦
الصني مملكة ۸٦۰۸٦۰۹ ۳۱٦۱۹۱۸
جابون جزر ٥۳۸٦۸۷ ٤۳٤۲٦

سيام ۲٥۱۳۸ ۳٦۱۹۱
فارس بالد أي العجم … ۲٦٥٤٥
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املمالك أسماء الداخل الخارج

الرشقية أفريقية شطوط ٤۹٥ ۲۱٦
الغربية أفريقية شطوط ۱٤٦۷۹۹۲ ۱۰۷٦٤٥۲
داوس ومضيق كرونالند … ۲۷۱

الجنوبي البحر جزر … …
مختلفة مرايس ۱٤۳۱۱۰ ٤٦۷۲۱
الصوند جزر ٦۳۸۷۷۲ ۸۲۲۰۲٤
طارق جبل ۱۳۳۸۳٤ ۱۱٦۹۱٤۲

مالطة ۱٤۳٤۳۷ ٦۲۸۸۹۱
اإلغريق جزر ۲۱۳۱٥۷ ۳۲٥۹۸۲

الشمالية أمريكا يف اإلنكليز عماالت ۸٦۸۲۰٦۱ ٤۱۹٥٥۸۱
وهندوراس الهند غربي يف جزر ٤۳۸۱۰٥٤ ۲۱۷۸۹٤٤

غيان ۱۷٦۱۳۸۰ ٦٦٦۷۰۱
مالوين لها ويقال فالكالند جزر ٤۷٦۷ ۱۳۱۲۱

أوسرتاليا ٦۹۰۱٤۸۷ ۱۱٥۳۰۸۰٤
الرشقي الهند عماالت ۲۱۹٦۸۷٥۲ ۱۷۰٥۳۳٥٥

سانغبور جزر ۱۹۱۳٤۲٥ ۱۰٥٦٤٥۸
سيالن جزيرة ۲۲٥۱۰۱۹ ٥۰۸۳٤۹

األحمر البحر يف وجزر عدن ۱۷ ۱۲۳٦۸
موريس جزيرة ۱۹۱٤۰٤۲ ٥۸۹۷٤۷

أفريقية جنوبي عماالت ۱٤۲۱٦٤۷ ۲۱۷۱٦۱٦
أفريقية غربي وجزر عماالت ۲۰۸۷٥۱ ٥۰۷۰۷۹

الصني يف هونكونغ ۱۳۷۸٦٤ ۱۷۷۸٥۲۲
اليغوالند جزيرة ٥٤٤ ۳۹٤

سرتلني لرية الجملة ۲۱۸٤۷۸۷٥۱ ۱٥۹٦۳۲٤۹۸
الخارج إىل الداخل يضاف ۲۱۸٤۷۸۷٥۱

فرنًكا ۹٤٥۲۷۸۱۲۲٥ تساوي لرية املتجر قوة جملة ۳۷۸۱۱۱۲٤۹
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.۱۸٦۱ سنة الهند متجر بيان

   سرتلني لرية

املذكورة السنة يف إليها الداخل ۳٤۱۷۰۷۰۳
منها الخارج ۳٤۰۹۰۱٥٤

فرنًكا ۱۷۰٦٥۲۱٤۲٥ تساوي الهند متجر قوة جملة ٦۸۲٦۰۷٥۸

.۱۸٦۲ يف منها خرجت والتي إنكلرتة مرايس دخلت التي املراكب

الداخلة املراكب الخارجة املراكب
املراكب أصناف مراكب طونالتة مراكب طونالتة

إنكليزية قالع مراكب ۲۲٦۳٥ ٥۲٦۰۳۲۹ ۲۲۹۲۱ ٥٥۳۲۱٦۲
أجنبية قالع مراكب ۲٤٤۳٤ ٤۷٤٥٤۷۳ ۲٥۷٦٥ ٤۹۱۱٥۷۹
إنكليزية فابورات ۷۹٤۱ ۲٦٦۰۰٤٦ ۷٦٤٤ ۲٦۰۹۸۱٦
أجنبية فابورات ۱۷۹۳ ٥۱۲۰٤۰ ۱۲۲٥ ٤٦۲٤۷۹

الجملة ٥٦۸۰۳ ۱۳۱۷۷۸۸۸ ٥۷٥٥٥ ۱۳٥۱٦۰۳٦
للخارج الداخل يضاف     ٥٦۸۰۳ ۱۳۱۷۷۸۸۸

والخارجة الداخلة املراكب جملة تكون ۱۱٤۳٥۸ ۲٦٦۹۳۹۲٤

وسكوسيا. أرالندة عدا بإنكلرتة األهايل تكاثر بيان

   السكان عدد

۱٦۰۰ سنة بإنكلرتة السكان عدد كان ٤۸۰۰۰۰۰
۱٦٥۰ سنة يف وصار ٥٦۰۰۰۰۰
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   السكان عدد

۱٦۸۸ سنة ويف ٦٥۲٥۰۰۰
۱۷٥۰ سنة ويف ۷٥۱۷۰۰۰
۱۸۰۱ سنة ويف ۱۰۹٤۲۰۰۰
۱۸۲۱ سنة ويف ۱۱٦۰۹۰۰۰
۱۸٤۱ سنة ويف ۱۸٥۲٦۰۰۰
۱۸٦۱ سنة ويف ۲۳۲۷۱۹۹٥

أوطانهم. عن ارتحلوا َمن فيه داخل غري التكاثر من تراه وما

عليها. الذي والدَّين وخرجها اإلنكليزية الدولة دخل

۱۸٦۲ سنة الدخل أنواع سرتلني لرية

الكمارك من ۲٤۰۳٤۰۰۰
واملرشوبات املأكوالت عىل الذي األداء من ۱۷۱٥٥۰۰۰
الطابع أي التامرب عىل الذي األداء من ۸۹۹٤۰۰۰

الدخل عىل املرتب األداء ۱۰٥٦۷۰۰۰
وغريهما والعقار الربع عىل املرتب األداء ۳۱٥۰۰۰۰

البوسطة دخل ۳٦۰۰۰۰۰
الدولة ملك دخل ۳۰۰۰۰۰
مختلفة أنواع من ۲۸۰۳٥٦۱

الجملة ۷۰٦۰۳٥٦۱
الهند دخل ذلك إىل يضاف ٤۲۹۷۰۰۰۰

فرنًكا ۲۸۳۹۳۳۹۰۲٥ تساوي لرية الجملة ۱۱۳٥۷۳٥٦۱
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املذكورة السنة يف الخرج أنواع سرتلني لرية

الدين فائدة ۲٦۲۳۱٦٥۷

الدين عىل مصاريف ۱۸۸٤۰۰۱

البلدية والحراسة العسكر مرصوف ۱٦۲٦٤۷۸۹

والبحرية السفن مرصوف ۱۱۳۷۰٥۸۸

السفن إنشاء مرصوف ۹۲۰٥۸۷

امللكة مرتب ٤۰٦٤۸۹

وغريهم السياسية املتوظفني مرتب ۷٦٤۰٤۳٥

األداء استخالص عىل مرصوف ٤٥٥۳٤٦۱

مختلفة مصاريف ۱۰۸۰۰۰۱

الهند مرصوف ٤۳۲٥٥۰۰۰

فرنك ۲۸٤۰۱۷٥۲۰۰ تساوي الخرج جملة ۱۱۳٦۰۷۰۰۸

املتقدم الدخل الجملة هذه من يطرح ۱۱۲٥۷۳٥٦۱

الدخل عىل الخرج زيادة ۸۳٦۱۷٥

اإلنكليزية الدولة ديون بيان فرنًكا

الدولة عىل الذي الدين جملة ۲۰۰٤٥۲۱٥۱۷٥

الهند عىل الذي الدين جملة ۲۸٤٦۹۲۷۰۲٥

ذلك من املجموع ۲۲۸۹۲۱٤۲۲۰۰
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سنويٍّا أداءً األهايل من تطلب ال اململكة قوانني بمقتىض اإلنكليزية الدولة أن واعلم
للمصالح الالزم األداء وأما آنًفا، أصولها املذكورة الدولة ملصالح الالزمة املصاريف إالَّ
واملدارس، والكنائس واملارستانات القناطر وبناء الطرقات عمل من تقدم ما غري العامة
ورصفه تعيينه فإن ذلك، ونحو الدينية الخطط أهل ومرتبات بها املكلفني ومرتبات
وقدره فيه، للدولة مدخل وال الكبري البارملان نظارة تحت والبلدان األوطان مجالس بيد

فرنك. مليون ثمانمائة تقريبًا

.۱۸٦۱ سنة إنكلرتة بدولة الربية العسكرية القوة

العساكر أصناف واملهندسون الطوبجية الخيالة الرتيس الجيش جملة

بالضباط تريس عسكر     ۹۸۹۱۸ ۹۸۹۱۸

بالضباط خيالة   ۱٤٤۳٦   ۱٤٤۳٦

بالضباط طوبجية ۲۱۳۳٦     ۲۱۳۳٦

بالضباط وغريهم مهندسون ۱۱۷۰۸     ۱۱۷۰۸

الحرب أركان أي أتاماجور       ۱۱۲۱

الهند جيش        

تريس     ٥۹٥٦۷ ٥۹٥٦۷

خيالة   ٦٤۱٦   ٦٤۱٦

طوبجية ٥٤۸۲     ٥٤۸۲

يداك       ۱۲۰٥۷

أرالندة يف       ۱۲٤۰۰

رديف       ۱۹۳۳۳

الجملة ۳۸٥۲٦ ۲۰۸۲٥ ۱٥۸٤۸٥ ۲٦۲۷۷٤
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.۱۸٦۱ سنة يف بإنكلرتة البحرية القوة

البحرية أصناف فسياالت البحرية جملة

السالح تحت كبريًا أمرياًال ۲٤  
اليداك يف ذكر ممن ٦٦  

    ۹۰
السالح تحت أمريال كاهية ۲۷  

اليداك يف ذكر ممن ٥۷  
    ۸٤

السالح تحت أمريال كنرتا ۲۱  
اليداك يف ذكر ممن ۱۰۷  

    ۱۲۸
السالح تحت أجفان قبطانات ۳٥۰  

اليداك يف ذكر ممن ٤۰۲  
    ۷٥۲

السالح تحت فراقط قبطانات ٤٥۰  
اليداك يف ذكر ممن ۷۲٣  

    ۱۱۷۳
السالح تحت يوزباشية ۷۹۸  

اليداك يف ذكر ممن ۳٥۳  
    ۱۱٥۱

بحرية وعسكر صغار فسياالت   ٥٤٣۰۰
للمراكب معد بر وعسكر فسياالت   ۱۸٤۰۰

التايل] [الجدول إىل نقلت الجملة ۳۳۷۸ ۷٦۰۷۸
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إنكلرتة. بدولة البحرية القوة تابع

املراكب وأصناف البحرية فسياالت جملة
البحرية

خيل قوة بها
۱۲٥٦۱۷

مراكب
قالع

املراكب جملة
۹۷٥٦ ومدافعها

         فابورات
مدرعة

فابورات      

[الجدول جامعة نقلة
السابق]

۳۳۷۸ ۷٦۰۷۸        

أجفان     ۲۳ ٥۸ ۱ ۸۲

فراقط       ٤۳ ۱۰ ٥۳

قرابط     ۳ ۲۷   ۳۰

قوارب أي شالوب     ۲ ٥۲ ۱ ٥٥

املدافع ذوات أي كنونيار     ۳     ۳

كنونيار شالوب       ۱۳٦   ۱۳٦

عوامة بطريات     ٤     ٤

متنوعة مراكب       ۱۲   ۱۲

أفيزو       ٤   ٤

بومبارد شالوب         ۳۸ ۳۸

األثقال لحمل كبار مراكب       ۷۰   ۷۰

بومبارد       ۲   ۲

ياكت       ٦   ٦

الشطوط لحراسة مراكب       ۲   ۲

الجملة ۳۳۷۸ ۷٦۰۷۸ ۳٥ ٤۱۲ ٥۰ ٤۹۷
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.۱۸٦۲ سنة يف اإلنكليز متجر مراكب

املراكب أصناف مراكب طونالتة

قالع مراكب ۲٦۲۱۲ ٤۳۹٦٥۰۹
فابورات ۲۲۲۸ ٥۳۷۸۹۱

اآلن لنا يتيرس ولم إلنكلرتة التابعة العماالت مراكب
القالع مراكب من الفابورات تمييز

۹۸۲۹ ۹۰٦۱۲٥

الجملة ۳۸۲٦۹ ٥۸٤۰٥۲٥

نفًسا. ۲۸۸۳۰٤٥ املذكورة املراكب جميع يف البحرية وجملة
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الرابع الباب

النمسة عىلمملكة الكالم يف

تاريخها يف (1)

بلقب عمالة نفسها يف وأوسرتيا أوسرتيا، مملكة لها يقال اململكة هذه أن اعلم
مدة يف الرومانية للسلطنة أضيفت العليا وبانونيا نوركا تسمى وكانت أرشيدوكاتو،
منه الخامس القرن منذ وكانت املسيح، تاريخ من وثالثني ثالث سنة تيبار اإلمرباطور
إىل واللونغوبارد والواندال والبويان واألسرتوغوت الهن كأمة الربابرة أمم عليها تتداول
عليها استوىل ثم التتار. من أمة وهي األوار وجماعة باواريا أهل بني انقسمت أن
الوازلور هنري أراد وملا أوسرتيا، وسماها وتسعني وإحدى سبعمائة سنة شارملان
أرض جعل املجار إغارات من اململكة يقي ا سدٍّ يضع أن — بالطيور الصائد أي —
وثماٍن تسعمائة سنة ذلك وكان الحدود، لحاكم لقب واملارغراف مارغرافية، أوسرتيا

وعرشين.
الثاني أوتون أملانيا إمرباطور عليها أُوِيلَ وثمانني واثنتني تسعمائة سنة يف ثم
ثم مركيز باسم ثم أوًال مارغراف بلقب بعده من بنوه وتوارثها بابنربغ، من ليوبولد
بعد ثم وخمسني. وست ومائة ألف سنة يف األخري للقب أخذهم وكان دوك، باسم
سنة يف وذلك أملانيا إمرباطور الثاني فردريك سلطة تحت دخلت العائلة تلك انقراض
ومائتني ألف سنة يف البوهيميا ملك أوتوكار يد إىل انتقلت ثم وأربعني، وست ومائتني ألف
يف أملانيا إمرباطور هابسبورغ عائلة من رودولفو يد تحت دخلت ثم وخمسني، وثالث
واثنتني ومائتني ألف سنة يف ألربت البنه أعطاها ثم وسبعني، وست ومائتني ألف سنة
وثالث وأربعمائة ألف سنة من ثم دوك، بلقب أوًال يتداولونها َعِقبه يف وبقيت وثمانني،
إمرباطورية استولوا أشخاص عدة العائلة هاته من خرج وقد أرشيدوك. بلقب وخمسني
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عىل إمرباطوًرا العائلة تلك من الخامس ألربت وباستيالء رودولفو. اإلمرباطور بعد أملانيا
اإلمرباطورية صارت الثاني ألربت باسم وثالثني وثماٍن وأربعمائة ألف سنة يف أملانيا
عمالة بانضمام تعاظمت الوقت ذلك يف أوسرتيا مملكة وكانت العائلة، تلك يف وراثة
ما كل بإضافة ثم كارنيول، وعمالة وثمانني وست ومائة ألف سنة يف إليها سترييا
والسويرسة، والصواب األلزاس وهو هابسبورغ، من رودولفو إىل بالوراثة راجًعا كان
استقلت وسبع وثالثمائة ألف سنة يف لكن وثمانني، واثنتني ومائتني ألف سنة يف وذلك
هي التي بمارية مكسيمليان تزوج بسبب أوسرتيا لعائلة انساق وكذا بنفسها. السويرسة
— هوالندة أي — الواطئة البالد وسبعني وسبع وأربعمائة ألف سنة بورغونيا عائلة من
أضاف — الخامس شارل أي — شارلكان استوىل ملا ثم بورغونيا. من كبرية وقطعة
وعرشين إحدى سنة يف وقعت التي بالقسمة لكن إسبانيا، مملكة العديدة ممالكها إىل
وأحواز هوالندة انتقلت فردناند األرشيدوك وأخيه املذكور شارل بني وألف وخمسمائة
عمالة املذكور فردناند قسم وتناول أوسرتيا، عائلة من اإلسبنيويل الفرع إىل بورغونيا
أي الثالث؛ واألسقفيات املجار وبالد البوهيميا إليها وضم يتبعها ما مع األصلية أوسرتيا
املورافيا وكذلك وفردون، وماتس تول وهي املطارين، حكم تحت كانت التي العماالت
سنة يف الواقعة وستفاليا بمعاقدة األخرية هذه منهم نزعت ثم واللوزاس، والسيالزيا
لهم وعوضت الثالث واألسقفيات األلزاس منهم نزع كما وألف، وستمائة وأربعني ثماٍن
حازت وسبعمائة عرشة ثالث سنة أوترخت بمصالحة ثم والكرواسيا. ترانسلوانيا بملك
وممالك مانتوة ودوكاتو بورغونيا دائرة إسبانيا ملك الثاني شارل تركة من أوسرتيا
ثم صقلية، بمملكة رسدانية استبدلوا وسبعمائة عرشة أربع سنة ويف ورسدانية، نابيل
من كارلوس دون األنفانت إىل ونابيل صقلية أرجعوا وسبعمائة وثالثني خمس سنة بعد

وغواستالة. وبياشنسة بارمة دوكات عوضهما وأخذوا إسبانيا عائلة
وانتقلت الذكور من أوسرتيا عائلة نسل انقطع وألف وسبعمائة أربعني سنة ويف
باسم لورين من فرنسوي زوجها ولقب تريزة مارية فاستولت البنات، إىل اململكة وراثة
وسبعمائة وأربعني خمس سنة بالفعل إمرباطوًرا صار ثم طويلة، منازعات بعد إمرباطور
املستولية لورين أوسرتيا املسماة الجديدة العائلة جد وهو األول، فرنسوي ي وُسمِّ وألف،
لقب الثاني فرنسوي من وُسلب أملانيا سلطنة انحلت وألف وثمانمائة ست سنة ويف اآلن.
له كانت التي املمالك عىل حكمه وُقرص أوسرتيا، إمرباطور باسم ب ولقِّ أملانيا إمرباطور
وألف وثمانمائة وتسعني خمس سنة وحرب الفرنساويني ثورة إن ثم الوراثة. بطريق
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سنة بحوادث أنه غري وإيطاليا، أملانيا يف ممالكها من كبريًا جزءًا أوسرتيا يد من نزعت
مملكة عنها عوضت التي بورغونيا دائرة عدا ما القديمة إياالتها لها رجعت عرشة خمس
بمحاربة ُضيِّعْت وألف وثمانمائة وخمسني تسع سنة ويف بإيطاليا. والبندقية اللومبارديا
تلك يف املنترص الثالث نابوليون بواسطة رسدانية ملك فأخذها اللومبارديا سولفرينو
حيث يدها، من أيًضا البندقية خرجت وألف وثمانمائة وستني ست سنة ويف الوقعة.
عىل إيطاليا ودولة الدولة تلك بني ملعاهدة صادووة حرب يف بروسية دولة عليها تغلبت

أوسرتيا. دولة محاربة

أوسرتيا ملوك أسماء بيان يف (2)

   سنة

املارغراف جماعة  
بابنربغ دو كونت األول ليوبولد ۹۸۲

األول هنري ۹۹٤
باملنصور امللقب األول ألربت ۱۰۱۸

بالشجاع امللقب أرنست ۱۰٥٦
بالجميل امللقب الثاني ليوبولد ۱۰۷٥
بالخاشع امللقب الثالث ليوبولد ۱۰۹٦
باملتعبد امللقب الثاني ألربت ۱۱۳٦

بالكريم امللقب الرابع ليوبولد ۱۱۳٦

أوسرتيا دوكات جماعة  
جازومريغو الثاني هنري ۱۱٤۲

الخامس ليوبولد ۱۱۷۷
الكاثوليكي األول فردريك ۱۱۹٤

باملاجد امللقب السادس ليوبولد ۱۱۹۸
والشجاع باملحارب امللقب الثاني فردريك ۱۲۳۰

أوتوكار ۱۲٤۷
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   سنة

هابسبورغ أوسرتيا عائلة  
األول ألربت ۱۲۸۲

بالجميل امللقب األول فردريك ۱۳۰۸
بالعاقل امللقب الثاني ألربت ۱۳۳۰

باملاهر امللقب الرابع رودولف ۱۳٥۸
املذكور أخو الثالث ألربت ۱۳٦٥

الرابع ألربت ۱۳۸٥
ألربت باسم أملانيا إلمرباطورية املذكور انتخب ۱٤۳۸ سنة يف ثم الخامس ألربت

الثاني
۱٤۰٤

أوسرتيا بأرشيدوك عائلته أمراء لقب ۱٤٥۳ سنة ويف الثالث فردريك ۱٤٤۰

هابسبورغ عائلة من بأملانيا اإلمرباطورية نالوا الذين األرشيدوكات جماعة  
األول مكسيمليان ۱٤۹۳

وصقلية نابيل أي أيًضا؛ والصقليتني إسبانيا ملك وكان شارلكان ۱٥۱۹
مع املمالك تلك عىل استولوا بعده من الذين ثم واملجار، البوهيميا ملك األول فردناند

أملانيا إمرباطورية
۱٥٥٦

الثاني مكسيمليان ۱٥٦٤
الثاني رودولف ۱٥۷٦

متياس ۱٦۱۲
الثاني فردناند ۱٦۱۹
الثالث فردناند ۱٦۳۷
األول ليوبولد ۱٦٥۷
األول جوزاف ۱۷۰٥
السادس شارل ۱۷۱۱

صار ثم امللك يف وشاركها لوران دوك زوجها وكان املذكور شارل ابنة تريزة مارية
ابنها ملكها يف شاركت ۱۷٦٥ سنة موته وبعد األول، فرنسوي بلقب أملانيا إمرباطور

۱۷۸۰ سنة بعدها واستقل الثاني جوزاف

۱۷٤۰
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   سنة

الثاني ليوبولد ۱۷۹۰
الثاني فرنسوي ۱۷۹۲

أوسرتيا إمرباطورية  
األول بفرنسوي ب تلقَّ املذكور فرنسوي ۱۸۰٤

۱۸۳٥ سنة أباه ورث املذكور ابن األول فردناند ۱۸۳٥
اآلن املستويل األول جوزاف فرنسوي ۱۸٤۸

اململكة وصف يف (3)

دقيقة عرشة وإحدى درجات سبع بني أوروبا وسط مقرها النمساوية السلطنة أن اعلم
درجة وأربعني اثنتني وبني الرشقي، الطول من دقائق وخمس درجة وعرشين وأربع
ناحية يف ويحدها الشمايل، العرض من ودقيقتني درجة وخمسني وإحدى دقائق وثمان
أفالق عمالتا ورشًقا الساكس ومملكة أخرى، يف والربوسية طائفة يف الروسية الشمال
وبحر إيطاليا مملكة وقبلة الروسية البقية ويف طائفة يف العثمانية للدولة التابعتان وبغدان
وعصبة فورتنربغ ومملكة باواريا مملكة وغربًا األوروباوية، العثمانية واململكة البنادقة
وأربعمائة ألًفا يبلغ املغرب إىل املرشق من فيها الطول وأكرب طائفة، يف وإيطاليا السويرسة
من سطحها ومساحة كيلومرتًا، وستني ومائة ألًفا يبلغ العرض وأكرب كيلومرتًا، وثمانني
وثالثة ألف ستمائة وألف وثمانمائة وخمسني تسع سنة زوريك يف املنعقد الصلح وقت
وثمانمائة وخمسني سبع سنة يف تحرر ما عىل سكانها وعدد مربًعا، كيلومرت ألف وثالثون
نفًسا، وثمانني وثماني وتسعمائة ألًفا عرش وثمانية مليونًا وثالثني خمسة بلغ وألف
النفوس، من مليونًا وثالثني سبعة وألف وثمانمائة وستني إحدى سنة يف تحرر ما وعىل
نفًسا وستون واثنتان ألًفا وأربعون وثمانية ألف وستمائة مليونًا وعرشون ثمانية منهم
أنفس وثالث وثالثمائة ألًفا وعرشون وخمسة ألف وثالثمائة ماليني وأربعة كاثوليك
وثالثون وتسع وتسعمائة ألًفا وعرشون وأحد ألف وتسعمائة ومليونان بروتستانت،
يقولون بروتستانت نفًسا وسبعون وخمسمائة ألًفا وخمسون اإلغريق، مذهب عىل نفًسا
ألًفا وأربعون وتسعة ومليون السالم، عليه عيىس وألوهية الثالوث ينكرون أي بالوحدانية
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وخمسون وخمس وتسعمائة آالف وثالثة اليهود، من نفًسا وسبعون وإحدى وثمانمائة
أربع سنة يف سكانها بلغ وقد ِويَنَّى، مدينة اململكة وتخت مختلفة، مذاهب عىل نفًسا
وعرشين وخمًسا وخمسمائة ألًفا وسبعني وثمانية ألف خمسمائة وألف وثمانمائة وستني

الجند. من فيها ما مع نفًسا
واألخالق، الطبائع مختلفة وبلدان األجناس مختلفة أمم السلطنة هذه يف وينتظم
وبلدان املجار وبلدان أملانيا بلدان وهي كلية أقسام ثالثة يف األمم تلك حرص ويمكن
وسترييا صالسبورغ ودوكات السلطنة، بها يت سمِّ التي أوسرتيا هي أملانيا فبلدان بولونيا،
ومملكة الفورارلربغ مع والتريول ترييست مدينة وأرايض والفريول وكارنيول وكارينتيا
الرتانسيلوانيا فهي املجار بلدان وأما النمساوية، وسيليزيا مورافيا ومارغرافية بوهيميا
عىل فتحتوي بولونيا بلدان وأما حربية، أوطان عدة إىل املنقسمة والكرواسيا والسالفونيا
الكونفيدراسيون يف وحدها الداخلة هي أملانيا وبلدان والبوكوين ولودومرييا الغاليسيا
البلدان هاته ومن املذكورة، العصبة عن اآلن خرجت وقد جرمانيا، عصبة أي جرمنيك؛
أعظم والرُّبا، الجبال كثرية اململكة وهذه كبرية، والية عرشة أربع اليوم ن يتكوَّ املختلفة
الحديد، أرض جبال لها ويقال الشمالية، الناحية يف التي أرتس جبال سلسلة ذلك
جبال من فروع والجنوب الغرب بني وفيما الرشقية، الناحية يف كراباك جبال وسلسلة
منها االمتداد، غاية يف أفياف وباململكة مورافيا. وجبال بوهيميا جبال الوسط ويف األلب،
الصغرى والبسيطة الكربى والبسيطة طونة وادي يشقها التي السفىل أوسرتيا بسيطة
والفيستول واألودر فاأللب أوديتها وأما سالفونيا. وبسيطة املجار بالد يف الكائنتان
اململكة تلك يف امتداده غالب طونة ووادي أوسرتيا، مملكة من تخرج كلها والدنييسرت
آالف ستة يبلغ طولها مجموع مصنوعة ُخلج عدة وبها بها، مواضع عدة من واستمداده
فرنسوي خليج وأعظمها اململكة، تلك أودية بها وتتصل كيلومرتًا وخمسني وثالثمائة
املواصلة لتسهيل الصنعة متقنة كثرية طرق وبها والطونة. تيس وادي بني يجمع األول
خمسة بلغ وألف وثمانمائة وستني ثالث سنة املنجزة الحديد طرق وطول البلدان، بني
مليون وسبعني مائة بلغ املذكورة السنة يف ودخلها كيلومرتًا، وثمانني وثمانمائة آالف
طول وبلغ فرنًكا، وسبعني واثنني ومائتني ألًفا وثمانني وخمسة ألف وتسعمائة فرنك
وتسعمائة كيلومرت ألف عرش خمسة وألف وثمانمائة وستني أربع سنة بها التلغراف

كيلومرتًا. وتسعني وستة
إالَّ الشطوط من بها وليس القارة األرض يف كلها النمساوية اململكة أن واعلم
البحر غمر الذي الغربي من أرفع الرشقي وشاطئه البنادقة بحر عىل الذي املقدار
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ألف املذكورة الشطوط امتداد ومقدار للمياه، مستنقعات فصارت كثرية مواضع منه
وأوزيرو، وكريسو فاليا مثل عديدة جزر الرشق جهة من فيه ويوجد كيلومرت، وسبعمائة
بالتون وبحريات أوسرتيا أرشيدوكاتو يف أتري بحرية منها بحريات اململكة بتلك يوجد كما
أَْعنَى هي النمساوية اململكة أن اعلم ثم إلِّرييا. يف كالجنفورت وبحرية امَلَجار يف ونوسيدل
الذهب معدن بها فإن أرضها؛ من تُستخرج التي املعادن جهة من األوروباوية املمالك
بوهيميا يف والرصاص والقصدير الكارينتيا يف الزئبق ومعدن وامَلَجار ترانسيلوانيا يف
اململكتني هاتني من يُستخرج كما وهنغاريا، وبوهيميا وألرييا سترييا يف بكثرة والحديد
أي واألنتيمون؛ السليماني، الحجر أي والكاالمني؛ املعدنية، التوتيا أي الزنك؛ األخريتني
ويوجد األبيض، والرهج والزاج الزرنيخ معادن أيًضا بوهيميا ويف األصبهاني. الكحل
الرتب يوجد كما امللح، منها يستخرج عديدة معادن وغاليسيا وترانسيلوانيا هنغاريا يف
والفحم للوقود. ويصلح للنفط خواص بعض له الرتاب من نوع وهو امَلَجار، يف بكثرة
منها مواضع بعض يف يوجد كما املذكورة، السلطنة إياالت سائر يف موجود الحجري
الفرفوري تراب أيًضا وبها واألوبال، األحمر الياقوت أي الكروبيل؛ الثمينة األحجار
أي املعدنية؛ العيون كثرة أوسرتيا بالد خواص ومن بها. املنتفع األتربة من ونحوه

ذلك. من عني ألف من أكثر امَلَجار ففي املعادن، عىل الجارية
من وافر عدد وبها الرواج، غاية يف أوسرتيا بالد سائر يف الصناعات وإن هذا،
وكذلك اعتناء، مزيد بها لهم فإن الجوخ صناعة سيما ال املعتربة، واآلالت الفربيكات
الشهرة، غاية يف بوهيميا وبلور الخرط، وصناعة والكاغد والكتان والقطن الحرير أقمشة
اشتهرت كما ونحوها، األواني واصطناع واملصوغ والفوالذ الحديد صناعة يتقن وبسترييا
وبالجملة الفراء، بصناعة التريول وأهل والصيني، الكراريس صناعة بإتقان ِويَنَّى مدينة
ماليني سبعة يبلغ وإناثًا ذكوًرا اململكة تلك أهايل من وافًرا عدًدا تشغل اليد فأعمال
آالف الثالثة تتجاوز أيديهم من يخرج ما وقيمة وكبار، صغار بني ألف وثمانمائة
عيون املذكورة اململكة يف والفربيكات املعادن ومقاطع الفرنكات، من مليون وخمسمائة
نتائجها بلغت وقد آالف، وثمانية ألف مائة من أكثر األهايل من وتشغل باملال، متدفقة
وسبعة وأربعمائة مليونًا وتسعني وثالثة مائتني وألف وثمانمائة وستني ثالث سنة يف

فرنًكا. وخمسني وسبعة وأربعمائة ألًفا وخمسني
غابات، منها الثلث وقدر للحرث صالح السلطنة ثُلث من فأكثر الِفالحة وأما
من وباململكة الُعرش، بُخمس مقدرة منها الكروم ومنابت ومراٍع، مروج الربع من وأكثر
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وتسعة وثالثمائة ألًفا وستون وأربعمائة ماليني ثالثة الخيل فمن الكثري؛ العدد الحيوانات
ثمانية األحمرة ومن وثمانون، واحد وسبعمائة ألًفا وعرشون ثالثة البغال ومن وتسعون،
وخمسة ومائتان مليونًا عرش أربعة البقر ومن وثمانون، وأربعة ومائتان ألًفا وثمانون
وستون وأربعة وستمائة مليونًا عرش ستة الضأن ومن عرش، وستة ومائة ألًفا وخمسون
وثمانمائة ألًفا عرش وسبعة وخمسمائة مليون املعز ومن وثالثون، وستة ومائتان ألًفا
وستمائة ألًفا وخمسون واحد ومائة ماليني ثمانية الخنازير ومن وعرشون، وخمسة
وتسعمائة آالف خمسة يبلغ السنة يف الِفالحة نتائج من يتحصل ما وقدر وثمانية،
إلعانة فونسيي بكريدي عندهم عنها يعرب جمعيات عدة وبها الفرنك، من ماليني وخمسة
وخمسة للِفالحة جمعية وسبعون اثنتان وبها املال، من إليه يحتاجون بما الِفالحة أهل
االزدياد يف آخذًا يزل لم بها املتاجر ونمو الخيل، لتجويد — أماكن أي — هاراس
وألف وثمانمائة وستني اثنتني سنة يف وخرًجا دخًال املتجر قيمة وبلغت فيوًما، يوًما
وخمسني واثنني وسبعمائة فرنك ألف وأربعني وستة وثمانمائة مليون وأربعمائة ألًفا
السنة تلك يف منها وخرجت اململكة مرايس دخلت التي املتجرية املراكب وعدد فرنًكا،
وخمسة وتسعمائة آالف عرشة منها الداخل عرش، وخمسة وسبعمائة ألًفا وعرشون أحد
سبعمائة الطونالتات من األول للقسم واملحمول وعرشة، وثمانمائة آالف عرشة والخارج
ألًفا وسبعون وأربعة سبعمائة الثاني وللقسم وخمسون، واثنتان وثالثمائة ألًفا وستون
واثنتان ومائتان ألًفا وأربعون وأربعة وخمسمائة مليون فالجملة وعرشة، وتسعمائة

طونالتة. وستون
البنيِّ التقدم منهم وظهر يتعلمونه، بما والعمل بالتعلم عظيًما اعتناءً لهم إن ثم
إىل الست سن من عندهم محتم أمٌر األطفال وتعليم أوسرتيا. إيالة يف خصوًصا ذلك يف
تسعة وألف وثمانمائة وخمسني تسع سنة يف املكاتب عدد بلغ وقد سنة، عرشة االثنتي
مليونان وبها العلوم، مبادئ لتعليم أوىل مكاتب وهي وثالثني، وثمانية ومائة ألًفا وعرشين
أرفع مكتبًا وثالثون وأربعة ثمانمائة وهناك وإناثًا، ذكوًرا التالمذة من ألف وخمسمائة
مكتبًا وأربعون مائتان منها الوسطى، الدرجة يف مكتبًا وسبعون واثنان ومائتان منها،
سبعة وهناك الرياضية، للعلوم مكتبًا وثالثون واثنان التالميذ، به يسكن الذي النوع من
بالصنائع، مخصوصة أخرى مكاتب وعدة الرياضية العلوم لسائر أي بوليتكنيك مكاتب
بفنون خاصة مكاتب وهناك التالمذة. من املنتهون بها يتعلم عمومية مدارس وبها
وخمسة للِفالحة وثالثون واثنان للمعادن وثالثة القبالة لفن مكتبًا عرش سبعة منها
أن واعلم الربية. للعساكر وتسعة للبحرية ومكتب األحكام، لعلم وثالثة الترشيح لعلم
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ونحو التالمذة من يؤخذ مما لها الراجع الدخل من يدفع املذكورة املكاتب مصاريف
والبلدان. الدولة فعىل املذكورة املصاريف من ينقص وما ذلك،

السياسية إدارتها وكيفية اململكة هاته قوانني يف (4)

مختلفة: تواريخ يف ملوكها من صدرت مناشري عىل مؤسسة النمساوية القوانني أن اعلم
وألف، وسبعمائة وثالثني أربع سنة السادس شارل امللك من الصادر املنشور األول:
واحد ملك سلطة تحت واحدة مملكة تبقى وأنها املستقبل يف اململكة تقسيم منع وفيه

امللك. كريس وراثة كيفية فيه وبنيَّ
وثمانمائة أربع سنة أغشت أول يف الثاني فرنسوي امللك من الصادر املنشور الثاني:

إمرباطور. باسم النمسة ملك َي ُسمِّ وبمقتضاه وألف،
أكتوبر من الثاني يف األول جوزاف فرنسوي اإلمرباطور من الصادر املنشور الثالث:
من القوانني وضع أي الترشيعية القوة صارت وبمقتضاه وألف، وثمانمائة ستني سنة

واملجلس. اإلمرباطور حقوق
وثمانمائة وستني إحدى سنة فراير من والعرشين السادس يف املؤرخ القانون الرابع:
املسمى املجلس يف يجتمعون وكالء انتخاب األهايل حقوق من صار وبمقتضاه وألف،

مجلسني: إىل املنقسم ريخرسات،
أمراء من الرشداء من أعضاء وتسعة مائة من مركَّب وهو األعيان، مجلس األول:
الحق لهم الذين العائالت ورؤساء أمري رتبة لهم الذين الكنيسة وكرباء امللكية العائلة
اإلمرباطور ينتخبهم األعضاء وبقية بالوراثة، املجلس هذا يف أعضاء يكونوا أن يف

عمرية. بوظيفة اململكة أهل أعيان ومن الدولة يف املتوظفني من
تنتخبهم عضًوا وأربعني وثالثة ثالثمائة من املركَّب العامة وكالء مجلس الثاني:

األعضاء. من امللك ينتخبهم املجلسني ورؤساء أعضائها، من اإلياالت مجالس

الحقوق من للملك فيما (5)

والبحرية الربية العساكر عىل واإلمارة املجلسني عىل الجديدة القوانني عرض حقوقه فمن
وغريهم الوزراء من املتوظفني ونصب والتجارة، واملعاهدة الصلح وعقد الحرب وإنشاء
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السياسية املجالس اجتماع وقت وتعيني املبارشة، عن عمرية وظيفته تكن لم من وتأخري
ذلك، الحال اقتىض إن الخدمة من ومنعه العامة وكالء مجلس وغلق سنة، كل يف
وزرائه بواسطة السياسة كليات من ذلك وغري القوانني، مقتىض عىل اململكة إدارة وإجراء

الدولة. ترصفات عن للمجلس املسئولني

املجلسني حقوق يف (6)

ذلك لهم ألن األعضاء؛ ومن امللك من املعروضة القوانني سائر يف والقرعة التأمل فمنها
غالب وموافقة باملجلس علنًا فيها املفاوضة بعد إالَّ جديدة قوانني صدور يمكن ال بحيث
الواجب واملبالغ الدولة مصاريف أصول بتعيني يتعلق فيما خصوًصا عليها، األعضاء
والتلغراف، والربيد واملتجر بالكمارك املتعلقة والقوانني األهايل من سنة كل يف أخذها
وغري السكان بني املعتربة األحكام قوانني وسائر العسكرية، والخدمة الحديدية والطرق
يف لهم يظهر عما املبارشين الوزراء سؤال املجلسني حقوق ومن نفعه. يعمم مما ذلك

بالبيان. الجواب الوزراء وعىل شاءُوا، متى اململكة أحوال إدارة
يف إالَّ وترانسيلوانيا وكرواسيا هنغاريا من العامة وكالء املجلسني يف يحرض وال
يف استقالل نوع املذكورة اإلياالت لهاته ألن اململكة؛ سائر مصلحتها تعم التي النوازل

مصالحها. يف للنظر خاصة مجالس ولها الداخلية إدارتها

الدولة مجلس عىل الكالم يف (7)

اململكة أهل ومن املتوظفني من امللك ينتخبهم وممن الوزراء من مركَّب املجلس هذا
وتراتيب السياسية، املجالس عىل عرضها يجب التي الجديدة القوانني تهذيب ومأموريته
من ذلك ونحو بمأموريتهم، يتعلق فيما املأمورين بني الواقعة النوازل وفصل اإلدارة

األمور. كليات

الوزارات عىل الكالم يف (8)

ترصفاتهم عن مسئولون وهم وزراء، ثمانية نظارة إىل تنقسم اململكة إدارة أن اعلم
اجتماعهم محل ويسمى ينوبه، من أو امللك رئاسة تحت املصالح يف للنظر ويجتمعون
منهم واحد ولكل كنشليري، أي شانسليي؛ تسمى أعيان ثالثة ومعهم الوزراء، مجلس
املجلسني]. [حقوق آخر يف املذكورة الثالث اإلياالت بمصالح مكلفون وهؤالء وزير، رتبة
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اململكة تقسيم يف (9)

كبار أوطان إىل اإلياالت تلك وتنقسم إيالة، عرشين إىل تنقسم النمساوية اململكة أن اعلم
أوامر بإمضاء مكلَّف مشورة مجلس ومعه الدولة طرف من واٍل إيالة كل ويف وصغار،
وغري اإليالة مصالح عموم وإدارة السكان راحة بقاء وعىل الضبطية عىل والنظر الدولة

واإليالة. الدولة مصالح من فيه النظر للعمال مما ذلك

اإلياالت مجالس يف (10)

الكنيسة كرباء من مركَّب مجلس وسالفونيا أملانيا إيالتي ففي مجلًسا؛ إيالة كل يف أن اعلم
وأهل املتجر مجالس ومن األمالك أصحاب من املنتخبني ومن العلوم مكاتب رؤساء ومن
ويف أعوام. لستة الضواحي سكان نواب ومن واملدارش البلدان أهايل ومن الصناعات
أعيان ومن الكنيسة كرباء من مركَّب أحدهما مجلسني إىل ينقسم مجلس هنغاريا إيالة
أعضائه وجملة األهايل، ومن ذكر ممن مركَّب واآلخر نوبليس، عندهم املسلمني اململكة
وسالفونيا وكرواسيا ترانسيلوانيا عمالة ويف أعوام. ثالثة ملدة وثالثون وثالثة ثالثمائة
إالَّ األعضاء من املذكورة املجالس رؤساء ينتخب وامللك لهنغاريا، ذُكر ما مثل مجالس
إيالة مجلس رئيس وكذلك للمجلس، انتخابه فإن هنغاريا من الثاني املجلس رئيس

اململكة. أعيان أكرب حقوق من ألنه ترنسيلوانيا؛

املجالس هاته تستحقه فيما (11)

ينظر كما ذلك، وغري األداء توزيع من باإلياالت الخاصة املصالح يف النظر حقوقها فمن
اململكة. سائر مصالح يف التخت يف النواب مجلس

األوطان مجالس يف (12)

وسالفونيا وكرواسيا وترانسيلوانيا هنغاريا إيالة أوطان من كبري وطن كل يف أن اعلم
اإليالة، ملجلس ما مثل الوطن مصالح يف للنظر األهايل ينتخبهم أعضاء من مركبًا مجلًسا
األهايل تنتخبهم أعضاء من مركبة مجالس وأسالف أملانيا إليالتي التابعة األوطان ويف

ذلك. وغري املصالح إدارة عىل وإعانتهم للوالة الرأي إلعطاء
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البلدية املجالس يف (13)

األهاىل تنتخبهم أعضاء من مركَّبًا بلديٍّا مجلًسا اململكة بلدان من بلدة كل يف أن اعلم
األمالك إدارة املذكورة املجالس ومأمورية البلدان، مشايخ رئاسة تحت أعوام ثالثة ملدة
وحفظها، القناطر وبناء الطرقات لعمل املعينة املبالغ ورصف البلد ملصالح الراجعة
وتوزيع الجديدة القوانني وإعالن الصدقات، وديار واملارستانات العلوم مكاتب وإدارة
بأخذ املأمورين وإعانة املكاسب، باعتبار البلد أهل عىل الكبار املجالس من املرتب األداء

السكان. راحة يحري ما بمنع املكلفة الضبطية أحوال يف والنظر العسكر

األحكام إدارة يف (14)

األملان فأما أقسامها، باختالف إدارتها تختلف النمساوية اململكة يف األحكام أن اعلم
النوازل يف النظر املجلس هذا وأعمال ِوينَّي مدينة مقره عاٍل مجلس فلهما والسالف
مالية، بمعاملة أو بجناية تعلق سواء التحقيق، مجالس حكم تحقيق أي ثالثًا؛ نظًرا
تحت الداخلة والرتيبوناالت املجالس بني واملخالفات التوقفات من يقع ما جميع وفصل
ويليه الدولة، ومتوظفي املجالس بني الواقع الخالف من إليه يُرفع ما وفصل إدارته،
املجالس وهذه األَُول، املجالس أحكام يف النظر بإعادة أي بالتحقيق؛ مكلفة مجالس
وكراكوفيا والمربغ وبرون وبراغ وإنسربوك وترييست وغراتس ِويَنَّى بمدينة موجودة
من ولهم أعضاء، عدة من مركَّبة وعرشين، ثالثة نحو األَُول املجالس من ولهم وزارة،
أقرص وحكمها واحًدا شخًصا فيها الحاكم ويكون وأربعون، سبعة الصغار الرتيبوناالت
البوليس؛ رؤساء به يحكم ما بمثل إالَّ الجنايات يف تحكم ال إنها حتى املجالس حكم من
منها كان فما املجالس، إىل فرتجع واملتوسطة الثقيلة الجنايات وأما الضبطية. أي
يحكمون املجالس ألن وذلك اإليالة؛ مركز يف الذي املجلس فيه بالحكم يختص سياسيٍّا
لخصوصية غريهم حاكًما القانون لها يُعنيِّ لم التي الجنايات ويف املالية النوازل سائر يف
املالية، النوازل يف إالَّ كتابتها يلزم ال املجالس أعمال إن ثم مرتكبها، يف أو النازلة يف
يرخص أن للرئيس أن غري الحكم، إشهار يلزم ال كما ذلك يلزم فال الجنايات يف وأما
الناس. لسائر الحكم مجلس باب يفتح أن وله الخصام، الستماع الحضور يطلب ملن
له عليه واملدعى العمومي، الحق وكيل من أو املدعي من أوًال يكون الشكاية وعرض
الوكالء وأمر قدِّم. رسمي وكيل تقديم الحال اقتىض وإن عنه، يناضل من يوكل أن

فرنسا. اصطالح نظري واألفوكاتية العمومية
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من مركَّب األشخاص السبعة بطاولة عندهم ى املسمَّ األعىل فاملجلس هنغاريا أما
باملجلس الجميع عن ويعرب روايال، بطاولة عنه املعرب امللكي املجلس ومن أعضاء سبعة
نوازل بتحقيق السبعة طاولة مجلس وينفرد الحكم، وزير ويرأسه السلطاني األكرب
تحت التي الرتيبوناالت أحكام بتحقيق امللكي املجلس ينفرد كما والجنايات األموال
مضمون فهم أريد إذا فيما أول كمجلس أيًضا يحكم تحقيق مجلس كونه ومع إدارته.
والقصاص القتل نوازل يف يحكم كما القياس، بطريق األحكام ويُنزل فيه، مشكوك حكم
حكام وتحتها الكوميتا برتيبوناالت عنها يعرب صغار تريبوناالت ولهم للعرض. الشائن
الرتيبوناالت وأحكام أحكامهم ويحقق بفرنسا، الصلح حكام مثل وهم الديسرتيكت
هذه وعىل األَُول، املجالس يشبه ونظامهم أعضاء، عدة عىل املشتملة الديسرتيكت طاولة

وترانسيلَوانيا. وسالفونيا كرواسيا مجالس الكيفية
خصوصية وأحكام سلطة السلطنة لتلك يوجد املذكورة املجالس هاته ووراء
ورسل السلطانية بالعائلة املتعلقة النوازل يف يحكم الذي الكبري املاريشال كمجلس
التي النوازل يف الُعرف أهل وأحكام واملتجرية والبحرية العسكرية والرتيبوناالت األجانب
األمور يف الخصمني برتايض التحكيم ويقع بفوار. املسماة السنوية األسواق يف تحدث

واملالية. املتجرية
تغيريات وقعت النمساوية باململكة السياسية اإلدارة أحوال تحريرنا وبعد هذا،
مملكتني؛ إىل انقسمت املذكورة اململكة أن وهي هنا، خالصتها بيان لزَمنا معتربة
وتوابعها. امَلَجار مملكة والثانية: والسالف، األملان أمم من وتوابعها النمسة مملكة األوىل:
بالنسبة ملك وباسم لألوىل بالنسبة إمرباطور باسم واحد ملك رئاسة تحت واململكتان
ومجلس أعىل مجلس ومجلسان؛ تخصها سياسية قوانني اململكتني من ولكل للثانية.
من أخذه الالزم واألداء الدولة مصاريف أصول وتعيني القوانني لتأسيس عامة، وكالء
يف اململكتني وإدارة بيانه. تقدم مما ذلك وغري الدولة عىل واالحتساب لذلك، األهايل
اململكتني كلتا يف وزراء بواسطة امللك ُعهدة إىل موكولة والخارجية الداخلية أمورهما
مستقلة منهما وحدة كل كانت وإن واململكتان، للمجالس. الدولة ترصفات عن مسئولني
هاته يف وللنظر تعمهما، التي املصالح يف متحدتان لكنهما بها، الخاصة أحوالها يف
وإدارة املجالس تنتخبهم أعضاء من مركَّب مجلس اململكتان فيها تتحد التي املصالح
املدة هذه يف تغريت النمساوية اململكة وقوانني القديمة، قوانينها بمقتىض املجار مملكة
من صار واآلن امللك حقوق من كان وانتزاعها السياسية القوانني تأسيس ألن األخرية؛
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مجلس ومن منه يكون وتبديلها املذكورة القوانني ترتيب إن بحيث اململكة، أهل حقوق
قدمناه. ما بيانه يف يكفي ذكرناه ما عدا وما املمالك. من غريها عن ذكر كما العامة وكالء

والعسكرية املالية القوة يف (15)

.۱۸٦۳ سنة النمساوية الدولة دخل

الدخل أنواع فيورين

الصنائع رساحات أي والبتيندات؛ والعقار الربع من ۱۲۹۳۸٦۱۰۰
واملرشوب واملأكول والتامرب والدخان وامللح الكمارك من ۲٤۹۹٥۸٥۰۱

الدولة وأمالك املعادن من ٤۰٦۱۲۸٦۳
شتى أنواع من طارئ دخل ۱٦۷٦۲۹۱۷

فرنًكا ۱۰۹۱۸۰۰۹٥۲٫٥۰ تساوي فيورين الجملة ٤۳٦۷۲۰۳۸۱

.۱۸٦۳ سنة النمساوية الدولة خرج

الخرج أنواع فيورين

وعائلته اإلمرباطور مرتب ۷٤٥۸۷۰۰
الدولة رس بيت أي امللك؛ كنشلرية مرصوف ۷٥۰۰۰

الدولة مجلس أعضاء مرتب ۱۹۲۹۰۰
الوزراء مجلس مرصوف ٦۸٥۰۰

الخارجية لوزارة املعني املبلغ ۲۷۳۳۸۰۰
الدولة لوزارة املعني املبلغ ۲۷۰۸٥۲٦٤

العلوم ومكاتب الديانة ملصالح املذكورة للوزارة ۹۷٤۰۹۳٥
هنغاريا لكنشلرية املعني املبلغ ۱٥۰٦٤۷٦٤

وسالفونيا كرواسيا إياالت لكنشلرية ۲۲۹۷٤۳۷
ترانسيلوانيا إياالت لكنشلرية ۳٥۳۹۱۱۸
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الخرج أنواع فيورين

الضبطية أي البوليس لوزارة ۳۳٤۱۷۷۱
األحكام لوزارة ۹۱۳٦۷۰۰

املجابي خالص مرصوف ومنه املال، لوزارة ۱۱۳۱۷٦۹۹۸
واملتجر الِفالحة لوزارة ٦۸۸۱۰۳٤

الدولة محاسبات تحرير عىل مرصوف ٤٦۳٦۰۰۰
مختلفة مصاريف ۱۳۸٦۰۰۰

الحرب لوزارة ۹۳۳۲۱٦۰۰
البحر لوزارة ۱۱۰۷۲٥۰۰

الدولة عىل الذي الدين فائدة ۱٥۰۱۰۲٥٦۰
والبحر الحرب لوزارتي زيادة ۳٥۰۰۰۰۰۰

فرنًكا ۱۲٤۰۷۷۸۹٥۲٫٥۰ تساوي ذلك جملة ٤۹٦۳۱۱٥۸۱

بالدخل. الخرج مقابلة

   فيورين

يمناه الجدول يف كما الخرج جملة ٤۹٦۳۱۱٥۸۱
تفصيله املتقدم الدخل جملة منه يطرح ٤۳٦۷۲۰۳۸۱

فرنك ۱٤۸۹۷۸۰۰۰ يساوي الخرج زائد ٥۹٥۹۱۲۰۰
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الخامس الباب

الروسية عىلمملكة الكالم يف

تاريخها يف (1)

األقدمون وكان الجنوب، أهل إالَّ اململكة هاته سكان من القديم يف يُعرف لم أنه اعلم
معلوم، تحديد دون من إجمايل وجٍه عىل وشيتيا رسماتيا باسَمي الجهة هذه يدعون
وكيمريس وأغاتريس ويازيج وركسوالن رسمات إىل بها القاطنة القبائل ويقسمون
وهم الرسمات أغار الرومانية السلطنة من األوىل القرون يف ثم ذلك. وغري وماوت وتاوري
وتملكوها، املذكورة الجنوبية الجهة عىل األصليني الروسية شمال سكان السالف من فرع
أمة املسيحي التاريخ من الثالث القرن يف عليهم خرجت أن إىل سلطتهم يف واستمرت
املستقرة القبائل غالب عىل واستولت ذكرها) (وسيأتي سكندينافيا أرض من الغوت
والولغا والدنييرب النييَمن أنهر بني ذلك من فتكون األسود، والبحر البلتيك بحر بني
وسبعني ست سنة ويف أوروبا، روسية اآلن يسمى ما جميع شملت كبرية سلطنة والدون
وأسقطوها السلطنة هذه عىل السالفة األبواب يف ذكرهم املتقدم الهن أغار وثالثمائة
املرشق من أوروبا عىل الواردة لألمم ممرٍّا قرون أربعة مدة ذلك بعد البالد فاستمرت
والبلغر واألالن الهن أمم عليها استولت فقد وبالجملة املسرتسلة. لالضطرابات وميدانًا
مدن بها تأسست فقد االضطراب ذلك ومع بعًضا، بعضهم وطرد التعاقب عىل والخزر
الفاراغ أمة بها ظهرت ثم وكياف، الكربى نفوغورود وأشهرها السادس القرن حدود يف
أهل من باستدعاء كان إليها وقدومهم البلتيك بشاطئ الساكنني جرمانيا أمم من وهي

فينالند. أهل ضد حدودهم عن ليدافعوا نفوغورود
اثنتني سنة الكبري باألمري ب ولقِّ نفوغورود عىل استوىل الفاراغ رئيس روريك إن ثم
الجنوبي القسم عىل وقت أقرب يف استولوا حتى ذريته أيدي امتدت ثم وثمانمائة، وستني
وأخافوا القسطنطينية عىل ضيَّقوا أن إىل بكياف واستقروا الغاليسيا وعىل الروسية من
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أدخل الذي الكبري فالديمري األمري مدة يف مكاسبهم ونَمت شوكتهم وازدادت أهلها،
وزادت شأنهم ارتفاع واستمر وتسعمائة. وثمانني ثماٍن سنة بالده إىل النرصانية الديانة
عرشة تسع سنة من وذلك وأحكامهم، رشيعتهم صاحب األول ياروزالف مدة يف شوكتهم
ما بسبب األهلية الحروب نريان بها اشتعلت ذلك بعد ثم وألف، وخمسني أربع إىل وألف
منهم األمري فإن امللكية، العائلة أمراء بني املمالك قسمة من القبيحة العادة من لهم كان
زواجهن، عند للبنات قطع تعطى وكذا فيها، بما األرض من قطعة عىل يستويل كان
اتحاد معها يتعذَّر أقسام إىل اململكة بها انقسمت التي األهلية الحروب ذلك من فنشأت
تحت األقسام وبقية الكبري لألمري مقرٍّا السلطنة تخت هي التي كياف فبقيت اإلمرة،
وترشنغوف وسموالنسك وبولوتسك نفوغورود إمارة وهي العائلة، تلك من أمراء سلطنة
تأسست التي موسكو ثم وسوزدال، وفالديمريس وتفار وهاليكس وتموتركان وبريزالف
كانت اململكة داخل كان الذي االضطراب هذا ومع وألف. ومائة وأربعني سبع سنة يف
بولوفتس وأمة البشيناغ أمة من عليها فاض ما ذلك فمن عليها، تتداول املرشقية الغارات

املغول. وأمة
املغول بجيش جنكزخان ابن باتوخان اجتاز وألف ومائتني وعرشين أربع سنة ففي
بسلطنة املسماة الكبرية السلطنة وأسس الجنوبية، الروسية من قسًما وافتتح ولغا وادي
عىل املغول أمراء أحد تويش بن باتو استوىل وألف ومائتني أربعني سنة ويف كابشاك،
كما الرشقية والغاليسيا والفولينيا البودوليا ألحكامه انقاد يسرية مدة وبعد كياف، مدينة
الذي موسكو أمري إالَّ بأمره مستقل منهم يبَق ولم الشمالية، الروسية أمراءُ لطاعته انقاد
املغول سلطة دامت وقد الكبري، األمري بلقب وعرشين وثماٍن وثالثمائة ألف سنة يف ب تلقَّ
ألف سنة إىل وأربعني ومائتني ألف سنة من وذلك سنة، وخمسني مائة مدة الروس عىل
عىل تيمور واستيالء والتتار املغول يف أهلية حروب بوقوع ثم وثمانني، وتسع وثالثمائة
موسكو مدينة عىل ضيقوا فقد ذلك ومع العبودية، ربقة الروسية عن اتسعت بلدانهم
وإحدى وأربعمائة ألف سنة يف إالَّ التتار رق من البالد تلك تتحرر ولم مراًرا ونُهبت
نفوغورود العهد ذلك يف األمري هذا ع وطوَّ الثالث، إيفان الكبري األمري يد عىل وثمانني
أضاف ثم السفاريا، منها ألمراء كانت واليات عدة ممالكه إىل وضم والبيارمية وبسكوف
استوليا اللذين الرابعني وإيفان بازييل إن ثم سيبرييا. من الغربي القسم مملكته إىل أيًضا
وجماعة بولونيا أهل مع طويلة مدة استمرت التي الحروب يف رشعا املذكور األمري بعد
واسرتاكان وقازان سموالنسك افتتحت أيامهما ويف السويد، وأهل التوتونيك الكفاليريات
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عىل وحرصه اجتهاده شدة مع الليفونيا أخذ عن املذكور إيفان وعجز سيبرييا، وغالب
أخذها.

بوريس ووثب روريك عائلة انقطعت وتسعني وثماٍن وخمسمائة ألف سنة يف ثم
بولونيا تحارب من كان ما مع اضطرابات ذلك من فنشأت اململكة كريس عىل غودونوف
ثم االضمحالل. عىل أرشفت حتى بها االضطراب ذلك يزل ولم أخذها، عىل والسويد
وزال الحروب نريان خمدت وألف وستمائة عرشة ثالث سنة يف رومانوف ميشال بوالية
الذي أيام يف ثم األمري. هذا مدة يف فشيئًا شيئًا ساقها عىل الروسية وقامت الرضر، معظم
سنة من الكبري لبطرس الدولة انتقلت وملا البولونيني. أيدي من سفاريا اسُرتجعت بعده
توسيع يف أخذ وألف وسبعمائة وعرشين خمس سنة إىل وألف وستمائة وثمانني اثنتني
أهل تحرير نظره مطمح وكان والصناعات، بالفنون أهلها أخالق وتهذيب اململكة دائرة
اقتىض وكان وِعددهم. َعددهم وتنمية والعبودية الجهل ربقة من واستخالصهم الروسية
السبق قصب أحرزوا الذين األمم ويشاهد األوروباوية املمالك بنفسه يزور أن الحال
واصطناع النجارة صناعة بها وتعلم هوالندة مملكة إىل أوًال فتوجه التمدن، ميدان يف
ميكايلوف، بطرس باسم متسميًا الناس آحاد مثل صاردم برتسخانة يخدم وكان السفن،
دون واديَي بني خليًجا له ليصطنعوا حذَّاًقا مهندسني منها واختار إنكلرتة إىل توجه ثم
عمرانها وأسباب بالده ملصالح مالحظته من األشغال هذه تُنِقص فلم ذلك ومع وولغا،
ونظم قانونًا لها ن ودوَّ األحكام هذَّب أنه مآثره ومن الهائلة. الحروب يف اسرتساله مع
الصنائع أصحاب وأعان منها، الحربي وترتيب السفن صناعة وأجاد الضبطية أحوال
يف للنظر ركَّبه الذي املجلس بحكم املستبد الكنيسة كبري هو الذي البطرك حكم وأبدل
االفتخار نياشني كيفيات واخرتع بطرسبورغ بمدينة العلوم أكدمية وأسس الديانة، أمور
اململكة نطاق ووسع اآلن، التخت هي التي املذكورة املدينة وأسس املناصب، ذوي لتمييز
السقوط عىل وأوقفها بولونيا ملك وضعضع األسود، والبحر الخزر وبحر البلتيك بحر إىل
كلمته ونفوذ سلطته وقوَّى العمومية، أوروبا سياسة يف وتداخل السويد شوكة من وكرس

للديانة. رئيًسا نفسه بجعل مملكته داخل
هولستني عائلة إىل وألف وسبعمائة وستني اثنتني سنة يف الدولة أفضِت ملا ثم
عن الروسية وقفت املذكور البيت عقب النقراض رومانوف بنت من الغربية غوتورب
ست إىل وألف وسبعمائة وستني ثالث سنة من الثانية كاترينا مدة يف ثم هنية. التقدم
واالشتهار القوة من بلغت ما بلغت أن إىل الدائرة وتوسيع التقدم إىل عادت وتسعني
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البولونيني يد من الليتوانيا وافتكَّت القريم أرض مع الصغرى التتار بالد وفتحت
عند بولونيا مملكة بنصف وظفرت الجركس، أي والكوكاز الكورالند عىل واستولت
بعدها املستويل األول بولس وابنها وألف، وسبعمائة وسبعني اثنتني سنة يف اقتسامها
سوفاروف الجنرال رئاسة تحت جيًشا وبعث فرنسا عىل األوروباوي التحزب يف دخل
فاسرتسلت هناك، الفرنسيس ملحاربة السويرسة إىل وألف وسبعمائة وتسعني تسع سنة
وثمانمائة سبع سنة تيلسيتس برشوط األول إسكندر أوقفها حتى فرنسا مع الحروب
إىل الروسية اضطرت حتى الدولتني بني عرشة اثنتي سنة الحروب تجددت ثم وألف.
قوتها عن تتنازل فلم ذلك ومع األول، لنابوليون إرغاًما بنفسها موسكو مدينة إحراق
عرشة خمس سنة يف ثم الكرج. وبارسابيا الرشقية والبوتنيا فينالند حينئٍذ أخذت بل
ذلك قبل نابوليون كان التي الكربى بولونيا ثلثي من أكثر عىل تسلَّطت وألف وثمانمائة
مملكة فيهما وأنشأت وأرسوفيا، دوكاتو غران باسم مستقلة دولة أنشأها سنني بثمان

بولونيا. مملكة بلقب كونستيتوسيون ذات
أوروبا، يف الكلمة ونفوذ سطوة الكبار الدول أكثر الوقت ذلك يف الروسية وكانت
دول وبني بينها املنعقدة املقدسة املعاهدة أي إليانس؛ بصانت املعروف للحزب ورئيسًة
بعد ثم املذكور. نابوليون محاربة عىل الصغار الدول وبعض وإنكلرتة وأوسرتيا بروسية
أرمينية من األكرب القسم عىل الروسية استولت نيكوال اإلمرباطور إىل السلطنة انتقال

الرتك. يد من التونة نهر ومصب أخالسيكي إيالة وكذا الفرس يد من وافتكَّتْه
القسطنطينية نواحي إىل نيكوال جيش بلغ وألف وثمانمائة وعرشين تسع سنة ويف
ضعًفا الرتكية الدولة فت ضعَّ الدولة هذه كانت ذلك وقبل الكبار، الدول تداخل فأوقفه
سنة إىل وألف وثمانمائة عرشين سنة من استقاللهم تحصيل عىل اإلغريق بإعانتها بيِّنًا
حمايتها. تحت وجعلها والبغدان والفالق الرصب تحرير يف وبسعيها وعرشين، سبع
أسكله هنكار رشوط الروسية مع عقدها عند الشدة رأت العثمانية الدولة أن والحاصل
عىل الوقت ذلك يف بولونيا أهل ثار وقد وألف، وثمانمائة وثالثني ثالث سنة يف يس
قهرتهم أنها إالَّ وألف وثمانمائة ثالثني سنة يف ملكهم عىل فرنسا أهل قيام مع الروسية
قطعة بولونيا صارت الوقت ذلك ومن املدافعة، قوة من الثوار أظهره ما مع وطوعتهم

بينهما. كانت برشوط استقالل نوع لها كان أن بعد الروسية مملكة من
سنة يف عزم له الجو خلو ورأى الوجهات سائر يف نيكوال اإلمرباطور ظفر وملا
العثمانية، الدولة بإياالت القاطنني النصارى حماية عىل وألف وثمانمائة وخمسني ثالث
مع وإنكلرتة فرنسا اتحاد إىل فيها الحال أفىض املذكورة الدولة مع جديدة حروبًا فأنشأ
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طلب إىل انقادت حتى مرات عدة الروسية جيش عىل االنكسار ووقوع العثمانية الدولة
يف وصححت الصلح رشوط وتمت القريم، يف سيبستبول مدينة فقدها بعد املصالحة
ويف املتحدة. للدول فيها النجاح وكان وألف، وثمانمائة وخمسني ست سنة مارس منتهى
رشع ثم الصلح، عقد الذي وهو نيكوال ابن الثاني إسكندر ويل املذكورة الحروب أثناء
من الرعايا بتحرير فابتدأ سلطنته حال وتقويم إليها املشار بالحروب فسد ما إصالح يف
إذ بالده حال تفقد بصدد هو وبينما العامة، تعليم كيفية ونظَّم عليهم األعيان سلطة
إالَّ تطويعهم له يستتب ولم وألف، وثمانمائة وستني ثالث سنة يف بولونيا أهل عليه ثار

غزيرة. دماءٌ فيها أهريقت حروب بواسطة سنتني بعد

الوالية يف ترتيبهم عىل الروسية ملوك ذكر يف (2)

   سنة

روريك عائلة  
وحده ثم وتروفر سميوس أخويه مع أوًال األول روريك ۸٦۲

إيغور عن الدولة نائب أوليغ ۸۷۹
روريك ابن املذكور إيغور ۹۱۳
املذكور إيغور زوجة أولغا ۹٤٥

األول زفياتوزالف ۹٦٤
األول ياروبولك ۹۷۳
األول فالديمري ۹۸۰

األول زفياتوبولك ۱۰۱٥
األول ياروزالف ۱۰۱۹

۱۰۷۸ إىل ورجع مرتني ُعزل األول إيزيازالف ۱۰٥٤
فزيزالف ۱۰٦۷

۱۰۷٦ إىل الثاني زفياتوزالف ۱۰۷۳
األول فزيفولود ۱۰۷۸

الثاني زفياتوبولك ۱۰۹۳
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الثاني فالديمري ۱۱۱۳
األول مستيزالف ۱۱۲٥
الثاني ياروبولك ۱۱۳۲

فياتشيزالف ۱۱۳۷
الثاني فزيفولود ۱۱۳۸

الثاني إيغور ۱۱٤٦
۱۱٥٤ إىل الثاني إيزيازالف ۱۱٤٦

سنة إىل ۱۱٤۹ سنة من كياف مدينة يف ثم موسكو مدينة يف األول يوريي
۱۱٥۷

۱۱٤۷

۱۱٥٤ مبدأها سنة وثمانني ست مدة واستمر وكياف موسكو ملوك بني وانشقاق خالف وقع ثم
۱۱٦۲ إىل األول روستيزالف كياف يف ۱۱٥٤

۱۱۷٥ إىل بوغوليوسكي األول أندريا موسكو مدينة يف ۱۱٥٤
۱۱٦۷ إىل الثالث إيزيازالف كياف يف ۱۱٥٦

۱۱۷۰ إىل الثاني مستيزالف أيًضا فيها ۱۱٦۷
۱۱۷۲ إىل األول يوريي ابن أي فيتش؛ يوريا غليب ذكر فيما ۱۱٦۸

۱۱۷٥ إىل إيزيازالفيتش الثاني ياروزالف ذكر فيما ۱۱۷۲
۱۱۷۷ إىل األول مكاييل موسكو يف ۱۱۷٥

األول رومان كياف يف ۱۱۷۹
۱۲۱۲ إىل الثالث فزيفولود موسكو يف ۱۱۷۷
۱۱۹۳ إىل الثالث زفياتوزالف كياف يف ۱۱۷۹
۱۲۰۹ إىل الثاني روريك إيًضا فيها ۱۱۹۳
۱۲۰٦ إىل الثاني رومان أيًضا فيها ۱۱۹۳

۱۲۱۲ إىل الثالث فزيفولود أيًضا فيها ۱۲۰٦
۱۲۲٤ إىل الثالث مستيزالف أيًضا فيها ۱۲۱۲

۱۲۳۸ إىل الثاني يوريا موسكو يف ۱۲۱۳
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۱۲۳۹ إىل الثالث فالديمري كياف يف ۱۲۳۰
۱۲۱۸ إىل قسطنطني موسكو يف ۱۲۱۷

۱۲٤۰ إىل فزيفولودوفيتش األول ميكاييل كياف يف ۱۲۳۹
۱۲٤۰ إىل ميكاييل أخو الثاني ياروزالف موسكو يف ۱۲۳۸

موسكو إىل ثم فالديمريس إىل أوًال التخت انتقل تويش بن باتو حروب وبعد
املذكور الثاني ياروزالف ۱۲٤۰

فزيفولودوفيتش الثالث زفياتوزالف ۱۲٤۷
ياروزالفيتش أندريا ۱۲٤۹

النيفا نهر عند السويد عىل النتصاره نفسكي َي سمِّ األول إسكندر صانت ۱۲٥۲
ياروزالفيتش الثالث ياروزالف ۱۲٦۳

األول بازييل ۱۲۷۲
۱۲۹٤ إىل األول ديمرتي ۱۲۷٦
۱۳۰٤ إىل الثاني أندريا ۱۲۹٤

دانيال ۱۲۹٥
سوزدال من بازييل ۱۳۰٤

۱۳۱۹ إىل تفار من الثاني ميكاييل ۱۳۰٤
الثالث يوريي ۱۳۱۹

تفار من الثاني ديمرتي ۱۳۲۳
تفار من الثاني إسكندر ۱۳۲٦

كاليتا األول إيفان ۱۳۲۸
سيميون ۱۳٤۰

الثاني إيفان ۱۳٥۳
سوزدال من الثالث ديمرتي ۱۳٥۹

دونسكي الرابع ديمرتي ۱۳٦۲
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الثاني بازييل ۱۳۸۹
الرضير الثالث بازييل ۱٤۲٥

بالكبري ب امللقَّ الثالث إيفان ۱٤٦۲
الرابع بازييل ۱٥۰٥

إمرباطور كزاراي ى تسمَّ من أول وهو باملهول، ب امللقَّ الرابع إيفان ۱٥۳۳
األول فادور ۱٥۸٤

رومانوف عائلة من غودونوف بوريس ۱٥۹۸
الثاني فادور ۱٦۰٥

غريغوريوس الحقيقي واسمه الخامس ديمرتي ۱٦۰٥
شويسكي الخامس بازييل ۱٦۰٦

بولونيا من فالدزالس ۱٦۱۰

الرومانوف عائلة  
الثالث ميكاييل ۱٦۱۳
األول ألكسيس ۱٦٤٥
الثالث فادور ۱٦۷٦

الكبري األول وبطرس الخامس إيفان ۱٦۸۲
۱٦۸۹ إىل املذكوَرين مع صوفيا ۱٦۸٦

وحده الكبري بطرس ۱٦۸۹
املذكور بطرس زوجة األوىل كاترينا ۱۷۲٥

الثاني بطرس ۱۷۲۷
إيفانوف بنت حنَّى ۱۷۳۰

السادس إيفان ۱۷٤۰
بطرس بنت إليصابات أو إلزبث ۱۷٤۱
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غوتورب هولستني عائلة  
إليصابات حفيد غوتورب هولستني من الثالث بطرس ۱۷٦۲
املذكور الثالث بطرس زوجة أنهالت من الثانية كاترينا ۱۷٦۲

ابنها بولس أي األول باولو ۱۷٦۹
األول إسكندر ۱۸۰۱
األول نيكوال ۱۸۲٥

اآلن املوجود الثاني إسكندر ۱۸٥٥

الروسية مملكة وصف يف (3)

ست من وأمريكا وآسيا أوروبا يف المتدادها األرض ممالك أكرب هي اململكة هذه أن اعلم
ثماٍن ومن الرشقي، الطول من درجة وثالثني وثالث مائة إىل دقائق وعرش درجة عرشة
من وطولها الشمايل، العرض من درجة وثمانني إحدى إىل دقيقة وأربعني درجة وثالثني
آالف خمسة الجنوب إىل الشمال من وعرضها كيلومرت ألف عرش خمسة الغرب إىل الرشق
الكرة جرم تقسيم من جزءٌ أنها كما األرض سطح تُسع مقدار إنها ويقال كيلومرت،
خمسة من وجزء أوروبا ربع سكان مقدار السكان من وبها جزءًا، وعرشين ثمانية إىل
جهة ويف جهاتها، غالب يف بها محيطة والبحور البرش. جميع إىل بالنسبة جزءًا عرش
واململكة النمسة مملكة الغرب ناحية من أوروبا يف ويحدها الجامد. البحر منها الشمال
ويف الرتك، مملكة بعض القبلة ناحية ومن السويد، ومملكة البلتيك وبحر الربوسيانية
ويحدها الصني، ومملكة والرتكستان الفرس ومملكة أيًضا، الرتك مملكة بعض آسيا
الذي منها األوروباوي القسم لكن آسيا الثالثة أقسامها وأعظم اإلنكليزية. أمريكا رشًقا
ألف أربعمائة مساحتها وتكسري املعترب. املهم هو آسيا قسم نصف يبلغ أن يمكن
مليونًا وعرشون ثالثة أي جغرافيٍّا، مربًعا ميًال وأربعون واثنان ألًفا وعرشون وأربعة
ثمانون سكانها وعدد مربًعا. كيلومرتًا وعرشون وسبعة ألًفا وثالثون وستة ومائتان
وستون واحد منهم نفًسا، وثالثون وأربعمائة ألًفا وخمسون وأربعة ومائتان مليونًا

أوروبا. يف نفس وثمانمائة ألًفا وستون وواحد مليونًا
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تسعة وهي: األقسام، هذه إىل الديانة أمر باعتبار تنقسم الروسية رعايا وجملة
وتسعمائة ومليون اإلغريق، مذهب عىل ألًفا وستون وخمسة ومائتان مليونًا وستون
مذهب عىل ألًفا وستون واحد ألف وستمائة ماليني وثالثة الربوتستانت، مذهب عىل ألف
يهود والباقي اإلسالم، من ألًفا وستون وستة ألف وأربعمائة ماليني وأربعة الكاثوليك،

وغريهم.
وألف وسبعمائة ثالث سنة ومن موسكو، مدينة القديم يف السلطنة تخت وكان
وبعض إيالة وبعٌض حكومة يسمى أقسامها وبعض بطرسبورغ، مدينة التخت صار
حكومة، خمسني عىل األوروباوي القسم ويشتمل القديمة. بولونيا قسم وهو مملكة،
إحدى عىل والسيبرييا الكوكاز وكذا ثماٍن، عىل وفينالند حكومات، خمس عىل وبولونيا
جمعية ملك يف كان فقد األمريكاني القسم وأما وثمانون. خمس فجملتها حكومة، عرشة
والبحور أمريكا، لدولة بيع واآلن رسمية، إدارة له توجد لم ولذلك الروس تجار من
يف البلتيك وبحر الشمال ناحية يف األبيض البحر منها عظيمة السلطنة بهذه املحيطة
بني فيما الخزر وبحر القبلة ناحية يف أزوف وبحر األسود والبحر الغربية الناحية
منها، الرشقية الناحية يف إالَّ معتربة جبال األوروباوي القسم يف وليس والرشق. القبلة
جبال الجنوب بناحية منها الكبرية؛ الجبال فكثري آسيا قسم أما أورال. جبال فيوجد
آلتاي جبال ثم الرشقية، الناحية إىل املمتدة األورال جبال فروع الشمال وبناحية الكوكاز
وجبال يابلونوي وجبال داوري وجبال العليا كانتي وجبال سيانيان وجبال الصغري
والدنييرب الولغا أوروبا قسم يف منها األودية، أكرب من فهي أوديتها أما وستانوفوي. آلدان
بالروسية يختص ال مما هذه وغري والدون، والدنييسرت والنيامن والدوينتان والباتشورا
مما وغريها واللينا واليانييس واألوبي الكوبان آسيا قسم ويف والكور، الفيستول كواديي

وغريهما. والخاقانغا كاألورال منها طوًال أقل هو
لكنها مرضية، تامة تكن لم اآلن إىل فإنها الروسية يف التواصل أسباب وأما هذا،
وبلدان اإلياالت لتواصل الحديدية الطرق إتمام بصدد والدولة والحسن، التقدم يف آخذة
ستمائة طوله موسكو مدينة إىل بطرسبورغ من طريًقا أوصلت وقد الكبار، املتجر
من آخر وطريًقا وألف، وثمانمائة وخمسني إحدى سنة انتهاؤه وكان كيلومرتًا، وأربعون
ألف بربوسية كانغزبرغ إىل الواصل الفرع مع طوله ويلنا عىل فارسوفيا إىل بطرسربغ
مرايس إحدى تيودوزيا مدينة توصل قريب وعما كيلومرتًا، وأربعون وثمانية ومائتان
كيلومرتًا. وخمسني وتسعة ومائة ألًفا امتداده يكون بطريق موسكو بمدينة القريم
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ليتصل الدوينا وادي عىل الكائنة دونابورغ إىل موسكو من يتوجه آخر طريق وهناك
الطريق هذا وطول البلتيك، بحر عىل الكورالند مرايس أكرب من وهي ليابو، بمدينة منها
الطرق ومجمع والجنوب، الشمال بني يتضاعف ثم كيلومرتًا عرش وسبعة ومائتان ألف
من الطريق خط وسينزل الجنوبية، والناحية اململكة وسط بني مركز هو الذي كرسك يف
أوديسة، قرب إىل يصل كيلومرتًا ثالثون طوله فرع مع والدنييرب الدون وادي بني هناك
وينتهي بفالديمريس مارٍّا الرشقية الناحية إىل يتوجه آخر طريق موسكو من يخرج كما
ناحية إىل يمتد ثم كيلومرتًا، وعرشون وستة أربعمائة وطوله نفوغورود، نيجني إىل
تخوت ثالثة بني إليها املشار بالطرق جمع فقد وبالجملة الصني، بحدود ليتصل سيبرييا
وبحر البلتيك بحر وهي بحور ثالثة وبني موسكو ومدينة وبطرسبورغ فارسوفيا وهي
والقطر املركزي والقطر الشمايل القطر وهي أقطار ثالثة وبني األسود والبحر الخزر
املصنوعة، بالخلج متصلة كانت بلدان عدة بني بها جمع كما السلطنة، تلك من الجنوبي
من بأوروبا واتصال بدونها، تحصل ال اجتماعية هيئة الروسية لدولة بها حصل فقد
تواصل قرب بها مستحسنة كيفية فيه فلهم بالُخلج االتصال أما والنمسة. بروسية جهة
وبالبحر بخليجني الخزر ببحر يتصل البلتيك فبحر الداخلية، اإلياالت مع الروسية مرايس
وادي ومن واحد، بخليج الخزر ببحر البحر هذا يتصل كما كبار، ُخلج بثالثة األسود

االمتداد. غاية يف اتصاالت تحصل والنيامن والدنييرب والدون والدوينا والنيفا ولغا
جنس أعظمها األجناس مختلفة أمم عدة عىل محتوية الروسية مملكة وإن هذا،
أي الليفونيان؛ ثم بولونيا، أهل أي والبولونيز؛ الروس الجنس هذا ومن السالف،
من الشمايل القطب بناحية بكثرة ويوجد الليتوانيون، ثم الكورلنديون ثم ليفونيا أهل
الترشاميس وجنس ساموياد، لهم ويقال والالبون، واالستوانيان الفينوي جنس الروسية
واإلغريق األملان جنس املذكورين بعد ثم وغريهم، والبريميان والتشوفاش واألوستياك
املغول مثل رحالة أخرى وقبائل الكوكاز، وقبائل والكرج واألرمن والرتك والتتار واليهود
السلطنة بهذه يوجد إنه ويقال واألليوت. والتشوكوتش والكمشدال والكورياك والكلموك
بتلك املتسلطن هو الكاثوليكي عن املنفصل اإلغريقي واملذهب األقل، يف لسانًا ثالثون
ويُِعينه الكبري بطرس أيام من الكنيسة رئيس هو — اإلمرباطور أي — والكزار اململكة،
ويوجد املقدس، بالسيندوس عندهم عنه يعرب الذي الديني املجلُس أمورها إدارة يف
بتقليل االعتناء كل األهايل اعتنى وقد رومة، لكنيسة التابعني اإلغريق من كثري بالروسية

االعتقاد. هذا أرباب
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النوبليس، جماعة وهي: طبقات؛ خمس عىل منقسمون الروسية سكان إن ثم
والبيزان الحوارض؛ سكان أي والربجوي، الكنيسة؛ أهل أي والكالرجي، األعيان؛ أي
لغريهم. تابعون مستعبدون أي ورسف؛ أحرار قسمان: وهم والقرى، البادية أهل أي
يبلغ وعددهم األرايض، من يملكون فيما خصوًصا غريهم عىل سلطة مزيد األعيان ولطبقة
وهاتان نفس، ألف وأربعني وخمسة مائتني يبلغ الثانية الطبقة وعدد نفس، ألف أربعمائة
ربقة من خرجت فقد الرسف طبقة وأما للدولة. األداء من شيئًا أهلهما يدفع ال الطبقتان

وألف. وثمانمائة وستني إحدى سنة فراير من عرش التاسع يف الصادر باألمر الرق
والعلوم وعاداتها، ومواقعها البلدان باختالف مختلف الروسية يف التمدن وأمُر
كلها اململكة يف يوجد وال مخصوصة، بلدان يف إالَّ تنمو ال الصناعات وسائر واآلداب
يف مجتهًدا يزل لم اآلن املوجود اإلمرباطور لكن العلوم، لتعليم أصلية مراكز تسعة إالَّ

العامة. بتعليم يتعلق فيما الئقة إدارة تحرير
بقية من وأعمر وأغنى أخصب املذكورة اململكة من والغرب الجنوب ناحيتي إن ثم
والحرث والقرى البلدان عدد أن يرى ولغا ووادي موسكو مدينة تجاوز من لكن الجهات،
أو بالثلج مغطاة مناقع أو الحشيش إال تنبت ال معطلة فلوات األرايض وأكثر ا، جدٍّ قليل
يوجد ال آسيا من هي التي سيبرييا ذلك ومن بجلودها، ينتفع حيوانات أماكن أو مقاطع
الربد وطأة أن واعلم يحرسونهم. والذين إليها املنفيون أو الناس من املتوحشون إالَّ بها
غاية يف صيف ويعقبها السنة من أشهر تسعة مدة األقل يف اململكة أرباع ثالثة عىل تشتد
وبرسابيا وأرمينية وتوريد الهواءُ، يعتدل اململكة من القبلية الناحية ويف والِقَرص، الحر
وكتان نباتاتها، اختلفت ولذلك بيِّنًا اختالًفا مختلفة منها أوروبا وأرض طيب، هواء ذوات
املعترب، الغنى جوالب من القنب مع النوع وهذا الجودة، غاية يف والليفونيا الكورالند
مقدار منها يحمل التي الحبوب نبات يف املعمور مواضع أخصب من األوكرانيا وإيالة
الصمغ يجلب ومنها ممتدة أجمات أرضها غالب يف ويوجد املمالك، من كثري إىل وافر
الخزر بحر بنواحي آسيا ويف الفائقة. السفن وأخشاب والقطران بالرجينة عنه املعرب
اإلياالت يف كثري الدخان ونبات بها، يُتداوى التي النباتات أنواع من وغريه الراوند ينبت
يف األحمر اللفت ويزرع وتوريد، ورساتوف والفاروناج األوكرانيا إياالت يف وكذا الجنوبية
اململكة أرايض غالب يف ويزرع مربًعا)، مرت آالف عرشة (واإلكتار إكتار ألف أربعني مقدار
القطن، ينبت أرمينية خصوًصا الكوكاز قبيل ويف القرمز، ينبت اسرتاكان وبإيالة الهبلون
اسرتاكان وإيالة الكوكاز ونواحي توريد ويف سامارا، وادي شطوط عىل الفلفل وينبت
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كما الطيبة، أنواعها من عندهم املعدودة الخمر عنبها من ويستخرج الجيدة الثمار توجد
الشعر ذوات خصوًصا اإلنسان لنفع املخلوقة الحيوانات سائر املذكورة باململكة يوجد
ومن سيبرييا. يف سيما ال عديدة مقاطع اململكة ولهذه املمالك، بقية عن شهرة بها فلها
والقصدير، والحديد األبيض) (الذهب والبالتني والفضة الذهب يُستخرج أورال جبال
وبالناحية والرمادي، األصفر الكهرباء يُستخرج الليتوانيا وغابات البلتيك شطوط ومن
الصناعات وأما الثمينة. األحجار من وأنواع أملاس يوجد أورال جبال من األوروباوية
فلبعض ذلك ومع بكثري، الغربية األوروباوية املمالك عن فيها متنازلة اململكة هذه فإن
التالتني منها: الرائحة، الطيبة الجلود دبغ صناعة ذلك فمن فيها، بنيِّ تقدم بلدانها
والغراء الحوت بيض أي الخاويار؛ وجمع واللبد واألخبية السفن وأقمشة والصابون
وصناعة الحبوب ومستقطرات السالم، عليه يونس حوت ى املسمَّ البالني وزيت املعروف
الكاغد وصناعة املعادن وتذويب األقفال وصناعة والبلور، والسالح والصياغة الكراريس
رواج فلها التجارة وأما وغريها، القطنية واألقمشة والجوخ الكشمري وأنواع والفرفوري،
وريغا كأوديسة األبحر شواطئ عىل التي البلدان ومراكزها وخارجها، امللكة داخل يف تام
والصني، الهند ومع الغربية أوروبا بلدان مع املتجر يف تداول فلها الرب، يف وكذا وأركانجل
وثالثمائة ألًفا وألف وثمانمائة وستني إحدى سنة يف وخرًجا دخًال املتجر قيمة بلغت وقد
املراكب وعدد فرنًكا، وثالثني وستة ومائة ألًفا وعرشين وأحًدا مليونًا وأربعني وثمانية
ومائة ألًفا عرش خمسة السنة تلك يف منها وخرجت اململكة مرايس دخلت التي املتجرية
آالف تسعة والخارج وأربعة وثمانمائة آالف خمسة منها الداخل مركبًا، وستون وثمانية

وستون. وأربعة وثالثمائة

واإلدارة السياسة نظام يف (4)

حد، عند تقف أن يجب وال بيشء تطالب ال واحدة سلطانية إرادة بيد الروسية دولة إدارة
بأوتوكرات أو إمرباطور أي بكزار عندهم السلطان ويلقب السلطات، جميع مبعث وهي
ويده السلطنة، متوظفي سائر يوظف والذي األمة رشيعة وصاحب األكرب الرئيس وهو
ترصفه ألن األمة؛ ديانة يف وكذا والخارجية، الداخلية واألمور املال أمر ويف اإلدارة يف العليا
األورتودكيس، يسمونه الذي اإلغريقي املذهب رئيس هو إذ والديانة؛ بالسياسة يتعلق
الخارجية بالسياسة املتعلقة غري املهمة األمور جميع يف ويستشار السلطنة مجلس وتحته
ومجلس ترشيع مجلس هو السلطنة مجلس إن ثم وزرائه، بإعانة خصوصياته من فإنها
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واملصاريف املداخيل ويعني ويكتبها القوانني أمر يف فينظر جميًعا، حكم ومجلس إدارة
من وتركُّبه أعىل مجلس بمثابة األحكام يف ويكون للوزارات، السنوية املحاسبات ويتأمل
وينقسم حياتهم. ملدة اإلمرباطور ينتخبهم أعضاء ومن امللكية العائلة وأمراء الوزراء

طوائف: ثالث املجلس
القوانني. وترتيب الترشيع يف للنظر أوالها:
والدينية. املدنية األمور يف للنظر والثانية:

املالية. والترصفات االقتصاد يف للنظر والثالثة:
جمعيات: ثالث الطوائف هذه ووراء

الكوكاز. أحوال يف للنظر إحداها:

بولونيا. أحوال يف للنظر والثانية:
الرسف. تحرير يف للنظر والثالثة:

إذا إالَّ باملجلس يجلس ال َمن اململكة مستشارو هم الذين املجالس أعضاء ومن
عندهم االجتماعات أخرى وبعبارة االعتيادية. الخدمة أوقات غري يف وذلك استُدعي،

نوعان:
االعتيادية. للخدمة االجتماع أحدهما:

من باالستدعاء إليهم يضاف الوجه هذا ويف يقتضيه، لداٍع عمومي اجتماع والثاني:
وأربعة رئيس عىل يشتمل قسم وكل اململكة. مستشاري من اعتيادية خدمة له ليس
يتفق ما يميض واإلمرباطور العامة، باملجالس الجلوس حق لهم كلهم سبعة إىل أعضاء

الوزراء. يرأس العام املجلس ورئيس يمضيه، ال أن وله املجلس، عليه
ينتخبهم أعضاءٍ من يرتكَّب األول بطرس بأمر تأسس كان الذي السناتو ومجلس
عىل واملحافظ للقوانني الحارس هو املجلس وهذا اململكة، متوظفي أعيان من اإلمرباطور
العامة، بالخدمة املكلفني الدولة متوظفي كبار وأعمال الوالة لسرية واملراقب إمضائها
خطط ويعطي ويقيدها اإلمرباطور من الصادرة واألوامر القوانني يشهر الذي وهو
وسائر املدنية األمور يف وكذا السياسة، الجنايات نوازل يف فاصًال حكًما ويحكم النوبليس
وملجلس اإلمرباطور. خصوص عىل تُعرض قليلة نوازل ذلك من ويستثنى الجنايات،
أقسام، عرشة إىل منقسم وهو اإلياالت. حكام من الصادرة األحكام يف النظر إعادة السناتو
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وأُلحق فارسوفيا، يف واثنان موسكو مدينة يف وثالثة بطرسبورغ مدينة يف منها خمسة
األمور يف والثاني األمالك أحكام يف ينظر أحدهما األوىل؛ باملدينة يجلسان آخران قسمان
اتفق إذا إالَّ العامة اجتماعاته يف السناتو مجلس حكم يميض وال األعيان. بخطة املتعلقة
بالسناتو واملحتسب العامة. تحرضها ال رسية مفاوضتهم وتكون فأكثر، ثُلثاه عليه
وبجانب يمضيه. ال أن ويمكنه عليه، يتفق ما يُميض واإلمرباطور الحكم، وزير هو
عىل تعرض التي واملطالب املعاريض يف تنظر جمعية توجد والسناتو السلطنة مجليس
أم املذكورين املجلسني عىل نوازلهم عرض ألهم الحكام من للمشتكني وتبني اإلمرباطور،

ال.
وسبعمائة وعرشين إحدى سنة يف املستحدث بالسيندوس ى املسمَّ الديني املجلس وأما
والنظر الكنائس كرباء تسمية أعماله ومن الكبرية، اإلياالت أساقفة عىل مشتمل فهو وألف
ليمضيه، اإلمرباطور عىل املجلس ذلك يف الرأي عليه يستقر ما وعرض لها إدارتهم يف
وعدد املعتادة اإلدارة بأمور املكلف الوزراء مجلس الكبرية الثالثة املجالس هاته وبعد
إىل اإلشارة تقدمت كما ِتسع نفسها يف والوزارات اإلمرباطور، الجتهاد موكول أعضائه
والتلغراف للبوسطة مركزية إدارة هناك يوجد ذلك عىل وزيادة اململكة، هذه غري يف ذلك
أعضاؤه العام بالرقيب يسمى مجلس وهناك املواصلة. أسباب وتيسري الطرقات وإصالح

الوزراء. مثل
حكومات إىل منقسمة مملكتها أن إىل الروسية عىل الكالم طالعة يف أرشنا وقد
تحتوي واملشيخة مشيخات، إىل تنقسم والدوائر دوائر، إىل تنقسم حكومة وكل وإياالت،
واملطاَلب متوظفيها أكرب وهو املدني الوايل يرأسها حكومة وكل صغار، قسيمات عىل
هذا ويعطي وجليسني. مستشارين وثالثة نائبه من مركَّب مجلس وله فيها، بترصفاته
الرأي، إعطاء إالَّ له ليس لكن العامة اإليالة أحوال يف الوايل رئاسة تحت رأيه املجلس
ترصفه، عن ينشأ بما املطالب هو كان حيث يعمل، ال وأن املجلس برأي يعمل أن فللوايل
من أشخاص ثالثة الوايل ملجلس يضاف الجنايات ونوازل بالتاج املتعلقة النوازل ويف
له معينني مع العام الحق نائب املجلس ذلك ويحرض الحكم وزير يسميهم املتوظفني
أطباء ورئيس رئيسضبطية حكومة مركز كل يف ذلك مع ويوجد القوانني، إجراء يف للنظر
والطرقات. والقناطر البناءات وعىل املال صندوق رئاسة أيًضا وللوايل مهندسني، ورئيس
عدد عىل عددهم منهم، بماريشال مرؤسة متحدة طائفة حكومة كل يف األعيان وجمعية
متوظفي غالب تعني الجمعيات وهذه األعيان. طوائف بها توجد التي واملشيخات الدوائر
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مجالس ورؤساء الضبطية ورئيس األعيان ماريشال كخطة والحكمية املدنية اإلدارة
الخطة تقرُّر لكن سنني، ثالث كل يف التعيني ويكون الصلح، وحكام وأعضائها األحكام
اعتبار. مزيد الخطة يف يكن لم إذا الوايل موافقة ويكفي اإلمرباطور، موافقة عىل موقوف
ومنها الباعة ومنها البلدية أعيان منها طوائف إىل ينقسمون البلدان أهايل إن ثم
وإياالت البلتيك إياالت أحرار البلدية ومن املعلمني. الصناع جمعيات ومنها الناس أواسط
البلدان فبلدية االسم، مجرد البلدية من لهم هؤالء لكن الخدمة، سائر ثم القديمة بولونيا
وهم املجالس وجلساء مشايخهم يختارون كما ورئيسه البلدي مجلسهم أعضاءَ يختارون
فصُل األشغال وإدارة الخدمة من له ما عىل زيادة البلدي وللمجلس الحكام، مستشارو
املدنية املجالس يف ويوجد التجارة، متعلقات يف البلدية بني تحدث التي النوازل سائر
يف البلدية املجالس وتتجدد الكبار، البلدان يف البلدي املجلس عن نواب الجنايات ومجالس
الكبرية البلدان ويف البلدية عامة من اختيارهم يكون الصغار البلدان ويف سنني، ثالث كل
هذا، كاملة. سنة وعرشين خمًسا بلغ ممن فأكثر فرنك مائتا العام يف أداؤه من يختارهم
هناك، البلدي املجلس هي تكون املكان عائالت كبار من جمعية بالبادية مشيخة وبكل
للدولة الالزم املشيخة أداء يعني الذي هو املجلس وهذا بستاروست، رئيسهم عن ويعرب
باألكثرية رأيهم ويرتجح قسمه، يف العسكرية بالخدمة الالئق ويعني بلدهم ملصالح أو
واملشيخة، الصلح حكام وبني القيادة أي الكانتون جمعية بني الواسطة هو ورئيسهم
مشيخة وكل الضبطية. ترصفات من يشء وله رأيهم، عليه استقر عما يجيب الذي وهو
ومن البلدي املجلس رئيس هو الذي املار من مركَّب األمان تريبونال يسمى تريبونال بها
عدا ما النوازل سائر يف يحكم الرتيبونال وهذا املشيخة. سكان من مختارين عضوين

الجنايات. نوازل
أو سكانًا أكثرها أو بلدانه بأوسط املستقرة جمعيته بيد فإدارته الكانتون وأما
يكون منها نواب وعىل املشيخات متوظفي عىل وتشتمل والصنائع، الِحَرف يف أشهرها
العامة الفوائد بجميع يتعلق الجمعية هذه ونظر ديار، عرش عن نائبًا منهم واحد كل
العسكر أخذ دفاتر وتصحيح املتوظفني حسابات وتحرير ونحوها كاملارستانات للكانتون
للشيخ تكون ورئاستهم منهم، األكثر رأي عليه يستقر ما عىل والعمل األداء وتوظيف
ذلك يف وهو السكان، راحة وحفظ الكانتون إدارة يتوىل الذي وهو الخطة، يف األسبق
الرتاتيب إجراء مراقبة أعماله: ومن خطة. منه أكرب أنه إالَّ البلدي املجلس رئيس مثل
النظر له مَلن بإنهائها املمنوعة األمور ارتكاب ومنع وإمساكهم الجناة عن والبحث العامة
أعيان من مركَّب مجلس إعانته ويف الضبطية لنظر مرجعه يكون ما فصل وله فيها،
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بما املطاَلب فهو ذلك ومع املداخيل، وقبَّاض معينيه مع قيادته تحت الكائن الكومون
الرأي إعطاء إالَّ املجلس عىل وليس األمور، بعرض االبتداء له كان حيث إدارته، يف يقع
خزانة من بطلب الناس بعض أمالك بيع نحو ويف املال من الالزمة املقادير وتعيني فيها

تأخريهم. أو املتوظفني تسمية ويف الديون، أرباب من أو الدولة
السكان عدد نسبة عىل عضًوا عرش اثني إىل أربعة عىل إليه املشار املجلس ويشتمل
ويصدر سنة، كل يف ويتبدلون أعضائه من املذكور املجلس يختارهم األحكام لفصل
لهم، املعني املجلس نظر يقتضيه ما بحسب التناوب عىل أو مجموعهم من الحكم
رئيس فيجمعهم ذلك من أكثر الحال يقتيض وقد الشهر، يف مرتني اجتماعهم ويكون
مبلغ وهي روبل، مائة تتجاوز ال التي البوادي نوازل يف املجلس هذا ويحكم القيادة.
إىل ترفع نازلته فإن الكانتون عن أجنبي بإنسان نازلة تعلقت وإذا فرنك، أربعمائة
من أكثر يف تراضيا إذا كما هناك، فتفصل الخصمان تراىض إذا إالَّ املعتادة املجالس
يف ولو آخر، ملجلس بعدهم ترفع ال بحيث النازلة تنتهي وبحكمهم املذكور، املقدار
وألهل كتب. بدون مشافهة حكمهم ويصدر املجلس، ذلك فيها يحكم التي الجنايات
يحكم وما الرشيدان، الخصمان عليه يتفق َحَكم لدى الجنايات غري يف التحاكم البادية
ويُشرتط القيادة، بمجلس يكون خصويص بدفرت الحكم ذلك ويقيد عليه العمل يكون به
سنة وعرشين خمس عن منهم الواحد عمر ينقص ال أن إليهم املشار املتوظفني جميع يف
من له كان إذا إالَّ ما خطة قبول من يمتنع أن ألحد وليس عرض، صاحب يكون وأن
مجلس بالديسرتيكت ويوجد الخدمة. يف سبقية أو معترب بدني عذر أو سنة ستون العمر
ومن بفرنسا، الصلح حكام حكم دائرة من أوسع حكمه دائرة الصلح حكام من مركَّب
منفردين، أو مجتمعني كانوا سواءٌ متوظفيهم من البوادي شكاية يقبلون أنهم أعمالهم
مأموريتهم، عن وتعطيلهم بحكمهم ضاع ما غرامة وإلزامهم بهم املشتكي توبيخ ولهم

والسناتو. الحكومة والة نظر تحت الصلح وحكام
األعيان وأن اململكة، أهل يتواله الداخلية اإلدارات من كثريًا أن يُعلم ذكرنا وبما
اإلياالت وإن هذا بأنفسهم، متوظفيهم يسمون البوادي وأهل والبلدية الباعة وطوائف
إدارة مجلس منها ولكلٍّ عسكري، واٍل مدينة وايل كل مع بها يوجد اململكة بحدود الكائنة
فينالند وتمتاز وسيبرييا، وفينالند بولونيا بمملكة متقرر األمر وهذا سيايس، ومكتب
اإلمرباطور يسميهم أعضاؤه سناتو ومجلس ببطرسبورغ خصوصية لها وزارة بوجود
القوانني ترتيب حيث من مرشع ترصُّف ترصفان: املجلس ولهذا سنني. ثالث كل يف

اململكة. تلك يف النوازل فصل حيث من أعىل مجلس ف وترصُّ
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الروسية بدولة األحكام إدارة يف (5)

أن إىل اإلشارة الداخلية اإلدارة بيان أثناء يف تقدم وقد ا، جدٍّ متشعبة اململكة هاته أحكام
هنا، ذلك إلعادة حاجة وال األحكام، متعلقات يف ف ترصُّ لها الناس طبقات من طبقة كل
أول تريبونال إيالة من قسم كل يف يوجد أنه كلية قاعدة معنى يف نقول أن حسبنا بل
واألخرى الجنايات يف تحكم إحداهما طائفتني؛ عىل منقسم وهو النوازل، يف الحكم يبتدئ
املجلس حكمه ويحقق األهايل من ينتخبون الرتيبونال هذا وأعضاء العرفية، األمور يف
إحداهما طائفتني إىل منقسم أيًضا وهو اإليالة، تلك من الرئيسة بالبلدة املستقر العايل
وكومسيون السناتو مجلُس املجالس هذه وفوق العرفية. لألمور واألخرى للجنايات
الكل وفوق السلطنة، مجلس عىل أو السناتو عىل النوازل بعرض املكلَّف املعاريض

اإلمرباطور.
نادرة، نوازل يف إالَّ بالرضب وكذا بالقتل، الحكم إبطال قوانينهم مستحدثات ومن
إدارة بيان هذا سيبرييا. إىل بالنفي أخرى عقوبات مع العقوبتان هاتان عوضت وقد
من كغريها ومجالس بقوانني مضبوطة بها اإلدارة أن ترى ذلك تأملت فإذا اململكة،
أعضاء أن أحدهما: وجهني؛ من املمالك هذه وبني بينها الفرق أن إالَّ األوروباوية املمالك
األهايل، ال اإلمرباطور ينتخبهم السناتو ومجلس السلطنة كمجلس السياسية املجالس
يخالف، أو عليه يوافق أن لإلمرباطور املجلسني أعضاء غالب عليه يتفق ما أن الثاني:
يف لرعاياه يرخص لم ألنه الترصف؛ املطلق بالسلطان تسميته يف السبب هو وهذا

املقدمة. يف للحرية رشحنا عند إليه أرشنا مما السياسية األمور يف التداخل

والعسكرية املالية الروسية دولة قوة يف (6)

عليها. الذي والدَّين وخرجها دخلها بيان

فرنًكا ۱٦۱٦۲۷۲۰۱٦ تساوي روبل الدخل جملة ٤۰٤۰٦۸۰۰٤
فرنًكا ۱٦۱٦۲۷۲۰۱٦ تساوي روبل الخرج جملة ٤۰٤۰٦۸۰۰٤

فرنًكا ۷٦۸۸۸٦٥۲۷٦ تساوي عليها الذي ين الدَّ جملة ۱۹۲۲۲۱٦۳۱۹
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.۱۸٦٤ سنة الربية العسكرية القوة

الجيش أصناف تريس عسكر خيالة طوبجية بلطاجية الجيش جملة

السالح تحت ٦۹٤٥۱۱ ٤۹۱۸۳ ٤۸۷۷۳ ۱٦۲۰۳ ۸۰۸٦۷۰
وطني عسكر ۷٤٥٦۱       ۷٤٥٦۱

الحراسة يف عسكر ٥۳۳٦۲       ٥۳۳٦۲
يداك ۱۹۹۳۸۰       ۱۹۹۳۸۰

الجملة ۱۰۳۱۸۱٤ ٤۹۱۸۳ ٤۸۷۷۳ ۱٦۲۰۳ ۱۱۳٥۹۷۳

.۱۸٦٤ سنة الروسية بدولة البحرية القوة

وأصناف البحرية
املراكب

أمراءُ
البحر

جملة
البحرية

قوة بها فابورات
۳۷۰۰۷ خيل

مراكب
قالع

املراكب جملة
۳٦۹۱ ومدافعها

         حديد بالعجلة      

وجنراالت أمرياالت ۹٥ ۹٥        
كبار فسياالت

وصغار
۲۳٤٥ ۲۳٤٥        

سياسيون متوظفون ۹٦٦ ۹٦٦        
معد وعسكر بحرية

للبحر
  ٥٥۲۱٦        

املرايس حراس   ۱٦۹        
أجفان       ۹ ۹ ۱۸
فراقط       ۲۰ ٥ ۲٥
قرابط       ۲۲ ۳ ۲٥
كليرب       ۱۲   ۱۲

عوامة بطرية     ۱     ۱
أبركة         ۳ ۳
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وأصناف البحرية
املراكب

أمراءُ
البحر

جملة
البحرية

قوة بها فابورات
۳۷۰۰۷ خيل

مراكب
قالع

املراكب جملة
۳٦۹۱ ومدافعها

         حديد بالعجلة      

سكاين       ۲٥ ۱۳ ۳۸
شالوب     ۱     ۱

كنوبيري شالوب       ۷۹   ۷۹
ياكت       ۲ ۱۲ ۱٤

طاندير         ۲ ۲
األثقال لحمل مراكب       ۹ ۱۳ ۲۲

صغار مراكب       ۷۰   ۷۰
عوامة دوك         ۳ ۳

املرايس لخدمة
تقريبًا

        ۳۰۰ ۳۰۰

الجملة ۳٤۰٦ ٥۸۷۹۱ ۲ ۲٤۸ ۳٦۳ ٦۱۳
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السادس الباب

الربوسية عىلمملكة الكالم يف

تاريخها يف (1)

يف استوطنها من وأول براندبورغ، بإيالة كان الربوسيانية الدولة نشأة أصل أن اعلم
أمُة — مسيحية وخمسني أربع سنة املولود الشهري املؤرخ — الروماني تاسيت زمن
أمم وأشجع أعز أنها تزعم كانت التي السمنون وجماعة البورغوند، وجماعة اللومبارد،
الفاندال. من قسم هي التي الغوتون أمة ثم الجرمانية، األمم من كبري قسم وهم السواف،
واستقرت األمم، تلك الفاناد أمُة طردْت املسيحي امليالد من الخامس القرن حدود يف ثم
بها، فمكثت للرومان إياالت عدة عىل املطرودة األمم تلك وأغارت اإليالة، بتلك مكانها
القرن يف ثم صغرية. أقسام عدة إىل انقسمت حتى يسرية مدة الفاناد أمة تلبث ولم
عليها استوىل ثم مملكته، تخوم يف إيالة فجعلها شارملان سلطة تحت دخلت الثامن
وعرشين سبع سنة يف الرباندبورغ مارغراف بلقب الساكس صاحب سيجفريد الكونت
ذلك يف ترقى وقد أنهالت، بيت من بالدب امللقب ألربت ليد باإلرث دخلت ثم وتسعمائة،
به وانتقلوا أهلها أخالق وتهذبت اإليالة، تلك حال به واستقام أليكتور خطة إىل الوقت

النرصانية. إىل الوثنية حالة من
القديمة املارش وهي: أقسام، ثالثة عىل منقسمة اإليالة تلك كانت الوقت ذلك ويف
الجديدة واملارش واألودر، األلب وادي بني املتوسطة واملارش األلب، وادي غربي الكائنة
حوز يف اإلرث بطريق اإليالة تلك دخلت عرش الخامس القرن ابتداء يف ثم األودر. برشقي
السادس فردريك جعل إمرباطوًرا سيجزموند بوهيميا ملك صار وملا لوكسامبورغ، عائلة
كونتات أحد إن ثم عليها. واليًا نورمربغ يف بورغراًفا كان الذي هوهنزولرن عائلة من
نورمبورغ بورغرافية حائًزا كان براندبورغ عائلة جد وهو كونراد اسمه هوهنزولرن
وألف، وثمانمائة واحد عام إىل ذريته حوز يف وبقيت وألف، ومائة وستني أربع سنة من
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وثالثمائة وثالثني إحدى سنة إىل وألف ومائتني وأربعني ثماٍن سنة من ذريته واستوىل
إالَّ فرنكونيا من ملكهم عن خارًجا يبَق ولم وكوملباخ، آنسباخ منها بلدان عدة عىل وألف
الثالث جان وهما: الخامس؛ فردريك ابني بني ذلك بعد ملكهم انقسم ثم يسري. جانب
الخامس القرن أوائل يف اشرتى األخري وهذا الثاني، االبن السادس وفردريك الِبكر االبن
الذي أليكور لقب وأخذ فيورين ألف بثالثمائة براندبورغ مارغرافية اإلمرباطور من عرش
األمري هذا وذرية براندبورغ، من األول بفردريك وتسمى اإليالة، تلك حاكم به يتلقب كان

بروسيا. ملوك باسم اليوم اململكة تلك رئاسة يتداولون الذين هم
واملتوسطة، القديمة املارشني عىل إالَّ الوقت ذلك يف محتوية براندبورغ إيالة تكن ولم
من افتكها التي الجديدة املارش الحديد بسن امللقب الثاني فردريك إليهما أضاف ثم
تزل ولم وألف، وأربعمائة وأربعني خمس سنة يف ذكرهم املتقدم التوتونيك الكفاليريات

عرش. السابع القرن ابتداء إىل بيته آل بأيدي اإلياالت هاته
بواسطة وألف وستمائة عرشة أربع سنة سانتن يف املنعقد الرشط بمقتىض ثم
وعرشين أربع سنة املنعقد دوسلدورف ورشط أملانيا دول وبعض وإنكلرتة فرنسا َدْوَلتَي
املارك وكونتي كليف دوكاتو إياالته إىل سيجزموند جان األليكتور أضاف وألف وستمائة
دوك آخر كان الذي الثاني ألربت بابنته املتزوج املذكور جان إن ثم والرافنسربغ.
راجعة كانت التي املذكورة الدوكاتو وألف وستمائة عرشة ثمان سنة ورث بربوسية
وكانت وغريهم، والفاندال الغوتون تَِي أُمَّ القديم يف كانوا بروسية فسكان بولونيا، لسلطة
كانت السالف من أمم عليها أغار منها خروجهم بعد ثم الغوتية، اململكة من معدودة
ت وتسمَّ الفيستول، وادي شاطئ يسكنون كانوا الذين والربوس الليتوانيني جماعة فيهم
أواخر إىل املتوحشني األوثان َعبَدة من القوم هؤالء كان وقد باسمهم. بروسية مملكة

املسيحي. التاريخ من عرش الثاني القرن
دين يف إدخالهم كونراد واسمه مازوفيا دوك رام عرش الثالث القرن مبادئ ويف
بجماعة أوًال فاستغاث وألف، ومائتني سبع سنة ممالكه وخربوا فدافعوه النرصانية،
عرشة خمس سنة يف السيوف حاميل أي بأنسيفري؛ الالتينية يف امللقبني الكفاليريات
الجماعة فانترصت وعرشين ست سنة يف التوتونيك بالكفاليريات ثم وألف، ومائتني
بعدها، والتي وثالثني سبع سنة يف سالزا من هرمان كبريهم رئاسة تحت األخرية
ثم وثمانني. ثالث سنة يف فتحها وتم املترببرة، البلدان تلك افتتاح مبدأ ذلك وكان
ماريانبورغ يف الكبري إدارتهم رئيس وجعلوا بروسية يف استقروا األخرية الجماعة إن
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ممن كانوا حني الشام بأرض ذلك قبل مستقرهم وكان وألف، وثالثمائة تسع سنة
تسعني سنة حدود يف لهم وتركوها منها فخرجوا املقدس، بيت ألخذ املسلمني يحارب
طوائف عليهم ووفدت بهم بختها قام بروسية بأرض استقروا وحني وألف. ومائتني
أهاليها من تكوَّن أن إىل الجمهورية، كمزايا بمزايا اختصت جليلة مدنًا فبنوا األملان من
جماعة بيد بقيت اململكة رئاسة أن إالَّ الديانات، بمجلس كانوا الذين الثالث الطبقات
نظامهم؛ واختل أمرهم تنازل ثم فشيئًا شيئًا والغنى القوة نهاية بلغوا الذين التوتونيك
حتى والتكاسل التخاذل إىل أمرهم فآَل واإلرساف الرفاهية دواعي فيهم تحكمت حيث
نهبهم وبلغ رعاياهم، عىل وطأتهم اشتدت أن بعد عنفوانهم وذهب إيوانهم تضعضع
تزل ولم بولونيا، بأهل عليهم تستعني األهايل صارت حتى يطاق، ال حيث إىل وإفسادهم
قطعت حرب وأول بالكلية، واستقاللهم شوكتهم فقدوا أن إىل بينهم متقدة الحروب
ثم وألف، وأربعمائة عرش سنة تاننربغ يف لهم البولونيني جماعة حرب شوكتهم أوداج
دانتسيك كأهل عليهم عديدة طوائف تعصب من وألف وأربعمائة أربعني سنة يف كان ما
وأربعمائة وخمسني أربع سنة ويف إياالت. عدة من أعيان مع وغريهم وطورن والبينغ
ست سنة يف طورن بمصالحة ثم بولونيا. ملك الرابع كازيمري حماية تحت دخلوا وألف
ورشقي، غربي قسمني؛ بروسية بانقسام أوزارها الحرب وضعت وألف وأربعمائة وستني
بأيدي بقي والثاني بولونيا، بروس ويدعى بروس باسم بولونيا ململكة جزءًا صار فاألول

بولونيا. رعاية تحت توتونيك بروس باسم والتها
املذكورة التوتونيك جماعة عىل استوىل وألف وخمسمائة عرشة إحدى سنة ويف
واتبع العائلة، تلك من الثاني الفرع من براندبورغ بيت من وهو ألربت، املارغراف
سنة يف وذلك الدولة، مال بيت يف وأدخلها التوتون أحباس وحل لوتري مذهب املذكور
بقائها مع ذريته يف وراثة إليها املشار ممالكه وجعل وألف، وخمسمائة وعرشين خمس
دوكال. بروس باسم تدعى اململكة هاته صارت الوقت ذلك ومن بولونيا، رعاية تحت

سيجزموند جان وهو الثاني، ألربت فردريك ابنة زوج إىل انتقل امللك تاج إن ثم
يتيرس لم أنه غري وألف، وستمائة عرشة ثمان سنة يف ذكره املتقدم براندبورغ أليكتور
بحروب الشتغالهم باإلرث حوزهم يف الداخلة املمالك تلك تطويع براندبورغ ألمراء
ورطة من البالد استخلص الكبري باألليكتور امللقب غليوم فردريك إن ثم سنة. الثالثني
سنة وستفاليا معاهدة يف السيتاريور البومرانيا إيالة للسويد أسلم أن بعد االضمحالل
يف بعضها كان أخرى إياالت مع الرشقية، البومرانيا وفتح وألف وستمائة وأربعني ثماٍن
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وخمسني سبع سنة يف والهاو بمعاهدة ثم أساقفة، رؤساء حكم يف وبعض أساقفة حكم
يف عظيمة شهرة األمري لهذا وحصل بولونيا حماية من إيالته تحررت وألف وستمائة
يف أوليغا بمشارطة السويد سلطة من ودنيمرك بولونيا باستخالص الجنوبية الناحية
فرنسا أعداء مع التحالف يف املذكور األمري دخل ثم وألف. وستمائة ستني سنة حدود
ست سنة ويف محاربتها. يف اعتناءٍ مزيد له وكان وألف، وستمائة وسبعني أربع سنة
من ُطردوا الذين الربوتستانت من ألًفا عرشين مملكته إىل آوى وألف وستمائة وسبعني
روا عمَّ الذين هم املطرودون أولئك وكان نانت، معاهدة عن ملكها رجع حني فرنسا
املذكور األمري وارث الثالث فردريك إن ثم التمدن. طرق بها ومهدوا بالحراثة براندبورغ
محالفة يف ودخل وألف وستمائة وثمانني ثالث سنة ك الرتُّ عىل ليوبولد اإلمرباطور أعان
يف دخل ثم وألف، وستمائة وثمانني أربع سنة عرش الرابع للوزير ا ضدٍّ أوغزبورغ
دخوله كان لكن وألف، سبعمائة سنة إسبانيا وراثة حروب يف املذكور لويز ضد املحالفة
فصارت ملك باسم يلقبه أن منه طلب ألنه أملانيا؛ إمرباطور عىل غاليًا املحالفة هذه يف
كانغزبرغ، مدينة يف بالفعل ج تُوِّ وألف وسبعمائة إحدى سنة أوائل ويف مملكة. إيالته
سنة أوترخت مصالحة يف الجديدة اململكة بتلك أوروبا واعرتفت األول بفردريك وسمي
اثنتني سنة يف مورس إمارة مملكته إىل واليته بعد وأضاف وألف، وسبعمائة عرشة ثالث
وسبعمائة سبع سنة يف نوشتيل وإمارة وفالنغن تكلنبورغ وأرض وألف وسبعمائة
الغلدر. من قسًما أيًضا ململكته أضاف وألف وسبعمائة عرشة ثالث سنة يف ثم وألف.
وسبعمائة عرشين سنة الكربى الشمال حروب بعد الواقعة سطوكهولم مصالحة يف ثم
بومرانيا من والنصف وستتني وأوسدوم فولن إياالت األول غليوم فردريك ابنه أخذ وألف

عامرة. خزانة مع معتربة جيوًشا وجيَّش القبلية
أربعني سنة بالكبري امللقب فردريك البنه عامرة خصبة مملكة ترك فقد وبالجملة
سائر يف الكلمة نافذ سنة أربعني امللك يف وبقي أسالفه، به تسمى الذي وألف وسبعمائة
عائلة من اغتنم بعدها والتي وألف وسبعمائة وأربعني إحدى سنة ويف أوروبا. ممالك
صلح بعد ملكه عىل هذه وبقيت غالتس، وكونتية منها قليًال إالَّ السيالزيا جميع أوسرتيا
الواقع هوبرتسبورغ وصلح وألف وسبعمائة وأربعني ثماٍن سنة يف الواقع الشاييل آكس
وأوسرتيا فرنسا من الواقع القوي التعصب وقاوم وألف، وسبعمائة وستني ثالث سنة يف
من ذكرها املتقدم سنني السبع بحروب املسماة الحروب يف والسويد والساكس والروسية
وبالجملة وألف. وسبعمائة وستني ثالث سنة إىل وألف وسبعمائة وخمسني ست سنة
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ويف الحربية. أوروبا ممالك من األول الصف يف مملكته وضع أن إىل امللك هذا أمر آل فقد
الربوس حصته يف أخذ بولونيا فيها اقتسمت التي وألف وسبعمائة وسبعني اثنتني سنة

وطورون. دانتسيك عدا البولونيز
مملكته إدارة أسس املذكورة الحروب تلك انتهاء بعد أنه امللك هذا عن يحكى ومما
يف البنيان رفيع الشأن جليل قرص إنشاء يف ورشع والرعية، الراعي بني مرعية قوانني عىل
فاعرتض والسلطان، القوة من له ما عىل للداللة املظروف؛ فخامَة ظرفه يناسب بستان
املكلف منه فاستباعها العامة من لرجل كانت بالريح تدور طاحون القرص زوايا إلحدى
النازلة عرض من ا بدٍّ املكلف يجد فلم فامتنع الثَمن له فضاعف بيعها من فأبى بالبناء،
الثمن؟ لك ضوعف وقد البيع من امتنعت ملاذا له: وقال الرجل امللك فاستدعى امللك، عىل
امللك قرص (يعني بوستدام. بمنزلة عندي وهي أبًدا أبيعها ال إني موالي بقوله: فأجابه
وأخذها غصبًا افتكاكها عىل قادر أني تعلم ألم امللك: له فقال االسم) بذلك املسمى باملدينة
قضاة عندنا يكن لم إن مني افتكاكها عىل قادر أنت نعم، بتهكم: الرجل فأجابه مجانًا؟
واْلتفَت امللك فضحك عندهم)، مثًال اليوم صارت العبارة وهذه اململكة تخت (أي بربلني
فبقيت قرصنا. صورة تبديل إالَّ لنا وما الرجل صدق لقد لعمري قائًال: أصحابه إىل
صاحب باسم القرص ذلك امللك ى وسمَّ القرص، بجانب اليوم إىل حالها عىل الطاحون
الطاحون افتكاك عىل يقدر ال امللك أن الرجل علم قد أقول: الحكاية. انتهت الطاحون.
ولذلك الخاصة، امللك ملصلحة هما إنما والبستان القرص إذ العامة؛ للمصلحة أنها بدعوى
أو العدل من وعد بما يفي امللك كان هل معرفة بامتناعه قاصًدا بالتهديد يتزحزح لم
عىل الطاحون أوقف وأحكامها البالد لرشيعة احرتامه رأى فلما نفسه، لشهوة عنه يحيد
هذا، يومنا إىل املسافرون يقصدها امللك ذلك عدل عىل شاهدة باقية وهي وذريته، امللك

شاهدناها. وقد
دخلت وألف وسبعمائة وتسعني ثالث سنة الواقع لبولونيا الثاني االقتسام وعند
ولدخول هذا، الثاني. غليوم فردريك حوز يف الكربى بولونيا جميع مع وطورن دانتسيك
خمس سنة يف الواقعة بال مصالحة يف اضطر لفرنسا املضادة املحالفة يف املذكور امللك
شاطئ من الشمالية بالناحية حوزه يف كان ما تسليم إىل وألف وسبعمائة وتسعني
يده من خرج ما اعتاض أيًضا السنة هذه يف الواقع الثالث االقتسام يف لكن الرين،
سنني بخمس ذلك قبل وكان مملكته، إىل وغريهما وبلوك بياليستوك إيالة بإضافة
وكانت نابوليون الثالث غليوم فردريك حارب ملا ثم وبايروت، آنسباخ إمارة اشرتى
جميع وألف وثمانمائة سبع سنة تيلسيت بمصالحة ضيع يانه يف عليه الحرب دائرة
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ذلك يف صارت التي الكربى بولونيا ثم وفرنكونيا وستفاليا يف الربوسية تملكه كانت ما
أن بيد اعتبارها، وسقط األودر بوادي بروسيا وتحددت لفرسوفيا، كربى دوكاتو الوقت
عرش أربع سنة يف لها أرجع ويني مجمع وأن واحدة دفعة رفعها نابوليون سقوط
عدا بيدها كانت التي املمالك وجميع تقريبًا الكربى بولونيا ربع مقدار وألف وثمانمائة
تقريبًا الساكس مملكة من والنصف السويدية بومرانيا بها التحق كما وبايروت، آنسباخ
ويقال الرين، بروسية منها تكونت والغربية الرشقية الرين حافتي عىل آراٍض وعدة
وألف وثمانمائة عرشة خمس سنة بها التحق كما الواطي، بالرين الكربى الدوكاتو لها
وألف وثمانمائة خمسني سنة استولت ثم القديمة، فرنسا حدود يف قلعة وهي سعارلوي
لونبورغ دوكاتو ممالكها إىل أضافت الدنيمرك محاربة وبعد هوهنزولرن، إمارتي عىل
بانتصارها ثم وألف، وثمانمائة وستني خمس سنة غاستني مدينة يف النمسة مع باالتفاق
من ممالك عدة أيًضا مملكتها إىل أضافت وألف وثمانمائة وستني ست سنة يف النمسة عىل
أليكتورال؛ والهاس الهانوفر مملكة وهي: القديمة، جرمانيا عصبة أي الكونفدراسيون؛

العصبة. تخت كانت التي الحرة فرنكفورت ومدينة ناسو ودوكاتو االنتخابية أي

ابتدائهم منذ الرتتيب عىل منهم كل والية وبيان بروسية ملوك أسماء يف (2)
براندبورغ بأليكتور

برباندبورغ أليكتورات املارغرافات جماعة سنة

األول فردريك ۱٤۱٥
الحديد بسن امللقب الثاني فردريك ۱٤٤۰

والعاقل الشجاع أي وأوليس؛ بآشيل امللقب ألبريت ۱٤۷۱
الفصيح أي بالشرشون امللقب جان ۱٤۸٦

العمر طويل أي بنسطور؛ امللقب األول يواكيم ۱٤۹۹
املحارب أي بهكتور؛ امللقب الثاني يواكيم ۱٥۳٤

جورج جان ۱٥۷۱
فردريك يواكيم ۱٥۹۸
سيجزموند جان ۱٦۰۸
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برباندبورغ أليكتورات املارغرافات جماعة سنة

غليوم جورج ۱٦۱۹
الكبري باألليكتور امللقب غليوم فردريك ۱٦٤۰

باسم بروسية بملك تلقب ۱٨۰۱ سنة يناير ۱۸ ويف الثالث فردريك
بروسيا ملوك مدة ابتدأت وبه األول، فردريك

۱٦۸۸

املذكور األول فردريك ابن األول غليوم فردريك ۱۷۱۳
ِبكرهم، ال غليوم فردريك أوالد ثالث وهو الكبري الثاني فردريك

بالفرنساوية الشعر وينظم العلم يتعاطى وكان
۱۷٤۰

الكبري أخي ابن الثاني غليوم فردريك ۱۷۸٦
الثالث غليوم فردريك ۱۷۹۷
الرابع غليوم فردريك ۱۸٤۰

أخيه من إليه امللك انتقل األول غليوم ۱۸٦۱

بروسية مملكة وصف يف (3)

وعرشين دقيقة وثالثني وخمس درجات ثالث بني الربوسيانية اململكة موقع أن اعلم
دقائق وثمان درجة وأربعني تسع وبني الرشقي، الطول من دقيقة وثالثني وإحدى درجة
طوًال وامتدادها الشمايل، العرض من دقيقة وخمسني واثنتني درجة وخمسني وخمس
يتجاوز — موزيل وادي إىل نيامن وادي من أي — فرنسا حدود إىل الروسية حدود من
متوسطها ويف كيلومرت خمسمائة جهاته أطول يف يبلغ وعرضها كيلومرت، ومائتي ألًفا
وستمائة كيلومرت ألف وعرشون واثنان مائتان تسطيحها ومبلغ كيلومرتًا وخمسني مائة
منفصلني قسمني إىل منقسمة اململكة كانت التاريخ هذا وقبل مربًعا. كيلومرتًا وستون
خمسة يبلغ عرضه جهات أقرص سطٍح عىل مجموعها يحتوي صغار، ممالك بست

كيلومرتًا. تسعون وأطولها كيلومرتًا وخمسني
منها تقريبًا، كيلومرت آالف ثمانية الربوسيانية اململكة حدود خط امتداد وكان
دجمرب ثالث يف سكانها عدد مبلغ وكان البلتيك، بحر شاطئ عىل وسبعون خمسمائة
وثمانمائة آالف وأربعة وثالثمائة مليونًا عرش تسعة وستني وأربع وثمانمائة ألف سنة
صورتها وانتظمت اململكة أقسام اتحدت األخرية وباإلضافات نفًسا، وأربعني وثالثًا
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التقريب، سبيل عىل مربًعا كيلومرت ألف وخمسني ثالثة بقدر اتساعها وازداد وحدودها
اللتني اململكتني وهولستني؛ شلزويغ أهل عدا ما ماليني ثالثة من أكثر سكانها يف ازداد كما
كيلومرتًا وأربعون وخمسة وخمسمائة كيلومرت ألف عرش سبعة األرض سطح من لهما
نفًسا، وسبعون وتسع وخمسمائة ألًفا وخمسون وثمانية تسعمائة النفوس ومن مربًعا،
الدولة بهما تستقل الظاهر بحسب لكن اآلن، إىل مرجعهما يتحقق لم اململكتان وهاتان
كيلومرت ألف وستني وثالثة ثالثمائة تقريبًا أرضها سطح حينئٍذ فيبلغ الربوسيانية،

أيًضا. تقريبًا ألف وستمائة مليونًا وعرشين ثالثة سكانها عدد ويبغ مربًعا،
الدنيمرك ومملكة البلتيك بحر الشمال ناحية يف فيحدها املذكورة اململكة حدود وأما
ساكس ودوكاتوات النمسة مملكة وِقبلة والروسية بولونيا ورشًقا وهوالندة، الشمال وبحر
والدوكاتو البلجيك وغربًا وفرنسا، ودارمستاد والهيس الرين عىل الذي باواريا وقسم
وادي وناحية وسيليزيا بساكس فكثريها جبالها وأما وفرنسا، لوكسامبورغ من الكربى
ممتدة، بسيطة أراٍض الجهات تلك عدا وما وهارن، وكاربات سوديت جبل مثل الرين
واأللب، واألودر والفيستول والويزر الربيغل منها الرشقية الناحية يف فكثريها أوديتها وأما
األرض نتائج وحمل اململكة جهات سائر يف املواصلة تسهل األودية بتلك املتصلة واألنهار
انفتح اململكة من الغربي الجانب يشق الذي الرين وبوادي آخر، إىل بلٍد من والصناعات
بقنوات وأُوصل ُخلًجا أنشئت األنهر من وكثري املتوسطة، لإلياالت الشمال بحر طريق
من الرشقية وبالناحية التجارية، السفن فيها تسري والفيستول واألودر األلب بني كبرية
بالبحر متصلتان عظيمتان وبحريتان املياه ومستنقعات الِربَك من كثري يوجد اململكة
يف كالتي حسنة كثرية طرق وبها بروسيشحاف. واألخرى كوريشحاف إحداهما تسمى
اململكة بلدان غالب به يتواصل ما الحديدية الطرق من وبها األلب، وإيالة الرين إيالة

أوروبا. ممالك من الكبرية التخوت مع
إىل أقرب فهي الجملة وعىل املواضع، باختالف وبرده حرُّه يختلف اململكة وإقليم
واإليالة سيليزيا وإيالة ا. جدٍّ الرطوبات تكثر الشمالية الناحية ويف ، الَحرِّ إىل منها الربد
ضعيفة فإنها براندبورغ أرض بخالف الخصب، كثرية الويزر وادي غربي عىل الكائنة

مجدبة.
واللفت الدقيقية والحبوب أنواعه اختالف عىل الجيد القمح فمنها اململكة نتائج وأما
والدخان. والزعفران والهبلون السفن وخشب والقنب والكتان والحمص والبطاطة األحمر
الخيل وجياد والحرير السكر وقصب العسل بها ويوجد الكروم، تكثر الرين وبشاطئ
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وملح والشب والرصاص والقصدير والنحاس الحديد معادن بها أن كما واألنعام.
والحجر الصيني وتراب واملتشفف والرخام والجري الحجري والفحم والزاج وامللح البارود
الكهرباءُ، البلتيك بحر بشاطئ ويوجد الثمينة، األحجار من ونحوها والجزع اليماني
صناعات وأما وغريهما. وهريشربغ فارنربون يف وكذا املعدنية املياه الشابال آكس ويف
أقمشة نتائجها ومن وفرنسا، إنكلرتة صناعات تضاهي التقدم غاية يف عندهم فهي اليد
وآالت السالح وأنواع والكراريس والرسوج املطبوعة واألقمشة والحرير والقطن الكتان
األزرق والدهن الدبغ وصناعة والزرابي والساعات والكاغد والربانيط والنحاس الحديد
البلور بها ويصنع املقطرات، وسائر البرية األرشبة من وبها بروسية. بدهن الشهري
املواصالت لسهولة الويزر غربي يف خصوًصا رائجة وتجاراتها والِقطر، والفرفوري
مع والسويرسة وهوالندة وأملانيا البلجيك بمملكة املتصلة الجليلة والطرق الرين، بوادي
أملانيا. شمال ممالك غالب عىل املحتوية زولفرين برشكة املسماة الكمارك رشكة وجود
املتجر مراكب وعدد املذكورة، الرشكة يف لدخولها مجهولة فهي املتجرية قوتها وأما
وعرشين أربعًة وألف وستني واثنتني ثمانمائة سنة يف بلغ اململكة بهذه والخارجة الداخلة
ألًفا وتسعون وثالثة وثمانمائة ماليني ثالثة جميعها محمول ومركب مركب ومائة ألًفا
وستون، وثالثة وتسعمائة ألًفا عرش أحد منها الداخل طونالتة، وخمسون وأربع ومائة

وثالثون. وثمانية ومائة ألًفا عرش اثنا والخارج
اتساعها يزل ولم املعارف، دوائر بها املتسعة األوروباوية املمالك من وإنها هذا،
ست بلوغهم عند للمكاتب أوالدهم إرسال إىل األهايل تلجئ البالد قوانني إن حيث يتزايد،
ما مكاتبهم ومن ماليني، ثالثة وألف وثمانمائة وستني إحدى سنة عددهم بلغ وقد سنني،
العويصة. الفنون لتدريس مدارس عدة وبها والصناعات، الِفالحة بتعليم مخصوص هو
التمدن ميدان يف الدول لتقدم الالزمة املعارف أنواع سائر الربوسيانية فباململكة وبالجملة

والتهذب.

إدارتها وكيفية الربوسيانية اململكة قوانني يف (4)

خامس يف اململكة ألهل الكونستيتوسيون أعطى الرابع غليوم فردريك امللك أن اعلم
به وتُعرف العامة، وكالء انتخاب قانون مع وألف وثمانمائة وأربعني ثماٍن سنة دجنرب
وأربعني تسٍع سنة فراير من والعرشين السادس يف بمقتضاه املتكونتني القمرتني أهل
الذي البارملان مجلس بإعانة املذكورة السنة من ماية سلخ يف وتحرر وألف، وثمانمائة
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بسلخ التحرير بعد الكونستيتوسيون خ فأرَّ أيًضا السنة تلك من أغشت سابع يف اجتمع
أمام الربوسيانيني جميع يتساوى أن أصوله: وهذه وألف، وثمانمائة خمسني سنة يناير
واألهلية، باملعرفة إالَّ الوظائف لنيل أحد يتقدم ال وأن األعيان، مزايا تعترب ال بحيث الحكم
يف املقررة الحاالت يف إالَّ السكان من أحد منها يحرم وال الشخصية الحرية تحفظ وأن
الخبايا وسائر الكواغد عن فيها يُبحث ال بحيث املساكن حرمات تنتهك ال وأن القانون،
يحكم وال الوطني حاكمه من أحد يُحَرم ال وأن أيًضا، القانون يف املبني الوجه عىل إالَّ
وأن القانون، يف معلوم متقرر بحكم إالَّ املذنب عىل يُحكم ال وأن معتاد، غري مجلس عليه
باملوت أحد يعاَقب وال بالقيمة، إالَّ العامة للمصلحة يشء منها يؤخذ وال األمالك تُحرتم
آرائه إشاعة من أحد يُمنع ال وأن قانونًا، ذلك يوجب سبب بدون املال بأخذ وال مطلًقا
نسخت الكونستيتوسيون هذا تاريخ ومن بالتصوير، أو بالطبع أو بالكتابة أو بالقول

بقانون. إالَّ املطابع حرية دائرة تُضيَّق وال الشأن. هذا يف الدولة مراقبة
سالح، معهم يكون ال أن برشط ذلك يف استئذان بدون يجتمعوا أن ولألهايل
األغراض من لغريها أو للمشاركة اجتماعهم كان سواء منحرص بمحلٍّ يكونوا وأن
أو حاله عرض من أحد يُمنَع وال القانون. يمنعه ألمر يكون أن إال يريدونها التي
الجمعيات وظيفة من فيها الكالم فإن للعامة، راجعة هي ما دون به الخاصة شكواه
كحالة القانون عيَّنها أحوال يف إالَّ واجب واحرتامها مكتتمة املكاتيب وأرسار املعروفة،
ملقاماتهم التابعة األعيان مزايا رسوم القانون محا وقد الجناية. عن والبحث الحرب
املستقبل يف منها يشء رجوع معه يُتوقع يكاد ال محًوا بآراضهم املتعلقة والخصوصيات

اململكة. بلدان جميع يف
الوزير إمضاء بعالمة مختومة الرسمية ومكاتيبه االحرتام واجب امللك وجناب
ويعلن ويؤخرهم الوزراء يسمي الذي وهو التنفيذ، قوة وللملك ترصفاته. عن املسئول
ويعقد الحرب ويشهر الجيوش عىل ويحكم إمضائها، يف الالزمة األوامر ويصدر القوانني
موافقة عىل وغريها املصالحة رشوط سائر عرض يجب أنه إالَّ الرشوط، ويشرتط الصلح
توقف غري من الجاني عن يعفو أن وله اململكة، به تتحمل ما الرشوط يف كان إذا القمرة
أن وله القمرة، من به الشكاية وصدرت وزيًرا الجاني كان إذا إالَّ القمرة موافقة عىل
انتخاب برشط النواب مجلس نقض وله الخدمة، انتهاء عند ويفرقهم البارملان يجمع
حقوق ومن املجلس. يجمع يوًما بثالثني ذلك وبعد يوًما، ستني ظرف يف وكالء األهايل
إالَّ الرتجيح يف صوت ال لكن يلقونه، ملا اإلصغاءُ عليهما ويجب القمرتني، حضور الوزراء
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رأَوا إذا الوزراء عىل الدعوى إقامة املجلسني من ولكل القمرة. يف عضًوا منهم يكون ملن
والحاكم خيانة، شائبة أو اململكة مال أحذ أو الكونستيتوسيون حدود عن خروًجا منهم

أقسامه. جميع اجتماع عند األعىل الرتيبوناُل النوازل هاته أمثال يف
الترشيعية، القوة يف امللك يشارك والنواب األعيان قمرتي مجموع هو الذي والبارملان
لها التي النواب قمرة عىل أوًال يعرض األداء بتوظيف متعلًقا الرتاتيب من يكون وما
هو ما عىل تقبله أن فإما األعيان قمرة عىل يعرض ثم النقص، أو بالزيادة فيه الترصف
والرتاتيب األحكام استنباط القمرتني من وكل وللملك فيه. ترصف بدون ترده أو عليه
يف البارملان باجتماع يأمر وامللك عليها. باملوافقة قانونًا لتصري األنظار عىل عرضها ثم
القمرتني من ولكل جمعه، الحال اقتىض كلما ويجمعه املعتادة للخدمة سنة كل صدر
يتم وال علنًا، تكون القمرة ومفاوضة الداخلية، إدارتها تراتيب وعمل رئيسها تسمية
يف رأيه يعطي األعضاء من وكل حاًرضا، القمرة أعضاء غالب يكن لم إذا يشء يف الرأي
ذلك، عن هذا اخرتت أو كذا قلت ملاذا له يقال وال وأمانته اجتهاده إليه يؤديه بما القرعة
صدور وقت به يُظفر أن إال القمرة فتح مدة يف الحكم إىل األعضاء من أحد يجلب وال
نازلته. تتبع ثم جلبه يف القمرة تستأذن الحالتني هاتني ويف ذلك، بأثر أو منه الجناية

امللكية العائلة أمراءُ أولها: اآلتية؛ األصناف من ترتكَّب األعيان قمرة وإن هذا،
حضور يستحقون الذين األعيان ثانيها: القمرة. حضور امللك لهم يسوغ الذين الرشداء
سيغمرينغن وهوهنزولرن هكينغن هوهنزولرن عائالت رؤساء وهم اإلرث، بطريق القمرة
أمراء بني األعيان من شخًصا وأربعون وتسعة قديمة ملكية عائلة عرشة أربع ورؤساء
شخًصا وأربعون وخمسة بربوسية الكبار األربع الخطط متوظفو وثالثها: وكونتات.
والصناعات العلوم وجمعيات األعيان جمعية بطلب امللك عىل يُعرض وَمن امللك، ينتخبهم
فعدد العضوية، حق لها أعطى مدينة وثالثني أربع ووكالء القديمة األمالك وأرباب
وخطتهم مرصوًفا، وال مرتبًا يستحقون وال محصور غري هذه والحالة القمرة هاته أعضاء

عمرية. القمرة يف
مائة من منتخبني عضًوا وخمسني واثنني ثالثمائة عىل فتشتمل النواب قمرة وأما
وثمانمائة ستني سنة يونيو من والعرشين السابع قانون بمقتىض قسمة وسبعني وست
يكون أن فيه فيُشرتط (بالكرس) املنتِخب فأما وُمنتَخبًا، ُمنتِخبًا يستدعي واالنتخاب وألف،
ولم والسياسية املدنية الحقوق يحرم ولم سنة وعرشين أربًعا عمرة بلغ ممن بروسيانيٍّا
وكل األقل، يف أشهر ستة الشيخ) ترصف مكان (أي باملشيخة يسكن وأن الصدقة، يأخذ
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املنتِخبون اجتمع فإذا االنتخاب، يف عنهم ينوب رجًال ينتخبون رجًال وخمسني مائتني
االنتخاب يكون أن بدَّ وال النواب، ينتخبون ألًفا وسبعني ثالثة عددهم يبلغ الذين أوًال
أيًضا فيه فيشرتط بالقمرة للنيابة (بالفتح) املنتَخب وأما األشهاد. رءوس عىل وثانيًا أوًال
وأن والسياسية املدنية الحقوق يحرم ولم سنة، ثالثني عمره بلغ بروسيانيٍّا يكون أن
مدة بالده عن يغيب الذي (ألن االنتخاب قبل األقل يف عام منذ بربوسية ساكنًا يكون
باملغيب ينقص وقد به، يعلم ال ما منها بعده يحدث وقد أحكامها، بعض يتناىس قد
األجنبية املمالك يف دولهم نواب بأن اإلنكليزية العادة جرت ولذلك األصيل؛ لوطنه حبه
وكالء نيابة ومدة شهرين). ولو به ويقيمون سنني خمس كل بعد لوطنهم يرجعون
والسكنى الطريق مرصوف إالَّ الخدمة مقابلة يف يأخذون وال سنني ثالث بالقمرة العامة

غري. ال

الربوسيانية باململكة الوطنية اإلدارة كيفية يف (5)

فأما املشيخات. وإدارة اإلياالت وإدارة املركز إدارة إدارات؛ ثالث إىل اإلدارة هذه مرجع
الوزراء، ومجلس العليا اإلدارة لها: ويقال العمالة، وزارة عىل فتشتمل املركزية اإلدارة
جهة من أي اإلياالت؛ إدارة وأما امللك. قرص وزير فيهم داخل غري وزراء ثمانية وأركانها
الدولة طرف من مقدمني اإلياالت عدد بقدر كبار رؤساء ثمانية بيد فهي سياستها، عموم
وبهذا وألف، وثمانمائة وعرشين ثالث سنة يونيو بخامس املؤرخ املنشور اقتضاه حسبما
واحد لكل امللك أعطى األعيان من جماعة عىل يحتوي إيالة كل يف ديوان ترتب املنشور
بصنف مختصة وهي أكواسرت، املسماة اآلراض مالكة وكالء وعىل شخصيٍّا، صوتًا منهم
هذه تجتمع سنة كل ويف والقرى، املدن نواب وعىل الرومان عهد يف نشأ الكفاليريات، من
من تعرض كما العامة، بمصالح املتعلقة القوانني جميع عليهم الدولة وتعرض الدواوين
باملاريشال. امللقب رئيسه يسمى ديوان وكل بإياالتها، املتعلقة القوانني الدواوين تلك

جمعية بيد والية كل وإدارة وعرشون، ست مجموعها واليات إىل تنقسم واإلياالت
قسم ثالثة؛ أقساًما تنقسم الجمعية وتلك معني، بأمر يطالب منهم فرد كل املتوظفني من
وقسم والتعليم، الديانة بأمر يتكلَّف وقسم املشيخة، وأعمال الضبطية بأحوال يتكفل
إىل الواليات تنقسم ثم األسبوع. يف مرات عدة األقسام وتجتمع املالية، باألمور يتكلف
منها دائرة كل يف يحكم دائرة وعرشون وست ثالثمائة باململكة منها املوجود دوائر،
يعينها أشخاص من يختاره امللك تلقاء من وواليته القائد، خليفة بمنزلة وهو الندرات،
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نائب بمثابة وهو األرايض، ك مالَّ من يكون أن فيه ويشرتط مكتوب، يف الدائرة نواب
ونواب الدائرة أعيان إعانته يف ويكون الدائرة، عند الدولة ونائب الدولة عند الدائرة

والقرى. البلدان
له، مستشارين وعدة املدينة شيخ عىل تشتمل جمعية بيد فإنها املشيخة إدارة وأما
البلدان يف لكن البلدي، املجلس يسميهم الجمعية تلك وأعضاء البلدي، باملجلس ويجلسون
عىل يميض ذلك دون هو وفيما امللك، إمضاء يلزم نفس آالف عرشة سكانها يبلغ التي
يملك بروسياني كل من تكون البلدي املجلس أعضاء تسمية ثم اإلياالت، والة تسميتهم
املذكورتان والجمعيتان السنة. يف فرنًكا عرش خمسة أقله أداءً يدفع أو باملشيخة داًرا
يف يتجدد سنني، بست خدمتهم تنتهي — البلدي املجلس وأعضاء املشيخة حكام أي —
امللك من أمر بمقتىض البلدي املجلس خدمة تعطيل الحال اقتىض وإذا ثُلُثهم، عامني كل
املجلس ترصفات منوال عىل وترصفاته أشهر، ستة ظرف يف غريهم يجمع أن فينبغي
األرايض أما املالكة، وجماعة ومعينيه الشيخ إدارة يف القرى ومشيخة بفرنسا، البلدي
يتوىل الذي هو — مثًال الجريد صاحب بمعنى — مالكها فإن مشيخة عىل املحتوية
يعني الذي فهو األعيان ألحد األرض كانت وإذا الدولة، جهة من املكان ذلك يف الحكم
الحاكم نائب الشيخ يختار ذلك غري ويف منه، املكرتين الِفالحة من للدولة املحل حاكم

األرض. تلك حكمه يشمل الذي
بقاء مع كانتونًا وصارت الفوائد املتحدات املشيخات اتحدت وستفاليا إيالة ويف
العمومية لإلدارة يرجع فيما اجتماعها وإنما الخصوصية، بإدارتها منفردة مشيخة كل
مع الكانتون إدارة يتعاطون الذين هم األرض عىل األداء يدفعون الذين األمالك وأرباب
مشايخ ومن ثالثة، أو له معينني مع البورغ شيخ ذلك يتوىل الرين إيالة ويف رئيسهم.
وكان كبرية مشيخات عدة عىل يحتوي كان إذا الكانتون لرئاسة مرتب له َمن البورغ
يخصهم. فيما للمفاوضة أهلها يجمع خاص رئيس لها قرية وكل بلدي، مجلس لهم

األحكام ترتيب يف (6)

قانونني: بروسية بمملكة أن اعلم
الرين. إيالة يف به املعمول وهو الفرنساوي، القانون أحدهما:

يقع قد ولذلك اململكة؛ بلدان بقية يف به املحكوم وهو الربوسياني، القانون والثاني:
األحكام. ترتيب يف تفاوت
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يتجاوز وال واحد بحاكم تارة الضبطية تريبوناالت فيها يحكم الخفيفة فالجنايات
بثالثة وتارة ونصف، فرنًكا وثمانني وسبعة مائة وتغريم ونصف، شهر سجن حكمه
تعرض فإنها الثقيلة الجنايات وأما الخفيفة، الجنايات سائر حكمهم ويشمل حكام،
فاألوىل بأمور، مخصوصة وتريبوناالت معتادة تريبوناالت إىل املتنوعني الحكم أمناء عىل
اململكة، تقاسيم من الدائرة نهاية إىل يمتد وحكمها األولية بالرتيبوناالت عنها املعرب هي
إيالة ويف نفس، ألف خمسني سكانها يبلغ التي البلدان يف تكون األخرى والرتيبوناالت
وعرشون اثنان األولية الرتيبوناالت من ويجعل هذا، أرضها. جميع يف حكمها يمتد الرين
مركَّب عاٍل مجلس اململكة تخت هي التي برلني وبمدينة اململكة، نوازل لتحقيق مجلًسا
مجالس أحكام تحقيق املجلس هذا أعمال ومن عضًوا، وأربعني وتسعة رؤساء ستة من
إالَّ لها فليس الرين إيالة يف إالَّ درجات ثالث لها اململكة فأحكام اململكة، بجميع التحقيق
املجلس إىل اإليالة بتلك التحقيق مجلس من نازلته رفع من أحد يمنع ال لكن درجتان
أحيانًا الواقعة املنازعات أيًضا يفصل الذي هو إليه املشار واملجلس برلني. بمدينة األعىل
امللكية اإلدارة أهل بني تحدث التي املنازعات وأما بحقوقها، يتعلق فيما املجالس بني
املجلس أعضاء بعض ومن الوزراء رئيس من خصويص مجلس لفصلها فريكَّب واملجالس
أمور يف للحكم الحاجة وقت يُعقد كبري مجلس وهناك اإلدارة، متوظفي وبعض املنازع
أعضاء به الذي الحكم مجلس ومن بربلني التي الحكم قمرة من وتركيبه مخصوصة،

هوهنزولرن. وعائلتي امللك عائلة من
خمسة الحكم، قمرة من مأخوذين عضًوا عرش اثني من يرتكَّب الحكم مجلس إن ثم
الحكم، وزير من يكون وتعيينهم عليهم، يحققون والباقون أوليٍّا حكًما يحكمون منهم
ويف الدولة، ضد تقع التي املخالفات يف والحكم البحث الحكم قمرة نظر مشموالت ومن
عليه يحقق والثاني عليه، املدعى عىل يحكم أحدهما قسمني القمرة تنقسم الحالة هذه
من يرتكب األول والقسم جنايته. عىل الحكم تنزيل ويف عليه املدعى حال يف ينظر بأن

عرشة. من والثاني أعضاء سبعة
من أعضاؤها تنتخب التي التجارة مجالس منها خصوصية مجالس هناك وإن هذا،
املجلس هذا يحقق وقد الِحرف، وأرباب املعلمني بتسمية املعرفة أهل وثقاة التجار أعيان
عىل تحكم التي املدارس مجالس ومنها الصناعات، أرباب عىل العرف أهل به يحكم ما
الكاثوليك مذهب مجالس ومنها شهر، أقصاها ملدة بالسجن بالرتبية يتعلق فيما التالميذ
مجالس ومنها للكنيسة، يرجع مما ونحوه النكاح متعلقات ويف التعازير يف تحكم التي
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للمصلحة يؤخذ ما قيمة بتعيني الحاكمة القيم ومجالس العسكرية واملجالس الكمارك
العمومية.

بتحسني إالَّ عليها الحكم لوزارة تَسلُّط وال مستقلة كلها الرتيبوناالت أن واعلم
فال األعضاء أحد أعفى وإذا عزلهم، له وليس امللك بيد الحكام وتسمية الحكمية، اإلدارة
ما عىل بروسية بمملكة الخفيفة واألحكام األولية املجالس تلخيص وهذا مرتبه. يسقط
بإيالة — عرفية أي — مدنية مجالس تسعة البارييس: السنوي الجدول صاحب بينه
مثل أيًضا تحكم الخمسة وهذه والدوائر، للمدن مجلسان للمدن، مجالس ثالثة الرين،
وثَالثَون وسبعة مائتان الحكم، أمناء أي الجوري؛ إليها انضاف إذا الجنايات مجلس
الجوري بإضافة أيًضا جنايات مجالس هي وسبعون ستة منها األولية للدوائر مجلًسا
أيًضا، للحكم كومسيون خمسمائة للحكم، معينة مؤبدة جمعية وأربعون ست إليها،
منها خصوصيٍّا، مجلًسا وثمانون ثالثة الرين، بإيالة صلٍح حاكَم وعرشون وخمسة مائة
للمدارس، وستة الرين، إيالة يف املتجر لخصوص وثمانية والبحر، للمتجر مجلسان
يف للمشيخات وثالثون وثالثة والويزر، واأللب الرين بشاطئ للكمارك وعرشون واثنان
كولونيا. والية يف العرف أهل من جمعية عرشة واثنتا الجنوبية، الناحية من الرين إيالة

۱۲٦٥ سنة يف والبحرية الربية والعسكرية املالية بروسية قوة بيان يف (7)

فرنًكا ٥٦٥۱۷۷٦۱٦ تساوي طالر الدخل جملة ۱٥۰۷۱٤۰۳۱
فرنًكا ٥٦٤۷٤٦۸٦٥ تساوي طالر الخرج جملة ۱٥۰٥۹۹۱٦٤

فرنًكا ٤۳۰۷٥۱ الخرج عىل الدخل زيادة ۱۱٤۸٦۷

بمقتىض طالر ۱۳٥۳٤۱۷۰۱ وألف ومائتني وستني إحدى سنة يف الدولة دخل وكان
ذاك إذ فزاد طالر، ۱۳۹۳۲۷۳۳۷ والخرج: النواب، ملجلس املقدمة الرسمية املضبطة
وخمسة فرنكات ثالثة يساوي الطالر أن واعلم طالر. ۳۹۸٥٦۳٦ الدخل: عىل الخرج

الفرنك. أرباع وثالثة فرنكات ثالثة أي صنتيًما؛ وسبعني

فرنًكا ۱۰۰۷٥۱۷۰۱٥ تساوي طالر الدين جملة ۲٦۸٦۷۱۲۰٤
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الربوسيانية الدولة اقرتضت — وستني خمسة عام أي — املذكور التاريخ وبعد هذا،
واملدافع املكاحل لتبديل مبلًغا أيًضا اقرتضت الحرب بعد ثم جرمانيا، لحرب وافرة مبالغ

ذُكر. مما أكثر اآلن عليها الذي الدين جملة فتكون حربية، سفن وإلنشاء

.۱۸٦٥ سنة يف الربية العسكرية القوة بيان

العساكر أصناف الصلح وقت الحرب وقت

ماريشال ۱ ۱

نائبه ۱ ۱

كبار جنراالت ۳٥ ۳٥

جنرال ليوتنان ٥۸ ٥۸

جنرال ماجور ۹۷ ۹۷

اإلياالت أمراءُ ۱۹۰ ۱۹۰

تريس عسكر ۱٦٥۹٦۳ ۳۰۸۳۷۳

خيالة ٤۱۲۰۳ ٤۲۰۱۳

طوبجية ۱۷٦۱۱ ۳۰۱۲۰

للطرقات وغريهم بلطاجية ٥٤۲۷ ۷۰۷۲

األثقال برفع املكلفون ۲۲۲۰ ۳۳۷٥۰

يداك عسكر   ۱٤٤٥۹۷

الحراسة عسكر ۸۰۱٥ ۱٥۳٥۱٦

الجملة ۲٤۰۸۲۱ ۷۱۹۸۲۳

238



الربوسية مملكة عىل الكالم يف

.۱۸٦٥ سنة الربوسية بدولة البحرية القوة

البحرية أصناف وضباط أمراءُ العسكر جملة

أمريال ۱  
أمريال كنرت ۱  

    ۲
أجفان قبطانات ٤  
فراقط قبطانات ۸  

    ۱۲
ومالزمية يوزباشية ٦۷  

صغار فسياالت ۱۰٤  
    ۱۷۱

وصناع وبحرية وأونباشية شواش   ۲٤٥٤
صغار بحرية   ۳۰۰

للبحر ُمعد تريس عسكر    
اإلياالت أمراءُ ۳ ۳
مقامات قائمو ۱ ۱
أمينية أالي ۲ ۲

ومالزمية يوزباشية ۸ ۸
وعسكر وأونباشية شواش   ٦٦٦

طوبجية    
ومالزمية يوزباشية ٦ ٦

املرايس بأحوال مكلفون فسياالت ۳۲ ۳۲
وعسكر وأونباشية شواش   ٤٤٤

محولة إىل نقلت الجامعة ۲۳۷ ٤۱۰۱
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الربوسية. بدولة البحرية القوة تابع

العساكر أصناف
والسفن

أمراءُ
وقبطانات
وفسياالت

جملة
العسكر

قوة بها فابورات
۳۹۰۰ خيل

مراكب
قالع

املراكب جملة
٤٦۲ ومدافعها

         بالعجلة أليس      

محولة جامعة نقلة ۲۳۷ ٤۱۰۱        
مدرعة أجفان

بالحديد
      ۲   ۲

قرابط       ۸   ۸
كانونيري شالوب

كبار
      ٦   ٦

كانونيري شالوب
صغار

      ۱٥   ۱٥

ياكت       ۱   ۱
قرابط     ۱     ۱
أفيزو       ۲   ۲

السفن لجر فابورات     ۲     ۲
قالع فراقط         ۳ ۳

أبركة         ۳ ۳
صغار مراكب         ۲ ۲
كنونيري شالوب         ۳٦ ۳٦

يول         ٤ ٤

الجملة ۲۳۷ ٤۱۰۱ ۳ ۳٤ ٤۸ ۸٥

األخرى، الكبار بالدول اقتداءً أسطولها تكثري يف اآلن مجتهدة بروسية ودولة هذا
سفن إلنشاء طالر مليون وأربعني تسعة خصصت ذكره املتقدم التاريخ بعد فإنها
مدرعة مراكب وهي مونيتور، املسمى النوع من وعرشة مدرعة فراقط عرش منها جديدة
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لحمل مراكب وعدة وحديد لوح من قرابط وَعرش ضخمة، ملدافع حاملة منطح ذات
اإلنكليز. بالد يف أنشاؤها يكون املراكب هذه وأكثر األثقال

۱۸٦٥ سنة يف املتجرية بروسية مراكب عدد بيان

من محمولها غري ال مركبًا وعرشون وتسعة ثمانمائة ۱۸٥٥ سنة يف للربوسيانيني كان
ملا املتجر مراكب عدد أيًضا ازداد البالد حظوظ ازدياد مع ولكن ،۲٦۷۰۸۸ الطونالتات
۱۸٥۸ سنة يف عددها فبلغ ببعض، بعضها تعلُّق من والحضارة العمران أجزاء يف يوجد
ألف ۱۸٦۱ سنة يف وصار طونالتة، ۳۲٦۲۱٦ محمولها مركبًا وثالثني وثالثة تسعمائة
الطونالتات من محمولها فابوًرا وأربعون خمسة منها مركبًا، وأربعني وثالثة مركب

يأتي: ما ۱۸٦٥ سنة يف وبلغ ،۱۰۲٥۱ البحرية ومن ۳۳٦۸۳۲

املراكب أصناف املراكب عدد البحرية عدد

كبار قالع مراكب ۹٦۱ ۱۰۲٥۱
كبار فابورات ۲۷  

صغار قالع مراكب ۳۹۰ ۱۷٤۹
صغار فابورات ۸٦  

الجملة ۱٤٦٤ ۱۲۰۰۰
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السابع الباب

جرمانيا عىلعصبة الكالم يف

تاريخها يف (1)

سلطنة أسس أوروبا ممالك ومعظم فرنسا ملك شارملان أن املقدمة يف لنا سلف قد
خرجت ثم مسيحية، ثمانمائة سنة وذلك الثانية، أو الجديدة الغربية السلطنة سماها
سنة الثاني أوتون دولة مبدأ ومن وثمانمائة، وثمانني سبع سنة وإيطاليا فرنسا عنها
وإيطاليا فرنسا ملوك بني متداوًال كان الذي امللكي التاج صار وتسعمائة وستني اثنتني
هذا وكان الجرمانية، باململكة الوقت ذلك من بت ولقِّ منها، األخرية بملوك ا مختصٍّ وأملانيا
وتسعمائة عرشة إحدى سنة الكارلونجيانية العائلة إمرباطورات آخر موت عهد من التاج
إىل السنة هذه ومن باالنتخاب، إال يعطى ال وألف وأربعمائة وثالثني ثماٍن سنة إىل
تشتت املذكورة السنة ويف هابسبورغ. عائلة يف وراثة صار وألف وثمانمائة ست سنة
منها الغربية املمالك اتحدت أيًضا فيها ثم الثاني، فرنسوي بتسليم السلطنة هذه شمل

األول. نابوليون حماية تحت الرين بمعاهدة املسماة املعاهدات وأنشأت
تلك تغريت بعدها والتي وألف وثمانمائة عرشة أربع سنة الحوادث من وقع بما ثم
تحت جرمانيا بمعاهدة بت تلقَّ دولة وثالثني ثالث بني جديدة بمعاهدة وتبدلت املعاهدة
وستني ست سنة والنمسة الربوسية بني وقعت التي وبالحرب النمسة، إمرباطور رئاسة
الحرب هاته يف الظافرة بروسية دولة وأسست املذكورة، املعاهدة انحلَّت وألف وثمانمائة
فيها وأدخلت رئاستها تحت وجعلتها الشمالية، أملانيا بمعاهدة لقبتها أخرى معاهدًة
والفورتمربغ باواريا مملكة عدا ما قبلها التي املعاهدة يف داخلة كانت التي املمالك جميع
وهوالندة، املعاهدة يف وداخلة للنمسة تابعة كانت التي واملمالك وليختنستني بادن وإمارة
العامة نواب مجلس أي األملاني البارملان بمحرض كونستيتوسيونًا املعاهدة لتلك وأسست
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وستني سبع سنة وذلك بها، الخصوصية املجالس وبمحرض املتحدة، الدول تلك من
وألف. وثمانمائة

املعاهدة قانون يف (2)

هو املعاهدة هذه من املقصود أن معناه ما آنًفا إليه املشار الكونستيتوسيون محصل
رئاسة وأن األملان، أمة حالة وتحسني قوانينها وإبقاء فيها الداخلة املمالك حقوق حماية
الدول لهذه العمومية القوانني ترتيب وأن فقط، بروسية تاج حقوق من املتعاهدة الدول
وبواسطة غريها، يف الدولة مجلس بمثابة فيها هو الذي املشرتك املجلس بواسطة يكون
بروسية إن حتى ممالكهم، قوة بقدر أصوات املشرتك املجلس وألعضاء املعاهدة، بارملان
الدول سائر من عداها ملا وبقي صوتًا عرش سبعة لها صار املمالك من لها أضافت بما
بدون ولو البارملان يف يحرض أن املذكورة الدول من دولة نائب ولكل وعرشون، ستة
مخالفة وقعت وإذا دولته، رأي عن به يدافع فيما كالمه ويسمع املجلس، أعضاء موافقة
الجهة فإن الربية؛ أو البحرية بالقوة تتعلق التي القوانني تغيري يف املجلس أعضاء بني
ما عىل الحال إبقاء الرأي كان إذا مقابلتها عىل ترتجح الرئيسة الدولة صوت معها التي
العمومية، القوانني استنباط وكلفته املمالك، أهايل تسميهم البارملان وأعضاء عليه، كانت
استيفائها قبل يغلق وال سنني ثالث خدمته ومدة الحال، وعرض الشكايات يقبل أن وله
املنتِخبون يجتمع أن بدَّ فال ذلك وقع وإذا الرئيسة، والدولة النواب مجلس بموافقة إالَّ
تسعني تمام عند يجتمع جديد مجلس أعضاء لينتخبوا يوًما ستني ظرف يف األهايل من
األمور ويميض والكتَّاب عنه والنواب رئيسه البارملان وينتخب اإلغالق، يوم من يوًما

األكثر. بموافقة
إالَّ تكون فال املعاهدة دول مع بخلطتها يتعلق فيما األجنبية الدول مبارشة وأما
ذلك وغري واملعاهدات الصلح رشوط وتعقد الحرب تنشئ التي فهي الرئيسة، للدولة
تجمع التي وهي الدول، تلك جميع عن بالنيابة السياسية السفراء وترسل األجانب، مع
اتفق ما البارملان عىل وتعرض وتغلقه، املجلس وتفتح سنة كل والبارملان النواب مجلس
وتعلن للمدافعة، خصوصيٍّا مكلًفا أو األعضاء بعض املجلس ويبعث النواب، مجلس عليه
استوجبوا إن وتأخرهم العمومية الخطط يف املتوظفني وتسمي عليها وتميض القوانني
القوة الحرب يف األملانية العصبة جيوش أمري هو الذي بروسية ملك ويرأس التأخري،
القوة يف ترصفه ويتسع والحرب، السلم حالة يف واحًدا جنًدا املعدودة والربية البحرية
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العصبة اتفاق وقع وقد ويؤخرهم، بخططهم واملتوظفني بها الضباط يويل بحيث البحرية
قوة تكون أن عىل وألف وثمانمائة وسبعني إحدى سنة آخر إىل التاريخ هذا من املذكورة
القوانني جميع وأن تقريبًا، السكان من املائة عىل واحد بحساب الصلح حالة يف الجند
أرادت وإذا املتعاهدة، املمالك عساكر جميع عىل تميض بروسية يف املوجودة العسكرية
وبمقتىض الرئيسة الدولة بواسطة إالَّ ذلك يكون فال املعاهدة يف الدخول أجنبية مملكة

املعاهدة. قانون
كالهما املتحدة باملمالك العامة وكالء ومجلس الدول نواب مجلس أن والحاصل
بما تقدم، كما املستقلة بروسية دولة رئاسة تحت الدول لتلك العمومية املصالح يف ينظر
جميع عن بالنيابة ذلك وغري الرشوط وعقد الحرب عمل من الخارجية باألحوال يتعلق
فعندها الداخلية، أحوالها يف تام استقالل لها منها واحدة كل كانت وإن الدول، تلك
االتحاد هذا من واملقصود بحالها. يليق ما بحسب تخصها برتاتيب وإدارات مجالس
عىل منها واحدة تتعدى ال بحيث بعض من بعضها الدول هذه حماية األول: أمران؛
يف كانت ولو لها املجاورة الدول من حمايتها والثاني: منها، أضعف كانت ولو األخرى
بانفرادها. منها واحدة لكل تحصل ال التي ملجموعها الشوكة من تراه ملا القوة غاية
للدول كمبارشتها حقوقها من يشء فاتها وإن الدول هذه من واحدة كل أن بهذا فظهر
الستقاللها، الحامي املذكور االتحاد بسبب التامة الطمأنينة من لها حصل فقد األجنبية،
يف دخولها عدم فرض عىل لها الحاصلة الحقوق تلك من فاتها ما أضعاف يوازي ما
الذي األمر هذا يف توقف منها واحدة من يقع لم ولذلك لألخطار؛ وتعرضها املعاهدة
التي الصغرية الدول استقالل بقاء يف النافعة السياسات أحكم من يراه فيه تبرصَّ َمن
الحكيم قال كما املجموع كقوة ليست الجميع قوة ألن عليه؛ قواعدها وتبني إليه تهتدي

العربي:

أَيِّ��ِد وب��ط��ش ح��ن��ق ذو ب��ال��ك��س��ر َف��َراَم��ه��ا اج��ت��م��ْع��َن إذا ال��ق��داح إن
ل��ل��م��ت��ب��دِد وال��ت��ك��س��ي��ر ف��ال��وْه��ُن َدْت بُ��دِّ ه��ي ف��إْن تُ��ْك��َس��ْر وَل��ْم َس��ِل��م��ْت

ومملكة باواريا مملكة وهي الجنوبية، جرمانيا ممالك مع عقدت بروسية إن ثم
واحدة يًدا الدول هذه مع هي تكون أن عىل معاهدًة الكبرية، بادن وإمارة فورتمربغ
ستدخل املمالك هذه أن الظن عىل والغالب منهن، واحدة حارب أو حاربها َمن عىل
شاطئ عىل الكائنة الهلس إمارة من جانب أيًضا فيها يدخل كما املتقدمة املعاهدة يف
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عرش وثالثة مائة املمالك هذه جملة ومساحة الصغرية، ليختنستني وإمارة املني وادي
وستني ست سنة يف بلغ سكانها وعدد مربًعا، كيلومرتًا وثمانون وأربعة وسبعمائة ألًفا
نفًسا، وستني وأربعمائة ألًفا وعرشين ألف وخمسمائة ماليني ثمانية وألف وثمانمائة
ممالك مسافة تكون املتقدمة املعاهدة يف املمالك هذه دخول من يظن ما وقع وإذا
كيلومرتًا وتسعني واثنني وثمانمائة ألًفا وعرشين وثمانية ألف خمسمائة املتعاهدة الدول
ثالثمائة السلم حالة يف املشرتك وجندها مليونًا، وثالثني ثمانية سكانها وعدد مربًعا،
نحًوا يبلغ الحرب حالة يف املذكورة املمالك عساكر لبقية وبانضمامه ألًفا، وثمانني ألف

ألف. ومائتي مليون من
الِفالحة هي بها الدخل ووجوه ُمرضية، درجة يف املمالك بتلك العمومي التعليم إن ثم
والفحم والرصاص والحديد الفضة منها التي املعادن وخدمة الحيوان وتربية والغابات
وغريه الصوف غزل وأكثرها أيًضا ُمرضية حالة يف بها األيدي وصناعات الحجري.
وصناعة والبلور والسكر والفخار الفرفوري فربيكات وبها منهما، األقمشة وصناعة

واالستقامة. االتساع غاية يف بها املتجر ودائرة وغريها، الجلود

جرمنيك كونفدراسيون املسماة بأملانيا املتحدة الدول أحوال تفصيل يف (3)
بروسيا عدا ما

وخرجها. الدول هذه دخل بيان

الدول أسماءُ الدخل الخرج

الساكس دولة ٥۱۲۲۱۱۸۹ ٥۱۲۲۱۱۸۹
شوارن مكلمبورغ دولة ۱٦٤٦۲٥۰۰ ۱٦٤٦۲٥۰۰

سرتالتس مكلمبورغ دولة ۲۰٦۲٥۰۰ ۲۰٦۲٥۰۰
أولدنبورغ دولة ۸۳۲٤٦۲٥ ۸۰۸۹۱۲٥

وايمار ساكس دولة ٦٤۸۷۹۹۱ ٦۳۷٥۳۳۰
برونزويك دولة ۱۹۱٥٥۰۰۰ ۱۹۱٥٥۰۰۰

تساتن داسو أنهالت دولة ۱٤٤٦۸۲٥۰ ۱٤٤٦۸۰۰۰
مايننغن ساكس دولة ٤۳۱٦۳٤۰ ٤۱۷٤٥۰۰

246



جرمانيا عصبة عىل الكالم يف

الدول أسماءُ الدخل الخرج

غوطا كوبورغ ساكس دولة ٦۰٤٥۹۳۲ ٥۲۲٦۷۳۸
آلتنبورغ ساكس دولة ۳۲۹٥۸۹۰ ۳۱۳٥۸۳۰

ديتمولد ليبي إيالة ۱۰۹۷۱٥۸ ۹۱۰٤۳٥
والديك إيالة ۱۹٥٤۷۳۸ ۱۹۹٤۰۱۸

رودولستات شوارتسبورغ إيالة ٥٤۲۲۸۷٦ ٥٤۲۲۸۷٦
سوندرسهوزن شوارتسبورغ إيالة ۲۳٥٥۰٥٥ ۲۲۹۲٥۷۷
شاليز) وهو ثان (فرع رويس إيالة ۱۱۰۷٥۳٦ ۱۰۸۳۱٦٤

ليبي شومبورغ إيالة ۸٥٥۰۰۰ ۸٥٥۰۰۰
غرايز) وهو ِبكر (فرع رويس إيالة ۷٥۰۰۰۰ ۷٥۰۰۰۰

هامبورغ بلدة ۱۷۲۳٦۷۲٤ ۱۷۲۳٦۷۲٤
لوبك بلدة ۲٥۳۸۰۰۰ ۲٦۷۰۰۰۰
بريمن بلدة ٦٦۷۷۹۱۷ ۷۳۸۰٤۷۹

دارمستات هاس إيالة ۱۹۹٤۱۷۱٦ ۱۹٦۸۳۲۰۰

الجملة ۱۹۱۷۷٦۹۳۷ ۱۹۰٦٤۹۱۸٥

العصبة. لجيش العساكر من تُقدِّمه وما الدين من املذكورة الدول من كل عىل ما بيان

الدول أسماءُ العساكر الدَّين

الساكس دولة ۲۳٤۳۹ ۲۲۱٥٥۱۲٤۱
شوارن مكلمبورغ دولة ٥٥۲٦ ۲۹٤۳۷۸۱۲

سرتالتس مكلمبورغ دولة ۹۹۰ ۳۷٥۰۰۰۰
أولدنبورغ دولة ۳۰۱۸ ۲٥۸٥۲۱۲٥

وايمار ساكس دولة ۳۰۱٥ ۲۱۳۹٦۰۰۰
برونزويك دولة ۲۹۳۳ ٤٤٥۱۱٦٦۱

تساتن داسو أنهالت دولة ۱۹۳۰ ۱۲۹۲۳۳٥۱
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الدول أسماءُ العساكر الدَّين

مايننغن ساكس دولة ۱۷۸۰ ۷۳۸۳۱٤٤
غوطا كوبورغ ساكس دولة ۱٦٤٥ ٦۲٦۸٤۳۱

آلتنبورغ ساكس دولة ۱٤۱۸ ٥۰٤۷۰۰۰
ديتمولد ليبي إيالة ۱۱۱۳ ۱۳٤۳۹٥٦

والديك إيالة ٥۹۱ ٥٦۲٥۰۰۰
رودولستات شوارتسبورغ إيالة ۷۳۷ ۳٥۰۰۰۰۰

سوندرسهوزن شوارتسبورغ إيالة ٦٦۱ ٥٦٤۸۲۹۱
شاليز) وهو ثان (فرع رويس إيالة ۸٦٤ ۲٦۳٦٤۹۱

ليبي شومبورغ إيالة ۳۱۳  
غرايز) وهو ِبكر (فرع رويس إيالة ٤۳٦ ۳۳۰۰۰۰۰

هامبورغ بلدة ۲٥۰۹ ۱۰٦۳۲۰٤۰۰
لوبك بلدة ٥۰٦ ۳۰٥٤۸۲٥
بريمن بلدة ۱۰٤۱ ٤۲٦۰۲۰۱۰

دارمستات هاس إيالة ۲٥۲٤ ۲۳٦۲٥۰۰۰

جملة ٥٦۹۸٥ ٥٦۱۱۳۳۷۳۸

وأسماء العام النواب مجلس يف األصوات من منها لكل وما املذكورة الدول سكان عدد بيان
التخوت.

الدول أسماءُ التخوت األصوات السكان

الساكس دولة درازد ٤ ۲۲۲٥۲٤۰
شوارن مكلمبورغ دولة شوارن ۲ ٥٤٦٦۳۹

سرتالتس مكلمبورغ دولة سرتالتس نيو ۱ ۹۹٦۲۸
أولدنبورغ دولة أولدنبورغ ۱ ۲۹٤۳٥۹

وايمار ساكس دولة وايمار ۱ ۲٦۷۱۱۲
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الدول أسماءُ التخوت األصوات السكان

برونزويك دولة برونزويك ۲ ۲۷٤۰٦۹
تساتن داسو أنهالت دولة داسو ۱ ۱۱۹٥۱٥

مايننغن ساكس دولة مايننغن ۱ ۱٦۸۸۱٦
غوطا كوبورغ ساكس دولة كوبورغ ۱ ۱٥۳۸۷۹

آلتنبورغ ساكس دولة آلتنبورغ ۱ ۱۳۷۰۷٥
ديتمولد ليبي إيالة ديتمولد ۱ ۱۰٦۰۸٦

والديك إيالة أرولسان ۱ ٥۷٥٥۰
رودولستات شوارتسبورغ إيالة رودولستات ۱ ۷۰۰۳۰

سوندرسهوزن شوارتسبورغ إيالة سوندرسهوزن ۱ ٦۲۹۷٤
شاليز رويس إيالة شاليز ۱ ۸۱۸۰٦

ليبي شومبورغ إيالة بوكبورغ ۱ ۳۰۱٤٤
غرايز رويس إيالة غرايز ۱ ۳۹۳۹۷

هامبورغ بلدة هامبورغ ۱ ۲۲۹۹۱۱
لوبك بلدة لوبك ۱ ٥٥٤۲۳
بريمن بلدة بريمن ۱ ۸۸۸٥٦

دارمستات هاس إيالة دارمستات ۱ ۸٤٥٥۷۱

واألصوات السكان جملة ۲٦ ٥۹٥٤۰۸۰

أي — خصوصية قمرة منها واحدة ولكل وراثية، قانونية كلها الدول هذه أن واعلم
إيالتي وإالَّ جمهورية فإنها بريمن وبلدة لوبك وبلدة هامبورغ بلدة إالَّ — نواب مجلس
الدول تلك من غريهما إىل بالنسبة وهما املطلق، السلطان ذوات الدول من فإنهما رويس
أن بدَّ ال أنهما أوروبا يف اآلن الجارية األحوال من والظاهر التمدن، مجال يف متأخرتان

الدول. بقية لتساويا الكونستيتوسيون تتخذا
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الثامن الباب

إيطاليا عىلمملكة الكالم يف

تاريخها يف (1)

القديم الزمن يف تسمى كانت الرومانيني عن املنقولة األخبار بمقتىض إيطاليا أن اعلم
أركاديا سكان من جماعة وفدت امليالد قبل تقريبًا وألف سبعمائة سنة ويف ساتورنيا،
البالد ت فتسمَّ أنوتروس، املسمى كبريهم رئاسة تحت إيطاليا إىل املورة) من قطعة (وهي
نسبة إيطاليا خلفائه أحد إيطالوس اها سمَّ ثم املذكور، الرئيس إىل نسبة أنوتريا املذكورة

إليه.
امليالد، قبل تقريبًا وألف ثالثمائة سنة يف أعني وجيزة، بمدة تروية حرب وقبل
عمل اسم (وهو البيلوبونيز عمل من الرحيل إىل أركاديا ملك حفيد إيفاندروس اضُطرَّ
املسماة الصغرية املدينة وأنشأ األركاديني من جماعة مع إليطاليا وتوجه القديم)، املورة
أنياس وفد يسرية بمدة ذلك وبعد بالتني، بعُد فيها سمي الذي الجبل عىل نْتيُوم باالَّ
رش من سلموا الذين عسكره من ِفرقة مع التيرب وادي مصب عىل تروية ملك صهر
خمسني سنة الفينيوم مدينة وأنشأ الفينيا، املسماة التينوس امللك بنت عىل وعقد اإلغريق،
إيطاليا كانت القديمة األزمان يف فإن حال كل وعىل امليالد. قبل تقريبًا وألف ومائتني
ثم واألوسك، والليبورن البيالج أتاها ثم أصليون، أي أبوريجان؛ لهم يقال بأمم مسكونة
اآلن هو الذي الرب أهل من غزاة مرتني ودخلها الجديدة، اإلغريق طائفة من جماعة أتاها
بلوفيز، أصحاب سلت أيًضا لهم ويقال وغريهم، والسنون السمرب وهم وأملانيا، فرنسا
كانوا واملذكورون أتروسك، لهم يقال الراسية جبال من جماعة الدخولني بني وتخلل
وخمسمائة وثمانني سبع سنة يف إليهم بلوفيز قدم حتى بإيطاليا قوية جمهورية دولة
الدولة تطويع يف الفرصة رومية وانتهزت انحطاطهم ابتدأ العهد ذلك فمن امليالد، قبل

لها. املذكورة
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ال عجيبة سلطنة وتكوين إيطاليا، سائر عىل للفوز محالٍّ كانت التي هذه ورومية
امليالد، قبل وسبعمائة وخمسني ثالث سنة يف اختُطَّت الوقت، ذلك الدنيا يف لها مثيل
امليالد، قبل وخمسمائة تسع سنة إىل املذكورة السنة من ملوك سبعة أوًال فيها فحكم
الباقني الثالثة عهد ويف معترب، شأن لها صار منهم والرابع الثالث امللك عهد ويف
وظلم األمم، من جريانها بعض عىل واستولت كثرية، وعمارة ثروة وذات قوية صارت
السنة يف جمهورية دولة وصريورتها عنهم الوالية خلع أوجب أحدهم تركويننيوس امللك
مستشاًرا. أعني قنصل، له يقال كان املذكورة الدولة يف والنهي األمر وصاحب املذكورة.
األمم وكانت سنة، وستني مائة مدة واالنتشار التقدم عن رومية وقفت االنقالب وبهذا
ولكن جنوبها، يف والسمنيت شمالها يف والغوليني الرومان الوقت ذلك يف بإيطاليا القوية
الغوليون ضيع امليالد قبل وثالثمائة خمسني سنة إىل وثالثمائة وتسعني إحدى سنة من
ومائتني وستني سبع سنة إىل وثالثمائة وأربعني ثالث سنة من ثم نفع. غري من قوتهم
جميع وحازوا السمنيت، عىل انترصوا إنهم حتى الرومان شجاعة عظمت امليالد قبل
الحربية فخرهم بأوصاف الرومان تظاهر املذكورة املدة ويف وجنوبها، إيطاليا وسط
سنة من الغوليني بالد من جانب عىل وتغلبوا بالدهم، قوة عليها بنوا التي والبلدية
للميالد وأربعني اثنتني سنة ويف ومائة. وسبعني ثالث سنة إىل ومائتني وعرشين إحدى
ذلك وبعد الرومان، عماالت من عمالة وصارت إيطاليا إىل املذكورة القطعة انضمت
رومية مدت ثم أحوالها، يف لها تابعة وصارت رومية بتاريخ إيطاليا تاريخ اختلط العهد
املعروفة الدنيا من كبري جانب عىل فشيئًا شيئًا وتسلطت إيطاليا خارج قوتها ُخطا أخريًا
الجمهورية الدولة والتها أحد أوكتافيوس أبطل امليالد قبل ثالثني سنة ويف األقدمني. عند
السلطنة ابتدأت العهد ذلك فمن سلطان، أي وإمرباطور أغسطوس بلقب امللك يف واستبد

قيارصة. لسالطينها يقال التي الرومانية
انقسمت تيودوز اإلمرباطور موت بعد مسيحية وثالثمائة وتسعني خمس سنة ويف
رومية مدينة وبقيت الغرب، وسلطنة الرشق سلطنة سلطنتني؛ إىل املذكورة السلطنة
وأربعمائة وسبعني ست سنة يف املذكورة السلطنة خربت وملا الغرب. سلطنة قاعدة
سنة إىل املذكورة السنة من وملكتها هريول، لها يقال أمة إيطاليا عىل أغار مسيحية
إىل املذكورة السنة من أوسرتوغوت لها يقال أمة ثم مسيحية، وأربعمائة وتسعني إحدى
هذه من الرشقية السلطنة ملك يف دخلت ثم مسيحية، وخمسمائة وخمسني اثنتني سنة
اللونغوبارد قوم املذكورة السنة يف إليها أتى ثم وخمسمائة. وستني ثماٍن سنة إىل السنة
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قسم قسمني؛ حينئٍذ فانقسمت الشمالية، أقاليمها عىل واستولوا لومبارد أيًضا لهم ويقال
للسلطنة وقسم لومبارديا، بعد وفيما الرببرية أو اللومباردية إيطاليا َي ُسمِّ للومبارد
لواليها يقال كان منها الثانية القطعة وهذه الرومانية، أو اإلغريقية إيطاليا ُسمي الرشقية
رافينا. بمدينة مقره وكان الخارج)، يف حاكم معناها يونانية لفظة (وهي إيكزارخوس
اإلغريقي اإلمرباطور ظلم بسبب ثورة هناك وقعت وسبعمائة وعرشين ست سنة ويف
ولكن البابا. رئاسة تحت جمهورية دولة وترتَّبت رومية إمارة واستقلَّت الثالث، ليون
من اللومبارديا وملوك جهة من البابوات عىل يجور اإلغريقي الوايل صار قليلة مدة بعد
ملك مارتل شارل إعانة طلب إىل اضطر الثالث أسطافان البابا إن حتى أخرى، جهة
اإلغريق من أخذوا حتى الجنوب جهة إىل اللومبارد امتد إذ كذلك األمر وبينما فرنسا.
مملكتهم خربت ولكن بنفانتو، عمالة وها وسمَّ قطعًة وسبعمائة وخمسني إحدى سنة يف
إيطاليا وصارت وسبعمائة. وسبعني أربع سنة يف شارملان اإلمرباطور بفعل أيًضا األصلية
وإيطاليا اللومباردية وإيطاليا اإلفرنجية إيطاليا وهي أقسام ثالثة إىل منقسمة حينئٍذ
سلطة تحت كانوا بل مستقلني، ملوًكا البابوات يكن لم املذكور االنقسام ويف اإلغريقية،
ثالث سنة ويف مستقلة. مملكة إيطاليا صارت بقليل شارملان وفاة وبعد اإلمرباطور،
من لبسه كان املذكور والتاج السلطنة، تاج إليها أضيف مسيحية وثمانمائة وأربعني
الضخم شارل السلطان تأخري بعد ولكن بالكارلونجيان، املعروفني اإلفرنج ملوك حقوق
وغي برانجي وهم الطليان، أمراء بعض اجتهد وثمانمائة وثمانني ثماٍن سنة يف منهم
الساللة زوال وبعد أحدهما. أو إيطاليا وتاج اإلمرباطورية تاج عىل يحصلوا أن وغريهما
مستقلني. املذكورون األمراء بقي وتسعمائة عرشة إحدى سنة يف أملانيا من الكارلونجيانية
إيطاليا شمال أملانيا إمرباطور األول أوتون أرجع وتسعمائة وستني اثنتني سنة ويف
هنري وخصوًصا اإلغريقية إيطاليا عىل أيًضا االستيالء بعده َمن وأراد حكمه، تحت
وألف وثالثني تسع سنة من وذلك لسلطنته تابعني البابوات جعل فإنه منهم، الثالث
استقل وألف وسبعني ثالث سنة يف ولكن مسيحية. وألف وخمسني ست سنة إىل
رتبة عىل البابوية الرتبة رفع يف وسعى املذكورة التبعية من السابع غريغوريوس البابا
ومائة وعرشين اثنتني سنة إىل نزاعها دام التي الخلعة لنازلة إثارته بواسطة السالطني
أعمال من نورمنديا عمالة إىل (نسبة النورمنديون دخل الوقت ذلك ويف مسيحية، وألف
وأحدثوا اللومبارد، ومن الرشق سالطني من وافتكُّوها اإلغريقية إيطاليا إىل فرنسا)
وتابًعا عليهما ملًكا األول روجري بوالية وألف ومائة وثالثني إحدى سنة الصقليتني مملكة
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ودامت الطليان، الجيبلني وحزب الغوالف حزب بني الحرب اشتعلت ذلك أثناء ويف للبابا،
الغوالف ففاز وألف، ومائتني وستني ثماٍن سنة إىل وألف ومائة وستني إحدى سنة من
بالحكم ونادت والطوسكانة اللومبارديا بلدان واستقلت إيطاليا، من األملانيون وُطرد
البلدان والة ُجلَّ ولكن عليها. أملانيا سالطني تسلط من خوف بها يبَق ولم الجمهوري،

بها. الجمهوري الحكم وانتصب رومية من البابا طرد وطاملا ًما، ظالَّ كانوا املذكورة
مملكة وانقسمت شديدة ثورات بعد التأسيس يف إيطاليا حال تمكن فشيئًا وشيئًا
إىل وألف ومائتني وثمانني اثنتني سنة سيسيليان بفابر املشهورة الثورة بعد الصقليتني
متعاديان بيتان املذكورتني اململكتني عىل واستوىل صقلية، ومملكة نابيل مملكة مملكتني؛
معتربة عمالة تخت ميالنو وصارت وألف، وخمسمائة أربع سنة إىل الحال هذا ودام
سبع سنة من بأيديهم املذكورة العمالة دامت الذين فيسكونتي بيت من األمراء عهد يف
سفورتسة بيت ومن وألف، وأربعمائة وأربعني سبع سنة إىل وألف ومائتني وسبعني
وألف. وخمسمائة وثالثني خمس سنة إىل املذكورة السنة من عليها واليتهم دامت الذين
ثالث سنة من سافويا لعمالة كبريًا شأنًا باألخرض امللقب السادس أمدي الكونت ورفع

وألف. وثالثمائة وثمانني ثالث سنة إىل وألف وثالثمائة وأربعني
يف آست بيت وكان إيطاليا بَرِّ يف تمتد البندقية صارت عرش الرابع القرن ومنذ
طوسكانة، بلدان بني من فلورانسة مدينة واشتُهرت بمانتوة، غونزاغة وبيت فرارة عمالة
مدة منفيني كانوا أن بعد إليطاليا البابوات ورجع فيها ميديش بيت تأسيس وابتُدئ
ثماٍن سنة إىل وألف وثالثمائة تسٍع سنة من أعني فرنسا، من أفينيون ببلد سنة سبعني
السادس، أينوسان البابا حكم البورنوس الكردينال وأرجع وألف. وثالثمائة وسبعني

وألف. وثالثمائة ستني سنة الكنائسية العماالت بلدان جل يف ونرشه
سعى وطاملا األجنبي، جور من بالتمام تحتمي أن إليطاليا يتيرس لم ذلك ومع
وألف وخمسمائة عرشة ثالث سنة إىل وألف وخمسمائة ثالث سنة من الثاني جول البابا
البالد هذه أخِذ عىل يتقاتلون كانوا وإسبانيا فرنسا فإن إيطاليا، من الرببر طرد يف
وفرنسوي عرش الثاني ولويز الثامن شارل وهم: فرنسا ملوك سعي خاب لكن الجميلة،
ثم وألف، وخمسمائة خمس سنة الصقليتني مملكة عىل باستيالئها إسبانيا وفازت األول،
إيطاليا حرصت إنها بحيث وألف، وخمسمائة أربعني سنة يف لها ميالنو عمالة استتبعت
السابع القرن ويف مستقلة. البندقية إالَّ تبَق ولم شاءت، كما باقيها ورتبت وجنوبًا شماًال
عمالة بدخول بالكلية تزول كادت عرش الثامن ويف بإيطاليا، إسبانيا سلطة نقصت عرش
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سنة إىل وألف وسبعمائة ست سنة من النمسة حكم تحت الصقليتني ومملكة ميالنو
سنة إىل وألف وسبعمائة وثالثني إحدى سنة من ولكن وألف، وسبعمائة وعرشين إحدى
الصقليتني ومملكة بارمة عمالة يف استوىل وألف وسبعمائة وثالثني وثماٍن وثالثني خمس
إىل املذكورتان العماالتان تضم ال أن برشط اإلسبنيوليني، البوربون بيت من فرعان

أبًدا. إسبانيا مملكة
نابوليون عهد يف الفرنساوية الثورة حروب بسبب مدًة إيطاليا أحوال تبدلت ثم
وثمانمائة إحدى سنة يف لفرنسا والبييمونت سافويا عمالتي انضمام وقع فإنه األول،
دولة وأخذت جمهورية، دولة وجعلها النمسة من ميالنو عمالة افتكاك ووقع وألف
بيت آل من أمري الطوسكانة عىل واستوىل تبعها، وما البندقية ذلك عن بدًال النمسة
برزبورغ ورشوط أوسرتليتس حرب بعد وألف وثمانمائة خمس سنة ويف إسبانيا.
جنوة ت وُضمَّ إيطاليا مملكة وسميت ميالنو، عمالة إىل تبعها ما مع البندقية أضيفت
فرديناند ملكها بيد منها يبَق ولم نابيل، مملكة الفرنساوية العساكر وفتحت فرنسا، إىل
سبع سنة جوزاف أخاه املذكورة اململكة يف نابوليون وأوىل صقلية، جزيرة سوى الرابع
يف طوسكانة ملكة وسلمت وألف، وثمانمائة ثماٍن سنة مرات ِصهَره ثم وألف، وثمانمائة
جانب وأضيف فرنسا، إىل املذكورة اململكة وأضيفت وألف، وثمانمائة سبع سنة ملكها
وألف. وثمانمائة تسع سنة يف الجنوبي التريول وكذلك إيطاليا، ململكة البابا عمالة من
كانت بتمامها إيطاليا إن بحيث لفرنسا، البابا عمالة من بقي ما مع رومية وأضيفت
نابيل. بوربون بيد بقيت فإنها صقلية جزيرة عدا ما كيفيات بأربع لنابوليون تابعة
الشمال بني الكائنة الجهة سائر أن وذلك سافويا؛ بيت بيد بقيت رسدانية ومملكة
أعطاها التي وبيومبينو لوكة عمالة عدا ما فرنسا من قطعة معدودة كانت والغرب
مملكة باسم معروفة كانت البابا عمالة من جانب مع الرشقية الجهة وسائر أليزة. ألخته
كاهية برتبة عنه بالنيابة األوىل زوجته ابن أوجان الربنس إدارة تحت وكانت إيطاليا،
أمراء كبقية البابا تأخري وقع وكان مرات صهره حكم تحت كانت نابيل ومملكة امللك،
بتمامها رومية عمالة رجعت وألف وثمانمائة عرشة أربع سنة وقائع بعد ولكن الطليان،
والبييمونت سافويا عمالة سافويا لبيت ورجع الشهرية، ِوينَّي رشوط بمقتىض للبابا
اللومبارديا بمملكة بتا ولقِّ والبندقية ميالنو عىل النمسة دولة واستولت وجنوة، ونيسة
بارمة عمالة وأُعطيت النمسة، بيت آل من أمريان ومودنة بطوسكانة واستوىل والبندقية،
افتكاكها وقع ولكن مرات، بيد نابيل مملكة وبقيت الثانية. نابوليون زوجة لويزة ملاريا
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ملكها الرابع لفرديناند وترجيعها يوم املائة بمدة عنها املعرب الثانية نابوليون مدة يف منه
األول.

عىل والبندقية اللومبادريا مملكة ثارت وألف وثمانمائة وأربعني ثماٍن سنة ويف
املعرب القانوني الحكم ورسدانية بنابيل وتأسس نابيل، من صقلية وانفصلت النمسة دولة
سنة يف ولكن الجمهوري. بالحكم وطوسكانة رومية ونادت بالكونستيتوسيون، عنه
وثمانمائة وخمسني تسع سنة ويف لحاله. يشء كل رجع وألف وثمانمائة وأربعني تسع
الفرنساوية العساكر فافتكت النمسة وبني ورسدانية فرنسا بني الحرب وقعت وألف
يف املنعقدة الصلح رشوط أصول وبمقتىض النمسة، من اللومبارديا عمالة والرسدانية
املينشيو، بوادي فيالفرانكة ببلد وألف وثمانمائة وخمسني تسع سنة يوليو عرش حادي
نقل وهو الفرنسيس، إلمرباطور املذكورة اللومبارديا عمالة النمسة إمرباطور أحال
زوريك، بمدينة تصحيحها وقع املذكورة الرشوط وأصول رسدانية، مللك املذكورة اإلحالة
سنة نَُوْمِرب من عرش الحادي يف مؤرخة املذكورة املدينة باسم الصلح رشوط بت ولقِّ
عماالت قامت باللومبارديا واقعة الحرب كانت وبينما وألف، وثمانمائة وخمسني تسع

والرومانية. ومودنة وبارمة الطوسكانة
منتخبة جمعيات أربع اجتمع وألف وثمانمائة وخمسني تسع سنة أشتنرب شهر ويف
السابقة، ملوكهم بتأخري وحكموا وبولونيا، ومودنة وبارمة بفلورانسة العمومي باالقرتاع
بيت من الثاني إمانويل فيكتور امللك والية تحت رسدانية ململكة ممالكهم وانضمام
تعرض، غري من عليه فوافقوا األهلني عىل املذكور الرأي عرض ووقع القانونية، سافويا
والرومانية ومودنة بارمة بانضمام وأمر املذكور االنضمام ُحكم رسدانية ملك وقِبَل
بانضمام وأمر وألف، وثمانمائة ستني سنة مارس من عرش الثامن يف املؤرخ بمنشوره
الوقائع وبسبب املذكور. الشهر من والعرشين الثاني يف املؤرخ بمنشوره الطوسكانة
رومية مملكة من واألومربيا املارش عمالة أهل نادى املذكورة السنة يف تمت التي الحربية
ستني سنة دجمرب يف واثنني أكتوبر سلخ ويف أيًضا. باالنضمام وصقلية نابيل وأهل
مملكة املذكورة العماالت اجتماع عىل ووافق املذكورة املناداة امللك َقِبَل وألف وثمانمائة

دجمرب. من عرش السابع يف املؤرخة بأوامره واحدة
القانون نرش وقع وألف وثالثمائة وستني إحدى سنة مارس من عرش السابع يف ثم
هذا تسلسل مع إيطاليا ملك نفسه الثاني أمانويل فيكتور امللك ي سمَّ بمقتضاه الذي
لهذه البندقية عمالة انضمت وألف وثمانمائة وستني ست سنة ويف ذريته، يف االسم

الجديدة. اململكة

256



إيطاليا مملكة عىل الكالم يف

الوالية يف وترتيبهم إيطاليا ملوك أسماء يف (2)

كبرية عائلة (وهي الساكسونية بالعائلة املعروفة العائلة من متأصل سافويا بيت أن اعلم
هومربت املذكور البيت وكبري جرمانيا)، إمرباطورات فرع منها فروع، ستة إىل منقسمة
كونت، بلقب وموريان سافويا عىل واليًا بورغونيا ملك الثالث رودولف أقامه الذي األول
ابن هو قال: من فمنهم أبيه؛ اسم يف املؤرخون واختلف البيض. األيادي ذا له يقال وكان
املذكور، رودولف ابن أنه زعم من ومنهم موريان، كونت بارولد أو برتولد له يقال رجٍل
سنة يف سافويا بكونت هذا هومربت ب ولقِّ إيطاليا. مركيز هوغ ابن أنه زعم َمن ومنهم
عماليتي بالساليك ب امللقَّ كونراد جرمانيا إمرباطور من ونال األلف، بعد وعرشين سبع
اسم وهم أوستة، وادي (أي داوستة وال املسماة والعمالة األسفل، والشابيل الفوسينيي

األلف. بعد وثالثني أربع كلها مدينة)

ونسبهم امللوك أسماء سنة إىل سنة من

سافويا كونتات عائلة    

املذكور األول هومربت ۱۰٤۸ ۱۰۲۷

حفيده وقيل هومربت ابن قيل األول أمدي ۱۰٦۰ ۱۰٤۸

األول أخي ابن الثاني أمدي ۱۰۸۰ ۱۰٦۰

باملتقوي امللقب الثاني هومربت ۱۱۰۳ ۱۰۸۰

كونتية وجعلها بالده عىل الخامس هنري اإلمرباطور تَسلَّط الثالث أمدي
الجرمانية السلطنة

۱۱٤۸ ۱۱۰۳

الثالث هومربت ۱۱۸۸ ۱۱٤۸

األول توماس ۱۲۳۳ ۱۱۸۸

الرابع أمدي ۱۲٥۳ ۱۲۳۳

مسجونًا مات روالند عرف بونيفاس ۱۲٦۳ ۱۲٥۳

الصغري شارملان له ويقال الرابع، أمدي أخو بطرس ۱۲٦۸ ۱۲٦۳

بطرس أخو األول فيليب ۱۲۸٥ ۱۲٦۸
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ونسبهم امللوك أسماء سنة إىل سنة من

بالكبري امللقب الخامس أمدي ۱۳۲۳ ۱۲۸٥

بالسخي امللقب إدوارد ۱۳۲۹ ۱۳۲۳

إدوارد أخو بالسليم امللقب أيمون ۱۳٤۳ ۱۳۲۹

األخرض الكونت له ويقال السادس أمدي ۱۳۸۳ ۱۳٤۳

األحمر الكونت له ويقال السابع أمدي ۱۳۹۱ ۱۳۸۳

سافويا دوكات عائلة    

امللك وسلم ۱٤۱٦ يف دوك خطة سبجزموند اإلمرباطور واله الثامن أمدي
بابا انتخب ألنه ۱٤٤۰ يف له انخلع ثم ۱٤۳٤ يف لويز البنه

۱٤٥۱ ۱٤۱٦

املذكور األول لويز ۱٤٦٥ ۱٤٤۰

التاسع أمدي ۱٤۷۲ ۱٤٦٥

الصياد املسمى األول فيلربت ۱٤۸۲ ۱٤۷۲

فيلربت أخو الحربي املسمى األول شارل ۱٤۸۹ ۱٤۸۲

أمه بيد اإلدارة وكانت ۱٤۸۸ يف ولد الثاني شارل ۱٤۹٦ ۱٤۸۹

۱٤۳۸ يف ولد األول لويز ابن الثاني فيليب ۱٤۹۷ ۱٤۹٦

الجميل املسمى الثاني فيلربت ۱٥۰٤ ۱٤۹۷

فيلربت أخو الطبيب املسمى الثالث شارل ۱٥۳۳ ۱٥۰٤

الحديد رأس املسمى فيلربت إمانويل ۱٥۸۰ ۱٥۳۳

بالكبري امللقب األول إمانويل شارل ۱٦۳۰ ۱٥۸۰

األول أمدي فيكتور ۱٦۳۷ ۱٦۳۰

سنني السبع سن يف مات ياسينت فرنسوي ۱٦۳۸ ۱٦۳۷

الثاني إمانويل شارل ۱٦۷٥ ۱٦۳۸

الثاني أمدي فيكتور ۱۷۱۳ ۱٦۷٥
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ونسبهم امللوك أسماء سنة إىل سنة من

رسدانية ملوك عائلة    

األول أمدي فيكتور بلقب وغريها رسدانية عىل ملًكا توىل املذكور فيكتور ۱۷۳۰ ۱۷۱۳

األول إمانويل شارل ۱۷۷۳ ۱۷۳۰

الثاني أمدي فيكتور ۱۷۹٦ ۱۷۷۳

الثاني إمانويل شارل ۱۸۰۲ ۱۷۹٦

األول إمانويل فيكتور ۱۸۲۰ ۱۸۰۲

فليكس شارل ۱۸۳۱ ۱۸۲۰

لم فليكس شارل ألن امللك توىل كارينيان، سافويا فرع من ألربت شارل
مارس من ۲۳ يف الثاني إمانويل فيكتور لولده انخلع ثم عقبًا، يخلف
وتويف نفارة، واقعة يف عليه أوسرتيا جيوش تغلب عند ۱۸٤۹ سنة

أواخر يف البورتوغال مملكة أعمال من أوبورتو مدينة يف لبالده مهاجًرا
املذكورة السنة

۱۸٤۹ ۱۸۳۱

إيطاليا ملوك    

اآلن املالك املذكور إمانويل فيكتور   ۱۸٦۱

إيطاليا وصف يف (3)

وست دقيقة وخمسني درجة وثالثني سبع بني كائنة أوروبا جنوب من قطعة إيطاليا
وأربعني وخمس درجات ثالث وبني الشمايل، العرض من دقيقة وأربعني درجة وأربعني
وشكلها جزيرة شبه وهي الرشقي، الطول من دقائق وخمس درجة عرشة وست دقيقة
الشمال وبني والنمسة، سويرسة الشمال جهة من وحدُّها مهماز، ذات جزمة شكل
ومضيق مديرتاني املسمى الرومي البحر الجنوب وبني وبينه الغرب ومن فرنسا، والغرب
ومن أيًضا، الرومي البحر والرشق الجنوب وبني صقلية، وبني بينها الفاصل مسينا
املسمى الجبل من وذلك كيلومرت وثالثمائة ألف وطولها األدرياتيك، بحر الرشق جهة
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قدره يبلغ الشمال جهة من فإنه ا جدٍّ يختلف وعرضها سبارتيفينتو، رأس إىل بالن مون
وعرشين مائتني عىل يزيد ال الجنوب جهة ومن الوسط ويف كيلومرتًا، وخمسني خمسمائة
ومساحتها كيلومرتًا، ستني يتجاوز ال إنه حتى يضيق األماكن بعض يف أنه مع كيلومرتًا،
مربًعا، كيلومرتًا وستون وخمسة وأربعمائة ألًفا وثمانون وأربعة مائتان جزرها مع
مليونًا وعرشون أربعة وألف وثمانمائة وستني اثنتني سنة تحرر ما عىل سكانها وعدد
إالَّ الكاثوليكي املذهب عىل كلهم نفًسا وعرشون وثالثمائة ألًفا وستون وثالثة ومائتان
جنوب ويف رسدانية، وجزيرة صقلية جزيرة بها الخاصة املعتربة وجزرها منهم. النادر
نابيل جون مدخل ويف ليباري، جزر والربِّ صقلية وبني بنتالرية، جزيرة صقيلة جزيرة
توجد ال إنه نابوليون: قال آلبا، جزيرة وكورسكة طوسكانة وبني وكابري، إيسكيا جزر
طول فإن عظيمة. بحرية دولة لصريورتها وضًعا إيطاليا من أحسن أوروبا من قطعة
جزيرة مع رسدانية وجزيرة تقريبًا، كيلومرت وثالثمائة ألفني يبلغ الرب يف شطوطها
جزرها سائر مع إيطاليا إن بحيث الشطوط، من كيلومرت وأربعمائة ألف لهما صقلية
تسع سنة وقبل الشطوط. من كيلومرت وتسعمائة آالف ثالثة عىل تحتوي وصغاًرا كباًرا
مملكة وهي عمالة عرشة إحدى إىل منقسمة إيطاليا كانت وألف وثمانمائة وخمسني
بارمة ودوكات مودنة ودوكات والبندقية اللومبارديا ومملكة مونكو وإمارة رسدانية،
وجمهورية البابا وعمالة الطوسكانة، دوكات وغران وكرارة ماسة ودوكات لوكة ودوكات
إيطاليا، مملكة وصارت اآلن اجتمعت املذكورة املمالك وجميع نابيل ومملكة مرينو صان
لها املجاور والرب رومية ومدينة مرينوا وصان مونكو وهما: صغريتني قطعتني عدا ما

البابا. لدولة بقي الذي
األبنني جبال بها وتتصل األلب جبال تمتد إيطاليا من والغرب الشمال جهتي ويف
املسمى الناري الجبل منها صغار جبال عدة منها وتتفرق طوًال، إيطاليا تشق التي
ويجري آتنة. املسمى الناري الجبل أعظمها جبال سلسلة أيًضا توجد صقلية ويف فيزوف،
كالتيشينو الجهة تلك أنهار ُجلُّ فيه تنصبُّ بو يسمى عظيم نهر إيطاليا شمال يف
والتليامينتو األيزونصو نهر عدا ما وغريها، والطارو والرتابِّيا واملينشيو واألوليو ا واآلدَّ
والجنوب الوسط جهة ويف األدرياتيك. بحر يف تنصبُّ فإنها واألديجي والربينتة والبيايف
بحريات عدة الشمالية إيطاليا يف ويوجد البحر، يف تنصبُّ عديدة صغرية أنهار تجري
ولوغانو وغاردا كومو وبحريات الكربى، البحرية أي ماجوري؛ الغو املسماة البحرية منها
منها املنَجز فإن الحديد طرق وأما كثرية، للمواصلة معتادة طرق وفيها وإيزيو. وليكو

260



إيطاليا مملكة عىل الكالم يف

والتي كيلومرتًا، عرش واثنا وأربعمائة آالف أربعة وألف وثمانمائة وستني خمس سنة يف
كيلومرتًا. وثمانون واثنان وثمانمائة آالف أربعة التمام عىل أرشفت

يوجد فإنه منها الوسطى الجهة عدا ما وُحسنه الهواء بطيب مشهورة وإيطاليا
تختلف وأرضها عامة. أمراض سنة كل يف منها يحدث بونتني تسمى مستنقعات فيها
وسائر بكثرة األرز فيه ينتج الذي اللومبارديا عمل وخصوًصا خصبة الغالب يف لكنها
ويف أوروبا. يف عظيم صيت لها وبردقانه وخمره زيته الذي نابيل وعمل الحبوب، أنواع
يعطيان والنحل الحرير ودود الحلو، والقصب القطن يزرع املتطرفة الجنوبية األماكن
صار الذي الجاموس عدا ما أوروبا سائر كحيوان وحيوانها وافًرا، مقداًرا ثمرهما من
السموم ذوات الحيوانات بها وتوجد رسدانية، بجزيرة يوجد خروف ونوع متأنًسا،

لذيذ. كثري حوت شطوطها ويف بكثرة،
مهم ركن وهو املعادن، من أكثر الثمينة األحجار أنواع من األريض إيطاليا وغنى
وفلترية، وبكرارة واألبنني األلب بجبال واملرمر والرخام الربفري أنواع بها يوجد فإنه
والرخام بيستويا يف األسود والرخام ستاتسيمة، يف كثرية ألوان من املركَّب والرخام
خربة ديار أشكال فيه تظهر بالطه صقل بعد الذي فلورانسة وحجر براتو، يف األخرض
يلمع الذي بولونيا بفسفور يعرف ما منه ن يتكوَّ حرقه بعد الذي والحجر وأشجار،
والبييمونت وسيينة وفيشنسة الطوسكانة أعمال من وغريها ببارمة واليماني الظالم، يف
الذهب من يسريًا جانبًا تعطي فإنها ورسدانية صقلية مقاطع وأما الفيزوف. وجبل
ألف ستمائة أو وخمسمائة الرَّصاص من قناطري وألوف الفضة من قليلة وقناطري
وشب وكربيت وتوتيا ونحاس زئبق مقاطع بإيطاليا أيًضا وتوجد الحديد. من قنطار
الحريرية األقمشة بها ويصنع أملانيا، عيون كشهرة مشهورة معدنية عيون وبعض وملح
ولها ذلك. وغري والربانيط واملرايا العجني أنواع من وغريها والدويدة والربنجق والصوف
وأمور وأوتارها الطرب وآالت الفائق والفخار كالفرفوري تتقنها بها خاصة صنائع

لها. املنسوبة والتبن السعف
الصالح، الرجاء ورأس أمريكا كشفت منذ البحري إيطاليا متجر كثريًا قلَّ وقد
نامية غري الداخلية والتجارة وجنوة. وغرنة وآنكونة البندقية بالتجارة املشهورة ومدنها
معطلة كانت التي املوانع جميع ستزول واحدة مملكة يف إيطاليا باجتماع لكن أيًضا
ألًفا وألف وثمانمائة وستني أربع سنة يف متجرها قيمة بلغت وقد املذكور. للمتجر
فرنًكا، وعرشين وتسعة وتسعمائة ألًفا وسبعني وتسعمائة مليونًا وأربعني ومائتني
وثمانون وسبعة وثمانمائة ألًفا وخمسون وثمانية ماليني وخمسة أربعمائة منها الخارج
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وألف وثمانمائة وستني أربع سنة منها والخارجة ملراسيها الداخلة املراكب وعدد فرنًكا،
ألًفا عرش وخمسة مائة منها الخارج وسبعة، وتسعمائة ألًفا وثالثون وواحد مائتان
وسبعمائة مليونًا عرش ستة الطونالتات من جميعها محمول وأربعون وخمسة وأربعمائة
مع الدولة هذه مراكب كثرة يف والسبب وستون. وأربعة ومائتان ألًفا وستون وستة
إيطاليا يدخل ما املراكب من يدخلها ال التي فرنسا متجر من بكثري أقل متجرها أن
يف الجائلة املراكب من قاصدها وغري قاصدها فيدخلها شطوط، هذه غالب أن هو
مراسيها، من مراٍس عدة الواحد املركب دخول يمكن بل البنادقة، وبحر الرومي البحر
ابتدئ الحديدية الطريق وعمل كالدنيمرك. املمالك بعض يف يوجد السبب هذا ونظري

تسهيله.
التكاثر. يف اآلن أخذت والبانكات متجرية، قمرات إيطاليا أعمال جميع يف ويوجد
والنقش) التصوير (أعني املستظرفة للصنائع مقرٍّا الزمان من مدة إيطاليا وبقيت
رجال منها وخرج بها، الهائلة األبنية لكثرة السواحون كثريًا انتيابها يف ويرغب
من فلنكتِف عددهم، لكثرة جميعهم تسمية يتيرس ال األمور جميع يف معتربون
املؤلفني ومن والفياري، ومتستازيو وتاسو وأريوستو وبرتاركا بدانتي األقدمني الشعراء
وبَكَّاِريَّا وفيكو بمكيافيل السياسة أهل ومن ودافيال، وغويترشديني ببوكاتشو املهرة
وتينتوريل وتيتسيانو فينيش دا وليوناردو برفاييل املصورين ومن وفيلخجياري،
ومن وكانوفا، بميكيالنجلو الحذَّاق النقاشني ومن روزا، وسالفتور وكاراتشو وكوريجيو
ومن وفولطة، وتوريشيل بغليالو الفلكيني ومن وبرغوليزي، ببوربرة املوسيقى يف املؤلفني
عرش السادس والقرن العارش. وليون الخامس وسيستو السابع بغريغوريوس البابوات
األربعة من معدود وهو العارش، ليون قرن يسمى املهرة هؤالء من كثري فيه وجد الذي

بالعلوم. املشهورة القرون

إيطاليا دولة قوانني عىل الكالم يف (4)

به الجاري القانون أعطى الذي هو الصاردو مملكة صاحب ألربت شارل امللك أن اعلم
وألف، وثمانمائة وأربعني ثماٍن سنة مارس من بالرابع املؤرخ بمنشوره اليوم عملهم
وعقد والبحرية الربية العساكر عىل واإلمرة القوانني تنفيذ امللك حقوق ِمن أن املتضمن
زيادة يوجب ما ذلك يف كان إذا ولكن والتجارة، املعاهدة ورشوط والصلح الحرب
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العامة، نواب مجلس موافقة عىل عرضه من بدَّ فال اململكة حدود من نقًصا أو مصاريف
عمرية وظيفته تكن لم من وتأخري الوظائف جميع وتعيني الوزراء نصب حقوقه ومن
اقتىض إن الثاني وتعطيل النواب، ومجلس األعىل املجلس اجتماع وقت وتعيني شاءَ، متى
ثالثة تتجاوز ال مدة يف جديد مجلس انتخاب األهايل من يطلب أن برشط ذلك الحال
بعد إمضاؤها ثم إليها املشار املجالس عىل القوانني من يستحدثه ما وعرض أشهر،
الجرائم. أهل من شاء عمن والعفو القوانني بتنفيذ األوامر وإصدار عليها، موافقتهم
عليهم ملا الوزراء؛ إجازة عىل متوقفة فإنها امللك حقوق من كلها كانت وإن األمور وهذه
يف البقاء يسعهم ال إنه حتى الدولة، ترصفات عن املذكورين للمجلسني املسئولية من
الدولة يف تقدم كما لسياستهم موافًقا املجلسني من الغالب رأي يكن لم إذا الوزارة

اإلنكليزية.

األهايل حقوق بيان يف (5)

الشخصية، والحرية الحكم لدى واملساواة والسياسية املدنية الحقوق يف املساواة فمنها
األهايل، مصالح يف للمفاوضة العمومية واالجتماعات املطابع وحرية األمالك واحرتام

املذكورين. املجلسني عىل الشكايات من له يظهر ما أحد كل وعرض

اململكة مجالس بيان يف (6)

املتوظفني أعيان من امللك ينتخبهم أعضاء من يرتكَّب بالسناتو املسمى األعىل املجلس
بلغ َمن أنَّ امللكية العائلة أمراء حقوق ومن اململكة، أهل نجباء ومن الكنيسة كرباء ومن
فيه صوت له يكون ال ولكن املجلس، هذا زمرة يف يدخل سنة وعرشين إحدى سنه منهم
إال محصور غري وعدده عمرية املجلس هذا وعضوية سنة. وعرشين خمًسا بلغ إذا إالَّ
واملفاوضة الدولة سرية يف التأمل أعماله ومن عضًوا، وثمانني وثالثة مائتني اليوم به أن
ومنها: امللك، من أو األعضاء من عليه تُعرض التي القوانني عىل االقرتاع ثم علنًا فيها
مجلس من عليهم بها يدَّعى التي املخالفات من الوزراء من يصدر فيما والحكم التأمل
ذات بخصوص أو بالدولة املتعلقة السياسية الجنايات من يصدر وفيما العامة، نواب

امللك.
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العامة نواب مجلس بيان يف (7)

ال ممن وأربعون واثنان أربعمائة اليوم عددهم أعضاء من يرتكب العامة نواب مجلس
واحًدا وكيًال نفًسا وثالثني خمسة كل عىل أن بمراعاة سنة، ثالثني من أقل عمره يكون
له َمن والعسكر السياسة متوظفي من املجلس هذا يف يكون وال أعوام، خمسة ملدة
وأعضاءُ وجوده. يرض فال األعضاء ُخمس مقدار يف ذلك كان إذا إالَّ الدولة من مرتب
اململكة أهل من يكون أن (بالفتح) املنتَخب يف يشرتط لكن األهايل، ينتخبهم املجلس هذا
يشرتط كما سنة، ثالثني عمره يبلغ وأن والسياسية الشخصية حقوقه يف يترصف وممن
يبلغ وأن الجنسية يف دخوًال أو ً منشأ اململكة أهل من يكون أن (بالكرس) املنتِخب يف
أربعني أمالكه عىل يؤدي وأن والكتابة، القراءة يعرف وأن سنة، وعرشين خمًسا عمره
مجالس أعضاء من كان إذا إالَّ صناعته، خدمة محل عن كراءً يدفعها أو السنة يف فرنًكا
والعسكرية السياسية الوظائف وأرباب واملعارف للعلوم املدرسني أو املتجر أو العلوم
ال هؤالء فجميع باملعرفة، لهم املشهود والتالمذة املتجر وسمارسة االفتخار ونياشني

السنوي. األداء ذلك لالنتخاب تأهلهم يف يعترب
املعروضة القوانني جميع عىل علنًا واالقرتاع املفاوضة النواب مجلس أعمال ومن
الذي األداء ومقدار الدولة مصاريف تعيني الخاصة حقوقه ومن األعضاء، أو الدولة من
الوزراء وسؤال والخارجية، الداخلية األمور يف الدولة سرية يف والتأمل األهايل عىل يوظف
األعىل. املجلس لدى النازلة وتنرش بالخيانة، جميعهم أو أحدهم عىل الدعوى وإقامة عنها
أعضاء من مركَّبًا مجلًسا للدولة إن ثم أعضاؤه. فينتخبه النواب مجلس رئيس أما
عليه تعرض التي النوازل يف الرأي إعطاءُ مأموريته املتوظفني، أعيان من امللك ينتخبهم
تهذيب وله باملأمورية، يتعلق فيما املتوظفني بني تقع التي النوازل وفصل الوزراء من

املتقدمة. الدول عىل الكالم يف إليها املشار املصالح من ذلك ونحو القوانني

الوزراء أحوال يف (8)

القانون بمقتىض امللك أمر عن يترصفون وزراء تسعة نظارة تحت اململكة هاته إدارة
نائبه، أو امللك رئاسة تحت املصالح يف للنظر ويجتمعون لألمة، ترصفاتهم يف ويسألون

الوزراء. مجلس اجتماعهم محل ى ويُسمَّ

264



إيطاليا مملكة عىل الكالم يف

اإلياالت حكام يف (9)

هذه ثم كبار، أوطان إىل اإلياالت وتنقسم إيالة، وخمسني تسع إىل اململكة هذه تنقسم
من مركَّب مجلس صحبته يف الدولة طرف من واٍل إيالة كل ففي صغار، أوطان إىل
وغري اإلياالت مصالح عموم يف والنظر الدولة أوامر بإمضاء مكلَّف امللك ينتخبهم أعضاء
أهل ينتخبهم أعضاء من مركَّبًا مجلًسا إيالة كل يف أن كما الوالة. لسائر مما ذلك
من أكثر سكانها التي اإليالة يف عضًوا ستني عددهم يكون أعوام خمسة ملدة اإليالة
ذلك دون فيما وأربعني ألف، أربعمائة إىل ذلك دون فيما وخمسني نفس، ألف ستمائة
سنة كل ويف ألف، مائتي من بأقل املسكونة اإلياالت بقية يف وعرشين ألف، مائتي إىل
التبديل يصري ثم األوىل، األعوام الخمسة يف بالقرعة املذكورة املجالس من الُخمس يبدل
تمام إىل سنة كل من أشتمرب شهر من إثنني يوم أول املجالس هاته وتجتمع باألقدمية،
وبناء الطرقات كتمهيد إيالتهم ملصالح الالزمة املبالغ تعيني وخدمتهم الالزمة، املدة
األمالك دخل من إليها املشار املبالغ وتؤخذ ذلك، ونحو واملكاتب واملارستانات القناطر
عىل الناقص املقدار يوزعون املذكور الدخل يِف لم وإذا اإليالة، مصالح عىل املوقوفة
املصالح يف ذكر ما رصف وإدارة شخص، كل من املطلوب األداء عىل جزءٍ بزيادة األهايل
املجالس هاته مأمورية ومن النواب، ملجلس املنتخبني اإليالة وكالء عهدة يف إليها املشار
تغيري يف الرأي وإعطاء للفقراء، املعينة الصدقات بديار املكلفني إدارة عىل العامة النظارة
إحداثه يجب وفيما لبعض، بعضها من يشء إضافة الحال يقتيض حيث اإلياالت؛ حدود
لرتسيم املناسبة األماكن تعيني ويف معينًا، شيئًا عليها املارون يدفع التي القناطر من
ذلك وغري املحرتمة الرتاتيب تحرير ويف للبيع، املعروضة والسلع الدواب ومجامع األسواق

إيالتهم. مصالح من

اإلياالت حكام نواب يف (10)

هو هل البلدي املجلس ترصف يف التأمل مأموريته نائٌب الكبار اإليالة أوطان من كلٍّ يف
بعرضه ويبادر رأيهم، نفوذ تعطيل الرضورية الحالة غري يف وله ال، أم للقوانني موافق
املذكورة األوطان من كلٍّ يف يوجد كما القانون. بموجب إبطاله له الذي اإليالة وايل عىل
أخذ يف بالنظر مكلَّف آخر ومأمور السكان راحة بحفظ مكلَّف الدولة طرف من مأمور

العسكر.
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الصغار املراكز حكام يف (11)

بقاء يف بالنظر الدولة طرف من مكلَّف مأمور الصغار األوطان مراكز من مركز كل يف
البلد. حاكم واجبات من هو الذي السكان راحة

البلدية املجالس يف (12)

ألف ستني سكانها يبلغ التي البلدان يف عضًوا ستني من يركَّب بلدي مجلس بلد كل يف
فيما عضًوا ثالثني ومن ألًفا، الثالثني إىل ذلك دون بما املسكونة يف أربعني ومن نفس،
ويبدل أعوام، خمسة ملدة ذلك دون فيما عضًوا عرشين ومن آالف، عرشة إىل ذلك دون
انتخابهم ورشوط البلدان. مشايخ رئاسة تحت وكلهم تقدم، كما سنة كل يف الُخمس
يبدأ االنتخاب يف الكلمة لهم فيَمن السن اعتبار يف أنه غري النواب، مجلس انتخاب كرشوط
وعرشين خمسة يؤدي بَمن يبدأ األداء اعتبار ويف سنة، وعرشين إحدى عمره بلغ بَمن
َمن إىل وهكذا فرنًكا، عرشين يؤدي بَمن يبدأ دونها التي ويف الكبار، البلدان يف فرنًكا

خمسة. يؤدي
يجتمعون وقد الخدمة، لتمام وخريًفا ربيًعا السنة؛ يف مرتني املجالس هاته وتجتمع
مصالح إدارة يف واالنفصال التفاوض ولهم املبارشة، عن وتأخريهم املتوظفني لنصب
قبض وترتيب الضبطية، عىل والنظارة والتنظيف التعليم ومكاتب والصدقات بلدهم
املمالك يف ملثلها مما ذلك وغري ملصالحها منها يكفي ما وتعيني للبلد، املعينة املبالغ

األخرى.

البلدان مصالح إدارة يف (13)

بلدهم، مشايخ رئاسة تحت البلدي املجلس يعينهم أعضاء من مركَّبة جمعية بلد كل يف
يف ستة الجمعية هاته وأعضاء البلد. ملصالح املجلس يعينه ما إدارة بمبارشة مكلفون

ذلك. دون بما املسكون يف وأربعة نفس ألف بثالثني املسكون البلد

املجالس تعطيل يف (14)

يطلب أن برشط سياسية ألسباب البلدية واملجالس اإلياالت مجالس خدمة تعطيل للملك
يكلِّف املدة تلك ويف أشهر، ثالثة غايتها مدة يف جديدة مجالس ينتخبوا أن األهايل من
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للملك رفع وإذا املذكورة. املجالس بها املكلفة املصالح بإجراء الدولة مأموري بعض
اإليالة مصالح بإدارة املكلفني النواب مجلس أعضاء بعض أو الوالة سرية من شكاية

الدولة. مجلس عىل ذلك عرض امللك فعىل

الحكم مجالس بيان يف (15)

كما الصاردو ودولة إيطاليا دول مجموع عن عبارة اليوم هي الطليانية الدولة أن اعلم
عىل الحكم مجالس لرتتيب فسحة الدولة تجد لم املذكورة الدول اتحاد مدة ولقرب تقدم،
األحكام إن اإلجمال: عىل نقول لكن املجالس، عدد بيان لنا يتيرس لم ولذلك واحد، نمط
كفرنسا الكونستيتوسيون ذوات األوروباوية املمالك أحكام منوال عىل منسوجة بإيطاليا
عرفية ومجالس الجوري بمحرض نوازلها تفصل جنايات مجالس بها إن بحيث وإنكلرتة،

ُعليا. مجالس وأربعة تحقيق ومجالس صلح ومجالس

العلوم مكاتب بيان يف (16)

ثالث إىل املكاتب انقسام من الفرنساوية الرتاتيب عىل الكالم عند تقدم ما عىل اعتماًدا
بمقتىض التالمذة من بها وما املكاتب عدة بيان عىل هنا نقترص أن ينبغي مراتب،
وثالثون أحد األوىل املرتبة فمكاتب وألف، وثمانمائة وستني إحدى سنة يف ُحرر ما
وثالثة وسبعمائة ألًفا وسبعون وثمانية ومائة مليون التالميذ من بها وثمانمائة، ألًفا
وأربعون تسعة التالميذ من بها وتسعون وستة ألف الثانية املرتبة ومكاتب وأربعون،
تسعة بها عرش تسعة العليا وهي الثالثة املرتبة ومكاتب وثمانون، وخمسة ومائة ألًفا
وستة ومائة ألفان األوىل املرتبة من ففيها البندقية وأما وثمانون. وستة وخمسمائة آالف
ومن عرش، وسبعة ومائة ألًفا وعرشون وسبعة مائة التالمذة من بها مكتبًا وعرشون
الثالثة ومن عرش، وسبعة وستمائة آالف أربعة التالمذة من بها وثالثون أربعة الثانية
مكتٌب الثالث املراتب وفوق وثمانون. وواحد وثالثمائة ألف التالميذ من به واحد مكتب

العلوم. لتحرير أعىل
تحت وإدارتها والِفالحة، والصنائع العسكرية بالعلوم مخصوصة مكاتب وللمملكة
من وعرشين وثالثة ومائة الثالثة املرتبة ومصاريف معه، ومجلٍس العلوم وزير نظر

والبلدان. اإلياالت عىل وباقيها الدولة، عىل العسكرية املكاتب وسائر الثانية
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والبحرية الربية والعسكرية املالية إيطاليا قوة يف (17)

املالية. القوة

تقريبًا فرنًكا ٦۱٤۸۱۱٦٥۲ السنوي الدولة دخل جملة

أيًضا تقريبًا فرنًكا ۹۳٥۳۸٦٤۲٥ السنوي خرجها جملة

فرنًكا ۳۱۰۳۱٥۰۹۷۹ ۱۸٦۳ سنة يف عليها كان الذي ين الدَّ جملة

.۱۸٦٦ سنة يف الربية العسكرية القوة

العساكر أصناف الصلح وقت الحرب وقت

فوق فما لواء أمري من الجيش أمراءُ ۱٥۳ ۱٥۳

الحرب أركان أي أتاماجور؛ ۲۱۰ ۲۱۰

أالي األمري إىل بالضباط تريس ۱۳۸۷۳٥ ۲۷۲۱۷٥

خيالة ۱۷۸۹٥ ۱۸۳۷۳

خيالة ضبطية وهم جاندارم ۲۱۷۹۲ ۲۱۷۹۲

طوبجية ۱۸۹۲٦ ۳۰۰۳۲

األثقال لرفع وعسكر مهندسون ۷٤۲٤ ۱٦۹۹۰

الجيش بإدارة املكلفون ۳۱۸۳ ٦۱۷٥

بالحصون مقيمون وعسكر ضباط ۱۳۹۰۰ ۱۳۹۰۰

يداك عسكر   ۱۱٥۰۰۰

الجملة ۲۲۲۲۱۸ ٤۹٤۸۰۰
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.۱۸٦٦ سنة إيطاليا بدولة البحرية القوة

البحرية أصناف
واملراكب

بحرية خيل قوة بها
۳۰۲۱۰

مراكب
قالع

املراكب جملة
۱۳۲۱ ومدافعها

      فابورات
مدرعة

فابورات      

أمرياالت ۲        
مقام يف أمريال فيش

أمراءَ أمري
۳        

مقام يف أمريال كنرتا
لواء أمري

۱۰        

أجفان قبطانات ۲۲        
فراقط قبطانات ۳٦        

الرتبة من فسياالت
والثانية األوىل

۱٥۰        

صغار فسياالت ۱٥۰        
بحرية ۱۱۱۹۳        

صنائعية ٦٦۰        
للبحر معد عسكر ٥۸٥۰        
واحدة منها فراقط

بالشبور
  ۱٤     ۱٤

قرابط   ۲     ۲
كوننيار   ٦     ٦

عوامة بطرية   ۲     ۲
أجفان     ۲   ۲
فراقط     ۹   ۹
قرابط     ۲۰ ۲ ۲۲
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البحرية أصناف
واملراكب

بحرية خيل قوة بها
۳۰۲۱۰

مراكب
قالع

املراكب جملة
۱۳۲۱ ومدافعها

      فابورات
مدرعة

فابورات      

كوننيار     ٥   ٥
أبركة     ۱۱   ۱۱

األثقال لحمل     ۲۳ ۸ ۳۱

الجملة ۱۸۰۷٦ ۲٤ ۷۰ ۱۰ ۱۰٤

املتجرية. البحرية إيطاليا قوة

املراكب أنواع مراكب طونالتة

قالع مراكب ۱٦۳۹۸ ٦٦۹٥۱٦
فابورات ٥۰ ۱٦۸۸۷

الجملة ۱٦٤٤۸ ٦۸٦٤۰۳
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التاسع الباب

إسبانيا عىلمملكة الكالم يف

تاريخها يف (1)

عليها استوىل ثم اليونان لدولة تابعة امليالد قبل القديم يف كانت اململكة هاته
الرومانيون عليها استوىل امليالد قبل ومائة وثالثني ثالث سنة يف ثم القرطاجنيون،
عليها استولت ثم قرون، خمسة نحو بأيديهم وبقيت لهم، التابعة املمالك من وصارت
مسيحية، وسبعمائة عرش سنة إىل واستوطنتها الشمال أهل من فيزيغوت املسماة األمة
بلغ أن إىل نطاقه واتسع فيها ُملكهم واستفحل لها، العرب بفتح اإلسالم دخلها ثم
الذي الِفالحة علم خصوًصا والصنائع، واملعارف والعلوم التمدن يف والتقدم الشهرة من
طوائف ملوك إىل ملكها انقسم ثم معروف، هو ما هذا يومنا إىل قدوة اإلفرنج اتخذته
التواريخ كتب يف مشهور هو كما فشيئًا شيئًا ذلك بسبب أيديهم من يخرج امُللك وصار
من اإلسالم ُملك انقرض وفيها وألف، وأربعمائة وتسعني اثنتني سنة إىل اإلسالمية

رأًسا. إسبانيا
امللك ودام بها اإلسالم ممالك آخر وهي غرناطة، عىل إسبانيا ملك فردناند واستوىل
فليب اإلسبنيوليون وطلب فانقرضت وألف سبعمائة سنة إىل املذكور فردناند ذرية يف
وبقية فرنسا بني مشهورة حروب بعد فتواله أمرهم يتوىل أن فرنسا ملك حفيد الخامس
ثمان سنة إىل ذريته يف امُللك ودام عليها، الوالية من منعه أرادوا الذين أوروبا دول
ابنه وبني املذكورة العائلة من الرابع شارل ملكها بني وقعت وفيها وألف، وثمانمائة
من امُللك فافتك األول نابوليون فرصتها اغتنم مشهورة حكاية يف منازعة السابع فردناند
ُملكها رجع ثم وألف، وثمانمائة عرشة أربع سنة إىل يده يف وبقي له أخاه وقدم أيديهم،

هذا. يومنا إىل أيديهم يف امُللك زال وال املذكور، فردناند بوالية الخامس فليب لذرية
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واليتهم وتواريخ إسبانيا ملوك يف (2)

   سنة

آرغون عائلة من  
قسطلية صاحبة إيزابيالَّ زوجته مع الخامس فردناند ۱٤۷۹

النمسة عائلة من  
الخامس شارل بعد فيما تلقب الذي األول شار ۱٥۱٦

الثاني فليب ۱٥٥٦
الثالث فليب ۱٥۹۸
الرابع فليب ۱٦۲۱
الثاني شارل ۱٦٦٥

الفرنساوية بوربون عائلة من  
الخامس فليب ۱۷۰۰

األول لويز ۱۷۲٤
ثانية والية الخامس فليب ۱۷۲٤

السادس فردناند ۱۷٤٦
الثالث شارل ۱۷٥۹
الرابع شارل ۱۷۸۸

بونابارت جوزاف ۱۸۰۸
السابع فردناند ۱۸۱۳

كريستينا مارية أمها مع الثانية إيزابيالَّ ۱۸۳۳
اآلن إىل وحدها ثم ۱۸٤۳

اململكة وصف يف (3)

وثالثني ست بني ومقرها الغربية الجنوبية األوروباوية املمالك من اململكة هاته أن اعلم
الشمايل، العرض من دقيقة وخمسني وإحدى درجة وأربعني وثالث واحدة ودقيقة درجة
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الطول من دقيقة وثالثني وسبع عرشة والحادية الرشقي الطول من األوىل الدرجة وبني
الجنوب ويف فرنسا وبني بينها الفاصلة والجبال املحيط البحر الشمال يف ويحدُّها الغربي،
ومساحتها األبيض، البحر الرشق ويف الربتوغال مملكة الغرب ويف طارق جبل بوغاز
ستمائة الرشق إىل الغرب من وعرًضا كيلومرت ومائة ألف الجنوب إىل الشمال من طوًال
وسبعمائة ألفان منها كيلومرتًا وسبعون وأربعة وتسعمائة آالف ثالثة ودائرتها كيلومرت،
وثالثة ومائتان ألًفا وأربعون وتسعة ألف خمسمائة أرضها ومساحة شطوط، كيلومرت

الباليار. جزر عدا ما مربًعا كيلومرتًا وأربعون
خمسة الِعظام األودية ومن ستة الكبار الجبال من فبها وأودية جبال ذات وهي
خمسة وألف وثمانمائة وخمسني سبع سنة يف بلغ سكانها وعدد أربعة، الصغار ومن
عىل وكلهم نفًسا، عرشة وأربع وخمسمائة ألًفا وخمسني وأربعة وأربعمائة مليونًا عرش
وأربعة ماليني أربعة سكانها عدد يبلغ أمريكا يف مستعمرات ولها الكاثوليكي. املذهب
األوقيانوس وجزر وآسيا أفريقية يف ولها نفًسا، وعرشين وأربًعا ومائة ألًفا وستني
وثالثًا ومائتني ألًفا وأربعني وستة وسبعمائة ماليني أربعة سكانها عدد يبلغ مستعمرات
وثمانمائة وستني ثالث سنة يف منها املنجز طول بلغ حديدية طرق ولها نفًسا، وثالثني

كيلومرتًا. وستني وتسعة وخمسمائة آالف ثالثة وألف
وخمسون ثالثة األوىل الطبقة من املكاتب من وفيها واملعارف، العلوم يف تقدم ولها
مكاتب ولها مكتبًا، عرش اثنا الثالثة ومن مكتبًا وخمسون ستة الثانية ومن مكتب ألف
بتلك املدرسون منها ليخرج املتقدمة املكاتب يف التالمذة من املنتهي لتدريس أخرى
من ونحوها القناطر وبناء الطرقات مهنديس كمكتب أخرى مكاتب وتوجد املكاتب.
ومكتب الصنائع ومكتب الِفالحة ومكتب املعادن، استخراج وكمكتب العامة املصالح
والبحري، الربي املتجر ومكتب الشهود ومكتب الدهن، وصناعة والنحت املوسيقى
والقطاني واألرز والشعري القمح نباتاتها ومن املاكينات، صناعة ومكتب البيطرة ومكتب
الفواكه من ذلك وغري والرمان والربدقان والعنب والقنب والقطن والزعفران والزيتون

والثمار.
النحاس ومعدن الثمينة األحجار من ونحوه الزمرد كمعدن كثرية معادن وفيها
ذلك. وغري وامللح والحديد والكربيت الحجري والفحم والتوتيا والزئبق والرصاص
أقمشة صنائعها ومن الشهري، الجيد الصوف ذو الغنم أشهرها ومن كثرية وأنعامها
صناعتها جودة يف وهي واألسلحة، والجلد والصابون والكاغد والقطن والكتان الحرير
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بلغت بحيث واسعة تجارة ولها ذلك. ونحو والصياغة طليطلة بلدة خصوًصا مشهورة
مليونًا وسبعني وسبعة مائتني وألف وثمانمائة وستني اثنتني سنة منها الخارج قيمة
أربعمائة لها الداخل وقيمة ونصًفا، فرنًكا وستني وسبعة ألًفا وثالثني وثالثة وستمائة
وسبعني وخمسة وسبعمائة ألًفا وعرشين وثمانية وثمانمائة مليونًا وأربعني وتسعة
ومائتني آالف خمسة اإلسبنيول براية الداخلة املراكب عدد وبلغ أرباع. وثالثة فرنًكا
آالف أربعة برايتهم والخارجة وأربعة، وخمسمائة آالف خمسة األجانب وبراية وثمانني،

مركبًا. عرش وأحد وثمانمائة آالف أربعة األجانب وبراية عرش، وسبعة وثالثمائة

السياسية تنظيماتها يف (4)

سنة يف تأسيسه كان اململكة هاته سياسة اليوم عليه الذي الكونستيتوسيون أن اعلم
من إالَّ يكون ال الجديدة القوانني وضع أن أصوله ومن وألف، وثمانمائة وأربعني خمس
أعىل مجلٌس مجلسني؛ إىل ينقسم املجلس وهذا امللك، بموافقة كورتيس املسمى املجلس
الحق لهم الذين العائالت أعيان من املركَّب هو األعىل فاملجلس عامة. وكالء ومجلس
من بذلك عليهم املتفضل العائالت وهم خاصة، والية بدون فيه أعضاءً يكونوا أن يف
حقوقها من املجعول النبيهة الخطط أرباب ومن أسالفهم من صدرت لخصال امللوك
أساقفة ورؤساء أساقفة من الكنيسة كرباء وهم إليها، تقدمهم بمجرد فيه العضوية
العليا الرتبة من األحكام مجالس ورؤساء خاصة، رتبة يبلغون الذين العساكر وكرباءُ
القانون. يف املقررة الرشوط باعتبار األهايل من عمرية بوظيفة امللك ينتخبهم أعياٍن ومن
أداء للدولة يدفع ممن األهايل تنتخبهم أعضاء من املركَّب هو العامة وكالء ومجلس
مقداره دخل له ممن أو ينقل، ال ما عىل فرنًكا وخمسون مائة األقل يف مقداره سنويٍّا،
خمسني لكل يكون أن عددهم يف ويعترب األمالك، من ينقل مما فرنك آالف ثالثة األقل يف
أن لهم املنتِخبني ورشط أعوام، خمسة كل يف يتبدلون األعضاء وهؤالء وكيل. نفس ألف
إن فرنًكا خمسني يدفع ممن أو سنة كل يف فرنك مائة للدولة أداءً يدفع ممن يكونوا

املعارف. أهل من كان
وتعيني الجديدة، القوانني جميع يف واملفاوضة القرعة املجلسني: هذين حقوق ومن
السياسة يف الدولة ترصفات عن الوزراء وسؤال سنة، كل ودخلها الدولة مصاريف أصول
فمن امَللك أما القانونية. املمالك يف إيضاحه تقدم مما ذلك وغري والخارجية، الداخلية
والتجارة واملعاهدة الصلح رشوط وعقد الحرب وعمل باسمه القوانني تنفيذ حقوقه
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من وتأخري املتوظفني، من وغريهم املذكورين املجلسني رؤساء وانتخاب الوزراء ونصب
املجالس اجتماع أوقات تعيني يف األوامر وإصدار املبارشة، عن مؤبدة وظيفته تكن لم
األهايل من يطلب أن رشط عىل الحال اقتضاه إن العامة وكالء مجلس خدمة وتعطيل
موافقة عىل الجديدة القوانني وعرض أشهر، ثالثة نهايتها مدة يف جديد مجلس انتخاب
الوزراء إجازة عىل تتوقف لكنها امللك حقوق من كانت وإن األصول وهذه املجالس،
ينجح لم اململكة هذه يف القوانني بهاته العمل لكن قلت: الدولة. ترصفات عن ملسئوليتهم
األحزاب، بني فيها الداخلية الحروب لدوام األوروباوية املمالك من غريها يف نجح مثلما

الفرصة. من تنتهز ما بقدر األحوال من كثري يف االستبداد الدولة تغتنم وبسببه
امللك، ينتخبهم أعضاء من مركَّب املذكورين املجلسني غري آخر مجلس وللدولة
وتراتيب املذكورة، املجالس عىل الجديدة القوانني من عرضه يُراد ما تهذيب ومأموريته
يتعلق فيما غريهم وبني بينهم أو املتوظفني بني الواقعة النوازل وفصل اململكة إدارات
آخر ومجلس الوزراء، من عليه تعرض التي املهمة النوازل يف الرأي ويعطي باملأمورية،

وإتقانًا. جودًة الصنائع به وتعظم املتاجر به تنمو فيما التأمل مأموريته أيًضا

اململكة إدارة يف (5)

األول، الوزير هو الذي رئيسهم نظر عىل يبارشونها وزراء ثمانية بني مقسومة إدارتها
جمعهم ويسمى املصالح، يف للنظر ذلك يف ينوبه من أو امللك رئاسة تحت ويجتمعون
بتنفيذ مكلَّف واٍل إيالة كل ويف إيالة وأربعني تسع إىل اململكة وتنقسم الوزراء. مجلس
النظر الوالة عىل مما اإليالة مصالح يف وينظر وإدارتها، بمصالحها املتعلقة الدولة أوامر
امللك، ينتخبهم أعضاء من مركَّب مشورة مجلس ومعه مثله، إيضاح تقدم كما فيه
ومن العامة املصالح بإدارة املأمورين بني الواقعة النوازل يف والحكم التأمل مأموريته
سريتهم. من رضًرا يدعي ومن املأمورين بني أو العمومية الخدم بعض عىل معه يتفقون
رئاسة تحت األهايل تنتخبهم أعضاء من مركَّب اإليالة مجلس يسمى مجلس إيالة ولكل
العامة وكالء مجلس من املرتب األداء توزيع مأموريته األعضاء، من امللك ينتخبه رئيس
تحتاج فيما والنظر العسكر، لخدمة منها املطلوبة األنفس وتوزيع بلدانها، بني اإليالة عىل
لقضاء األهايل من أخذها الواجب املبالغ وتعيني املصالح، من إحداثه يجب مما اإليالة إليه
أعضاء من مركَّب بلدي مجلس اإليالة بلدان من بلدة ولكل ذلك، ونحو املصالح تلك
السنة يف فرنًكا خمسون األقل يف مقداره أداءً للدولة يدفعون الذين األهايل ينتخبهم
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يُعترب فال الصغار البلدان يف وأما الكبار. البلدان يف وهذا األمالك، من ينقل ال ما عىل
أعضائه، من امللك وينتخبهما نائبه، أو البلد شيخ هو املجلس هذا ورئيس األداء، رشط
تلك بقضاء املكلفني ونائبه الشيخ حسابات وتحقيق البلد مصالح يف النظر ومأموريته
تراتيب وتعيني املجابي بخالص املكلفني وإعانة العسكر، أخذ يف القرعة وإجراء املصالح

سكانه. بني البلد مصالح من ذلك وغري واملراعي املياه وتقسيم البلد، أمالك إدارة
لفصل مجلًسا وتسعون وخمسة أربعمائة الحكمية املجالس من املذكورة وللملكة
األحكام عىل للتحقيق مجلًسا عرش وخمسة السكان، بني الواقعة واملاليات الجنايات نوازل
بحكمه أعىل آخر ومجلس ذلك، عليه املحكوم طلب إن املذكورة املجالس من الصادرة

فرنسا. يف نظريه تقدم كما النوازل جميع تنتهي

والبحرية الربية والعسكرية املالية إسبانيا قوة يف (6)

املالية. القوة

فرنًكا ٥۰۷۸۹۲۲٥۰ ۱۸٦۲ يف السنوي اململكة دخل بلغ

فرنًكا ٥۰٥۲۸۳۸۰۸ املذكورة السنة يف خرجها وبلغ

فرنًكا ۳٥٦۸٦۸۳٥۷٥ السنة تلك يف الدَّين من عليها وكان

.۱۸٦۲ سنة يف الربية العسكرية قوتها

تريس عسكر ۱٦۹۹۷۲
خيالة ۱٦۸۲٤

طوبجية ۱۲٦۲٦
مهندسون ٤۰۱٦

خيالة ضبطية أي البلد؛ لحفظ جندارمية خيالة ۱۲۹٥۱

الجملة ۲۱٦۳۸۹
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املذكورة. السنة يف البحرية قوتها

واملراكب البحرية أصناف البحرية جملة فابورات قالع مراكب املراكب جملة
۱۸٦٤ ومدافعها

وصغار كبار فسياالت ۱۱۰۰      
باإلدارة املكلفون ۱۸۹      

ماكنجية ۱۲۸      
بحرية ۱۳٦۱٥      

للبحر معد بر عسكر ۷۹۸۰      
أجفان   ۱ ۲ ۳
فراقط   ۲۱ ۳ ۲٤
قرابط   ۱۸ ٤ ۲۲
قوليت   ۲۰ ۲۰

األثقال لحمل   ۱۸ ۱۰ ۲۸
وسكاين أبركة     ۱٥ ۱٥
صغار فابورات   ۱۷   ۱۷

كوننيار   ۳۰   ۳۰
التمام عىل مرشفة مراكب        
خيل قوة بها حديد أجفان

۱۰۰
  ۲   ۲

خيل قوة بها حديد فراقط
۱۰۰۰

  ٦   ٦

قرابط   ٤   ٤
قوليت   ٦   ٦

كوننيار شالوب   ۱۲   ۱۲

الجملة ۲۳۰۱۲ ۱٥٥ ۳٤ ۱۸۹
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املتجرية. البحرية القوة

املتجرية املراكب فابورات قالع م الجملة

البعيد للسفر كبار مراكب ٤۳ ۱۳۹٥ ۱٤۳۸
القريب للسفر صغار مراكب ۸۱ ۳۳۰۹ ۳۳۹۰

۳٦۷٤٤ بحرية: بها الجملة ۱۲٤ ٤۷۰٤ ٤۸۲۸



العارش الباب

والنورويج السويد عىلمملكة الكالم يف

تاريخها يف (1)

تكون العارش القرن يف ثم صغار، ممالك عدة إىل منقسمة كانت اململكة هذه أن اعلم
واحدة، مملكة اململكتان صارت عرش الثاني القرن ابتداء ويف دولتان، املمالك تلك من
لتتوىل والنورويج الدنيمرك ملكة أهلها انتخب وألف وثالثمائة وثمانني تسع سنة ويف
املمالك صارت وألف وثالثمائة وتسعني سبع سنة انعقدت وبمقتىضرشوط أيًضا. عليهم
متحدًة والدنيمرك والنورويج السويد مملكة أعني بإسكندنافيا؛ املسماة وهي الثالث،
وخمسمائة عرشين سنة إىل وألف وأربعمائة وأربعني ثماٍن سنة ومن امللكة. إمارة تحت
آَل عليهم الدنيمرك بسلطة رضاهم لعدم السويد؛ بمملكة عديدة ثورات وقعت وألف
وخمسمائة وعرشين ثالث سنة فازا غوستاف إمارة تحت استقاللهم إىل فيها األمر
مذهب من فرع هو الذي لوتري بمذهب السويد أهل تمذهب العائلة هاته مدة ويف وألف.
أربع سنة إىل وألف وخمسمائة وعرشين ثالث سنة من أيًضا مدتها ويف الربوتستانت،
حتى أوروبا يف املعتربة املمالك أفخر من السويد مملكة صارت وألف وستمائة وخمسني
بحروب املسماة الحروب مدة أملانيا أحوال يف وتداخلت بولونيا، عىل ملوكها من ثالثة توىل
وكانت أملانيا، دول من ضدها عىل عظيمة بانتصارات فيه نجحت تداخًال سنة الثالثني

فرنسا. مع املتحالفة الشمالية الدول من
القرن يف التاسع إريك امللك إليها أضاف ما عىل زيادة املذكورة اململكة حدود واتسعت
واينغريا ليفونيا إياالت عىل أدولف غوستاف امللك واستيالء فينالند، مملكة من عرش الثاني
البومرانيا مملكة من جزءٍ عىل عرش السابع القرن يف كرستينة امللكة واستيالء وكاريليا
وألف وستمائة وخمسني أربع سنة ويف األودر. وادي ومصب وفاردن برامن وإياالت
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القنطرتني، بعائلة املسمى الفرع من العارش شارل لقريبها امُللك عن امللكة هاته تنازلت
يف رفعت وألف وسبعمائة عرشين سنة إىل املذكورة السنة من ملكت التي العائلة وهذه
ستني سنة عرش الحادي شارل عقدها التي الرشوط بمقتىض اململكة شأن أمرها ابتداء
لدولة واستونيا ليفونيا إيالتي يف حقوقها سلمت التي بولونيا دولة مع وألف وستمائة
وبالكنج وهاالند إسكانيا إياالت الدنيمرك دولة من تسلم املذكورة السنة ويف السويد.
عىل عظيًما انتصاًرا انترص كان الذي عرش الثاني شارل سرية بسوء لكن وبوهس.
تسع سنة بولتافا واقعة يف الروسية ملك الكبري بطرس عليه انترص الروسية جيوش
انعقدت التي الرشوط بمقتىض معتربة ممالك السويد عىل وضاعت وألف، وسبعمائة

وألف. وسبعمائة وعرشين إحدى سنة الروسية وبني بينها
من فردريك أدولف السويد عىل تسلطن وألف وسبعمائة وخمسني إحدى سنة ويف
املذكورة العائلة من الرابع وهو أدولف غوستاف امَللك وأُلجئ غوتورب هولستني عائلة
عرش الثالث شارل لعمه التاج ع ورجَّ وألف، وثمانمائة تسع سنة امُللك عن التنازل إىل
برندوت الفرنساوي املاريشال تبنى عائلته من وارث له يكن لم وحيث سريته. لحسن
دولة دخلت وألف وثمانمائة عرشة ثالث سنة ويف وألف. وثمانمائة عرشة إحدى سنة
يف ذلك رشطت حيث النورويج، مملكة لها وأضيف فرنسا عىل املتألبة الدول مع السويد
امُللك برندوت املاريشال توىل وألف وثمانمائة عرشة ثمان سنة ويف الدول. مع تداخلها
وثمانمائة وأربعني أربع سنة ويف عرش، الرابع شارل باسم عرش الثالث شارل موت بعد
ويف اآلن. املتويل وهو عرش، الخامس شارل ابنه وتوىل عرش الرابع شارل مات وألف
السويد مملكة شأن ارتفع املذكورين عرش الخامس شارل وابنه عرش الرابع شارل مدة
الِفالحة وتنمية السياسية القوانني وتهذيب واملعارف العلم فنون يف خصوًصا والنورويج

والصنائع.

والنورويج السويد مملكة وصف يف (2)

القارة باألرض املتصلة الجزيرة عىل محتويتان والنورويج السويد مملكتي أن اعلم
دقيقة وعرشين وثالث درجة وخمسني خمس بني وموقعهما باإلسكندنافيا، املسماة
دقيقة وخمسني درجتني وبني الشمايل العرض من دقائق وعرش درجة وسبعني وإحدى
جهاتهما وأطول الرشقي. الطول من دقيقة وأربعني وخمس درجة وعرشين وثماٍن
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كيلومرتًا، وعرشين ثمانمائة يبلغ عرًضا وأشدهما كيلومرتًا، وثمانني وثمانمائة ألًفا يبلغ
ويحد مربًعا. كيلومرتًا عرش وثمانية ومائتني ألًفا وأربعني وستة سبعمائة يبلغ وسطحهما
والكاتغات الصوند خليج وغربًا القطبي، الجامد البحر الشمال ناحية من الجزيرة هاته
املحيط، البحر أجزاء من هما اللذان اإلسكندنافيا وبحر الشمايل والبحر راك والسكاجر
بوتنيا. وخليج البلتيك وبحر الروسية مملكة ورشًقا راك، والسكاجر البلتيك بحر وقبلة
وخمسني وتسعة وخمسمائة ماليني خمسة وألف وثمانمائة ستني سنة سكانها بلغ وقد

نفًسا. وأربعني وتسًعا وتسعمائة ألًفا
مع وهي طويلة، جبال بسلسلة ومنقسمة بحرين بني كائنة املحدودة األرض وهاته
يف كثرية دخالت وبها السيول، ومجاري واألودية املياه ومستنقعات البحريات كثرية ذلك
اململكتان كانت وقد البحر، بأحوال وخربة وشجاعة وفطنة قوة أرباب وسكانها البحر،
تزاال لم وإن واحد ملك سلطنة تحت اجتمعتا واآلن مديدة مدة بعضهما عن منفصلتني
أيًضا، لعوائدها مخالفة وعوائد األخرى للسان مخالف لسان منهما فلكل متغايرتني،
اململكتني بني والفاصل بها. مستقل عسكر منهما ولكل بها، مختص منهما كل وتاريخ
أربعمائة وحدها السويد مملكة ومساحة إسكندنافيا، ألب جبال املسماة دوفرين جبال
أربعة سكانها وعدد مربًعا، كيلومرتًا عرش وثالثة وثمانمائة كيلومرت ألف وثالثون وتسعة
بها والشتاءُ طيب أقطارها بغالب والهواءُ واثنان، وتسعمائة ألًفا وستون وتسعة ماليني
شدة مع ا جدٍّ قصرية الصيف ومدة بها، للربيع وجود وال أشهر، ستة ويدوم ا جدٍّ يابس
مدة وتطول الربد يشتد الشمال ناحية قربت وكلما الضباب. يكثر الخريف ويف الحر،
وخمسني ستة عىل فيها الصيف مدة تزيد ال السويد قسم يف الكائنة الالبونيا فإن الشتاء،
تكون السنة أيام بقية ويف أغشت، عرش ثامن إىل يونيو من والعرشين الثالث من يوًما

والجمد. بالثلج مغطاة األرض
لالزدراع يصلح وال منها، الغوتيا قسم يف إالَّ خصب بأرض ليست السويد وأرض
من جزءًا وأربعني ثالثة من جزء القدر وهذا مربًعا، كيلومرت آالف عرشة مقدار إالَّ منها
نافقة بها الِفالحة سوق فإن ذلك ومع وجبال، وبحريات أجمات األجزاء وبقية أرضها
البطاطة ومن طن، وثالثمائة مليونًا عرش خمسة يبلغ أرضها قمح من الحاصل إن حتى
وبها رطل. ألفي أي كيلو ألف عن عبارة والطن طن، ألف وسبعمائة مليونًا عرش اثني
ألًفا وخمسون ومائة مليون الضأن ومن مليونان البقر ومن ألف أربعمائة الخيل من
الحديد مقاطع وبها ألًفا، وستون أربعمائة الخنازير ومن ألًفا وخمسون مائة املعز ومن

281



املمالك أحوال معرفة يف املسالك أقَوم

وامللح والزاج والكربيت والكوبالت والتوتيا والرصاص النحاس ومقاطع املشهور الجيد
من يُقطع ما بها الغنى جوالب وأقوى والبورفري، والرخام الحجري والفحم والشب
الحوت، صيد بها ويكثر كيلومرت، ألف وعرشين ثالثمائة قدرة أرضها من اآلخذة غاباتها
واصطناع والغوانتوات والقطن والحرير الصوف أقمشة كصناعة رائجة بها والصناعات
التي التحف من وغريها الرخام ومحابس والطبيعية الرياضية للفنون الصالحة اآلالت
والتقطري والكاغد والبلور والفخار الجلد وفربيكات السكر تصفية وصناعة للزينة، تعد
ومائة مليونًا وستون واثنان مائة السنة يف ذُكر ما قيمة من األهايل ودخل ونحوها.

فرنك. ألف وأربعون
وأعظمها املواصلة، لتسهيل املصنوعة الخلجان من كثريًا املذكورة باململكة وإن هذا،
وبوسطه الشمايل، البحر إىل البلتيك بحر من عليه يُعرب الذي غوتة خليج وأحسنها
بورن وبحريات موتاال ووادي واتر وبحرية وانر وبحرية ترولهتي وخليج غوتة وادي
ثالثمائة وطوله سطكهولم، مدينة إىل غوتمربغ من به يتوصل إنه بحيث وبوكسن،
كيلومرتًا وثمانني اثنني ومقدار جابية وخمسني ثماٍن عىل ويحتوي كيلومرتًا وعرشين
املوجودة الحديد طرق وأما ا، جدٍّ كثرية بها املعتادة والطرق األحجار، يف نحت منه
يف متجرها يزل ولم العمل. فيه يزل لم ما ومنها خدمته تمت ما فمنها اململكة بهاته
وأحًدا مائتني وألف وثمانمائة وستني ثالث سنة يف منها الخارج قيمة بلغت حتى النمو
الداخل وقيمة فرنًكا، وأربعني وثالثمائة ألًفا وثالثني وسبعة وثمانمائة مليونًا وخمسني
املراكب جملة وبلغت فرنًكا. وثمانني آالف وثمانية وتسعمائة ماليني وخمسة مائتني لها
منها وأربًعا، وثالثمائة ألًفا عرش أربعة منها خرجت والتي مراسيها دخلت التي املتجرية
آالف سبعة منها الخارج وعرشون، وأربع وستمائة آالف تسعة والنورويج السويد براية

وعرشون. وثمانية وتسعمائة
الغوتيا، والثاني: السويد، قسم أولها: أقسام؛ ثالثة إىل السويد مملكة وتنقسم
عرش إىل والثاني مشيخات تسع إىل األول القسم ينقسم ثم والالبونيا، النورالند والثالث:

االتساع. غاية يف جميعها يف التعليم وبساط خمس، إىل والثالث

السياسية قوانينها يف (3)

الحرب وعمل والبحرية، الربية العساكر عىل الرئاسة السويد ملك حقوق من أن اعلم
املجالس مغيب يف يستشري أن رشط عىل والتجارة، املعاهدة رشوط وعقد والصلح،
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يطلب وأن النورويج، ومملكة السويد مملكة من أعضاء من املركَّب الكومسيون السياسية
حضورها. وقت يف ذلك كان إن الحرب سبب عليهم ليعرض السياسية املجالس اجتماع
اململكة سياسة يف ويترصف القانونية، امللوك لسائر مما ذلك وغري املتوظفني تولية وله
أي — جميعهم املسئول الدولة ومجلس الوزراء وبإعانة أمور، يف مجالس أربعة بموافقة
من مركَّب أولها املذكورة األربعة واملجالس أخرى. أمور يف املجلس وأعضاء — الوزراء
من والرابع البلدان أعيان من والثالث الديانة أهل من والثاني األمة، أعيان أي النوبليس؛
غالب بموافقة إالَّ عسكر أخذ وال أداء ترتيب وال قانون تبديل يمكن وال الناس. لفيف

األربعة. املجالس أعضاء
مدة ويف أعوام، ثالثة كل يف أشهر أربعة إالَّ اجتماعها يقع ال املجالس وهذه
أعضاء، ستة مجلس كل من عضًوا وعرشين أربعة من مركَّب مجلس منهم يبقى مغيبهم
املطابع حرية حفظ كلفته الثاني املجلس من مأخوذين أعضاء ستة من مركَّب ومجلس
عن نواب العمومي واملحتسب األول املجلس مع وهو شيئًا، كتب َمن عىل التعدي ومنع
كانت مما ذلك وغري الحكم ومجالس الدولة سرية يف للتأمل مغيبهم مدة األربعة املجالس
مجلسني؛ يف األربعة املجالس جمع وقع ثم حارضة، كانت لو املذكورة املجالس تفعله
السويد مملكة وألهل الحقوق. من لها كان ما بقاء مع عامة، وكالء ومجلس أعىل مجلس
لدى بينها الواقعة النوازل فصل من القانونية الدول رعايا من لغريهم ما والنورويج
واملاليات الجنايات سائر يفصلون عمرية بوظيفة وأعضاء رئيس من مركَّب مجلس

وغريها. فرنسا بمملكة ذكر كما الجوري، بمحرض

وبحًرا برٍّا والعسكرية وخرًجا دخًال املالية قوتها يف (4)

املالية. القوة

تقريبًا فرنًكا ۳۳٥۳۱٤۱۰۷ السنوي الدولة دخل جملة
أيًضا تقريبًا فرنًكا ۲٤۷۹۷۰۷۹۱ السنوي خرجها وجملة

فرنًكا ٤۳٦۰۰٦۱۰۹ ۱۸٦٥ سنة عليها كان الذي ين الدَّ وجملة
نفًسا ۱۳۰۰۰۰ املذكورة السنة يف كانت العساكر وجملة
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.۱۸٦۷ سنة السويد بمملكة البحرية القوة

البحرية أصناف
واملراكب

وقت بحرية
الصلح

وقت بحرية
الحرب

فابورات مراكب
قالع

املراكب جملة
۱۰۰۰ ومدافعها

بحرية ۹٦۰۰ ۲٥۰۰۰      

أجفان     ۲ ٥ ۷

فراقط     ۱ ۳ ٤

قرابط     ٥ ٤ ۹

أبركة       ۸ ۸

كوننيار شالوب     ۸ ۷٦ ۹٤

صغار فابورات     ٦   ٦

الجملة ۹٦۰۰ ۲٥۰۰۰ ۳۲ ۹٦ ۱۲۸

وسبعة ثالثمائة أرضها ومساحة كريستيانية، مدينة فتختها النورويج مملكة وأما
خمس سنة يف بلغ سكانها وعدد مربًعا، كيلومرتًا وتسعون وستة وسبعمائة ألًفا عرش
وإقليمها نفًسا، وأربعني وسبًعا ألًفا وتسعني وأربعمائة مليونًا وألف وثمانمائة وخمسني
أرض يف منه أقل شطوطها يف الربد أن عىل السويد، إلقليم والربد الحرارة يف مقارب
أرضها من املحرتث يزيد وال السويد. من حرارة أقل الصيف يف أنها كما السويد،
مائة أي هكتوليرت وخمسمائة مليونني مزارعها نتائج تتجاوز وال مائة، من جزءٍ عىل
الخرض من هكتوليرت ألف ومائة بطاطة هكتوليرت ماليني وثالثة الحبوب من ليرت
والهبلون الدخان ينبت منها الجنوبي وبالقسم بأوروبا، املوجود أحسن وصوفها اليابسة،
سبعمائة البقر ومن ألًفا وخمسون مائة الخيل من اململكة وبهاته الثمار، ذوات واألشجار
ألًفا وعرشين مائة وفوق ألف، مائتا املعز ومن ألف وثالثمائة مليون الضأن ومن ألف
تجارة أروج فإنه الحوت كصيد اململكة بهاته الغنى جوالب من املعدود الوحش بقر من
األطباء عند نفعه املشهور الزيت منه يُستخرج الذي بمورو املسمى النوع خصوًصا بها
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اململكة هاته أهل باع وألف وثمانمائة وخمسني خمس سنة ويف بهارنغ. املسمى وكذا
فرنك. مليون خمسني ثمنه تجاوز ما لألجانب الحوت هذا من

ويوجد الوسائد، لحشو بأوروبا املستعمل اللطيف الريش يجلب اململكة هذه ومن
غنية ليست لكنها وغريها، والفضة والرصاص والحديد النحاس مقاطع من جانب بها
املعادن لتذويب محال وبها األجانب، مع رائجة اللوح يف تجارة ولهم السويد، كمقاطع
اآلالت، واصطناع اللوح لنرش ومحال الحبوب ومن السبريتوات تقطري أماكن عىل زيادة
وقطع املعادن الستخراج يرجع فيما السويد صناعات منوال عىل صناعاتهم وغالب
علوم مدرسة كريستيانية بمدينة ويوجد السفن، واصطناع الحيتان وصيد األشجار
وقوة الربوتستانت، من لوتري مذهب أهلها ومذهب بحري، ومكتب حربي ومكتب عامة
وعرشين سبعة منه الخارج قيمة بلغت وألف وثمانمائة وستني ثالث سنة يف متجرها
الداخل وقيمة فرنًكا، وعرشين وأحًدا ومائة ألًفا وخمسني وخمسة وخمسمائة مليونًا
املتجرية املراكب وجملة فرنكات. وتسعة ومائة ألًفا وستني ومائة مليونًا وأربعني ثالثة
وأربعة ومائتان آالف ثالثة وألف وثمانمائة وستني سبع سنة مراسيها دخلت التي
منها خرجت والتي األجانب، براية وأربعون وستة ومائتان وألفان اململكة براية وسبعون
براية وسبعون وثمانية وخمسمائة وألفان برايتها وثمانون وخمسة ومائتان آالف ثالثة

األجانب.
تنقسم اإلدارة وباعتبار والشمال، والوسط الجنوب ثالثة؛ النورويج مملكة وأقسام
قوانينها يف وهي مشيخة، عرشة سبع عىل يحتوي ومجموعها حكومات خمس إىل
وخرًجا دخًال املالية قوتها وأما السويد، كمملة ذلك وغري ترتيبًا وأحكامها وحريتها

سنبينه: ما فهي وبحًرا برٍّا والعسكرية

املالية. القوة

تقريبًا فرنًكا ۲۹۸۸۲۲٥۰ ۱۸٦۷ سنة يف السنوي الدخل بلغ
فرنًكا ۲۹۸۸۲۲٥۰ املذكورة السنة يف الخرج وبلغ
فرنًكا ٤٥۱۹۹۰۰۰ السنة تلك يف الدَّين من الدولة عىل وكان
نفس ٤۲۹۰۰ الربية عساكرها وجملة
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.۱۸٦٤ سنة النورويج بمملكة البحرية القوة

البحرية أصناف
واملراكب

أمراء
البحرية

جملة
البحرية

فابورات
أليس

مراكب
قالع

املراكب جملة
۳۹٦ ومدافعها

أمريال فيش ۱        
أمريال كنرت ۱        

    ۲      
           

أجفان قبطانات   ٤      
فراقط قبطانات   ۱٤      
قرابط قبطانات   ۱٦      

فسياالت   ٤٤      
صغار فسياالت

وبحرية
  ۱٤۳۳۹      

فراقط     ۲ ۱ ۳
قرابط     ۳ ۲ ٥
سكاين     ۱ ۳ ٤

بنباردات     ٤   ٤
كوننيار شالوب       ۱۰۳ ۱۰۳

فابورات     ٥   ٥

الجملة ۲ ۱٤٤۱۹ ۱٥ ۱۰۹ ۱۲٤

نفًسا. ۳٦٦۹٤ بحرية بها فلًكا ٥٦۷۸ املتجرية والسفن
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عرش الحادي الباب

هوالندة عىلمملكة الكالم يف

تاريخها يف (1)

ثالث سنة ومن بعضها، عن منفصلة إياالت عدة عىل مقسومة كانت اململكة هذه أن اعلم
امللكية العائلة إىل رجعت ثم فرنسا، مملكة إىل جميعها أضيف وألف وأربعمائة وثالثني
إسبانيا؛ ململكة بالوراثة رجعت وألف وخمسمائة وخمسني ثماٍن سنة ويف النمسة، من
وخمسمائة وسبعني تسع سنة ويف النمسة، بمملكة امللكية العائلة من كان ملكها ألن
وسبعني أربع سنة ويف املتحدة، الدول بالسبع يت وُسمِّ جمهورية دولًة رجعت وألف
سنة ويف الجمهورية، الدولة اسم لها وبقي فرنسا دولة عليها استولت وألف وسبعمائة
األول نابوليون أخو بونابارت لويز وتوالها مستقلة دولة رجعت وألف وثمانمائة ست
التابعة العماالت من عمالة رجعت وألف وثمانمائة عرش سنة ومن الثالث، نابوليون وأبو
وأول الواطئة. بالبالد وسميت مستقلة دولة البلجيك عمالة مع رجعت ثم فرنسا، لدولة
هذا، يومنا إىل ذريته يف زالت وال الناسو، عائلة من األول غليوم الوقت ذلك من ملوكها

بنفسها. واستقلت وألف وثمانمائة ثالثني سنة يف البلجيك دولة عنها وخرجت

هوالندة مملكة وصف يف (2)

وخمس درجة وخمسني وثالث دقيقة وأربعني وخمس درجة خمسني بني موقعها
الرابعة والدرجة دقائق وخمس األوىل الدرجة وبني الشمايل، العرض من دقيقة وأربعني
مملكة ورشًقا البلجيك، مملكة قبلة ويحدها الرشقي، الطول من دقيقة وخمسني واثنتني



املمالك أحوال معرفة يف املسالك أقَوم

كيلومرت ومائتا ألًفا وثالثون أربعة مساحتها وقدر الشمال. بحر وغربًا وشماًال بروسية
وسبعمائة ماليني ثالثة وألف وثمانمائة وستني خمس سنة يف سكانها ومبلغ مربًعا.
أوروبا، خارج مستعمرات ولها نفًسا. وثمانون واثنتان وستمائة ألًفا وثالثون وخمسة
ألًفا وثمانون وأربعة وخمسمائة مليون مساحتها الهند رشق من باألوقيانوس جزر فمنها
واثنان وأربعمائة مليونًا عرش تسعة وسكانها مربًعا، كيلومرتًا وتسعون وأحد وتسعمائة
وخمسون وخمسة مائة مساحته ما بأمريكا ولها أنفس، وسبع ومائتان ألًفا وخمسون
وسبعمائة ألًفا وثمانون ستة السكان من وبه مربًعا كيلومرتًا وسبعون وثمانية ألًفا
وأربعمائة ألًفا وعرشون سبعة وسطحه الغيني، شاطئ بأفريقية ولها أنفس. وثالث
مليون الخارجية املستعمرات سطح فجملة ألًفا، وعرشون مائة وسكانه مربًعا كيلومرت
سكانها وجملة مربًعا، كيلومرتًا وستون وتسعة وأربعمائة ألًفا وستون وسبعة وسبعمائة

أنفس. وعرش وتسعمائة ألًفا وخمسون وثمانية وستمائة مليونًا عرش تسعة
ولذلك البحر؛ من أسفل وبعضها جهاتها، جميع يف منبسطة هوالندة أرض إن ثم
كيفيات ولهم عجيبة، بسدود عليها البحر فيضان من واحرتزوا الواطئة، بالبالد تسمى
منها معتربة أودية وبها اململكة. بلدان بني املواصلة بها تسهل التي الخلج يف حسنة
والفول والشعري القمح نتائجها ومن ا، جدٍّ كثرية ومروجها والرين، واملوز األسكو وادي
واألنعام. األزهار وأنواع املثمرة واألشجار والُخَرض والدخان والقرمز والقنب والكتان
واملوبر الكتان قماش منها الرواج غاية يف وصناعاتها وغريه، الحديد معادنها ومن
التقطري. وأنواع والكتب املاس وصقل الصبغ وصناعة والفخار والكاغد والجوخ والحرير
وأربعة ستمائة وألف وثمانمائة وستني أربع سنة يف بلغت فقد الحديدية طرقها وأما
إحدى سنة اململكة من منه الخارج قيمة بلغت واسع متجر ولها كيلومرتًا. وأربعني
وثمانمائة ألًفا وخمسني وتسعة ومائة ماليني وثالثة بليونًا وألف وثمانمائة وستني
مليونًا وسبعني واثنني ومائة بليونًا لها الداخل وقيمة ونصًفا، فرنًكا وتسعني وسبعة

فرنًكا. وتسعني وخمسة وستمائة ألًفا وعرشين وثالثة وتسعمائة
وثمانية، وستمائة آالف ثالثة األولية املكاتب من فبها التقدم، يف آخذ بها والتعليم
مكاتب ومن وواحد، مائة السن كبار مكاتب ومن وخمسة، ستمائة الفقراء مكاتب ومن
الصغار، املكاتب معلمي لتعليم أصولية مكاتب ثالثة وبها عرش. وأربعة مائة األحد يوم
الدقيقة العلوم لتعليم مدارس ثالث وبها املتوسطة، الفنون لتعليم مكتبًا وستون وثالثة
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هوالندة مملكة عىل الكالم يف

ثالثة وبها الديانة، لعلوم مكتبًا عرش واثنا املشيخة، بمكتبي عنهما يعرب ومكتبان
املستعمرات ومتوظفي البلدية ملهنديس ومكتب ومتعلقاته، والطب الُقبالة لتعليم مكاتب
أماكن وثالثة ِفالحة، ومكتب بيطرة ومكتب بحرية ومكتب حرب ومكتبا الخارجية،
املوسيقى لتعليم مكاتب عدة وهناك للبهاليل، وواحد للعميان وثالثة البكم الصم لتعليم

البدن. رياضة حركات وهو والجمناستيك والتصوير والتطريب

السياسية قوانينها يف (3)

واإلمارة القوانني تنفيذ ملكها حقوق فمن كونستيتوسيونية، دولة هوالندة دولة أن اعلم
ما واملتجر، املعاهدة رشوط وعقد والصلح الحرب وعمل والبحرية، الربية العساكر عىل
بموافقة إالَّ حينئٍذ يكون ال فإنه بالزيادة؛ ولو اململكة حدود يف تغيري ذلك يف يكن لم
املجلسني اجتماع وقت تعيني أيًضا حقوقه ومن العامة. وكالء ومجلس األعىل املجلس
رشط عىل الحال، اقتضاه إن أحدهما أو مًعا خدمتهما وتعطيل سنة كل يف املذكورين
موافقة عىل الجديدة القوانني عرض حقوقه ومن االنتخاب. إعادة األهايل من يطلب أن
عمرية وظيفته تكن لم َمن وتأخري املأمورين، من وغريهم الوزراء ونصب املجلسني،
معني مرتبهم فإن املجالس؛ أعضاءَ إالَّ املتوظفني جميع مرتبات وتعيني املبارشة، عن
عن والعفو أوروبا، خارج للملكة التابعة العماالت إدارة عموم يف والنظر القانون، يف
التي النوازل وفصل ذلك، يف الحكم مجالس استشارة بعد الجرائم أهل من عليه املحكوم
بني تقع التي الشخصية النوازل يف ال العامة باملصالح يتعلق فيما فأكثر إيالتني بني تقع
لكن امللك، حقوق من كان وإن ذكر ما وجميع الحكم. ملجالس مرجعها فإن السكان؛

للمجالس. الدولة ترصفات عن ملسئوليتهم له الوزراء موافقة عىل إجراؤه يتوقف

وحقوقهما العامة ومجلسوكالء األعىل املجلس تركيب يف (4)

يدفع ممن اإلياالت مجالس تنتخبهم عضًوا، وثالثني تسعة من مركَّب األعىل فاملجلس
العامة وكالء ومجلس أعوام، ثالثة كل األعضاء ثُلث ويبدل أعوام، لتسعة معلوًما أداء
وكيًال نفس ألف وأربعني خمسة لكل أن باعتبار عضًوا، وسبعني خمسة من مركَّب
وانتخابهم عامني، كل يف األعضاء نصف ويبدل أعوام، أربعة ملدة األهايل تنتخبهم واحًدا
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أربعني من مبلًغا األداء من يدفع وكان سنة، وعرشين ثالثًا األهايل من سنه بلغ ممن
جميع عىل والقرعة علنًا املفاوضة املجلسني هذين حقوق ومن فرنًكا، وعرشين مائة إىل
بعد إالَّ قانون يميض ال بحيث عليهما، أعضائهما من أو الدولة من املعروضة القوانني
أخذه الواجب واألداء الدولة مصاريف أصول تعيني ومنها عليه، املجلسني غالب موافقة
خصوًصا لهم يظهر عما الوزراء وسؤال الدولة سرية يف والنظر سنة، كل يف األهايل من
املهمة النوازل يف الحال له يحققون جماعة تعيني حقوقه من ألن العامة؛ وكالء مجلس
معرفة به لهم يحصل مما ذلك وغري الدولة، دفاتر عىل واالطالع سؤاله يلزم َمن بسؤال
بمقتىض اململكة سياسة إدارة يف الدولة سرية تكون بحيث الدولة ترصف يف الحال حقيقة
بقاء إن بحيث ترصفاتها، عن مسئولة وزارات سبع نظارة إىل إدارتها وتنقسم قوانينها،
وللدولة سريتهم. املذكور املجلس استصوب إذا إالَّ يكون ال الخطة يف املبارشين الوزراء
تهذيب املجلس هذا ومأمورية تأخريهم، وله امللك ينتخبهم أعضاء من مركَّب مجلس
ينوبه من أو امللك رئاسة تحت الدولة مصالح من ذلك وغري اإلدارة، وترتيب القوانني

وغريها. فرنسا عىل الكالم يف بيانه تقدم كما

اململكة تقسيم يف (5)

ومجلس الدولة طرف من واٍل إيالة كل ويف إيالة، عرشة إحدى إىل تنقسم اململكة أن اعلم
من مركَّب مجلس إيالة كل ويف لفرنسا، ذكر ما مثل والقوانني األوامر بإمضاء مكلَّف
يف للنظر سنة كل من معلوم وقت يف يجتمعون أعوام لستة األهايل تنتخبهم أعضاء
حساب يف والتأمل له، الالزمة املبالغ وتعيني إحداثه، يجب ما تعيني من اإليالة مصالح
املمالك. بقية يف بيانه تقدم مما إيالتهم مصالح من هذا وغري ذلك، بإدارة املأمورين
ما إلجراء أعضاء ستة إىل أربعة من مركبة جمعية أعضائه من املجلس هذا وينتخب
مركَّب بلدي مجلس اإليالة بلدان من بلدة كل ويف واليها. مع اإليالة مجلس عليه اتفق
مصالح يف ينظرون امللك من املنتَخب البلد شيخ رئاسة تحت األهايل تنتخبهم أعضاء من
فلهذه األحكام، إدارة وأما املتقدمة. باملمالك البلدية املجالس يف بيانه تقدم ما مثل البلد،
وأحد أول تريبوناًال وثالثون وأربعة الحكم مجالس من مجلًسا وخمسون مائة اململكة
علنًا، يكون عندهم والحكم حكم، أمناء لهم وليس عاٍل، ومجلس للتحقيق مجلًسا عرش
أوترخت وبمدينة للبحرية، وثالثة للعسكر مجالس سبعة ولهم يعزلون. ال وحكامهم

الربوتستانتية. هي اململكة بهاته الحاكمة والديانة عاٍل، حربي مجلس
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وبحًرا برٍّا والعسكرية وخرًجا دخًال املالية قوتها يف (6)

.۱۸٦۳ سنة يف الدولة دخل

   فرنًكا

تقريبًا عينها اململكة من السنوي الدخل ۱٤٦۹٦۷۹۷۰
أيًضا تقريبًا وغريه الهند من لها التابع دخل ۲٦۲٦٦۲۳۸۷

الجملة ٤۰۹٦۳۰۳٥۷

املذكورة. السنة يف الدولة خرج

   فرنًكا

تقريبًا أوروبا يف مصاريفها ۱٤٥۰٥۱۹۸۰
لها التابعة العماالت عىل مصاريف ۲٦۲٦٤۱۱۳۷

الجملة ٤۰۷٦۹۳۱۱۷

تقريبًا. فرنًكا ۲٥۸۲٥٤۷٤٥٥ عليها: الذي ين الدَّ جملة

الربية. العسكرية القوة

   أنفس

بأوروبا وغريهم وطوبجية وخيالة تريس ٦۰۹٦۲
لها التابعة العماالت يف املذكورة األصناف مثل ۲۸٥۰٤

الجملة ۸۹٤٦٦
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.۱۸٦۳ سنة هوالندة مملكة يف البحرية القوة

البحرية أصناف
والسفن

أمراء
البحرية

جملة
البحرية

فابورات مراكب
قالع

املراكب جملة
۱۷۸۰ ومدافعها

أمريال ۳        
أمريال فيش ۱        
أمريال كنرت ٥        

    ۹      
أجفان قبطانات   ۲۰      
فراقط قبطانات   ٤۰      

فسياالت   ۳۰۹      
صغار فسياالت   ۱۷۳      

البحر أطباء   ۹٦      
اإلدارة فسياالت   ۷۰      

يف ۸۰۰ غري بحرية
الهند

  ٦۱۹۷      

بر وعسكر فسياالت   ۲۱٥٤      
أجفان       ۲ ۲
فراقط     ٥ ۷ ۱۲
قرابط     ۱۲ ۷ ۱۹
قواليت     ۲۹ ۱۳ ٤۲

وغريها وأفيزو أبركة     ۱۲   ۱۲
عوامة بطرية       ٥ ٥

أبركة       ۸ ۸
شنور       ۳ ۳

منها كوننيار شالوب
حديد ۱

      ۳٦ ۳٦

مراكب       ٦ ٦

الجملة ٩ ۹۰٦۸ ٥٨ ٨٧ ١٤٥
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الدنيمرك عىلمملكة الكالم يف

تاريخها يف (1)

التاريخ ويف وتسعمائة، ثالثني سنة إىل مجهوًال حالها كان الدنيمرك مملكة أن اعلم
إىل فيها امُللك ودام سكيولد، إىل نسبة األْسكيُوْلُدنْجيَّة العائلة عليها استولت املذكور
إنكلرتة، غالب عىل الدنيمرك استوىل العائلة هاته مدة ويف وألف، وأربعني سبع سنة
وانقرضت وألف، وأربعني إحدى سنة إىل وألف عرشة ست سنة من بأيديهم وبقيت
امُللك ودام االسرتيثيدية، العائلة عليها وتولت وألف. وأربعني سبع سنة يف العائلة هاته
األخري امللك ابنة مرغريتا امللكة وآخرهم وألف، وثالثمائة وتسعني ست سنة إىل فيها
فيه، الوراثة بحق أبيها موت بعد الدنيمرك فملكت النورويج بملك تزوجت التي منهم
األهايل بانتخاب السويد ملكت ثم وفاته، بعد زوجها يف الوراثة بحق النورويج وملكت
أعطت وألف وثالثمائة وثمانني تسع سنة ويف السويد. مملكة عىل الكالم يف تقدم كما لها
وألف وثالثمائة وتسعني ست سنة ويف البومراني، آريك لقريبها النورويج مملكة تاج
ويف السويد. تاج له أكملت بعدها التي السنة ويف الدنيمرك، مملكة تاج أيًضا أعطته
يزل ولم أولدنبورغ، عائلة من األول كريستيان توىلَّ وألف وأربعمائة وأربعني ثمان سنة
خرجت السويد مملكة أن غري وألف، وثمانمائة وستني ثالث سنة إىل أعقابه يف امُللك
أيًضا منهم خرجت النورويج ومملكة وألف، وخمسمائة وعرشين ثالث سنة أيديهم من
تويف املذكورة وألف وثمانمائة وستني ثالث سنة ويف وألف. وثمانمائة عرشة أربع سنة
للُملك، وارثًا يرتك ولم أولدنبورغ، عائلة من الدنيمرك ملوك آخر السابع فردريك امللك
اثنتني سنة لندرة معاهدة بمقتىض غلوكسبورغ من كريستيان الربنس ِعوضه فتوىل
من خرج وستني أربع سنة ويف التاسع، بكريستيان وتلقب وألف، وثمانمائة وخمسني

وهولستاين. شلزويغ إيالتا الدنيمرك أيدي
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اململكة هاته وصف يف (2)

خمس بني وموقعها الثالث، االسكندينافية املمالك أصغر هي الدنيمرك مملكة أن اعلم
وخمسني ثالث وبني الرشقي، الطول من درجة عرشة وثالث دقيقة ثالثني مع درجات
الشمايل. العرض من دقيقة أربعني مع درجة وخمسني وسبع دقائق عرش مع درجة
شلزويغ بإيالتي املتصلة القبلية الجهة إالَّ الجهات جميع من بها محيط والبحر
وقعت التي بالحرب وألف وثمانمائة وستني أربع سنة عنها انفصلتا اللتني وهولستاين
الفاصل راك سكاجر مضيق الشمال ناحية يف ويحدها والنمسة. الربوسية وبني بينها
الفاصلة البلتيك وبحر والكاتاغات الصوند مضيق الرشق ناحية ويف النورويج، وبني بينها
املستجزرة القطعة مشموالتها ومن الشمال. بحر الغرب ناحية ويف السويد، وبني بينها
وآلزن وآروي وماين وبورنهولم وفالسرت والالند وفيونيا سيالند وجزر جوتالند املسماة
وستة وتسعمائة ألًفا وثالثون خمسة تسطيحها ومبلغ ونستاتهولم. والزوي وفامارن
أربع سنة فراير أول يف تحرر ما بمقتىض سكانها ومبلغ مربًعا، كيلومرتًا وسبعون

نفًسا. وتسعون وخمس آالف وثمانية ألف وستمائة مليون وألف وثمانمائة وستني
وغروهنالند وأزالند بأوروبا فاروي جزر هي املذكورة للدولة الراجعة واملستعمرات
مائة الجزر هاته تسطيح ومجموع بأمريكا، جان وصان توماس وصان كروا وصانت
منها أزالند يخص مربًعا، كيلومرتًا وسبعون وأربعة ومائتان ألًفا وثالثون وتسعة
وعرشون وأربعة مائة سكانها ومجموع وسبعون، وستة وأربعمائة كيلومرت وألفا مائة
وثمانون وسبع وتسعمائة ألًفا وستون ستة منها أزالند يخص نفًسا، وعرشون ألًفا
منبسطة، أرض غالبه بأوروبا منها واملتصل كوبنهاغ، مدينة اململكة هاته وتخت نفًسا،
نصف قدر عىل تحتوي منها املياه ومستنقعات والسباخ والبحريات األودية ومساحات

اململكة. ُعرش
كانت ولذلك خصبة؛ وأرضه نديٌّ لكنَّه الربد شدة غاية يف يكن لم وإن اإلقليم وهذا
مليونني، يبلغ والبقر ألف، ثمانمائة فيها الخيل عدد ويبلغ جيدة. وخيلها طيبة أنعامها
قمًحا النمو غاية يف بها والِفالحة ألف. ستمائة والخنازير ونصًفا، مليونني والغنم
العنابي اللون به يصبغ الذي النباُت النباتات من فيها ينجح ومما وغريهما، وشعريًا
والبطاطة والفول الغرفالة بها ويزرع الزيت، منها يستخرج التي والكلزة والهبلون
امللوك وَحب اص واإلجَّ التفاح الثمار ذوات ومن والدخان، والقنب والكتان والخردل
يحمل الذي الطني اململكة بهذه الغنى جوالب ومن الحوت. وكذا كثري وصيدها والعوينة،
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الكري وحجر عليه يُطبع الذي والحجر حديد مقاطع بعض وبها األرض، لتدميل منها
بحرها وبشاطئ بورنهولم، بجزيرة الحجري الفحم من وقليل واألرجيل الجص مثل
واآلجر والسالح والفرفوري والجوخ القلوع أقمشة بها ويصنع الرمادي، الكهرباءُ يوجد
عديدة، قرون منذ رواج ذات وتجارتها والغوانتوات. والتصفية التقطري وآالت والطواجني
بالتجارة تتوجه عديدة فابورات لها جمعيات عدة بها لكن بها، قليلة الحديدية والطرق

األصلية. أوروبا بلدان لسائر
اثنني وألف وثمانمائة وستني اثنتني سنة املذكورة باململكة املتجر قيمة بلغت وقد
اثنان منها الداخل فرنًكا؛ عرش وأربعة ومائة ألًفا وتسعني وثالثة ومائتني مليونًا وثالثني
فرنًكا، وخمسون وخمسة وثمانمائة ألًفا وستون وثالثة وخمسمائة مليونًا وعرشون
ألًفا وعرشين وسبعة مائة منها والخارجة لها الداخلة املتجرية املراكب جملة وبلغت
مواد وأما وستون. وسبعة وتسعمائة ألًفا عرش أحد منها الداخل وستة؛ وأربعمائة
التمذهب من أحد يُمنع وال لوتري، مذهب ومذهبهم التقدم غاية يف فيها فهم التعليم
الطول من درجة وعرشين وسبع درجة عرشة ست بني أزالند جزيرة وموقع بغريه.
يف وأرضها الشمايل، العرض من درجة وستني وسبع درجة وستني ثالث وبني الغربي
يف ولهم تغيل، مياًها تقذف فقد الجمد من يكون كاد سطحها كون ومع الربد، غاية

لوتري. مذهب ومذهبهم بنيِّ تقدُّم التعليم

السياسية قوانينها يف (3)

اململكة أحوال إدارة فيها امَللك حقوق فمن قانونية، وراثية دولة الدولة هذه أن اعلم
وسائر الوزراء ونصب الدولة ترصفات عن املسئولني وزرائه بواسطة والخارجية الداخلية
الجتماع املعتاد الوقت وتعيني املبارشة، عن عمرية وظيفته تكن لم َمن وتأخري املتوظفني
وتعطيل يقتضيه، ملوجب املعتاد الوقت غري يف جمعها وله سنة، كل الالزم املجالس
األهايل من يطلب أن رشط عىل أحدهما أو العامة وكالء ومجلس األعىل املجلسني خدمة
يتوقف معطل غري املجلسني أحد بقي إن املدة تلك ويف شهرين، مدة يف االنتخاب إعادة

الثاني. اجتماع يحصل حتى الخدمة عن
قانونًا يصري ال املجالس من يصدر ما فكل القوانني، عىل اإلمضاءُ حقوقه ومن
الرضورية، األمور يف األوامر إصدار املجالس غيبة مدة يف وله امَللك، عليه أمىض إذا إال
موافقة عىل تعرض وأن أصولها، تخالف ال أن برشط للقوانني ما االحرتام من لها ويكون
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وعليه سنة، عرشة ثمان بلوغه عند رشيًدا يصري أن حقوقه ومن اجتماعها. عند املجالس
القوانني وتأسيس الربوتستانت، مذهب فروع من هو الذي لوتري ملذهب تابًعا يكون أن
منتخبون عرش اثنا منهم عضًوا؛ وستني ستة من املركَّب األعىل املجلس ومن منه يكون
وسبعة أعوام، ثمانية ملدة التخت أهايل من منتخبون وسبعة عمرية، بوظيفة امَللك من
وظيفته تكن لم ممن النصف ويتبدل املذكورة. للمدة األهايل بقية من منتخبون وأربعون
ألف عرش ستة لكل أن باعتبار املركَّب العامة وكالء ومجلس أعوام، أربعة كل يف عمرية

مخصوص. بعدد محصور غري فهو واحًدا، وكيًال نفس
أهل من يكون وأن سنة، وعرشين خمًسا سنه يكون أن للمجلسني املنتخب ورشط
أناًسا ينتخبون األهايل عامة أن بمعنى درجتني؛ عىل عندهم واالنتخاب واملروَّة، املعرفة
يعينها التي املدة يف يكون املعتاد واجتماعهما املجلسني، أعضاءَ ينتخبون وهؤالء أوًال،
خالف النوازل بعض يف رأوا إذا إالَّ علنًا تكون منهما كل وخدمة شهران، وأقلها امللك
ثالث فيها وتفاوضهما عليهما عرضها بعد إالَّ تعترب ال القوانني أن حقوقهما ومن ذلك.
سنة، كل الدولة مصاريف أصول تعيني ومنها وثانيًا؛ أوًال املوافقة تعترب وال مرات،
املصاريف رصف بعد الدولة محاسبات وتحرير لذلك، األهايل من أخذه الواجب واألداء
يقدم أن أعضائهما من لكل وأن األعضاء، جملة من رؤسائهما انتخاب ومنها املذكورة؛
أنهم كما له، يظهر عما الوزراء يسأل وأن للملك، أو للمجلس القوانني من له يظهر ما
من للقانون املخالفة أو عليهم الخيانة ادعاءُ فيمكن وللملك، املجلس لجملة مسئولون
ويجب األعىل، باملجلس تفصل نازلة تكون وحينئٍذ أعضائه، بعض من أو املجلس أو امللك
من املعروضة القوانني عن أو ترصفاتهم عن للمدافعة القمرة يف الحضور الوزراء عىل

الدولة.
أعضاء انتخاب وقت ة التامَّ الحرية القانون فيها الضامن العامة حقوق ومن
الشخصية والحرية املطابع وحرية املصالح يف للمفاوضة العامة واالجتماعاُت املجالس،
واملساواُة القوانني، بموجب أو أربابها بإذن إالَّ أحٌد يدخلها ال بحيث املساكن، واحرتام
عند الخطط يف وكذا ذلك، يف وحقري عظيم بني فرق ال إنه بحيث الحكم لدى األهايل بني
الحكم، بمجالس إالَّ يكون ال الشخصية النوازل وفصُل واملروَّة، باملعرفة األهلية وجود
من تداخل غري من مصالحها بإدارة مستقلة اململكة وقرى بلدان من قرية أو بلدة وكل

ذلك. يف الدولة
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وبحًرا برٍّا والعسكرية وخرًجا دخًال املالية قوتها يف (4)

.۱۸٦٤ سنة يف املالية القوة

فرنًكا ۱۰۰۲٥۱۷۳۱ يساوي رزداًال الدخل ۳٥٤۲٤٦٤۰
فرنكات ۱۰۷۰۳٤۱۰۸ يساوي رزداًال الخرج ۳۷۷۸٥۹۰٤
فرنًكا ۳۷۳۸۷۳٥٦۹ عليها الذي الدين ۱۳۲۱۱۰۸۰۲

صنتيًما. وثمانون وثالثة فرنكان رصفه والرزدال

.۱۸٦۲ سنة يف الربية العسكرية القوة

   نفسا

تريس عسكر ۲۰۹٤٤
خيالة ٦۱٦۳

ومهندسون طوبجية ٤۳۸٤

الجملة ۳۱٤۹۱

ألًفا. خمسني جمع الدولة تستطيع الحرب وقت ويف

.۱۸٦۲ سنة الدنيمرك بدولة البحرية القوة

واملراكب البحرية أصناف البحر أمراءُ
وقبطانات

جملة
البحرية

فابورات مراكب
قالع

املراكب جملة
۹۲۹ ومدافعها

أمريال فيش ۱        
أمريال كنرت ۲ ۳      

أجفان قبطانات ۲۹        
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واملراكب البحرية أصناف البحر أمراءُ
وقبطانات

جملة
البحرية

فابورات مراكب
قالع

املراكب جملة
۹۲۹ ومدافعها

فراقط قبطانات ۲۳        
    ٥۲      

فسياالت   ۸٥      
بحرية   ۱۷۸٤      
أجفان     ۱ ۲ ۳
فراقط     ٥ ٤ ۹
قرابط     ٤ ۲ ٦
سكونري     ٥ ۲ ۷
أبركة       ۲ ۲

عوامة بطرية     ۱   ۱
كوننيار شالوب     ۷   ۷

ياكت     ۱   ۱
كوتري       ۱ ۱

األثقال لحمل       ۲۷ ۲۷
وصغاًرا كباًرا بالعجلة     ۸ ۸

يول     ۱   ۱
كوننيار شالوب

باملجاديف
      ۳۳ ۳۳

باملجاديف يول       ۱۷ ۱۷

الجملة ٥٥ ۱۹۲٤ ۳۳ ۹۰ ۱۲۳
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عرش الثالث الباب

باواريا عىلمملكة الكالم يف

تاريخها يف (1)

ثم الخالية، الصحاري من معدودة الروماني قيرص زمن يف كانت اململكة هذه أن اعلم
مضافة الرومانية اململكة إياالت من وعدَّت أغسطوس اإلمرباطور مدة يف معمورة صارت
بوهيميا من البويوار جماعة أتت املسيحي الخامس القرن يف ثم ونوريكا. للفيندليسا
من وذلك أوسرتازيا، سكان من اإلفرنج سلطنة تحت ودخلوا الغربية بنوريكا وسكنوا
مرؤسة باواريا مملكة كانت الوقت ذلك ويف وستني، ستمائة إىل وثالثني ستمائة سنة
سنة يف تملك أجيلولف هو العائلة هاته ورئيس أجيلولف، عائلة من الدوكات بجماعة

وثالثني. خمسمائة
الدوك تلقب أن إىل اإلفرنج ملوك تلقاء من باواريا عىل تستويل الدوكات تزل ولم
مارتل شارل رعاية من الخروج فحاول وسبعمائة، وأربعني ثالث سنة يف بامللك أديلون
بابان امللك وبني بينه الذي العهد نقض تاسليون بعده ويل فلما ذلك. يف سعيه ينجح فلم
جماعة مع ثم أكويتانيا، دوك ومع اللومبارديا ملك ديديا مع شارملان ضد أوًال وتعصب
وثمانني. وثماٍن سبعمائة سنة رهبان دير يف وُحبس ممالكه وضيَّع انهزم لكنَّه األوار،

املغفل لويز أن كما صواب، كونت لجريولد اململكة تلك والية أعطى شارملان إن ثم
أعطاها ثم لوتري، البنه وأعطاها عرشة وأربع ثمانمائة سنة مملكة باواريا دوكاتو جعل
ذلك يف باواريا مملكة وكانت عرشة. وسبع ثمانمائة سنة يف الجرماني للويز املذكور ابنه
القديمة والبانونيا والفريول واأليسرتيا والكرنيول الكارينتيا قبائل عىل تحتوي الوقت
بوفاة الكارلونجيان عائلة انقرضت عرشة واثنتي تسعمائة سنة ويف والبوهيميا. واملورافيا
دوكاتو وصارت األصلية، الحدود من عليه كانت ما إىل باواريا فرجعت الطفل، لويز
لويتبولد، ابن بالخبيث ب امللقَّ أرنول املارغراف عليهم روا وأمَّ أملانيا، سلطنة رعاية تحت
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ثم يسرية، مدة خلفائه بيد اململكة بقيت وثالثني وسبع تسعمائة سنة وفاته بعد ثم
إىل وأربعني وسبع تسعمائة سنة من الساكس عائلة من الدوكات جماعة عليها استوىل
ثم وألف، سبعني سنة إىل املذكورة السنة من فرانكونيا عائلة من ثم وألف، أربع سنة
وألف، ومائة وثالثني تسع سنة إىل املذكورة السنة من آست عائلة من الغوالف جماعة
أوتون يد يف دخلت وألف ومائة ثمانني سنة يف ثم أوسرتيا، من دوكات جماعة ثم

ذكره. املتقدم الخبيث أرنول ذرية من الفيتلسباخي
وخمسني ثالث سنة ويف املذكور، الدوك خلفاء مدة يف املذكورة اململكة كربت وقد
امللقب أوتون ابني عرش الثالث وهنري الثاني لويز بني اململكة انقسمت وألف ومائتني
اثنتي سنة يف ثم السفىل. عىل والثاني العليا باواريا عىل يحكم منهما فاألول بالشهري؛
التي السنة ويف اململكة، قسمي الثاني لويز ابن الثالث لويز جمع وألف وثالثمائة عرشة
سنة يف الواقع موته وقبل ا، جدٍّ ملكه دائرة واتسعت أملانيا عىل إمرباطوًرا صار بعدها
وزيالند وهوالندة الرباندبورغ باواريا عىل زيادة تملك وألف وثالثمائة وأربعني سبع
انقرضت فروع عدة عىل اإليالة هذه قسموا املذكور لويز أبناء إن ثم وغريها. والتريول

يسرية. مدة يف كلها
املونيخ فرع عائلة من هو الذي الثاني ألربت جمع وألف وخمسمائة سبع سنة ويف
مع وتحزبوا الربوتستانتي، املذهب تسلط ورثته وعارض جديًدا، جمًعا كلها باواريا
الثاني فردناند اإلمرباطور ى رقَّ ذلك مقابلة ويف سنة. الثالثني حروب يف أملانيا إمرباطور
سنة وذلك بيته يف يبقى مما اللقب هذا وجعل أليكتور، رتبة إىل مكسيمليان الدوك
تسع سنة من استوىل إمانويل مكسيمليان حفيده إن ثم وألف. وستمائة وعرشين ثالث
حالف املدة هذه خالل ويف وألف، وسبعمائة وعرشين ست إىل وألف وستمائة وسبعني
يرجع ولم سلطانه عن سقط هوخستات واقعة وبعد إسبانيا، وراثة حروب يف فرنسا
ألربت شارل وارثه إن ثم وألف. وسبعمائة عرشة أربع سنة بادن صلح بعد إالَّ إليه
نفسه ج وتوَّ وأوسرتيا البوهيميا عىل فتسلَّط السادس، شارل اإلمرباطور ملك إرث ادَّعى
لكْن السابع، شارل ى وتسمَّ وألف وسبعمائة وأربعني اثنتني سنة فرنكفورت مدينة يف
وعن ادَّعاها التي املرتبة عن التنازل إىل وألجأه النمسة بجيش اللوراني فرنسوي َقاَرَعه
اصطلح جوزاف مكسيمليان ابنه إن ثم الحرب. هاته انتهاء قبل ومات باواريا سلطنة
وسبعمائة وأربعني خمس سنة فوسن برشوط ممالكه منه واسرتجع اإلمرباطور مع
يف وذلك باواريا مملكة يف خلل وقع عائلته آخر هو الذي األمري هذا بموت ثم وألف،
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بواسطة العائلة بتلك املتصل تيودور شارل إن ثم وألف. وسبعمائة وسبعني سبع سنة
استوىل جوزاف مكسيمليان أخيه وابن أوسرتيا، موافقة بدون عليها استوىل املصاهرة

وألف. وسبعمائة وسبعني تسع سنة بعده
تنازلت حتى الفرنساوية الربوبليك حروب مدة يف شدائد باواريا مملكة قاست وقد
من بينهما بقي بما ذلك لها عوضت لكن الرين، شمال عىل الكائنة ممالكها عن لها
مدة اململكة هاته دائرة واتسعت الكثري، باملدد فرنسا تعني وكانت مديدة، مدة املعاهدة
يف بامللك حاكمها يلقب أي مملكة؛ وصارت بيِّنًا، اتساًعا نابوليون حماية تحت كونها
انعطف وألف وثمانمائة عرشة ثالث سنة حروب يف ثم وألف. وثمانمائة ست سنة
الدول ِقبل من ذلك عن َفُجوِزَي معينيها، من كان أن بعد فرنسا عىل بجيشه مكسيمليان
وثمانمائة عرشة ثمان سنة ويف حوزه. يف كان ما كل عىل ُملكه بتقرير لفرنسا املضادة
كان ما مملكته يف األول لويز ابنه وزرع الكونستيتوسيون، مملكته أهل أعطى وألف
ثماٍن سنة الثاني مكسيمليان البنه امللك عن وتنازل املستظرفة، الفنون حب من به مولًعا
بعضها وانضمام أملانيا التئام يف املعارضة عن هذا يفرت ولم وألف، وثمانمائة وأربعني
سنة يف الثاني لويز ابنه خلفه ثم باواريا، مملكة اعتبار بقاء من ذلك يف ملا بعض؛ إىل

وألف. وثمانمائة وستني أربع

باواريا مملكة أمراء أسماء يف (2)

   سنة

أجيلولف عائلة من دوك بلقب املتلقبون األمراء  
أجيلولف ٥۳۰

األول غاريبالد ٥٥٤
األول تاسليون ٥۹۳
الثاني غاريبالد ٦۱۰
األول تيودور ٦٤۰
الثاني تيودور ٦۸۰

وغريموالد تيودبرت ۷۰۰
هوجيربت له ويقال هوبرت ۷۲۸
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   سنة

أديليون ۷۳۷
الثاني تاسليون ۷٤۸

الكارلونجيان عائلة من اإلفرنج ملوك  
شارملان ۷۸۸

ولوتار األول لويز ۸۱٤
بالجرمانيك امللقب الثاني لويز ۸۱۷

كارلومان ۸۷٦
الثالث لويز ۸۸۰

الغليظ شارل ۸۸۲
لكارينتي أرنول ۸۸۸

الطفل الرابع لويز ۹۰۰

باواريا من الدوكات  
الخبيث أرنول ۹۱۱

آبرهارد ۹۳۷
برتولد ۹۳۸

فرانكونيا ساكسومن من الدوكات  
األول هنري ۹٤۸

باملخاصم امللقب الثاني هنري ۹٥٥
الصوابي األول أوتون ۹۷۸

الثالث هنري ۹۸۳
الرابع هنري ۹۸٥

الخامس هنري ۱۰۰٤
السادس هنري ۱۰۲٦
السابع هنري ۱۰۳۹

الزوتفاني األول كونراد ۱۰٤۹
الثامن هنري ۱۰٥۳
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   سنة

الثاني كونراد ۱۰٥٦
ملك) ال (ملكة أغنيس ۱۰٥۷

الثاني أوتون ۱۰٦۱

أيًضا والف لهم ويقال الغوالف من الدوكات  
األول ولف ۱۰۷۰
الثاني ولف ۱۱۰۱

التاسع هنري ۱۱۲۰
العارش هنري ۱۱۲۲

أوسرتيا بيت من الدوكات  
ليوبولد ۱۱۳۹

عرش الحادي هنري ۱۱٤۱
عرش الثاني هنري ۱۱٥٦

ويتلزباخ عائلة  
األول أوتون ۱۱۸۰
األول لويز ۱۱۸۳

بالشهري امللقب الثاني أوتون ۱۲۳۱
الثاني ولويز عرش الثالث هنري ۱۲٥۳

الثالث لويز ۱۲۹٤
األول أتيان ۱۳٤۷

مونيخ من أي املونيخي جان ۱۳۷۸
األول وغليوم أرنست ۱۳۹۷

األول ألربت ۱٤۳۸
وسجيزموند جان ۱٤٦۰

الثاني ألربت ۱٤٦۸
ولويز الثاني غليوم ۱٥۰۸

الثالث ألربت ۱٥٥۰
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   سنة

الثالث غليوم ۱٥۷۹
األول مكسيمليان ۱٥۹۸

األليكتورات جماعة  
يمناه التاريخ يف أليكتوًرا صار األول مكسيمليان ۱٦۲۳

ومارية فردناند ۱٦٥۱
(إمانويل) الثاني مكسيمليان ۱٦۷۹

ألربت شارل ۱۷۲٥
(جوزاف) الثالث مكسيمليان ۱۷٤٥

بالتني عائلة  
تيودور شارل ۱۷۷۷

(جوزاف) الرابع مكسيمليان ۱۷۹۹

املذكورة بالتني عائلة من امللوك  
األول مكسيمليان وتلقب املذكور مكسيمليان ۱۸۰٦

األول لويز ۱۸۲٥
الثاني مكسيمليان ۱۸٤۸

۱۸٤٥ سنة أغشت ۲٥ يف ومولده الثاني لويز ۱۸٦٤

اململكة وصف يف (3)

متمايزين: قسمني من مركَّبة وهي بروسية، بعد أملانيا ممالك أكرب هي اململكة هذه
الطونة. شاطئ عىل الرشقية الناحية يف أولهما:

الرين. وادي من الشمايل الشاطئ عىل الغربية الناحية يف وثانيهما:
وشماًال النمسة مملكة ورشًقا قبلة يحده القديمة بباواريا عنه املعرب األول فالقسم
الهاس من الكربى الدوكاتو وغربًا الربوسية، ثم الساكس من والدوكاتو الساكس مملكة
وهو الرينية بباواريا عنه املعرب الثاني والقسم الورتنربغ، ومملكة بادن ومن دارمستاد
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وشماًال بادن من الكربى الدوكاتو ورشًقا فرنًسا قبلة يحده بكثري، األول من أصغر
ستة باواريا مملكة مساحة وقدر الرينية. بروسية وغربًا الرينية الهاس من الدوكاتو
الحساب تحرير وقت سكانها بلغ وقد مربًعا، كيلومرتًا وعرشون وأحد ألًفا وسبعون
آالف وسبعة وثمانمائة ماليني أربعَة وألف وثمانمائة وستني أربع سنة دجمرب ثاني يف
كثرية جبال القديمة وبباواريا مونيخ. مدينة اململكة وتخت نفًسا، وأربعني وأربعمائة
من وكثريًا كثرية بحريات بها أن كما الطونة، وادي أعظمها أيًضا كثرية وأودية ا جدٍّ
األرحاء حجر من مقاطع وبها البقاع، غالب يف معتدل طيب وهواؤها املعدنية. العيون

وامللح. والنحاس والحديد والرصاص الحجري والفحم واملسن
كون مع الِفالحة، لعلم مكاتب وإحداثها الدولة بإعانة التقدم يف آخذ بها الزراعة وأمر
والبطاطة، الحبوب عندهم املزروعات وأصول املنخفضة، األماكن يف ا جدٍّ خصبة أرضهم
والهبلون والدخان والقنب الكتَّان زرع من تستكثر اململكة مشيخات من أقسام وعدة
بعد الغنى جوالب من بها واألنعام االنتفاع، غاية بها يُنتفع جليلة غابات وبها والعنب،
القرون ذوات الحيوانات ومن ألًفا، وخمسون ثالثمائة الخيل من بها ما ومبلغ الزراعة.
ألف، وخمسمائة مليون الضأن ومن ألف، تسعمائة الخنازير ومن مليونًا، وعرشون ستة
بها والصنائع ونحوها. واإلوز والدجاج النحل عندهم ويكثر آالف، وعرشة مائة املعز ومن
والسالح الحديد صناعة منها واملوجود أملانيا، بلدان بقية دون ذلك يف كانت وإن رائجة
والجراحة املوسيقى وآالت والكاغد الطيب والجلد ونحوهما، والصوف الكتَّان وأقمشة

حسنة. كثرية وطرقها ، بنيِّ رواٌج بها وللتجارة ذلك. ونحو والفرفوري والبلور
وتسعني ألفني وألف وثمانمائة وستني أربع سنة يف بلغت فقد الحديد طرق وأما
بحر يتصل به الذي والطونة املني واديي خليج وأعظمها قليلة بها والخلج كيلومرتًا.
والخلج لويز، خليج واسمه كيلومرتًا وسبعون وأربعة مائة وطوله األسود بالبحر الشمال
فلهم الطبيعية، األودية عىل السفن بتسيري عنها الستغنائهم عندهم قلَّت إنما املصنوعة
أخرى؛ أودية بالبحر مصبه إىل أولم مدينة من السفن عليه تجري الذي الطونة وادي غري
لتسهيل السفن عليه تسري وجميعها والسآيل، واألين واإليزار والرين املني وادي منها

األرض. بنتائج خصوًصا والتجارة املواصلة
مكاتب وعرشة عامة مدارس ثالث فلهم للغاية؛ التعليم يف تقدم اململكة هاته وألهل
لتعليم أصلية مكاتب وعرشة التينيٍّا، مكتبًا وتسعون وستة دونها، وعرشون وثمانية كبار
عىل تحتوي املبتدئني لتعليم مكتبًا وسبعون وسبعة ومائتان آالف وثمانية املعلمني،
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خصوصية، مكاتب عدة وهناك وإناث، ذكور بني التالمذة من ألًفا وأربعني ثمانمائة
األهايل. عىل محتَّم والكتابة القراءة وتعليم

الدولة ترصفات يف (4)

وهم الشورى أرباب بمشاركة يترصف فامللك قانونية، دولة ذات باواريا مملكة أن اعلم
العضوية يستحقون فثُلُثاها األوىل فأما النواب: وقمرة املستشارين قمرة القمرتني؛ أهل
الثانية وأما عمرية، الكل وخطة امللك، بتسمية اآلخر والثُّلث التوارث، بطريق فيها
فلكل النواب، أولئك منتخبي ينتخبون واألهايل سنني، ست كل يف يتجددون فأعضاؤها
يدفع األهايل من رشيد وكل بالقمرة، واحد نائٌب نفس وخمسمائة ألًفا وثالثني أحد
املنتخبون وهؤالء نائٌب، نفس خمسمائة فلكل املنتَخبني، انتخاب حق له األداء من مقداًرا
سنة، ثالثني عمره بلغ َمن إالَّ للقمرة يصلح وال القمرة، نواب ينتخبون الذين هم أوًال
الترشيع؛ قوة امللك مع ولهم سنني. ثالث كل األقل يف واحدة مرة القمرتني اجتماع ويجب
وال قبوله. من يمتنع أن للملك فليس ما، حكم يف قانون إحداث أرادوا إذا أنهم بمعنى
بموافقة إالَّ أداء ملكه عىل يرضب وال الشخصية، حريته لوازم من األهايل من أحد يحرم
ومطالبة القانون مخالفة وقوع منع الديات أنظار ومن القمرتني). مجموع (أي الديات
املتكفل هو الكونستيتوسيون أن والحاصل عاٍل، حكٍم مجلس لدى نوابهم أو الوزراء

واعتقاداتهم. وأمالكهم ذواتهم بحماية لألهايل

األوطان تنظيمات يف (5)

باسم يمتاز قسم وكل وصغرى، ومتوسطة كربى دوائر إىل باواريا مملكة تنقسم
وأما بلدي، مجلس وبه البلد شيخ بيد الكومون فإدارة والدائرة، واملشيخة كالقيادة
من وجمعية املدينة شيخ بيد فإدارتها الكومون، من أكرب عندهم هي التي الدائرة
يف البلدي املجلس تستشري أن املذكورة الجمعية وعىل أيًضا، بلدي ومجلس الحكام
من والثُّلُث املذكورة، الجمعية من النصف يتجدد سنني ثالث كل ويف املهمة. النوازل
من مركَّب مجلس بيد إدارته تكون بالديسرتيكت املسمى والقسم البلدي، املجلس
واحدة مرة إالَّ املجلس هذا يجتمع وال األمالك، أرباب أعيان ومن البلدية املجالس أعضاء
فيها ينظرون التي النوازل إلحضار مؤبدة منهم طائفة يعينون ولكنهم السنة، يف
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مما بالديسرتيكت املتعلقة النوازل سائر يف ويترصفون الرأي، عليه يستقر ما وإلمضاء
مرة يجتمع عمومي مجلس ترصف يف وهم والدائرة، املجلس استئذان عىل يتوقف ال
مجالس نواب من مركَّب وهو األداء، مقادير وتعيني الدوائر أحوال يف للنظر السنة يف
من أكثر السكان من بها يكون التي البلدان من البلدية املجالس ونواب الديسرتيكت،
ملدة واختيارهم واملدارس، الكنائيس كرباء ونواب املالكة، أعيان ونواب نفس، آالف عرشة
عليه. عرضها قبل النوازل يف ينظر مؤبد كومسيون العمومي املجلس ولهذا سنني. ست
إىل أربعة من أولية مجالس بها يوجد دائرة كل فإن األوطان يف األحكام إدارة وأما
لتحقيق واحد مجلس وباململكة املدنية. واألمور الجنايات لنوازل تحقيق ومجلس سبعة،
النوازل، جميع يحقق التخت مونيخ مدينة مقره الذي األعىل املجلس ثم املتجر، نوازل
الذين الرين شاطئ سكان أي باواريا، ألهل فصل أي كاساسيون؛ مجلس أيًضا وهو

ُصلح. وقضاة مجالس الصقع هذا وألهل فرنسا، بأحكام يحكمون

عليها الذي والدين العسكرية وقوتها وخرجها باواريا دولة دخل يف (6)

.۱۸٦۷ إىل ۱۸٦۱ من املالية القوة

تقريبًا فرنًكا ۹۸۱۱۳۲٥۳ السنوي الدولة دخل جملة
تقريبًا فرنًكا ۹۸۱۱۳۲٥۳ السنوي خرجها وجملة
تقريبًا فرنًكا ۷۰۹٤٥۰۲۸۰ ۱۸٦٦ سنة عليها كان الذي ين والدَّ

.۱۸٦٦ سنة الربية العسكرية القوة

العسكر أصناف السالح تحت يداك جملة

تريس ۷۷۲۰۹ ۷٤٥۳۹ ۱٥۱۷٤۸
خيالة ۱۰۲۸۰ ۱۲۲۸۹ ۲۲٥٦۹

طوبجية ۱۲۷۲۲ ۱۳٥۲۱ ۲٦۲٤۳
مهندسون ۳۱۰۰ ۱۲٥۳ ٤۳٥۳

الجملة ۱۰۳۳۱۱ ۱۰۱٦۰۲ ۲۰٤۹۱۳
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عرش الرابع الباب

البلجيك عىلمملكة الكالم يف

وصفها يف (1)

من دقيقة وأربعني ست مع درجات وثالث دقيقة عرشة خمس بني موقعها أن اعلم
مع درجة وخمسني وإحدى دقيقة ثالثني مع درجة وأربعني تسع وبني الرشقي، الطول
والغرب الشمال وبني الشمال ناحية يف ويحدُّها الشمايل، العرض من أيًضا دقيقة ثالثني
من الكربى والدوكاتو هوالندة مملكة والرشق الشمال وبني املانش، وبحر الشمال بحر
فرنسا، مملكة وقبلًة رشًقا ويحدُّها الرين، شاطئ من الربوسيانية واإلياالت اللوكسامبورغ
وقد مربًعا. كيلومرتًا وخمسون وخمسة وأربعمائة ألًفا وعرشون تسعة سطحها وجملة
وأربعة وتسعمائة ماليني أربعة وألف وثمانمائة وستني خمس سنة يف سكانها بلغ
بروكسيل مدينة وهي تختها وسكان نفًسا، وخمسني وإحدى وأربعمائة ألًفا وثمانني

نفًسا. وثالثني وسبًعا وثالثمائة ألًفا وثمانني وتسعة مائة يبلغون
وُخلج أودية عدة وبها جبال، بعض منها الرشقية وبالناحية منبسطة. وأرضها
ويوجد كثرية. وأنعامها جيدة ومزدرعاتها املزارع، خصبة وأراٍض وغابات مصنوعة
والرصاص والحديد والرخام والكذان الديار به ف تُسقَّ الذي األسود البالط مقاطع بها
الكتان بها ويزرع والشعري، القمح بها تزرع التي والحبوب الحجري. والفحم والزنك
وصناعاتها الُخرض. أنواع من ذلك وغري السكَّر منه يُستخرج الذي األحمر واللفت والخيط
ولهم والزرابي، الصوف وأقمشة والجوخ الجيدة األقمشة بها يصنع فمما مستقيمة،
البرية وعمل واملقطرات، والسكَّر املطبوعة واألقمشة والصبغ القماش طرز يف شهرة
وفربيكات املعادن وتذويب والجلود، والبلور الكاغد واصطناع الكتب، بيع وأماكن واملطابع
سنة يف طولها بلغ فقد الحديدية طرقها وأما الحديد. وآالت النجارة وماكينات السالح
بلغت ناٍم متجر ولها الكيلومرت، من وثالثة وأربعمائة ألًفا وألف وثمانمائة وستني أربع



املمالك أحوال معرفة يف املسالك أقَوم

مليونًا وثمانني وأحًدا تسعمائة وألف وثمانمائة وستني إحدى سنة يف منه الخارج قيمة
ألف وأربعمائة مليونًا وستني وثمانية بليونًا لها الداخل وقيمة فرنك، ألف وسبعمائة

فرنك.
وستني ثالث سنة يف املكاتب من عندهم ما حسب فقد بها التعليم مواد وأما
مكتبًا، وستون وأربعة وستمائة آالف خمسة املبتدئني مكاتب من فوجد وألف، وثمانمائة
من لكنهما أيًضا املعلمني لتعليم ومكتبان مكتبًا، وعرشون ثمانية لهم املعلمني ولتعليم
وأماكن السن، كبار لتعليم وأخرى الفقراء، لتعليم مواضع عدة بها ويوجد الدولة. طرف
تخرج مجانًا وغريها الصناعات لتعليم وأخرى الصنائع، سائر والبنات األطفال لتعليم
والعميان. البكم الصم لتعليم وأخرى الِفالحة لتعليم ومكاتب املارستانات، من مصاريفها
مكتبًا خمسون وهناك للجيش، املنتسبني األبناء لتعليم مكاتب العسكر بأاليات ويوجد
خصوصية مكاتب عدة وبها العالية، العلوم لتعليم مدرستان وبها املتوسطة، املكاتب من

الحرب. ومكتب والصنائع املقاطع ومكاتب البلد مهنديس كمكتب

اململكة قوانني يف (2)

املنشور عىل مبني السياسية، قوانينها أي املذكورة؛ اململكة كونستيتوسيون أن اعلم
وثمانمائة وثالثني إحدى سنة فراير من بالسابع املؤرخ األول ليوبولد امللك من الصادر
عىل ألحدهم فضل ال بحيث الحكم، لدى اململكة أهل جميع مساواة عىل املشتمل وألف،
يف للمفاوضة العامة واالجتماعات املطابع حرية وعىل الشخصية الحرية وعىل اآلخر،
عند بيانه لنا تقدم مما بغريها أو الدولة بسرية متعلقة كانت سواءٌ السياسية، األمور
يف األهايل غالب عليه يتفق فيما العامة آراء اعتبار وعىل اإلنكليزية. اململكة أحوال رشح
املجالس يف الجنايات جميع فصل يكون وأن إجراؤه، الدولة عىل يجب كان يشء أي

فرنسا. مجالس يف بيانه تقدم كما الجوري جماعة بمحرض

الترشيعية القوة يف (3)

من عليها واإلمضاء العامة، وكالء ومجلس األعىل واملجلس امَللك حقوق من هي القوة هذه
الدولة من يكون أن إما املجلسني عىل الجديدة القوانني عرض أن بمعنى امللك؛ حقوق
الغالب واتفاق علنًا باملجلسني فيها املفاوضة بعد إالَّ قانونًا تصري وال األعضاء، من أو
والتجارة، املعاهدة ورشوط والصلح الحرب عمل امَللك حقوق ومن عليها. امللك وإمضاء
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إالَّ يكون ال ذلك ألن اململكة؛ حدود يف زيادة أو نقص ذلك يف يكون ال أن رشط عىل
وتأخري املتوظفني، من وغريهم الوزراء نصب حقوقه ومن املجلسني، من يصدر بقانون
بمقتىض والخارجية الداخلية األمور يف اململكة وإدارة منهم، عمرية وظيفته تكن لم من
الوزراء موافقة عىل متوقفة لكنها امللك حقوق من كلها كانت وإن األمور وهذه القوانني.
ال فلذلك السياسية؛ املجالس لدى الدولة ترصفات عن مسئولون إنهم حيث من عليها
غالب يكن لم إذا الخطة يف بقاؤهم يمكن ال الذين وزراءه يستشري حتى أمًرا امللك يبدي

السالفة. الدول يف تقريره تقدم مثلما لسياستهم موافًقا املجلسني أعضاء

املجالس تركيب كيفية يف (4)

مركَّب األعىل فاملجلس األهايل، تنتخبهم أعضاء من يرتكَّب املذكورين املجلسني من كلٌّ
مركَّب العامة وكالء ومجلس سنني، أربع بعد نصفهم يبدل عضًوا وخمسني ثمانية من
من يكون أن املنتخب ورشط سنتني، بعد نصفهم يبدل عضًوا عرش وستة مائة من
فرنًكا وأربعني اثنني السنة يف يدفع ممن سنة وعرشين خمًسا عمره بلغ وممن البالد
أو مولًدا األهايل من يكون أن العامة وكالء ملجلس املنتخب ورشط والعقار. الرَّبع عىل
يف ومترصًفا قوانينهم، يف مقررة رشوط عىل الدولة من بأمر جنسهم زمرة يف دخوًال
اململكة. يف ساكنًا وكان سنة وعرشين خمًسا عمره بلغ وممن والسياسية، املدنية حقوقه
العامة، وكالء مجلس أعضاء منتخب يف تقدم ما جميع األعىل للمجلس املنتخب ورشط
يكون وال والعقار. الرَّبع عىل السنة يف فرنًكا عرش وستة ألفني يدفع ممن يكون وأن
ومن الوزراء، إالَّ املجلسني هذين يف عضًوا الدولة من مرتَّب لهم الذين املتوظفني من أحد
أصول تعيني منها: التي الجديدة القوانني جميع عىل والقرعة املفاوضة املجلسني حقوق
عما الوزراء وسؤال لذلك، األهايل من أخذه الواجب واملقدار سنة، كل الدولة مصاريف
بيانه تقدم كما باملجلس الجواب الوزراء وعىل سريتهم، يف والقدح شاءوا متى لهم يظهر

موضع. ما غري يف

الوزارات يف (5)

األحكام، ووزير الخارجية، وزير وهم: وزراء، ستة نظارة تحت اململكة إدارة أن اعلم
للنظر ويجتمعون العمالة. ووزير الحرب، ووزير العامة، املصالح ووزير املال، ووزير
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مجلس أو الوزراء مجلس اجتماعهم ويسمى ينوبه، من أو امللك رئاسة تحت املصالح يف
امللك.

اإلياالت إدارات يف (6)

وطنًا، وأربعني أحد إىل اإلياالت هاته وتنقسم إياالت، تسع إىل تنقسم اململكة هذه أن اعلم
يف والنظر الدولة، وأوامر القوانني، بإمضاء مكلَّف الدولة طرف من واٍل إيالة كل ففي
وغري وعلومها، وصناعاتها وتجارتها ِفالحتها ونمو سكانها، راحة وبقاء اإليالة، مصالح
من مركَّب مجلس أيًضا إيالة كل ويف بفرنسا. اإلياالت والة يف رشحه تقدم مما ذلك
معلومة أوقات يف يجتمع اإليالة، مجلس يسمى أعوام أربعة ملدة األهايل تنتخبهم أعضاء
اإليالة عىل العامة وكالء مجلس من املرتب األداء كتوزيع مصالحها، يف للنظر السنة من
تقدم مما ذلك ونحو املصالح، من إحداثه يلزم ما وكتعيني املكاسب، باعتبار أوطانها بني
اإليالة؛ مجلس أعضاؤه ينتخب مجلس اإليالة وايل ومع فرنسا. إياالت عىل الكالم يف بيانه
اإليالة. مجلس من املعينة األصول مقتىض عىل اإليالة مصالح إدارة يف الوايل مع للنظر
كمأمورية املجلس هذا ومأمورية البلد، شيخ رئاسة تحت بلدي مجلس بلدة كل ويف
تداخل أدنى هنا يوجد ال أنه هو بينهما الفرق أن إالَّ تقريبًا، بفرنسا البلدية املجالس
منوال عىل فهي النوازل فصل يف األحكام إدارة وأما البلدي. املجلس أحوال يف الدولة من
مجلس وثالثون وخمسة تحقيق مجالس وثالثة أعىل مجلس ولهم الفرنساوية، اإلدارة

صلح. حكام وثالثة ومائتان حرب ومجلس متجري ومجلس حكم

وبحًرا برٍّا والعسكرية وخرًجا دخًال املالية قوتها يف (7)

املالية. القوة

فرنًكا ۱٥۹٦۱۲۷۹۰ ۱۸٦٥ يف السنوي اململكة دخل بلغ
فرنًكا ۱٥٤۱٤٤۳٤۰ املذكورة السنة يف خرجها وبلغ
فرنًكا ٦۳۲۱٦۷٤۱٤ السنة تلك يف الدين من عليها وكان
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.۱۸٦٤ سنة الربية العسكرية القوة

   أنفس عدد

تريس عسكر ٥٦٥٥۰
وجندارمية خيالة ۸۲۰۲

طوبجية ٦٦۰۰
األثقال برفع املكلفون ٥۷٦

مهندسون ۱٦۹۰

الجملة ۷۳٦۱۸

ألف. مائة الجيش عدد يكون الحرب وقت ويف

جملة صغار مراكب خمس من أكثر عىل تشتمل ال ألنها تذكر؛ ال فتكاد البحرية القوة أما
كثرة تعوضه الحربية السفن يف النقص ولكن غري، ال مدفًعا وثالثون ستة محمولها
وعرشون أربعة محمولها للتجارة مركبًا عرش وأحد مائة لألهايل فإن املتجرية؛ املراكب

الحوت. لصيد قارب مائتي نحو وعندهم طونالتة، ألف
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عرش الخامس الباب

الربتوغال عىلمملكة الكالم يف

تاريخها يف (1)

وإحدى سبعمائة سنة ويف مستقلة، إيالة أي كونتي؛ كانت الربتوغال مملكة أن اعلم
خمس سنة إىل بأيديهم ودامت باألندلس، ململكتهم وأضافوها العرب عليها استوىل عرشة
ملك حماية تحت عليها أمريًا وصار البورغوني هنري منهم انتزعها ثم وألف، وتسعني
إسبانيا حماية من هنري بن الفونش خرج وألف ومائة وثالثني تسع سنة ويف إسبانيا.
استوىل فيها وألف وخمسمائة ثمانني سنة إىل ذريته يف امُللك ودام ملك، بلقب واستقل
وألف وستمائة أربعني سنة ويف مملكته. إىل وأضافها البالد عىل إسبانيا ملك الثاني فليب
ذرية من الرابع جان عليهم وأولوا طاعتها عن وخرجوا إسبانيا عىل الربتوغال أهل ثار

اآلن. إىل عقبه يف امُللك يزل ولم أوًال، املذكور هنري

الربتوغال مملكة وصف يف (2)

وخمسني أربع مع التاسعة الدرجة من وامتدادها أوروبا، من والغرب القبلة بني موقعها
وست والثالثني السادسة الدرجة ومن الغربي، الطول من دقيقة عرشة الحادية إىل دقيقة
قبلة ويحدُّها الشمايل، العرض من دقائق وسبع واألربعني الثانية إىل دقيقة وخمسني
أربعة مساحتها وتسطيح إسبانيا، مملكة وشماًال ورشًقا األطالنتي املحيط البحُر وغربًا
وستني ثالث سنة سكَّانها ومبلغ مربًعا، كيلومرتًا عرش وثمانية ومائتان ألًفا وتسعون
وستون وإحدى وثمانمائة ألًفا وثمانون وسبعة وتسعمائة ماليني ثالثة وألف وثمانمائة
مربًعا، كيلومرتًا وعرشين وثماني وثمانمائة آالف ثالثة تسطيحها يبلغ ُجزر وبها نفًسا،
فمجموع أنفس. وخمس ومائة ألًفا وعرشون واثنان ثالثمائة الُجزر هاته سكان ومبلغ
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كيلومرتًا. وأربعون وستة ألًفا وتسعون ثمانية وأراٍض جزر بني ما املذكورة اململكة سطح
وستون وست وتسعمائة ألًفا وأربعون وتسعة وثالثمائة ماليني أربعة سكانها ومجموع

كيلومرتًا. وخمسون سبعمائة شطوطها وامتداد نفًسا،
املواضع يف وأما طيب، معتدل الجبال أماكن يف وهواؤها أشبونة، اململكة وتخت
غافيارا وجبل أسرتالة جبل جبالها وأشَهر الصيف، مدة يف بها يشتدُّ الحرَّ فإن املنخفضة
مملكة من الخارجة األربعة األودية مصبُّ اململكة وبهذه مونشيك. وجبل سينرتا وجبل
والغابادو الفوغة مثل أنهار ة ِعدَّ وبها والغاديانة، ووالتاج والدورو املينخو وهي إسبانيا،
املعادن، من كثريٌ بها ويوجد الزالزل، بها تكثر براكني أرض وأرضها والساداو، واملنديغو
الحجري والفحم واإلثمد والقصدير والرصاص والحديد والفضة الذهُب الحجارة وأنواع
املكاسب. هاته باستخراج اعتناءٌ اململكة ألهل ليس لكن والفريوزج، الرخام أنواع وسائر
الذي إن بحيث باالزدراع، تشغل ال جهاتها غالب لكن الخصب، غاية يف وأرضها
مزارع ونصفه جزءًا، عرش أربعة من جزءًا يتجاوز ال والشعري بالقمح أرضها من يزرع
األرز والشعرِي القمح دون بها ويزرع ذلك، أضعاف يزيدوا أن يمكنهم وكان عنب،
الثماِر طيب من وغريهما والربدقان التني بها ويوجد مشهور، كثري وزيتها والقطنية.
آالف عرشة مقدار إالَّ املعترب الخشب منابت من بها يوجد وال والقرمز، والعسل والشمُع
امللوك أحد زرعه ورسو، صنوبر املذكور والخشب مربًعا. كيلومرت مائة تساوي إكتار
بهاته يوجد وال الناحية. تلك عىل الرمل تسلط ملنع االسرتامدور شاطئ عىل األقدمني
كما الجودة، غاية ويف كثرية فإنها املرينوس؛ غنم سوى بكثرة املعتربة األنعام من اململكة

الفائقة. البغال بها يوجد
أحد الخيل من بها فُوجد حيواناتها ُعدَّت وألف وثمانمائة وخمسني اثنتني سنة ويف
وثمانية، وأربعمائة ألًفا أربعون البغال ومن وأربعون، وثمانية وستمائة ألًفا وسبعون
آالف وستة ستمائة البقر ومن وستة، ومائتان ألًفا وثالثون وستة مائة الحمري ومن
وسبعمائة ألًفا وسبعون وخمسة وخمسمائة مليونان الضأن ومن عرش، وسبعة ومائتان
الخنازير ومن وثمانون، وثالثة ألًفا وأربعون وثمانية ومائة مليون املعز ومن وسبعون،
سباخ اململكة بهاته الغنى جوالب أعظم ومن وثمانون. وأربعمائة ألًفا وتسعون ثالثة
إن حتى بالدهم؛ خارج إىل تُحمل التي التجارات أروج من عندهم فهو البحري، امللح
تقدم لهم فليس الصناعات وأما اململكة. هاته من أرباعه ثالثة إنكلرتة إىل يِرد الذي امللح
الصوف وأقمشة الجيد، غري والجوخ والقطنية، الكتانية األقمشة نتائجها: ومن فيها،
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والدهن النسج وصناعة والصيني، والفخار والشكالطة واألغطية الربانيط وعمل والحرير،
ذلك. ونحو القز دود وتربية والسالح، البلور واصطناع والصياغة، والصبغ والتقطري
تجارتهم وكادت وستوبال، وأوبورتو أشبونة وهي: الثالث، مراسيها بني دائرة وتجارتها
وغاية املصنوعة، الطرق من كثري عدد اململكة بهاته يوجد وال اإلنكليز. بيد جميعها يكون
من وخمسة وثمانمائة ألٌف — وألف وثمانمائة وستني ثالث سنة — منها صنعه تم ما

كيلومرتًا. وعرشون وستة ثالثمائة ذاك إذ الصنع وبصدد الكيلومرت،
وأما الطرقات، وبإصالح السفن لسري والُخلج األودية مجاري بتمهيد اعتناءٌ وللدولة
كاثوليكي، ومذهبهم كيلومرتًا. وعرشين وسبعة سبعمائة امتدادها بلغ فقد الحديد طرق
للعلوم عامة مدرسة ولألهايل ديانتهم. بمقتىض التعبد من بها يُمنعون ال واليهود
مكتبًا وثمانون واثنان ومائة — علم دراسة أماكن أي — فاكولتي وستة كويمربا يف
القراءة تعلم إىل يلجئون السكان وكل صغار، مكاتب وستة ومائتان آالف وثالثة كبريًا
إىل تنقسم األقسام وتلك للجزر، أربعة منها وعرشون واحد اململكة وأقسام والكتابة.
ثم مشيخة، عرشة واثنتي أربعمائة إىل الدوائر تنقسم ثم دائرة، وستني وخمس مائة

إدارة. قسم أي بارواًسا؛ وثالثني وثمانية وتسعمائة آالف ثالثة إىل املشيخات تنقسم
األخرض، الرأس ُجزر أفريقية قسم يف منها الربتوغال لدولة الراجعة واملستعمرات
إمربيز مع وأنغولة والربانس توماس صان وُجزر كاشني مثل بسناغامبية ومواضع
وغريها، وباردز وسالسيت غوا بالهند آسيا قسم ويف وموزنبيك، وموساميد وبنغويلة
بلصقها. كامبنغ وجزيرة تيمور جزيرة من الشمايل الجانب وبأوالقيانية ماكاوو وبالصني
عرش واثنا وتسعمائة ألًفا عرش أربعة للربتوغال الراجعة املستعمرات هاته سطح وجملة
وأربعمائة ألًفا وستني وسبعة وثالثمائة مليونًا تبلغ الجغرافيا أميال من مربًعا ميًال
ألًفا وثمانني وسبعة وستمائة ماليني ثالثة سكانها ويبلغ كيلومرتًا، وخمسني وثالثة
سطوح مجموع يكون تقدَّم ما إىل هذا ُضمَّ وإذا نفًسا، وعرشين وثماني ومائتني
وتسعني وتسعة وأربعمائة ألًفا وستني وخمسة وأربعمائة مليونًا وتوابعها اململكة أرض
وتسعني وأربًعا ومائة ألًفا وثالثني وسبعة ماليني ثمانية أهاليها ومجموع مربًعا. كيلومرتًا

نفًسا.

السياسية وأحكامها اململكة قوانني يف (3)

واإلمارة القوانني تنفيذ ملكها حقوق فمن قانونية، وراثية مملكة الربتوغال مملكة أن اعلم
والتجارة املعاهدة رشوط وعقد والصلح الحرب عمل وأما والبحرية، الربية العساكر عىل
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لم َمن وتأخري املتوظفني من وغريهم الوزراء نصب وله املجالس. بموافقة إالَّ يكونان فال
مجلس خدمة وتعطيل املجالس اجتماع وقت وتعيني املبارشة عن عمرية وظيفته تكن
مقتىض عىل االنتخاب إعادة األهايل من يطلب أن عىل الحال، اقتضاه إن العامة وكالء
املجالس موافقة عىل الجديدة القوانني وعرض الدول، من غريها يف لذلك املقررة الرشوط
إجراء من ذلك ونحو الجرائم، أهل من شاء عمن والعفو عليها واإلمضاء السياسية
من مركَّبًا أعىل مجلًسا للدولة إن ثم سيأتي. كما املسئولني وزرائه بإعانة اململكة سياسة
بعدد اململكة أهل أعيان من امللك ينتخبهم وممن الدين كرباء ومن امللكية العائلة أمراء
وثالثون وأربعة مائة اآلن املجلس أعضاء وعدد عائلتهم، يف الوراثة بحق محصور غري
أعوام ألربعة منتخبني عضًوا وستني وخمسة مائة من مركبًا عامة وكالء ومجلَس عضًوا،
األمالك، من ينقل ال ما عىل السنة يف أداءً األقل يف فرنكات ستة األهايل من يدفع ممن
املجلسني هذين حقوق ومن األداء. من معلوًما مقداًرا يدفع ممن لهم املنتخب ويكون
وتعيني أعضائهما، من أو امللك من املعروضة القوانني جميع عىل والقرعة علنًا، املفاوضة
عىل والقرعة واملفاوضة األهايل، من أخذه الواجب واملقدار سنة، كل الدولة مصاريف
سرية يف والتأمل الدولة، تعرضها التي والتجارة املعاهدة ورشوط والصلح الحرب عمل

السياسية. املصالح من ذلك وغري الوزراء، وسؤال الدولة
للمشورة عمرية بوظيفة امللك ينتخبهم عضًوا عرش اثني من مركَّب مجلٌس وللدولة
ترصفاتهم عن مسئولني وزراء سبعة نظارة إىل تنقسم اململكة وإدارة املهمة، النوازل يف
ى يسمَّ ومجموعهم املصالح، يف للنظر ينوبه من أو امللك رئاسة تحت يجتمعون لألمة
مجلس ومعه بإدارته مكلَّف واٍل املتقدمة اململكة أقسام من قسم كل ويف الوزراء، مجلس
تقريبًا، فرنسا بمملكة الوالة مجالس يف ذكر ما مثل ومأموريته الوايل، مجلس ى يسمَّ
تنتخبهم عضًوا عرش اثني من مركَّب اإليالة مجلس ى يُسمَّ مجلس أيًضا قسم كل ويف
بفرنسا اإلياالت مجالس خدمة بيان يف تفصيله تقدم مما اإليالة مصالح يف للنظر األهايل
يف إحداثه يجب ما لتعيني األهايل من منتخب مجلس اإليالة بلدان من بلد كل ويف أيًضا.
العامة، وكالء مجلس أعضاء انتخاب عىل وللنظارة لذلك، الالزمة املبالغ وتعيني البلد،
نائبه، أو البلد شيخ رئاسة تحت املذكور املجلس من تعني ما إلجراء بلدي ومجلس
مجالس تعطيل وللملك خدمته، وقت املذكور املجلس يف البلدي املجلس أعضاءُ ويحرض

األهايل. من االنتخاب إعادة برشط والبلدان اإلياالت
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وبحًرا برٍّا والعسكرية وخرًجا دخًال املالية قوتها يف (4)

.۱۸٦٦ سنة املالية القوة

فرنًكا ۸۹۸۲۷۹۷۲ فيها الدولة دخل جملة بلغت
فرنكات ۱۱۸٥۷۸۱۰۷ أيًضا فيها خرجها وجملة
فرنًكا ۱۱٥٤٦۲۷٦۱۱ املذكورة السنة يف َدينها وكان

الربية. العسكرية القوة

وغريهم وفسياالت ضباط من نفًسا ۲۹۸۸
الجنود عامة من نفًسا ۳٤۳۷٤

الجملة ۳۷۳٦۲

بلدية. حراس والبقية السالح تحت ۱۳٤۷۸ املقدار هذا ومن
الخيالة. أنواع سائر من شخًصا ۳۱۲۸ املذكورة الجملة ويف

.۱۸٦٤ سنة الربتوغال بمملكة البحرية القوة

البحرية أصناف
واملراكب

البحر أمراءُ
وقبطانات

جملة
البحرية

فابورات مراكب
قالع

املراكب جملة
۳٦٤ ومدافعها

أمريال فيش ۱        
أمريال كنرت ۱        

    ۲      
أجفان قبطانات ۱۰        
فراقط قبطانات ۲۰        
قرابط قبطانات ۳۰        

    ٦۰      
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البحرية أصناف
واملراكب

البحر أمراءُ
وقبطانات

جملة
البحرية

فابورات مراكب
قالع

املراكب جملة
۳٦٤ ومدافعها

أول فسياالت   ٥۰      
ثوان فسياالت   ۱۰۰      

بحرية   ۳٤٦۲      
أجفان       ۱ ۱
فراقط       ۱ ۱
قرابط     ۹ ۳ ۱۲
أبركة     ۸ ۱ ۹
سكاين       ۸ ۸

األثقال لحمل       ٥ ٥

الجملة ٦۲ ٣٦٧٤ ۱۷ ۱۹ ٣٦
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عىلسويرسة الكالم يف

تاريخها يف (1)

ولكن الرومان، ململكة تابعة امليالد قبل وخمسني ثماٍن سنة من كانت سويرسة أن اعلم
من الخامس القرن يف جرمانيا توابع من رجعت الغربية الرومانية الدولة سقوط بعد
وأملانيا فرنسا بني متداولة صارت ذلك بعد ثم منها، قطع بعض إالَّ املذكور التاريخ
هذه إضافة أرادت أملانيا ملكت ملا العائلة وهذه هابسبورغ. عائلة منهم الذين وأمرائها
طرد إىل فيها األمر آل وألف وثالثمائة أربع سنة يف حروب ذلك من فنشأت إليها البالد
آخر إىل بينهما ذلك بعد الحروب تنقطع لم وإن سويرسة، واستقالل أملانيا جيوش
اعرتف املذكور التاريخ ويف للسويرسة، دائًما فيها االنتصار وكان عرش الخامس القرن

باستقاللها. الجرمانيون
انعقدت التي العمومية الرشوط بمقتىض وألف وستمائة وأربعني ثماٍن سنة يف ثم
ويف أوروبا. دول من مستقلة دولًة بها املذكورة الدول اعرتفت األوروباوية الدول بني
وغريوا اململكة هاته الفرنساوية الجيوش دخلت وألف وسبعمائة وتسعني ثماٍن سنة
الدولة رئيس — بونابارت الجنرال لها رتَّب وألف وثمانمائة ثالث سنة ويف تراتيبها،
رفضوا نابوليون سقوط بعد لكن الستقاللها، جديًدا قانونًا — الفرنساوية الجمهورية
ثم وألف. وثمانمائة عرشة خمس سنة يف تهذيبه بعد األصيل ترتيبهم إىل ورجعوا قانونه
قوانينهم تبديل إىل أمرها آل أهلية حروب وقعت وألف وثمانمائة وأربعني ثماٍن سنة يف

اليوم. إىل عليها حالهم الباقي رشحها اآلتي بالقوانني
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وصفسويرسة يف (2)

دقائق وخمس درجات وثمان دقيقة وأربعني وأربع درجات ثالث بني موقعها أن اعلم
درجة وأربعني وسبع دقيقة وخمسني درجة وأربعني خمس وبني الرشقي، الطول من
بادن إمارة وشماًال فرنسا غربًا ويحدُّها الشمايل. العرض من دقيقة وأربعني وثماٍن
وثمانية ثالثمائة الرشق إىل الغرب من وطولها إيطاليا، وجنوبًا النمساوي التريول ورشًقا
وتربيع كيلومرتًا، عرش واثنا مائتان الجنوب إىل الشمال من وعرضها كيلومرتًا وأربعون

كيلومرتًا. عرش وثمانية وأربعمائة ألًفا وأربعون أحد مساحتها
آالف وعرشة وخمسمائة مليونني بلغ وألف وثمانمائة ستني سنة سكانها وعدد
بها ينعقد التي بارن مدينة املتحدة أوطانها وتخُت نفًسا، وتسعني وأربًعا وأربعمائة
جبال ومعظمها إيالة، أو وطنًا وعرشين اثنني إىل منقسمة وهي األوطان. نواب مجلس
الجغرافيا، عىل الكالم خالصة يف تعاىل هللا شاء إن سنبينه كما بها أوروبا جبال وأعظم
الجبال بني الناظرين ترس بهجة ذوات وأماكن والجمد الثلج يزايلها ال كثرية أماكن وبها
مكاسب أعظم ومن عذبة، بحريات تشقها خصب ذات منبسطة أراٍض وبها املذكورة.
كثري، يشء والجبن والسمن الزبد من منها فيخرج مراعيها لكثرة الحيوانات أهاليها
ذلك، وغري والرخام والكربيت والرصاص والنحاس كالحديد املعادن من كثري بها ويوجد
األقمشة سيما ال الصنائع جميع يف بنيِّ تقدم وألهلها للتداوي. صالحة معدنية عيون وبها
مع ومتجرها ذلك، ونحو الجلود ودبغ الساعات وعمل والصياغة والقطنية الحريرية
وسبعني وخمسة ثمانمائة منها والخارج منه لها الداخل قيمة بلغت ا جدٍّ معترب األجانب
بمقتىض يلجئون واألهايل التقدم، غاية يف الفنون جميع يف بها والتعليم فرنك. مليون
سبعة الطبقة لهذه املكاتب من ولها األوىل، الطبقة علوم لتعلم أوالدهم بعث إىل القوانني

عرش. أربعة الطبقات ولبقية آالف

السياسية تنظيماتها يف (3)

يف بنفسها مستقلة منها واحدة كل إيالة وعرشين اثنتني إىل تقدم كما سويرسة تنقسم
ذات جمهورية صغرية كدولة تخصها وتراتيب مجالس فلها بها، الخاصة الداخلية أحوالها
الداخلية بمصالحها يتعلق فيما كبرية جمهورية كدولة متحد اإلياالت ومجموع رئيس،
وعرشين وثمانية مائة من مركَّب مجلٌس مجلسان: ولها مطلًقا. والخارجية العمومية
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وكيًال نفس ألف عرشين لكل أن باعتبار أعوام، لثالثة اإلياالت أهايل من منتخبني عضًوا
بكل الخاصة املجالس من منتخبني عضًوا وأربعني أربعة من مركَّب ومجلس واحًدا،
وتعني العمومية القوانني تأسيس املجلسني هذين ووظيفة عضوان. مجلس كل من إيالة
والتجارة املعاهدة رشوط وعقد والصلح الحرب وعمل كذلك، الالزمة املصاريف أصول
ملدة املذكورين للمجلسني منتخبني أعضاء سبعة من مركَّب آخر مجلس ولها ذلك. وغري
تلك يف أيًضا الجمهورية الدولة رئيس وهو واحد لعام منتخب رئيس وله سنني، ثالث
العمومية واملصالح القوانني من املجلسان عليه يتفق ما إدارُة املجلس هذا وكلفة السنة،
بإدارتها املكلفون فاألمور وزير، بمنزلة وهو وزارة بمنزلة منهم واحد كل وخدمة
يكون السكان بني الواقعة الشخصية النوازل وفصل الوزارات. انقسام بينهم منقسمة
كمجالس درجات ولها يناسبها، ما اإلياالت من إيالة كل يف منها املوجود الحكم بمجالس
املأمورين، بني أو اإلياالت بني الواقع والنزاع السياسية الجنايات وأما الدول. من غريها
املذكوران املجلسان ينتخبهم عضًوا عرش أحد من مركَّب بمجلس يكون ذلك َففْصُل

أعوام. لثالثة

والعسكرية املالية قوتها يف (4)

مليونًا عرش تسعة بلغ وألف وثمانمائة وستني ست سنة يف دخلها فإن املالية فأما
عرش وخمسة وأربعمائة مليونًا عرش تسعة وخرجها فرنك، ألف وسبعني وخمسة ومائة
نفًسا وخمسون وأربعة ألًفا وتسعون وتسعة مائة جيشها فجملة العسكرية وأما ألًفا.
الترسيح يف والذي وثمانون، وأربعمائة ألًفا وثمانون خمسة السالح تحت منهم املرتب
وخمسمائة ألًفا وستون أربعة والرديف وأربعون، وأربعة وتسعمائة ألًفا وأربعون سبعة

وأربعون. وتسعة
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البابا عىلمملكة الكالم يف

كل عىل السلطة له تكون هذه وبخطته الكاثوليكي املذهب رئيس هو البابا أن يخفى ال
سيايس ملك أنه كما الدينية، األحكام إجراء يف النظر له أن بمعنى املذهب؛ بذلك متمسك
مسيحية وسبعمائة وعرشين ست سنة سلطته ومبدأ رعايته، تحت التي األرض يف
خمس سنة يف فرنسا ملك لرباف بابن إن ثم اإلغريقي. الدوك رومة أهايل طردت حني
أسقطا ملا وسبعمائة وسبعني خمس سنة يف أيًضا ملكها وشارملان وسبعمائة وخمسني
الثالث هنري أن كما فتحاها، التي املمالك من قطعة البابا أعطيا اللومبارديا ملوك
يف ثم بنفانتو، من الدوكاتو وألف وخمسني ثالث سنة يف أيًضا أعطاه أملانيا إمرباطور

آراض. عدة طوسكانة حاكمة الكونتيسة أعطته وألف وسبعني سبع سنة
ملك من وألف ومائتني وسبعني أربع سنة يف أخذ العارش غريغوريوس البابا إن ثم
بلدة لذلك أضاف السادس كليمان البابا أن كما بفرنسا، فناسان من الكونتي فرنسا
خرجت ثم سنة سبعني مدة للبابا كريس محل البلدة هاته مكثت وقد أيًضا. أفينيون
مملكة ثارت الوقت ذلك ومن وألف، وسبعمائة وتسعني إحدى سنة الكونتي مع يده من
وتسع وأربعني وثماٍن وثالثني وإحدى عرشة خمس سنة مرات أربع حاكمها عىل رومية
خروج كيفية بيان إيطاليا مملكة عىل الكالم يف تقدم وقد وألف. وثمانمائة وخمسني

إمانويل. فيكتور امللك يد يف ودخولها األخرية الثورة يف يده من البابا مملكة غالب
إالَّ للبابا منها يبَق لم وألف وثمانمائة ستني سنة فمن اململكة هاته وصف وأما
تقريبًا سكانه عدد مربًعا، كيلومرتًا وسبعني وسبعمائة ألًفا عرش أحد سطحه يبلغ ما
وثمانمائة وستني ست سنة يف األهايل من وبها رومية، مدينة اململكة وتخت ألف، سبعمائة
تيرب وادي اآلن الباقية اململكة هاته ويقطع وواحد، وسبعمائة آالف وعرشة مائتان وألف
ندية منخفضة الروم بحر بشاطئ التي وأرضها أبنني. جبال بعضها ويف فيه، ينصبُّ وما
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ا جدٍّ خصبة اململكة بقية لكن الرشقية، الناحية يف خصوًصا وبحريات مستنقعات ذات
والرمان والزيتون العنب بها ويكثر البيضاء، والقطنية واألرز والشعري القمح بها يُزرع
والجاموس والغنم والبقر الخيل بها ترعى كثرية وغياضها ونحوها، والتني والفستق
بعض وبها ضده، يف بل النمو يف آخذه فليست بها والتجارة الصناعات وأما الكبري.

حديدية. طرق
ينتخبه اململكة رئيس هو الذي والبابا مستبدة الدولة فإن الحكمية اإلدارة وأما
يلقب أحدهما نوعني عىل ُرسل األجانب الدول عند وله حياته، ملدة بينهم من الكرديناالت
ينوب الذي وهو بالنونس يلقب والثاني الروحي، األمر يف مقامه يقوم الذي وهو بالليغا،
ومبلغ الكنيسة، أهل من اململكة بتلك اإلدارة متوظفي وغالب السياسية. األمور يف عنه
وتسعة وثمانمائة ألًفا وسبعون وواحد ومائة مليونًا وستون ثمانية الدولة مصاريف
وتسعون وخمسة وتسعمائة مليونًا وثالثون أربعة وهو الدخل، منه طرح إذا فرنًكا عرش
وأربعة وثمانمائة ألًفا وخمسون وخمسة ومائتان مليونًا وثالثون ثالثة يبقى فرنًكا

فرنًكا. وعرشون
وألف وثمانمائة وستني ست سنة تحرر ما بمقتىض العامة عىل الذي الدَّين وقدر
وخمسون وأربعة وأربعمائة ألًفا عرش وخمسة وستمائة مليونًا وخمسون وسبعة ثالثمائة
عرش واثنا وثالثمائة ألًفا عرش أحد املذكورة السنة يف تحرر ما عىل جيشها وعدد فرنًكا،
القرص وحراسة سويرسة أهل من الحراسة عدا وما البابا، حراسة يف الذي عدا ما نفًسا

يداك. طوابري وأربعة
مليونًا وعرشون أحد خارجها من اململكة يدخل ما فقيمة املتجر أحوال وأما
وأربعون ومائة مليونًا عرش ستة منها يخرج ما وقيمة فرنك، ألف وعرشون وخمسمائة
من والخارجة الداخلة السفن عدد حرر وألف وثمانمائة وستني أربع سنة ويف فرنك. ألف
عرش وستة وتسعمائة آالف خمسة فُوجد لألهايل هو وما لألجانب هو ما بني مراسيها
طونالتة، وعرشين وثالثًا وسبعمائة ألًفا وتسعني وواحًدا ثمانمائة جملتها تحمل مركبًا

الرياح. عواصف من بها لالحتماء أرست سفن وثالث ألف وبمرساها
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الفورتنربغ عىلمملكة الكالم يف

وألف، وأربعمائة وخمسني تسع سنة إىل كونتوات إمارة تحت كانت اململكة هذه أن اعلم
آبرارد واليها ملزية إظهاًرا دوكاتو السنة تلك يف األول مكسيمليان اإلمرباطور جعلها ثم
ويف اآلن. املوجودة العائلة جد وهو الثاني، آبرارد عمه ابن املذكور بعد ويل ثم األول،
يف لحكامها إحسانًا مملكة؛ األول نابوليون اإلمرباطور جعلها وألف وثمانمائة خمس سنة
ذات كونستيتوسيونية املذكورة والدولة وسياسة. حربًا إعانته يف كانوا حيث الوقت، ذلك
وأربعون وستة وأربعمائة ألًفا عرش تسعة أرضها ومساحة عامة، ونواب أعيان قمرة
وألف وثمانمائة وستني أربع سنة تحرر ما بمقتىض سكانها وعدد مربًعا. كيلومرتًا
اململكة وتخُت نفًسا، وعرشون وثماٍن وثالثمائة ألًفا وأربعون وثمانية وسبعمائة مليون

نفًسا. وثمانون وأربع ألًفا وستون تسعة السكان من وبها استوتكارد، مدينة
مليونًا وثالثون سبعة بعدها والتي وألف وثمانمائة وستني خمس سنة يف ودخلها
املذكور التاريخ يف وخرجها فرنًكا، وتسعون وثالثمائة ألًفا وثالثون وأربعة وأربعمائة
وَدينها فرنًكا، وستون وثمانية ومائتان ألًفا عرش وأحد وخمسمائة مليونًا وثالثون خمسة
مليونًا وسبعني وسبعة مائة وألف وثمانمائة وستني ست سنة شتنرب ثامن يف كان
العسكرية وقوتها فرنًكا. وسبعني وأربعة وخمسمائة ألًفا وخمسني وأربعة ومائتني
وعرشون تسعة الحرب حالة ويف وواحد، وسبعمائة ألًفا عرش أحد الصلح حالة يف
ووجوه الرتتيب، غاية يف بها العمومي والتعليم نفًسا. وتسعون واثنان وثالثمائة ألًفا
حالتها بها اليد وصنائع واألجمات، الفواكه وأشجار الحيوانات وتربية الِفالحة دخلها

ذلك. وغري املعادن وخدمة واألقمشة الحديد فربيكات وبها مستحسنة،





عرش التاسع الباب

الكربى بادن إمارة عىل الكالم يف

دخلت ثم أليكتور خطة يف صارت ثم مارغرافية معدودة السابق يف اإلمارة هذه كانت
كونستيتوسيونية دولة هي واآلن جرمانيا، معاهدة يف دخلت ذلك وبعد الرين معاهدة يف
مربًعا، كيلومرتًا وستون وثالثة ومائتان ألًفا عرش خمسة ومساحتها نواب. قمرة بها
نفًسا، وخمسون واحد وخمسمائة ألًفا وثالثون وثالثة وأربعمائة مليون سكانها وعدد
نفًسا، وستون وسبع وثالثمائة ألًفا ثالثون السكان من وبها كارلرسوهي. مدينة وتختها
وتسعمائة مليونًا وثالثني خمسة كان وألف وثمانمائة وستني سبع سنة يف ودخلها
ثالثة كان املذكورة السنة يف وخرجها فرنًكا، وخمسني وتسعة ومائتني آالف وثالثة
املدفوع وَدينها فرنًكا، وأربعني وواحًدا ألًفا وثمانني وأحًدا وخمسمائة مليونًا وثالثني
وتسعمائة مليونًا وخمسني سبعة وألف وثمانمائة وستني ست سنة يف كان الفائدة عليه
مائة وهو الحديد طرق َدين إليه يضاف فرنًكا، وعرشين وثالثة وسبعمائة آالف وستة
فرنًكا، وعرشون واثنان وثمانمائة ألًفا وستون وستة وثالثمائة مليونًا وسبعون وخمسة
وخمسمائة ألًفا وسبعون وثالثة ومائتان مليونًا وثالثون وثالثة مائتان ذلك فجملة
وثمان وتسعمائة آالف سبعة الصلح حال يف العسكرية وقوتها فرنًكا. وأربعون وخمسة
فيها العمومي والتعليم واثنان. وأربعمائة ألًفا عرش ثمانية الحرب حال ويف أنفس،
والنحاس الفضة منها التي واملعادن الكروم خدمة من أرضها ونتائج مراكز. عدة له
الناس ينتابها مشهورة معدنية عيون عدة وبها الحجري، والفحم والحديد والرصاص

قائمة. بها األيدي وصناعات كثريًا،





العرشون الباب

اإلغريق عىلمملكة الكالم يف

ما عىل هنا اقترصنا اإلسالمية التواريخ من معلوًما الزمان سالف يف اليونان حال كان ملا
إالَّ أصلها منشأ مجهول بالبالج سالًفا املسماة اإلغريق أمة أن اعلم فنقول: الحاجة، به
من أمم أرضهم إىل هاجرت امليالد قبل ألفني سنة يف ثم آسيا، من أصلها إن يقال ما
األرض هاته سكان انقسم بمدة ذلك وبعد مستعمرات، بها وأحدثوا والشام مرص أرض
دوًال وانقلبت ملوكها طردت امليالد قبل التاسع القرن ابتداء يف ثم ملوك، ذات طوائف إىل
الخارجية. األمور يف متحد ومجموعها الداخلية، أحواله يف منها كل مستقالٍّ جمهورية

امليالد قبل وثالثمائة وثالثني إحدى سنة إىل وأربعمائة وتسعني اثنتني سنة ومن
السنة يف ولكن سجاًال، أمرها مبدأ يف كانت والُفرس اإلغريق بني مهولة حروب وقعت
الذي الرومي إسكندر رئاسة تحت الفرس مملكة عىل اإلغريق عساكر استولت املذكورة
استيالء ابتداءُ كان ومائة وتسعني ست سنة ويف والهند. املتوسطة آسيا ملوك جميع قهر
امليالد. قبل ومائة وأربعني ست سنة يف عليها استيالؤهم وتم اإلغريق، مملكة عىل الرومان
توابع من اإلغريق مملكة صارت املسيحي التاريخ من الرابع القرن أواسط ويف
من وألف وأربعمائة وخمسني ستٍّ سنة من ثم الرومان. دولتي من الرشقية الدولة
الدولة ملك إىل اململكة هذه انتقلت وألف وخمسمائة وسبعني ثالث سنة إىل التاريخ
الدولة بيد وبقيت عثمان، آل ملوك عليها استوىل التي الرشقية للدولة بالتبع العثمانية
اإلغريق من عظيمة ثورة وقعت وفيها وألف، وثمانمائة وعرشين إحدى سنة إىل املذكورة
وأولوا أوروبا دول بإعانة مستقلة دولة صاروا أن إىل بسببها األمر آل سنني تسع دامت
وستني اثنتني سنة ويف وثالثني. إحدى سنة يف وذلك باواريا ملك ابن أوتون امللك عليهم
بعزله، العامة وكالء مجلس حكم أن إىل فيها األمر آل ثورة وقعت وألف وثمانمائة
اإلغريق تولية عىل العامة وكالء مجلس اتفق وألف وثمانمائة وستني ثالث سنة ويف
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اإلغريق جزر باململكة يُلحق أن برشط ذلك وَقِبَل الدنيمرك، ملك ابني من الثاني لالبن
وتسمى وألف، وثمانمائة وستني أربع سنة بها فأُلحقت اإلنكليز، حماية يف كانت التي

اليونان. أي اآلالن؛ ملك الثالث جيورجيوس باسم

اململكة هاته وصف يف (1)

وعرشين درجة وعرشين وثالث دقيقة وعرشين درجة عرشة ثمان بني موقعها أن اعلم
درجة وأربعني دقيقة وعرشين درجة وثالثني ست وبني الرشقي، الطول من أيًضا دقيقة
ملك عىل التي اإلغريق جزر ورشًقا عثمان آل مملكة شماًال ويحدُّها الشمايل، العرض من
مع مساحتها وتسطيح األدرياتيك، بحر وغربًا األبيض البحر وجنوبًا العثمانية الدولة
وعدد مربًعا، كيلومرتًا وأربعون وسبعة وتسعمائة ألًفا وخمسون أحد لها التابعة الُجزر
ألًفا وعرشين وستة وثالثمائة مليونًا وألف وثمانمائة وستني إحدى سنة بلغ سكانها

نفًسا. وثالثني وستٍّا ومائتني
للحرث، صالح غالبها أن إالَّ الجبال كثرية كانت وإن وأرضها معتدل وإقليمها
والرصاص والنحاس كالحديد غنية كثرية معادن وبها الزيتون، بشجر مشغولة وجبالها
واملرمر الفاخر، األبيض سيما ال الرخام، وأنواع الطواحني وحجر والصيني والكربيت
أنه إال كالرتاب الحجري الفحم من ونوع واملنيزيا بغريها، يوجد يكاد ال الذي األخرض
وغالب وألف، وثمانمائة وستني إحدى سنة من خصوًصا متقدمة بها والِفالحة برَّاق.
الجهة مكاسب أعظم ومن الخرض، وأنواع والبطاطة والقطاني والشعري القمح ِفالحتهم
والعسل والزبيب الخمور من نتائجها وبقية بها، الزيتون لكثرة الزيت منها الجنوبية
بعض إال ا جدٍّ متأخرة كانت الصنائع يف وهي ذلك. وغري والقطن القز ودود الجيد
ولها والتقدم. النمو يف آخذة اآلن ولكنها دبغ، وفربيكات وصوف وقطن حرير فربيكات
خمسني وألف وثمانمائة وستني ثالث سنة للملكة منها الداخل قيمة بلغت معتربة تجارة
وخمسة وخمسمائة مليونًا عرشين منها الخارج وقيمة ألًفا، وعرشين ومائة مليونًا
وخمسمائة ألًفا وستني سبعة ملراسيها الداخلة املراكب عدد وبلغ فرنك، ألف وثمانني
أمر من ذكرناه وما واثنني. وأربعمائة ألًفا وسبعني ستة منها والخارجة مراكب، وسبعة
يف قيل وما اإلنكليز، حماية يف كانت التي إليها املضافة الجزر عن خارج واملراكب املتجر

هنا. مثله يقال إيطاليا ملرايس والخارجة الداخلة املراكب كثرة سبب
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الطبقة من مكتبًا وسبعون واثنان تسعمائة ولهم النمو يف آخذ فهو بها التعليم وأما
لكليات أعىل ومكتب العليا الطبقة من وسبعة الثانية الطبقة من مكتبًا وثمانون األوىل
ولهم التجارة. ومكتب البحرية ومكتب العسكر كمكتب خصوصية مكاتب ولهم العلوم،
بريي، املسماة املرىس يف والثاني أثينا مدينة وهو اململكة تخت يف أحدهما للرصد محالن
إىل تنقسم واململكة للطبيعيات. ومكتب والتصوير كالنقش املستظرفة للصناعات ومكتب

وطنًا. عرش أربعة

السياسية قوانينها يف (2)

األهايل حقوق من كان وألف وثمانمائة وستني أربع سنة الصادر القانون بمقتىض
املصالح، يف للمفاوضة العامة واالجتماعات الشخصية والحرية الحكم لدى بينهم التساوي
عنه منفعته تعطيل أو كسبه من يشء بأخذ أحد مصادرة إمكان وعدم املطابع وحرية
ألبناء التعليم يكون وأن السياسية، النوازل يف بالقتل الحكم وإبطال القانون، بحكم إالَّ
من غريها يف ذُكر كما الوكالء ومجلس امللك من يكون القوانني وتأسيس مجانًا، األهايل
سنة ثالثني سنه بلغ ممن سنني ثالث ملدة األهايل تنتخبهم املجلس هذا وأعضاءُ الدول.
الداخلية أمورها يف اململكة وإدارة والسياسية، الشخصية حقوقه يف مترصًفا األقل يف
املذكور، للمجلس الدولة ترصفات عن املسئولني وزرائه بواسطة امللك بيد والخارجية
أعضاء من املركبة الحكم بمجالس يكون األهايل بني الواقعة الشخصية النوازل وفصل

بالقانون. معينة مدة يف التجريب بعد وظيفتهم تؤبد
الوكالء، مجلس عىل عرضها يجب التي املستحدثة القوانني لتهذيب مجلس وللدولة
مجالس وأربعة األوىل الدرجة من مجالس وعرشة ُصلح حكام وثمانية مائة اململكة ويف
الدولة. محاسبات جميع لتحرير ومجلس النوازل تنتهي إليه أعىل ومجلس عليها، للتحقيق

والبحرية الربية والعسكرية املالية قوتها يف (3)

.۱۸٦٦ سنة املالية القوة

تقريبًا فرنًكا ۲٥۳٦۲۱٥۲ السنوي الدولة دخل جملة
تقريبًا فرنًكا ۲٤۳۳۷۹۹۲ السنوي خرجها وجملة
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تقريبًا فرنًكا ۲۰۸٦٥۷٦۱٥ عليها الذي والدَّين
نفًسا ۱۱۹۰۰ الربية عساكرها جملة

.۱۸٦٦ اإلغريق بمملكة البحرية القوة

واملراكب البحرية أصناف البحرية جملة فابورات قالع مراكب ۱۸۲ ومدافعها املراكب جملة

البحرية جملة ۹۹۱      
فرقاطة   ۱   ۱

أنواع حربية مراكب   ۷   ۷
صغار مراكب   ۲   ۲

قرابط     ۲ ۲
صغار مراكب     ۲۲ ۲۲

الجملة ۹۹۱ ۱۰ ۲۳ ۳٤

.۲۳۸۳۹ البحرية من بها وما ٤۳۳٥ املتجرية املراكب وجملة

وخرًجا. دخًال املالية الدول قوى خالصة

الدول أسماءُ الدخل الخرج

فرنسا دولة ۲۱۱۰٤۳۷۳٤٥ ۲۱۰٥۰۹۳۱۲٤
اإلنكليز دولة ۲۸۳۹۳۳۹۰۲٥ ۲۸٤۰۱۷٥۲۰۰
النمسة دولة ۱۰۹۱۷۰۰۹٦۲ ۱۲٤۰۷۷۸۹٥۲
الروسية دولة ۱٦۱٦۲۷۲۰۱٦ ۱٦۱٦۲۷۲۰۱٦
الربوسية دولة ۷۹۱۲٤۷۳۱۳ ۷۹۰٦٤٥٦۱۱

املتحدة جرمانيا دول ۱۹۱۷۷٦۹۳۷ ۱۹۰٦٤۹۱۸٥
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الدول أسماءُ الدخل الخرج

إيطاليا دولة ٦۱٤۸۱۱٦٥۲ ۹۳٥۳۸٦٤۲٥
إسبانيا دولة ٥۰۷۸۹۲۲٥۰ ٥۰٥۲۸۳۸۰۸

والنورويج السويد دولتا ۳٦٥۱۹٦۳٥۷ ۲۷۷۸٥۳۰٤۱
هوالندة دولة ٤۰۹٦۳۰۳٥۷ ٤۰۷٦۹۳۱۱۷
الدنيمرك دولة ۱۰۰۲٥۱۷۳۱ ۱۰۷۰۳٤۱۰۸
باواريا دولة ۹۸۱۱۳۲٥۳ ۹۸۱۱۳۲٥۳
البلجيك دولة ۱٥۹٦۱۲۷۹۰ ۱٥٤۱٤٤۳٤۰
الربتوغال دولة ۸۹۸۲۷۹۷۲ ۱۱۸٥۷۸۱۰۷
السويرسة دولة ۱۹۱۷٥۰۰۰ ۱۹٤۱٥۰۰۰

البابا دولة ۳٤۹۱٥۹۹٥ ٦۸۱۷۱۸۱۹
الفورتمرغ مملكة ۳۷٤۳٤۳۹۰ ۳٥۰۱۱۲٦۸

بادن إمارة ۳٥۹۰۳۲٥۹ ۳۳٥۸۱۰٤۱
اإلغريق دولة ۲۸۳٦۲۱٥۲ ۲٤۳۳۷۹۹۲

الجملة ۱۱۱٤۱۹۰۰۷٥٦ ۱۱٥٦۸۲۱۷٤۰۷

والربية. البحرية الدول قوى خالصة

الدول أسماءُ الربية البحرية

فرنسا دولة ۷٥۸۹٥۳ ٦٥٥٦۳
اإلنكليز دولة ۲٦۲۷۷٤ ۷٦۰۷۸
النمسة دولة ٦۳۹۳۸۳ ۱۹٤۸۱
الروسية دولة ۱۱۳٥۹۷۳ ٥۸۷۹۱
الربوسية دولة ۷۱۹۸۲۳ ٤۱۰۱

املتحدة جرمانيا دول ٥٦۷۷٦  
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الدول أسماءُ الربية البحرية

إيطاليا دولة ٤۹٤۸۰۰ ۱۸۰۷٦
إسبانيا دولة ۲۱٦۳۸۹ ۲۳۰۱۲

والنورويج السويد دولتا ۱۷۲۹۰۰ ۲۹٤۱۹
هوالندة دولة ۸۹٤٦٦ ۹۰٦۸
الدنيمرك دولة ۳۱٤۹۱ ۱۹۲٤
باواريا دولة ۲۰٤۹۱۳  
البلجيك دولة ۷۳٦۱۸  
الربتوغال دولة ۳۷۳٦۳ ۳٦٦٤
السويرسة دولة ۱۹۹٤٥۰  

البابا دولة ۱۱۳۱۲  
الفورتمرغ مملكة ۲۹۳۹۲  

بادن إمارة ۱۸٤۰۲  
اإلغريق دولة ۱۱۹۰۰ ۹۹۱

الجملة ٥۱٦٥۰۷۷ ۳۱۰۱٦۸

البحرية. الدول قوى خالصة

الدول أسماء فابورات
حديد

فابورات
معتادة

مراكب
قالع

جملة
املراكب

مدافع
املراكب

فرنسا دولة ٥۸ ۳۰٦ ۱۳۱ ٤۹٥ ٦۲۳۰
اإلنكليز دولة ۳٥ ٤۱۲ ٥۰ ٤۹۷ ۹۷٥٦
النمسة دولة ۷ ٥۹ ٥۱ ۱۱۷ ۱۰٦۳
الروسية دولة ۲ ۲٤۸ ۳٦۳ ٦۱۳ ۳٦۹۱
الربوسية دولة ۲ ۳٥ ٤۸ ۸٥ ٤٦۲
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الدول أسماء فابورات
حديد

فابورات
معتادة

مراكب
قالع

جملة
املراكب

مدافع
املراكب

إيطاليا دولة ۲٤ ۷۰ ۱۰ ۱۰٤ ۱۳۲۱
إسبانيا دولة ۸ ۱٤۷ ۳٤ ۱۸۹ ۱۸٦٤
السويد دولتا
والنورويج

  ٤۷ ۲۰٥ ۲٥۲ ۱۳۹٦

هوالندة دولة ۱ ٥۷ ۸۷ ۱٤٥ ۱۷۸۰
الدنيمرك دولة   ۳۳ ۹۰ ۱۲۳ ۹۲۹
الربتوغال دولة   ۱۷ ۱۹ ۳٦ ۳٦٤
اإلغريق دولة   ۱۰ ۲٤ ۳٤ ۱۸۲

الجملة ۱۳۷ ۱٤٤۱ ۱۱۱۲ ۲٦۹۰ ۲۹۰۳۸

واحدة كل عىل الكالم يف ذلك رأيت كما مراكب لها ليس هنا تذكر لم التي والدول
هنا. الذكر يستحق ال وهو مكانه، يف ذكرناه ما لها فإن البلجيك مملكة إالَّ منها
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األول الباب

أوروبا عىل الكالم يف

األرض تقسيم يف (1)

إىل املرشق ومن الجنوب إىل الشمال من األرض موا قسَّ اإلفرنج من الجغرافيني أن اعلم
املحيط البحر وجزر وأمريكا وأفريقية وآسيا أوروبا وهي: أقسام؛ خمسة إىل املغرب

األوقيانوس. بجزر وعندنا األسياني بجزر عندهم املسماة

سكانها وعدد وقيسها وتحديدها أوروبا موقع يف (2)

وستني الغربي الطول من دقائق وخمس درجة وعرشين سبع بني فهي موقعها أما
درجة وسبعني وست دقيقة وعرشين درجة وثالثني ست وبني الرشقي، الطول من درجة
الجامد البحر شماًال فيحدها الحدُّ وأما الشمايل، العرض من دقيقة وخمسني وثماٍن
قيسها وأما الجركس. وجبال كاره وادي ورشًقا املحيط البحر وغربًا الروم بحر وجنوبًا
مملكة شمال يف كاره غلف إىل الربتوغال بمملكة فنسان صان كاب من املمتد فطولها
واملراد الرأس، بمعنى والكاب كيلومرتًا، وثالثون وخمسة ومائتان آالف خمسة الروسية
أرض من ماطبان كاب من املمتد وعرضها البحر، يف األرض من الداخل املوضع به
وثالثون ستة ودائرتها كيلومرتًا، وثمانون وسبعمائة آالف ثالثة الشمايل الكاب إىل املورة
الكيلومرت من وستة وتسعمائة ألًفا وثالثون أحد منها كيلومرتًا وخمسون وثالثمائة ألًفا
وستون وتسعمائة ماليني تسعة منها املعدودة الجزر مع أرضها مسافة وتربيع شطوط

كيلومرت. ألف
ملقدار سكانها عدد وبنسبة مليونًا، وسبعني وخمسة مائتني فيبلغ سكانها عدد وأما
وتحتوي التمدن. يف تقدمها من إالَّ ذاك وما األرض، أقسام أعمر أنها يتبني مساحتها
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كونفيدرسيون؛ تسمى جرمانيا دول من وعرشون اثنتان منها دولة وأربعني ثالث عىل
بيانه. تقدم كما الربوسية دولة رئاسة تحت الخارجية السياسة يف متحدة أي

البحر سطح عىل ارتفاعها ومقدار الشوامخ جبالها يف (3)

ارتفاعه روزا مون ثم املرت، من وعرشة وثمانمائة آالف أربعة ارتفاعه بالن مون أولها
وخمسمائة آالف أربعة ارتفاعه رسفان جبل ثم مرتًا، وثالثون وستة وستمائة آالف أربعة
جبل ثم مرتًا، وستون واثنان وثالثمائة آالف أربعة ارتفاعه فينسرتهورن جبل ثم مرت،
السويرسة، يف الخمسة الجبال وهذه مرتًا، وثمانون ومائة آالف أربعة وارتفاعه يونغفرا
مرتًا. عرش واثنا وثالثمائة آالف ثالثة ارتفاعه وإسبانيا فرنسا بني مالديتا جبل ثم
بصقلية أحدهما ناريان جبالن وبها االرتفاع، يف هاته دون لكنها أخرى جبال بها ويوجد
يسمى نابيل بمملكة واآلخر مرتًا، عرش وأربعة وثالثمائة آالف ثالثة ارتفاعه آتنا يسمى

مرتًا. وتسعون وثمانية ومائة ألف ارتفاعه فيزوف

الكبار أوديتها ذكر يف (4)

وادي ثم كيلومرت، وأربعمائة آالف ثالثة طوله الروسية بمملكة الولغا وادي فأعظمها
كيلومرت، وثمانمائة ألفان طوله عثمان آل مملكة يف مارٍّا أملانيا من الخارج الطونة
الرين وادي ثم كيلومرت، وأربعمائة ألف طوله أيًضا املذكورة باململكة الدون وادي ثم
الروسية بمملكة الدنييرب وادي ثم كيلومرت، وثالثمائة ألف طوله وأملانيا فرنسا بني
وادي ثم كيلومرتًا، وأربعون ثمانمائة طوله بإسبانيا التاج وادي ثم كيلومرت، ألف طوله
سبعمائة طوله بأملانيا األودر وادي ثم كيلومرتًا، وعرشون ثمانمائة طوله بفرنسا السني
كيلومرتًا، وأربعون وستة ثالثمائة طوله بإنكلرتة التيمس وادي ثم كيلومرتًا، وثمانون

الطول. يف هذه دون لكنها عديدة أخرى أودية بأوروبا ويوجد

السكان من بها ومن الِكبار بلدانها تعداد يف (5)

تخت باريس ثم نفس، ألف وثمانمائة مليونان بها اإلنكليز مملكة تخت لندرة فأولها
بها إسالمبول ثم نفس، ألف وعرشون وخمسة وسبعمائة مليون بها فرنسا مملكة
ألف وثالثون خمسمائة بها الروسية تخت بطرسبورغ ثم نفس، ألف وثمانون سبعمائة
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بها سكوسيا يف غالسكو ثم نفس، ألف خمسمائة بها النمسة تخت ِوينَّى ثم نفس،
وسبعون أربعمائة بها الربوسية تخت برلني ثم نفس، ألف وسبعون وخمسة أربعمائة
بإنكلرتة مانشسرت ثم نفس، ألف وخمسون أربعمائة بها إيطاليا يف نابيل ثم نفس، ألف
موسكو ثم ألًفا، وثمانون ثالثمائة بها أيًضا فيها ليفربول ثم ألًفا، وثالثون أربعمائة بها
وثمانية ثالثمائة بها بفرنسا ليون ثم ألًفا، وسبعون وخمسة ثالثمائة بها بالروسية
الربتوغال تخت أشبونة ثم ألًفا، وثمانون مائتان بها إسبانيا تخت مدريد ثم ألًفا، عرش
ومرسيليا ألًفا وخمسون مائتان بها هوالندة تخت أمسرتدام ثم ألًفا، وستون مائتان بها
وأربعون مائتان بها البلجيك تخت بروكسيل ثم أيًضا، ألًفا وخمسون مائتان بها بفرنسا
مائتان بها إيطاليا يف ميالن ثم ألًفا، وثالثون مائتان بها إنكلرتة يف بريمنغهام ثم ألًفا،

آالف. وعرشة
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آسيا عىل الكالم يف

سكانها وعدد وقيسها وتحديدها موقعها يف (1)

خمس وبني الرشقي الطول من درجة وسبعني وخمس ومائة وعرشين خمس بني فموقعها
وجنوبًا الجامد البحر شماًال وحدُّها الشمايل، العرض من درجة وسبعني وخمس درجات
األسود والبحر مرمرة وبحر الروم وبحر السويس وبوغاز األحمر البحر وغربًا الهند بحر
املحيط. البحر ورشًقا أيًضا، أورال وجبال أورال ووادي الخزر وبحر الجركس وجبال
أحد الشمال جهة يف أمريكا وبني بينها الفاصل بارنغ مضيق إىل املندب باب من وطولها
ثمانية الشمايل الجامد البحر إىل مالغا كاب من وعرضها كيلومرت، وخمسمائة ألًفا عرش
وعرشون وخمسة وثالثمائة ألًفا وستون اثنان ودائرتها كيلومرتًا. وعرشون ومائة آالف

شطوط. كيلومرتًا وخمسون وثالثة وسبعمائة ألًفا وخمسون خمسة منها كيلومرتًا،
مرات بخمس أوروبا من أكرب وهي كيلومرتًا، مليون وأربعون أربعة مساحتها وتربيع
وسبعمائة الجغرافيا، أهل بعض عند مليونًا وخمسون ستمائة سكانها وعدد تقريبًا،
لدول تابع وباقيها دولة عرشة إحدى بها املستقلة الدول وعدد آخرين، عند مليون
أقسام ومن والحماية. بالنسبة أو التام باالستيالء إما العثمانية الدولة منها التي أوروبا
وعدد كيلومرت، ألفا وعرضها كيلومرت وخمسمائة ألفان طولها التي العرب جزيرة آسيا

مليونًا. عرش اثنا سكانها

ارتفاعها مقدار وبيان جبالها ذكر يف (2)

ثم مرتًا، وأربعون وثمانمائة آالف ثمانية ارتفاعه والصني الهند بني أفريزة جبل فأولها
جموالري جبل ثم مرتًا، وثمانون وخمسمائة آالف ثمانية ارتفاعه جونغا كينيشني جبل
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آالف ثمانية ارتفاعه دوالجريي جبل ثم مرتًا، وخمسون ومائتان آالف سبعة ارتفاعه
ارتفاعه أرمينية يف أرارات جبل ثم بالصني، الثالثة وهذه مرتًا، وثمانون وسبعة ومائة
عليه نوح سيدنا سفينة عليه أرست الذي وهو مرتًا، وستون واثنان ومائتان آالف خمسة
املرت. من وسبعة آالف خمسة ارتفاعه الجركس يف الربس جبل ثم الطوفان، بعد السالم
مملكة يف بيشان يسمى ناري جبل وبها هذه، دون لكنها أخرى جبال بآسيا ويوجد
أفاجا يسمى كامشغا بمملكة ومثله مرتًا، وسبعون ومائتان آالف أربعة ارتفاعه الصني

مرتًا. وعرشون وخمسة وتسعمائة ألفان ارتفاعه

الطوال أوديتها ذكر يف (3)

تسيكيانغ يانغ وادي ثم كيلومرت، وستمائة آالف أربعة طوله سيبرييا يف ينييس وادي أولها
ثالثة طوله أيًضا وانغوبه وادي ثم كيلومرت، وثالثمائة آالف أربعة طوله الصني بمملكة
آالف ثالثة طوله والصني الروسية مملكة بني آمور وادي ثم كيلومرت، وخمسمائة آالف
ألفان طوله العثمانية الدولة بمملكة الفرات وادي ثم كيلومرتًا، وخمسون وأربعمائة
ثم كيلومرت، وستمائة ألفان طوله بالهند أندوس وادي ثم كيلومرتًا، وتسعون وتسعمائة

كيلومرت. وخمسمائة ألفان طوله أيًضا به غانج وادي

السكان من بها ومن الكبار بلدانها ذكر يف (4)

وخمسمائة مليون بها الصني تخت بيكني ثم نفس، مليونا بها بالصني أوشانغ أولها
من مليون منها واحدة وبكل أيًضا، وأنغشوبه وكانتون وشوسوفو نامكن ثم نفس، ألف
ألف ثمانمائة بها أيًضا فيها مياكو ثم أيًضا، مليون بها الجابون تخت يدو ثم النفوس،
نفس، ألف سبعمائة بها مدراس ثم نفس، ألف وخمسون سبعمائة بها كلكتة ثم نفس،
بالهند الست البلدان وهذه وبانتا وبناريس لوكتوف ثم نفس، ألف ستمائة بها بونبي ثم
وبانكوك الكوشنشني تخت وهوي نفس، ألف ثالثمائة منها واحدة بكل األخرية والثالثة
أيًضا بالصني أدرابد ثم ذكر، ما مثل منها واحدة بكل بالصني وكيفونك السيام تخت

نفس. ألف وخمسون مائة بها بكوشنشني سيغون ثم نفس، ألف مائتا بها
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الثالث الباب

أفريقية عىل الكالم يف

سكانها وعدد وقيسها وتحديدها موقعها يف (1)

وبني الرشقي، الطول من درجة وأربعني الغربي الطول من درجة عرشين بني فموقعها
الجنوبي، العرض من درجة وثالثني وخمس الشمايل العرض من درجة وثالثني ست
وجنوبًا الهند، وبحر األحمر البحر املسمى السويس بحر ورشًقا الروم بحر شماًال وحدُّها
جهة يف الصالح) الرجاء (رأس بونسربانس كاب من وطولها املحيط. البحر وغربًا
آالف ثمانية الشمال جهة يف التونسية باململكة أدار رأس املسمى بون كاب إىل الجنوب
البحر يف فاس بمملكة األخرض الكاب إىل الهند بحر يف أسني من وعرضها كيلومرت،
وثالثون وخمسة وثمانمائة ألًفا عرشون ودائرتها كيلومرت، وستمائة آالف سبعة املحيط
تصري سويس بوغاز فتح وعند شطوط، وباقيها الرب يف وعرشون مائة منها كيلومرتًا،
مليون مائتا سكانها وعدد كيلومرت، مليون ثالثون مساحتها وتربيع البحر. يف جزيرة
معرفة إمكان لعدم مجهول املستقلة دولها وعدد آخرين، عند ذلك من وأكثر بعض عند
منها التي أوروبا لدول راجعة الشطوط عىل التي ممالكها وأكثر اليوم، إىل دواخلها

والحماية. بالنسبة وإما التام باالستيالء إما العثمانية الدولة

الشوامخ جبالها ذكر يف (2)

آالف خمسة منهما كل وارتفاع الُقمر جبال من كالهما كلمجار وجبل كينا جبل فأولها
أتالس جبل ثم مرت، وستمائة آالف أربعة ارتفاعه الحبش مملكة يف غوجان جبل ثم مرت،
جهة يف قمرون جبل ثم مرتًا، وتسعون وثمانمائة آالف ثالثة ارتفاعه فاس بمملكة
جزيرة يف أنبولستيمني جبل ثم مرتًا، وسبعون وثمانمائة آالف ثالثة ارتفاعه الجنوب
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ثم املرت، من وثمانية وخمسمائة آالف ثالثة ارتفاعه أفريقية من املعدودة مادغسكار
ثالثة ارتفاعه أفريقية لقسم التابعة الخالدات الجزائر يف تنريف املسمى الناري الجبل

املرت. من وخمسة وسبعمائة آالف

الطوال أوديتها بيان يف (3)

سنيغال وداي ثم األرض، أودية أطول وهو كيلومرت، آالف سبعة طوله مرص نيل أولها
الجنوبية الناحية يف أورانج وادي ثم كيلومرت، وسبعمائة ألف طوله الغربية الناحية يف

كيلومرت. وأربعمائة ألف طوله بونسربانس كاب غربي

سكانها وعدد الكبار بلدانها ذكر يف الرابع الفصل (4)

مائة منها واحدة بكل وفاس ومراكش تونس ثم نفس، ألف ثالثمائة بها مرص أولها
وكومايس ومكناسة اإلسكندرية ثم نفس، ألف وسبعون اثنان بها الجزائر ثم نفس، ألف

نفس. ألف ستون منها بكل
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الرابع الباب

أمريكا عىل الكالم يف

كشفها يف (1)

أقسام إالَّ األرض كرة من الجغرافيا علماء عند القديم يف معروًفا يكن لم أنه اعلم
هجرية وثمانمائة تسعني سنة يف ثم الجزر، من تبعها وما وأفريقية وأوروبا آسيا ثالثة؛
كولونبو كريستوف القبطان عثر مسيحية وألف وأربعمائة وثمانني خمس لسنة املوافقة
بقيتها عرفت ذلك وبعد أمريكا، من قطعة عىل إسبانيا دولة خدمة يف كان الذي الجنويز

الكرة. من رابًعا قسًما وُعدَّت وغريه املذكور بواسطة

سكانها وعدد وقيسها وحدها موقعها ذكر يف (2)

وثمانني اثنتني وبني الغربي، الطول من درجة وسبعني ومائة وثالثني ست بني موقعها
شماًال ويحدُّها الجنوبي، العرض من درجة وأربعني وأربع الشمايل العرض من درجة
إىل الشمال من وطولها املحيط. البحر الجهات بقية ومن بارنغ، ومضيق الجامد البحر
وأربعمائة آالف ستة الشمالية الجهة يف وعرضها كيلومرت ألف عرش خمسة الجنوب
ألف وسبعون أربعة ودائرتها كيلومرت، ومائتا آالف خمسة الجنوبية الجهة ويف كيلومرت
اثنان لها التابعة الُجزر مع أرضها مساحة وتربيع الصغار، الجزائر عنها خارًجا كيلومرت
بها املستقلة الدول وعدد مليونًا، وسبعون ثالثة سكانها وعدد كيلومرت، مليون وأربعون

أوروبا. دول لبعض ترجع ممالكها وبقية دولة عرشة ثمان
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الشوامخ جبالها ذكر يف (3)

جبل ثم مرتًا، وثمانون وأربعة وثمانمائة آالف ستة ارتفاعه كونكاغو جبل فأولها
ستة ارتفاعه صوارطه جبل ثم مرتًا، وثالثون وخمسمائة آالف ستة ارتفاعه شمراسو
وستة وأربعمائة آالف ستة ارتفاعه اليماني جبل ثم مرتًا، وثمانون وستة وأربعمائة آالف
وهذه مرتًا، وسبعون وستمائة آالف خمسة ارتفاعه بيشو بيشو جبل ثم مرتًا، وخمسون
أربعة ارتفاعه الشمالية الجهة يف سانتيل جبل ثم منها. الجنوبية بالجملة كلها الجبال
ارتفاعه الجنوب يف الغونغاغو جبل املسمى الجبل ثم مرتًا، وخمسون وأربعمائة آالف
آالف ستة ارتفاعه لولياكو املسمى والجبل مرتًا، وثالثون وأربعة وثمانمائة آالف ستة
جبل ثم مرتًا، وثالثون واثنان وثمانمائة آالف خمسة ارتفاعه أنتيسانا جبل ثم مرت،
جبل ثم مرتًا، وخمسون وسبعمائة آالف خمسة ارتفاعه الوسطى بأمريكا كطوبايس
الخمسة الجبال وهذه مرتًا، وسبعون وأربعمائة آالف أربعة ارتفاعه أيًضا بها بيورغو

نارية.

املديدة أوديتها ذكر يف (4)

طوله مارون وادي ثم كيلومرت، وثمانمائة آالف خمسة طوله مسيسيبي وادي أولها
كيلومرت، وتسعمائة آالف أربعة طوله مكنيس وادي ثم كيلومرت، وأربعمائة آالف خمسة
وخمسمائة آالف ثالثة طوله الجنوبية الجهة يف بالطة وادي ثم الشمالية، الجهة يف وكلها
كيلومرت، وثالثمائة آالف ثالثة طوله الشمالية الجهة يف لوران صان وادي ثم كيلومرت،
طوله أورنيوك وادي ثم كيلومرتًا، وسبعون وأربعة وخمسمائة ألفان طوله بارة وادي ثم

الجنوبية. الجهة يف وكالهما كيلومرتًا، وخمسون وثمانية ألفان

السكان من عليه احتوت ومن الكبار بلدانها ذكر يف (5)

وثمانية خمسمائة بها فيالدلِفَي ثم نفس، ألف وخمسون ومائة مليون بها نيويورك أولها
وأربعة مائتان بها بلتيمور ثم ألًفا، وسبعون وثالثة مائتان بها بروكيلني ثم ألًفا، وستون
بها بستون ثم نفس، ألف مائتا منهما بكل ومكسيكو ريوديجناير ثم نفس، ألف عرش
ثم ألًفا، وسبعون مائة منهما بكل وأورليان سانسيناتي ثم ألًفا، وسبعون وخمسة مائة
بها بايا ثم ألًفا، وخمسون مائة بها لهفان ثم ألًفا، وستون واثنان مائة بها لوي صان

آالف. وعرشة مائة منهما بكل وبونزاي شيغاغو ثم ألًفا، وعرشون وخمسة مائة
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الخامس الباب

األوقيانوس عىلجزر الكالم يف

كشفها تاريخ يف (1)

تسعمائة سنة يف معرفتها ابتداء كان باألسياني اإلفرنج عند املسماة الجزر هذه أن اعلم
عثر َمن وأول مسيحية، وألف وخمسمائة خمس لسنة املوافقة هجرية عرشة وإحدى
بواسطة مختلفة أوقات يف باقيها وُعرف اإلسبنيويل، كويروس القبطان منها البعض عىل

هجرية. وألف ومائة اثنتني سنة يف ذلك وتم اإلنكليزي، كوك القبطان سيما ال غريه،

وتحديدها موقعها يف (2)

خمس وبني الرشقي، الطول من درجات وخمس ومائة درجة وتسعني إحدى بني موقعها
وهي الجنوبي، العرض من درجة وخمسني وست الشمايل، العرض من درجة وثالثني
الهند، وبحر وأمريكا آسيا بني املحيط البحر يف بعضها عن منفصلة جزر من مركَّبة
والثالثني الخمسة من سكانها وعدد كيلومرت، مليون عرش أحد جزرها مساحة وتربيع
دول لبعض تابع وباقيها أربع املستقلة ودولها ذلك، من أقل وقيل مليونًا األربعني إىل
لعلماء يتيرس لم البحر يف بعض عن منفصل بعضها الجزائر هذه كانت وملا أوروبا،

دائرتها. حساب وال وعرضها طولها تقدير الجغرافيا

الشامخة جبالها ذكر يف (3)

يف بيك جبل ثم مرتًا، وأربعون وثمانمائة آالف أربعة ارتفاعه رواي مونت جبل أولها
جزيرة يف سيميز جبل ثم مرتًا، عرش واثنا وثمانمائة آالف أربعة ارتفاعه فيني جزيرة
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جزيرة يف أفري مون جبل ثم مرتًا، وتسعون وثمانية وثمانمائة آالف ثالثة ارتفاعه جاوا
مرتًا. وعرشون وسبعمائة آالف ثالثة ارتفاعه سومرتة

املديدة أوديتها ذكر يف (4)

كيلومرت. ألف طوله موري وادي اسمه أوسرتاليا يف واحد واٍد وهو

الكرة سكان بيان يف (5)

وثمانية ومائتان ألف منها قسم لكل ذكرناه ما عىل الكرة سكان جملة أن واعلم هذا،
سكان عدد أن يزعم وغريه الجغرافيني، بعض زعمه ما نهاية وهو مليونًا، وثمانون
الديانة عىل مليون مائتا املذكور العدد ومن مليونًا، وخمسني تسعمائة يتجاوز ال الكرة
والباقي اليهود من ماليني وأربعة النرصانية عىل مليونًا وسبعون واحد ومائتان اإلسالمية
ينتسب من جميع من حاصل واملسيحية اإلسالمية للديانة املذكور والعدد أوثان، َعبَدُة

مذاهبهم. اختالف عىل إليهما
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السادس الباب

البحر تقسيم يف

وحدُّها نادًرا، إالَّ ببعض بعضها التصال املحيط البحر عليها يطلق البحور جميع أن اعلم
سطح ومساحة وراءه، ما يُعرف ال الذي الجامد البحر إىل والجنوب الشمايل يف ينتهي
أقسام خمسة إىل املحيط البحر موا قسَّ الجغرافيا وأهل الكرة، أرباع ثالثة تقريبًا البحر
القطب ببحر ى املسمَّ منها األول القسم أجزاء، عدة من مركَّب منها قسم كل أصلية
األبيض البحر من مركَّب وهو أمريكا، وبني وأوروبا آسيا بني الكائن البحر وهو الشمايل،
أدسون. بيفان وبحر القطبي والبحر ويانييس آبي غلف وبحر سيبرييا وبحر كاره وبحر
وأفريقية أوروبا بني الكائن البحر وهو أطالنتيك، ببحر املسمى الثاني والقسم
غلف وبحر أرالند وبحر جرمانيا وبحر بلتيك بحر من مركَّب البحر وهذا أمريكا، وبني
غيني غلف وبحر أنتيل جزر وبحر مكسيكو غلف وبحر وتوابعه الروم وبحر غسكونيا

غرويالند. وبحر السكيمو وبحر
وبني وأفريقية آسيا بني الكائن وهو الهندي املحيط بالبحر املسمى الثالث والقسم
الراحة ذي أي الباسيفيك؛ ببحر املسمى الرابع والقسم أسرتاليا. وجزر مالغا جزر
بريان بحر من أمريكا وبني وأسرتاليا السوند وجزر آسيا بني الكائن وهو والسكون،
األسوند وبحر الصني وبحر األزرق، والبحر األصفر والبحر الجابون وبحر أغوسك وبحر
وبحر كليفورني وبحر كوراال وبحر نرتي كاربا غلف وبحر سيليب وبحر مولوك وبحر
مواقع معرفة أراد وَمن الجنوبي. الجامد البحر املسمى الخامس والقسم باناما. غلف
أسهل بالتصوير معرفتها إذ الخارطة؛ من صحيفتها فليطالع الُكرة من األقسام هذه

أعلم. وهللا للقارئ
أخرى والعجمي تارة العربي التاريخ ِذكر عىل الكتاب تواريخ يف والقتصارنا هذا،
كل يوافق ما معرفة القارئ عىل به ليسهل التاريخني؛ بني جامع بجدول نذيله أن رأينا

التوفيق: وباهلل عليه، وقف تاريخ
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واملسيحي. الهجري التاريخني بني املقابلة يف جدول

مسيحي هجري

٦۸٦ ٦۷
٦۸۷ ٦۸
٦۸۸ ٦۹
٦۸۹ ۷۰
٦۹۰ ۷۱
٦۹۱ ۷۲
٦۹۲ ۷۳
٦۹۳ ۷٤
٦۹٤ ۷٥
٦۹٥ ۷٦
٦۹٦ ۷۷
٦۹۷ ۷۸
٦۹۸ ۷۹
٦۹۹ ۸۰
۷۰۰ ۸۱
۷۰۱ ۸۲
۷۰۲ ۸۳
۷۰۳ ۸٤
۷۰٤ ۸٥
۷۰٥ ۸٦
۷۰٥ ۸۷
۷۰٦ ۸۸

مسيحي هجري

٦٦٥ ٤٥
٦٦٦ ٤٦
٦٦۷ ٤۷
٦٦۸ ٤۸
٦٦۹ ٤۹
٦۷۰ ٥۰
٦۷۱ ٥۱
٦۷۲ ٥۲
٦۷۲ ٥۳
٦۷۳ ٥٤
٦۷٤ ٥٥
٦۷٥ ٥٦
٦۷٦ ٥۷
٦۷۷ ٥۸
٦۷۸ ٥۹
٦۷۹ ٦۰
٦۸۰ ٦۱
٦۸۱ ٦۲
٦۸۲ ٦۳
٦۸۳ ٦٤
٦۸٤ ٦٥
٦۸٥ ٦٦

مسيحي هجري

٦٤۳ ۲۳
٦٤٤ ۲٤
٦٤٥ ۲٥
٦٤٦ ۲٦
٦٤۷ ۲۷
٦٤۸ ۲۸
٦٤۹ ۲۹
٦٥۰ ۳۰
٦٥۱ ۳۱
٦٥۲ ۳۲
٦٥۳ ۳۳
٦٥٤ ۳٤
٦٥٥ ۳٥
٦٥٦ ۳٦
٦٥۷ ۳۷
٦٥۸ ۳۸
٦٥۹ ۳۹
٦٦۰ ٤۰
٦٦۱ ٤۱
٦٦۲ ٤۲
٦٦۳ ٤۳
٦٦٤ ٤٤

مسيحي هجري

٦۲۲ ۱
٦۲۳ ۲
٦۲٤ ۳
٦۲٥ ٤
٦۲٦ ٥
٦۲۷ ٦
٦۲۸ ۷
٦۲۹ ۸
٦۳۰ ۹
٦۳۱ ۱۰
٦۳۲ ۱۱
٦۳۳ ۱۲
٦۳٤ ۱۳
٦۳٥ ۱٤
٦۳٦ ۱٥
٦۳۷ ۱٦
٦۳۸ ۱۷
٦۳۹ ۱۸
٦۳۹ ۱۹
٦٤۰ ۲۰
٦٤۱ ۲۱
٦٤۲ ۲۲
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البحر تقسيم يف

مسيحي هجري

۷۷۱ ۱٥٥
۷۷۲ ۱٥٦
۷۷۳ ۱٥۷
۷۷٤ ۱٥۸
۷۷٥ ۱٥۹
۷۷٦ ۱٦۰
۷۷۷ ۱٦۱
۷۷۸ ۱٦۲
۷۷۹ ۱٦۳
۷۸۰ ۱٦٤
۷۸۱ ۱٦٥
۷۸۲ ۱٦٦
۷۸۳ ۱٦۷
۷۸٤ ۱٦۸
۷۸٥ ۱٦۹
۷۸٦ ۱۷۰
۷۸۷ ۱۷۱
۷۸۸ ۱۷۲
۷۸۹ ۱۷۳
۷۹۰ ۱۷٤
۷۹۱ ۱۷٥
۷۹۲ ۱۷٦

مسيحي هجري

۷٥۰ ۱۳۳
۷٥۱ ۱۳٤
۷٥۲ ۱۳٥
۷٥۳ ۱۳٦
۷٥٤ ۱۳۷
۷٥٥ ۱۳۸
۷٥٦ ۱۳۹
۷٥۷ ۱٤۰
۷٥۸ ۱٤۱
۷٥۹ ۱٤۲
۷٦۰ ۱٤۳
۷٦۱ ۱٤٤
۷٦۲ ۱٤٥
۷٦۳ ۱٤٦
۷٦٤ ۱٤۷
۷٦٥ ۱٤۸
۷٦٦ ۱٤۹
۷٦۷ ۱٥۰
۷٦۸ ۱٥۱
۷٦۹ ۱٥۲
۷۷۰ ۱٥۳
۷۷۰ ۱٥٤

مسيحي هجري

۷۲۹ ۱۱۱
۷۳۰ ۱۱۲
۷۳۱ ۱۱۳
۷۳۲ ۱۱٤
۷۳۳ ۱۱٥
۷۳٤ ۱۱٦
۷۳٥ ۱۱۷
۷۳٦ ۱۱۸
۷۳۷ ۱۱۹
۷۳۷ ۱۲۰
۷۳۸ ۱۲۱
۷۳۹ ۱۲۲
۷٤۰ ۱۲۳
۷٤۱ ۱۲٤
۷٤۲ ۱۲٥
۷٤۳ ۱۲٦
۷٤٤ ۱۲۷
۷٤٥ ۱۲۸
۷٤٦ ۱۲۹
۷٤۷ ۱۳۰
۷٤۸ ۱۳۱
۷٤۹ ۱۳۲

مسيحي هجري

۷۰۷ ۸۹
۷۰۸ ۹۰
۷۰۹ ۹۱
۷۱۰ ۹۲
۷۱۱ ۹۳
۷۱۲ ۹٤
۷۱۳ ۹٥
۷۱٤ ۹٦
۷۱٥ ۹۷
۷۱٦ ۹۸
۷۱۷ ۹۹
۷۱۸ ۱۰۰
۷۱۹ ۱۰۱
۷۲۰ ۱۰۲
۷۲۱ ۱۰۳
۷۲۲ ۱۰٤
۷۲۳ ۱۰٥
۷۲٤ ۱۰٦
۷۲٥ ۱۰۷
۷۲٦ ۱۰۸
۷۲۷ ۱۰۹
۷۲۸ ۱۱۰
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املمالك أحوال معرفة يف املسالك أقَوم

مسيحي هجري

۸٥۷ ۲٤۳
۸٥۸ ۲٤٤
۸٥۹ ۲٤٥
۸٦۰ ۲٤٦
۸٦۱ ۲٤۷
۸٦۲ ۲٤۸
۸٦۳ ۲٤۹
۸٦٤ ۲٥۰
۸٦٥ ۲٥۱
۸٦٦ ۲٥۲
۸٦۷ ۲٥۳
۸٦۷ ۲٥٤
۸٦۸ ۲٥٥
۸٦۹ ۲٥٦
۸۷۰ ۲٥۷
۸۷۱ ۲٥۸
۸۷۲ ۲٥۹
۸۷۳ ۲٦۰
۸۷٤ ۲٦۱
۸۷٥ ۲٦۲
۸۷٦ ۲٦۳
۸۷۷ ۲٦٤

مسيحي هجري

۸۳٥ ۲۲۱
۸۳٦ ۲۲۲
۸۳۷ ۲۲۳
۸۳۸ ۲۲٤
۸۳۹ ۲۲٥
۸٤۰ ۲۲٦
۸٤۱ ۲۲۷
۸٤۲ ۲۲۸
۸٤۳ ۲۲۹
۸٤٤ ۲۳۰
۸٤٥ ۲۳۱
۸٤٦ ۲۳۲
۸٤۷ ۲۳۳
۸٤۸ ۲۳٤
۸٤۹ ۲۳٥
۸٥۰ ۲۳٦
۸٥۱ ۲۳۷
۸٥۲ ۲۳۸
۸٥۳ ۲۳۹
۸٥٤ ۲٤۰
۸٥٥ ۲٤۱
۸٥٦ ۲٤۲

مسيحي هجري

۸۱٤ ۱۹۹
۸۱٥ ۲۰۰
۸۱٦ ۲۰۱
۸۱۷ ۲۰۲
۸۱۸ ۲۰۳
۸۱۹ ۲۰٤
۸۲۰ ۲۰٥
۸۲۱ ۲۰٦
۸۲۲ ۲۰۷
۸۲۳ ۲۰۸
۸۲٤ ۲۰۹
۸۲٥ ۲۱۰
۸۲٦ ۲۱۱
۸۲۷ ۲۱۲
۸۲۸ ۲۱۳
۸۲۹ ۲۱٤
۸۳۰ ۲۱٥
۸۳۱ ۲۱٦
۸۳۲ ۲۱۷
۸۳۳ ۲۱۸
۸۳٤ ۲۱۹
۸۳٥ ۲۲۰

مسيحي هجري

۷۹۳ ۱۷۷
۷۹٤ ۱۷۸
۷۹٥ ۱۷۹
۷۹٦ ۱۸۰
۷۹۷ ۱۸۱
۷۹۸ ۱۸۲
۷۹۹ ۱۸۳
۸۰۰ ۱۸٤
۸۰۱ ۱۸٥
۸۰۲ ۱۸٦
۸۰۲ ۱۸۷
۸۰۳ ۱۸۸
۸۰٤ ۱۸۹
۸۰٥ ۱۹۰
۸۰٦ ۱۹۱
۸۰۷ ۱۹۲
۸۰۸ ۱۹۳
۸۰۹ ۱۹٤
۸۱۰ ۱۹٥
۸۱۱ ۱۹٦
۸۱۲ ۱۹۷
۸۱۳ ۱۹۸
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البحر تقسيم يف

مسيحي هجري

۹٤۲ ۳۳۱
۹٤۳ ۳۳۲
۹٤٤ ۳۳۳
۹٤٥ ۳۳٤
۹٤٦ ۳۳٥
۹٤۷ ۳۳٦
۹٤۸ ۳۳۷
۹٤۹ ۳۳۸
۹٥۰ ۳۳۹
۹٥۱ ۳٤۰
۹٥۲ ۳٤۱
۹٥۳ ۳٤۲
۹٥٤ ۳٤۳
۹٥٥ ۳٤٤
۹٥٦ ۳٤٥
۹٥۷ ۳٤٦
۹٥۸ ۳٤۷
۹٥۹ ۳٤۸
۹٦۰ ۳٤۹
۹٦۱ ۳٥۰
۹٦۲ ۳٥۱
۹٦۳ ۳٥۲

مسيحي هجري

۹۲۱ ۳۰۹
۹۲۲ ۳۱۰
۹۲۳ ۳۱۱
۹۲٤ ۳۱۲
۹۲٥ ۳۱۳
۹۲٦ ۳۱٤
۹۲۷ ۳۱٥
۹۲۸ ۳۱٦
۹۲۹ ۳۱۷
۹۳۰ ۳۱۸
۹۳۱ ۳۱۹
۹۳۲ ۳۲۰
۹۳۲ ۳۲۱
۹۳۳ ۳۲۲
۹۳٤ ۳۲۳
۹۳٥ ۳۲٤
۹۳٦ ۳۲٥
۹۳۷ ۳۲٦
۹۳۸ ۳۲۷
۹۳۹ ۳۲۸
۹٤۰ ۳۲۹
۹٤۱ ۳۳۰

مسيحي هجري

۹۰۰ ۲۸۷
۹۰۰ ۲۸۸
۹۰۱ ۲۸۹
۹۰۲ ۲۹۰
۹۰۳ ۲۹۱
۹۰٤ ۲۹۲
۹۰٥ ۲۹۳
۹۰٦ ۲۹٤
۹۰۷ ۲۹٥
۹۰۸ ۲۹٦
۹۰۹ ۲۹۷
۹۱۰ ۲۹۸
۹۱۱ ۲۹۹
۹۱۲ ۳۰۰
۹۱۳ ۳۰۱
۹۱٤ ۳۰۲
۹۱٥ ۳۰۳
۹۱٦ ۳۰٤
۹۱۷ ۳۰٥
۹۱۸ ۳۰٦
۹۱۹ ۳۰۷
۹۲۰ ۳۰۸

مسيحي هجري

۸۷۸ ۲٦٥
۸۷۹ ۲٦٦
۸۸۰ ۲٦۷
۸۸۱ ۲٦۸
۸۸۲ ۲٦۹
۸۸۳ ۲۷۰
۸۸٤ ۲۷۱
۸۸٥ ۲۷۲
۸۸٦ ۲۷۳
۸۸۷ ۲۷٤
۸۸۸ ۲۷٥
۸۸۹ ۲۷٦
۸۹۰ ۲۷۷
۸۹۱ ۲۷۸
۸۹۲ ۲۷۹
۸۹۳ ۲۸۰
۸۹٤ ۲۸۱
۸۹٥ ۲۸۲
۸۹٦ ۲۸۳
۸۹۷ ۲۸٤
۸۹۸ ۲۸٥
۸۹۹ ۲۸٦
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املمالك أحوال معرفة يف املسالك أقَوم

مسيحي هجري

۱۰۲۸ ٤۱۹
۱۰۲۹ ٤۲۰
۱۰۳۰ ٤۲۱
۱۰۳۰ ٤۲۲
۱۰۳۱ ٤۲۳
۱۰۳۲ ٤۲٤
۱۰۳۳ ٤۲٥
۱۰۳٤ ٤۲٦
۱۰۳٥ ٤۲۷
۱۰۳٦ ٤۲۸
۱۰۳۷ ٤۲۹
۱۰۳۸ ٤۳۰
۱۰۳۹ ٤۳۱
۱۰٤۰ ٤۳۲
۱۰٤۱ ٤۳۳
۱۰٤۲ ٤۳٤
۱۰٤۳ ٤۳٥
۱۰٤٤ ٤۳٦
۱۰٤٥ ٤۳۷
۱۰٤٦ ٤۳۸
۱۰٤۷ ٤۳۹
۱۰٤۸ ٤٤۰

مسيحي هجري

۱۰۰٦ ۳۹۷
۱۰۰۷ ۳۹۸
۱۰۰۸ ۳۹۹
۱۰۰۹ ٤۰۰
۱۰۱۰ ٤۰۱
۱۰۱۱ ٤۰۲
۱۰۱۲ ٤۰۳
۱۰۱۳ ٤۰٤
۱۰۱٤ ٤۰٥
۱۰۱٥ ٤۰٦
۱۰۱٦ ٤۰۷
۱۰۱۷ ٤۰۸
۱۰۱۸ ٤۰۹
۱۰۱۹ ٤۱۰
۱۰۲۰ ٤۱۱
۱۰۲۱ ٤۱۲
۱۰۲۲ ٤۱۳
۱۰۲۳ ٤۱٤
۱۰۲٤ ٤۱٥
۱۰۲٥ ٤۱٦
۱۰۲٦ ٤۱۷
۱۰۲۷ ٤۱۸

مسيحي هجري

۹۸٥ ۳۷٥
۹۸٦ ۳۷٦
۹۸۷ ۳۷۷
۹۸۸ ۳۷۸
۹۸۹ ۳۷۹
۹۹۰ ۳۸۰
۹۹۱ ۳۸۱
۹۹۲ ۳۸۲
۹۹۳ ۳۸۳
۹۹٤ ۳۸٤
۹۹٥ ۳۸٥
۹۹٦ ۳۸٦
۹۹۷ ۳۸۷
۹۹۸ ۳۸۸
۹۹۸ ۳۸۹
۹۹۹ ۳۹۰
۱۰۰۰ ۳۹۱
۱۰۰۱ ۳۹۲
۱۰۰۲ ۳۹۳
۱۰۰۳ ۳۹٤
۱۰۰٤ ۳۹٥
۱۰۰٥ ۳۹٦

مسيحي هجري

۹٦٤ ۳٥۳
۹٦٥ ۳٥٤
۹٦٥ ۳٥٥
۹٦٦ ۳٥٦
۹٦۷ ۳٥۷
۹٦۸ ۳٥۸
۹٦۹ ۳٥۹
۹۷۰ ۳٦۰
۹۷۱ ۳٦۱
۹۷۲ ۳٦۲
۹۷۳ ۳٦۳
۹۷٤ ۳٦٤
۹۷٥ ۳٦٥
۹۷٦ ۳٦٦
۹۷۷ ۳٦۷
۹۷۸ ۳٦۸
۹۷۹ ۳٦۹
۹۸۰ ۳۷۰
۹۸۱ ۳۷۱
۹۸۲ ۳۷۲
۹۸۳ ۳۷۳
۹۸٤ ۳۷٤
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البحر تقسيم يف

مسيحي هجري

۱۱۱۳ ٥۰۷
۱۱۱٤ ٥۰۸
۱۱۱٥ ٥۰۹
۱۱۱٦ ٥۱۰
۱۱۱۷ ٥۱۱
۱۱۱۸ ٥۱۲
۱۱۱۹ ٥۱۳
۱۱۲۰ ٥۱٤
۱۱۲۱ ٥۱٥
۱۱۲۲ ٥۱٦
۱۱۲۳ ٥۱۷
۱۱۲٤ ٥۱۸
۱۱۲٥ ٥۱۹
۱۱۲٦ ٥۲۰
۱۱۲۷ ٥۲۱
۱۱۲۸ ٥۲۲
۱۱۲۸ ٥۲۳
۱۱۲۹ ٥۲٤
۱۱۳۰ ٥۲٥
۱۱۳۱ ٥۲٦
۱۱۳۲ ٥۲۷
۱۱۳۳ ٥۲۸

مسيحي هجري

۱۰۹۲ ٤۸٥
۱۰۹۳ ٤۸٦
۱۰۹٤ ٤۸۷
۱۰۹٥ ٤۸۸
۱۰۹٥ ٤۸۹
۱۰۹٦ ٤۹۰
۱۰۹۷ ٤۹۱
۱۰۹۸ ٤۹۲
۱۰۹۹ ٤۹۳
۱۱۰۰ ٤۹٤
۱۱۰۱ ٤۹٥
۱۱۰۲ ٤۹٦
۱۱۰۳ ٤۹۷
۱۱۰٤ ٤۹۸
۱۱۰٥ ٤۹۹
۱۱۰٦ ٥۰۰
۱۱۰۷ ٥۰۱
۱۱۰۸ ٥۰۲
۱۱۰۹ ٥۰۳
۱۱۱۰ ٥۰٤
۱۱۱۱ ٥۰٥
۱۱۱۲ ٥۰٦

مسيحي هجري

۱۰۷۰ ٤٦۳
۱۰۷۱ ٤٦٤
۱۰۷۲ ٤٦٥
۱۰۷۳ ٤٦٦
۱۰۷٤ ٤٦۷
۱۰۷٥ ٤٦۸
۱۰۷٦ ٤٦۹
۱۰۷۷ ٤۷۰
۱۰۷۸ ٤۷۱
۱۰۷۹ ٤۷۲
۱۰۸۰ ٤۷۳
۱۰۸۱ ٤۷٤
۱۰۸۲ ٤۷٥
۱۰۸۳ ٤۷٦
۱۰۸٤ ٤۷۷
۱۰۸٥ ٤۷۸
۱۰۸٦ ٤۷۹
۱۰۸۷ ٤۸۰
۱۰۸۸ ٤۸۱
۱۰۸۹ ٤۸۲
۱۰۹۰ ٤۸۳
۱۰۹۱ ٤۸٤

مسيحي هجري

۱۰٤۹ ٤٤۱
۱۰٥۰ ٤٤۲
۱۰٥۱ ٤٤۳
۱۰٥۲ ٤٤٤
۱۰٥۳ ٤٤٥
۱۰٥٤ ٤٤٦
۱۰٥٥ ٤٤۷
۱۰٥٦ ٤٤۸
۱۰٥۷ ٤٤۹
۱۰٥۸ ٤٥۰
۱۰٥۹ ٤٥۱
۱۰٦۰ ٤٥۲
۱۰٦۱ ٤٥۳
۱۰٦۲ ٤٥٤
۱۰٦۳ ٤٥٥
۱۰٦۳ ٤٥٦
۱۰٦٤ ٤٥۷
۱۰٦٥ ٤٥۸
۱۰٦٦ ٤٥۹
۱۰٦۷ ٤٦۰
۱۰٦۸ ٤٦۱
۱۰٦۹ ٤٦۲
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املمالك أحوال معرفة يف املسالك أقَوم

مسيحي هجري

۱۱۹۸ ٥۹٥
۱۱۹۹ ٥۹٦
۱۲۰۰ ٥۹۷
۱۲۰۱ ٥۹۸
۱۲۰۲ ٥۹۹
۱۲۰۳ ٦۰۰
۱۲۰٤ ٦۰۱
۱۲۰٥ ٦۰۲
۱۲۰٦ ٦۰۳
۱۲۰۷ ٦۰٤
۱۲۰۸ ٦۰٥
۱۲۰۹ ٦۰٦
۱۲۱۰ ٦۰۷
۱۲۱۱ ٦۰۸
۱۲۱۲ ٦۰۹
۱۲۱۳ ٦۱۰
۱۲۱٤ ٦۱۱
۱۲۱٥ ٦۱۲
۱۲۱٦ ٦۱۳
۱۲۱۷ ٦۱٤
۱۲۱۸ ٦۱٥
۱۲۱۹ ٦۱٦

مسيحي هجري

۱۱۷۷ ٥۷۳
۱۱۷۸ ٥۷٤
۱۱۷۹ ٥۷٥
۱۱۸۰ ٥۷٦
۱۱۸۱ ٥۷۷
۱۱۸۲ ٥۷۸
۱۱۸۳ ٥۷۹
۱۱۸٤ ٥۸۰
۱۱۸٥ ٥۸۱
۱۱۸٦ ٥۸۲
۱۱۸۷ ٥۸۳
۱۱۸۸ ٥۸٤
۱۱۸۹ ٥۸٥
۱۱۹۰ ٥۸٦
۱۱۹۱ ٥۸۷
۱۱۹۲ ٥۸۸
۱۱۹۳ ٥۸۹
۱۱۹۳ ٥۹۰
۱۱۹٤ ٥۹۱
۱۱۹٥ ٥۹۲
۱۱۹٦ ٥۹۳
۱۱۹۷ ٥۹٤

مسيحي هجري

۱۱٥٦ ٥٥۱
۱۱٥۷ ٥٥۲
۱۱٥۸ ٥٥۳
۱۱٥۹ ٥٥٤
۱۱٦۰ ٥٥٥
۱۱٦۰ ٥٥٦
۱۱٦۱ ٥٥۷
۱۱٦۲ ٥٥۸
۱۱٦۳ ٥٥۹
۱۱٦٤ ٥٦۰
۱۱٦٥ ٥٦۱
۱۱٦٦ ٥٦۲
۱۱٦۷ ٥٦۳
۱۱٦۸ ٥٦٤
۱۱٦۹ ٥٦٥
۱۱۷۰ ٥٦٦
۱۱۷۱ ٥٦۷
۱۱۷۲ ٥٦۸
۱۱۷۳ ٥٦۹
۱۱۷٤ ٥۷۰
۱۱۷٥ ٥۷۱
۱۱۷٦ ٥۷۲

مسيحي هجري

۱۱۳٤ ٥۲۹
۱۱۳٥ ٥۳۰
۱۱۳٦ ٥۳۱
۱۱۳۷ ٥۳۲
۱۱۳۸ ٥۳۳
۱۱۳۹ ٥۳٤
۱۱٤۰ ٥۳٥
۱۱٤۱ ٥۳٦
۱۱٤۲ ٥۳۷
۱۱٤۳ ٥۳۸
۱۱٤٤ ٥۳۹
۱۱٤٥ ٥٤۰
۱۱٤٦ ٥٤۱
۱۱٤۷ ٥٤۲
۱۱٤۸ ٥٤۳
۱۱٤۹ ٥٤٤
۱۱٥۰ ٥٤٥
۱۱٥۱ ٥٤٦
۱۱٥۲ ٥٤۷
۱۱٥۳ ٥٤۸
۱۱٥٤ ٥٤۹
۱۱٥٥ ٥٥۰
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مسيحي هجري

۱۲۸٤ ٦۸۳
۱۲۸٥ ٦۸٤
۱۲۸٦ ٦۸٥
۱۲۸۷ ٦۸٦
۱۲۸۸ ٦۸۷
۱۲۸۹ ٦۸۸
۱۲۹۰ ٦۸۹
۱۲۹۱ ٦۹۰
۱۲۹۱ ٦۹۱
۱۲۹۲ ٦۹۲
۱۲۹۳ ٦۹۳
۱۲۹٤ ٦۹٤
۱۲۹٥ ٦۹٥
۱۲۹٦ ٦۹٦
۱۲۹۷ ٦۹۷
۱۲۹۸ ٦۹۸
۱۲۹۹ ٦۹۹
۱۳۰۰ ۷۰۰
۱۳۰۱ ۷۰۱
۱۳۰۲ ۷۲۰
۱۳۰۳ ۷۳۰
۱۳۰٤ ۷٤۰

مسيحي هجري

۱۲٦۲ ٦٦۱
۱۲٦۳ ٦٦۲
۱۲٦٤ ٦٦۳
۱۲٦٥ ٦٦٤
۱۲٦٦ ٦٦٥
۱۲٦۷ ٦٦٦
۱۲٦۸ ٦٦۷
۱۲٦۹ ٦٦۸
۱۲۷۰ ٦٦۹
۱۲۷۱ ٦۷۰
۱۲۷۲ ٦۷۱
۱۲۷۳ ٦۷۲
۱۲۷٤ ٦۷۳
۱۲۷٥ ٦۷٤
۱۲۷٦ ٦۷٥
۱۲۷۷ ٦۷٦
۱۲۷۸ ٦۷۷
۱۲۷۹ ٦۷۸
۱۲۸۰ ٦۷۹
۱۲۸۱ ٦۸۰
۱۲۸۲ ٦۸۱
۱۲۸۳ ٦۸۲

مسيحي هجري

۱۲٤۱ ٦۳۹
۱۲٤۲ ٦٤۰
۱۲٤۳ ٦٤۱
۱۲٤٤ ٦٤۲
۱۲٤٥ ٦٤۳
۱۲٤٦ ٦٤٤
۱۲٤۷ ٦٤٥
۱۲٤۸ ٦٤٦
۱۲٤۹ ٦٤۷
۱۲٥۰ ٦٤۸
۱۲٥۱ ٦٤۹
۱۲٥۲ ٦٥۰
۱۲٥۳ ٦٥۱
۱۲٥٤ ٦٥۲
۱۲٥٥ ٦٥۳
۱۲٥٦ ٦٥٤
۱۲٥۷ ٦٥٥
۱۲٥۸ ٦٥٦
۱۲٥۸ ٦٥۷
۱۲٥۹ ٦٥۸
۱۲٦۰ ٦٥۹
۱۲٦۱ ٦٦۰

مسيحي هجري

۱۲۲۰ ٦۱۷
۱۲۲۱ ٦۱۸
۱۲۲۲ ٦۱۹
۱۲۲۳ ٦۲۰
۱۲۲٤ ٦۲۱
۱۲۲٥ ٦۲۲
۱۲۲٦ ٦۲۳
۱۲۲٦ ٦۲٤
۱۲۲۷ ٦۲٥
۱۲۲۸ ٦۲٦
۱۲۲۹ ٦۲۷
۱۲۳۰ ٦۲۸
۱۲۳۱ ٦۲۹
۱۲۳۲ ٦۳۰
۱۲۳۳ ٦۳۱
۱۲۳٤ ٦۳۲
۱۲۳٥ ٦۳۳
۱۲۳٦ ٦۳٤
۱۲۳۷ ٦۳٥
۱۲۳۸ ٦۳٦
۱۲۳۹ ٦۳۷
۱۲٤۰ ٦۳۸
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مسيحي هجري

۱۳٦۹ ۷۷۱
۱۳۷۰ ۷۷۲
۱۳۷۱ ۷۷۳
۱۳۷۲ ۷۷٤
۱۳۷۳ ۷۷٥
۱۳۷٤ ۷۷٦
۱۳۷٥ ۷۷۷
۱۳۷٦ ۷۷۸
۱۳۷۷ ۷۷۹
۱۳۷۸ ۷۸۰
۱۳۷۹ ۷۸۱
۱۳۸۰ ۷۸۲
۱۳۸۱ ۷۸۳
۱۳۸۲ ۷۸٤
۱۳۸۳ ۷۸٥
۱۳۸٤ ۷۸٦
۱۳۸٥ ۷۸۷
۱۳۸٦ ۷۸۸
۱۳۸۷ ۷۸۹
۱۳۸۸ ۷۹۰
۱۳۸۸ ۷۹۱
۱۳۸۹ ۷۹۲

مسيحي هجري

۱۳٤۸ ۷٤۹
۱۳٤۹ ۷٥۰
۱۳٥۰ ۷٥۱
۱۳٥۱ ۷٥۲
۱۳٥۲ ۷٥۳
۱۳٥۳ ۷٥٤
۱۳٥٤ ۷٥٥
۱۳٥٥ ۷٥٦
۱۳٥٦ ۷٥۷
۱۳٥٦ ۷٥۸
۱۳٥۷ ۷٥۹
۱۳٥۸ ۷٦۰
۱۳٥۹ ۷٦۱
۱۳٦۰ ۷٦۲
۱۳٦۱ ۷٦۳
۱۳٦۲ ۷٦٤
۱۳٦۳ ۷٦٥
۱۳٦٤ ۷٦٦
۱۳٦٥ ۷٦۷
۱۳٦٦ ۷٦۸
۱۳٦۷ ۷٦۹
۱۳٦۸ ۷۷۰

مسيحي هجري

۱۳۲٦ ۷۲۷
۱۳۲۷ ۷۲۸
۱۳۲۸ ۷۲۹
۱۳۲۹ ۷۳۰
۱۳۳۰ ۷۳۱
۱۳۳۱ ۷۳۲
۱۳۳۲ ۷۳۳
۱۳۳۳ ۷۳٤
۱۳۳٤ ۷۳٥
۱۳۳٥ ۷۳٦
۱۳۳٦ ۷۳۷
۱۳۳۷ ۷۳۸
۱۳۳۸ ۷۳۹
۱۳۳۹ ۷٤۰
۱۳٤۰ ۷٤۱
۱۳٤۱ ۷٤۲
۱۳٤۲ ۷٤۳
۱۳٤۳ ۷٤٤
۱۳٤٤ ۷٤٥
۱۳٤٥ ۷٤٦
۱۳٤٦ ۷٤۷
۱۳٤۷ ۷٤۸

مسيحي هجري

۱۳۰٥ ۷٥۰
۱۳۰٦ ۷٦۰
۱۳۰۷ ۷۷۰
۱۳۰۸ ۷۸۰
۱۳۰۹ ۷۹۰
۱۳۱۰ ۷۱۰
۱۳۱۱ ۷۱۱
۱۳۱۲ ۷۱۲
۱۳۱۳ ۷۱۳
۱۳۱٤ ۷۱٤
۱۳۱٥ ۷۱٥
۱۳۱٦ ۷۱٦
۱۳۱۷ ۷۱۷
۱۳۱۸ ۷۱۸
۱۳۱۹ ۷۱۹
۱۳۲۰ ۷۲۰
۱۳۲۱ ۷۲۱
۱۳۲۲ ۷۲۲
۱۳۲۳ ۷۲۳
۱۳۲۳ ۷۲٤
۱۳۲٤ ۷۲٥
۱۳۲٥ ۷۲٦
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مسيحي هجري

۱٤٥٤ ۸٥۹
۱٤٥٥ ۸٦۰
۱٤٥٦ ۸٦۱
۱٤٥۷ ۸٦۲
۱٤٥۸ ۸٦۳
۱٤٥۹ ۸٦٤
۱٤٦۰ ۸٦٥
۱٤٦۱ ۸٦٦
۱٤٦۲ ۸٦۷
۱٤٦۳ ۸٦۸
۱٤٦٤ ۸٦۹
۱٤٦٥ ۸۷۰
۱٤٦٦ ۸۷۱
۱٤٦۷ ۸۷۲
۱٤٦۸ ۸۷۳
۱٤٦۹ ۸۷٤
۱٤۷۰ ۸۷٥
۱٤۷۱ ۸۷٦
۱٤۷۲ ۸۷۷
۱٤۷۳ ۸۷۸
۱٤۷٤ ۸۷۹
۱٤۷٥ ۸۸۰

مسيحي هجري

۱٤۳۳ ۸۳۷
۱٤۳٤ ۸۳۸
۱٤۳٥ ۸۳۹
۱٤۳٦ ۸٤۰
۱٤۳۷ ۸٤۱
۱٤۳۸ ۸٤۲
۱٤۳۹ ۸٤۳
۱٤٤۰ ۸٤٤
۱٤٤۱ ۸٤٥
۱٤٤۲ ۸٤٦
۱٤٤۳ ۸٤۷
۱٤٤٤ ۸٤۸
۱٤٤٥ ۸٤۹
۱٤٤٦ ۸٥۰
۱٤٤۷ ۸٥۱
۱٤٤۸ ۸٥۲
۱٤٤۹ ۸٥۳
۱٤٥۰ ۸٥٤
۱٤٥۱ ۸٥٥
۱٤٥۲ ۸٥٦
۱٤٥۳ ۸٥۷
۱٤٥۳ ۸٥۸

مسيحي هجري

۱٤۱۲ ۸۱٥
۱٤۱۳ ۸۱٦
۱٤۱٤ ۸۱۷
۱٤۱٥ ۸۱۸
۱٤۱٦ ۸۱۹
۱٤۱۷ ۸۲۰
۱٤۱۸ ۸۲۱
۱٤۱۹ ۸۲۲
۱٤۲۰ ۸۲۳
۱٤۲۱ ۸۲٤
۱٤۲۱ ۸۲٥
۱٤۲۲ ۸۲٦
۱٤۲۳ ۸۲۷
۱٤۲٤ ۸۲۸
۱٤۲٥ ۸۲۹
۱٤۲٦ ۸۳۰
۱٤۲۷ ۸۳۱
۱٤۲۸ ۸۳۲
۱٤۲۹ ۸۳۳
۱٤۳۰ ۸۳٤
۱٤۳۱ ۸۳٥
۱٤۳۲ ۸۳٦

مسيحي هجري

۱۳۹۰ ۷۹۳
۱۳۹۱ ۷۹٤
۱۳۹۲ ۷۹٥
۱۳۹۳ ۷۹٦
۱۳۹٤ ۷۹۷
۱۳۹٥ ۷۹۸
۱۳۹٦ ۷۹۹
۱۳۹۷ ۸۰۰
۱۳۹۸ ۸۰۱
۱۳۹۹ ۸۰۲
۱٤۰۰ ۸۰۳
۱٤۰۱ ۸۰٤
۱٤۰۲ ۸۰٥
۱٤۰۳ ۸۰٦
۱٤۰٤ ۸۰۷
۱٤۰٥ ۸۰۸
۱٤۰٦ ۸۰۹
۱٤۰۷ ۸۱۰
۱٤۰۸ ۸۱۱
۱٤۰۹ ۸۱۲
۱٤۱۰ ۸۱۳
۱٤۱۱ ۸۱٤
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مسيحي هجري

۱٥٤۰ ۹٤۷
۱٥٤۱ ۹٤۸
۱٥٤۲ ۹٤۹
۱٥٤۳ ۹٥۰
۱٥٤٤ ۹٥۱
۱٥٤٥ ۹٥۲
۱٥٤٦ ۹٥۳
۱٥٤۷ ۹٥٤
۱٥٤۸ ۹٥٥
۱٥٤۹ ۹٥٦
۱٥٥۰ ۹٥۷
۱٥٥۱ ۹٥۸
۱٥٥۱ ۹٥۹
۱٥٥۲ ۹٦۰
۱٥٥۳ ۹٦۱
۱٥٥٤ ۹٦۲
۱٥٥٥ ۹٦۳
۱٥٥٦ ۹٦٤
۱٥٥۷ ۹٦٥
۱٥٥۸ ۹٦٦
۱٥٥۹ ۹٦۷
۱٥٦۰ ۹٦۸

مسيحي هجري

۱٥۱۹ ۹۲٥
۱٥۱۹ ۹۲٦
۱٥۲۰ ۹۲۷
۱٥۲۱ ۹۲۸
۱٥۲۲ ۹۲۹
۱٥۲۳ ۹۳۰
۱٥۲٤ ۹۳۱
۱٥۲٥ ۹۳۲
۱٥۲٦ ۹۳۳
۱٥۲۷ ۹۳٤
۱٥۲۸ ۹۳٥
۱٥۲۹ ۹۳٦
۱٥۳۰ ۹۳۷
۱٥۳۱ ۹۳۸
۱٥۳۲ ۹۳۹
۱٥۳۳ ۹٤۰
۱٥۳٤ ۹٤۱
۱٥۳٥ ۹٤۲
۱٥۳٦ ۹٤۳
۱٥۳۷ ۹٤٤
۱٥۳۸ ۹٤٥
۱٥۳۹ ۹٤٦

مسيحي هجري

۱٤۹۷ ۹۰۳
۱٤۹۸ ۹۰٤
۱٤۹۹ ۹۰٥
۱٥۰۰ ۹۰٦
۱٥۰۱ ۹۰۷
۱٥۰۲ ۹۰۸
۱٥۰۳ ۹۰۹
۱٥۰٤ ۹۱۰
۱٥۰٥ ۹۱۱
۱٥۰٦ ۹۱۲
۱٥۰۷ ۹۱۳
۱٥۰۸ ۹۱٤
۱٥۰۹ ۹۱٥
۱٥۱۰ ۹۱٦
۱٥۱۱ ۹۱۷
۱٥۱۲ ۹۱۸
۱٥۱۳ ۹۱۹
۱٥۱٤ ۹۲۰
۱٥۱٥ ۹۲۱
۱٥۱٦ ۹۲۲
۱٥۱۷ ۹۲۳
۱٥۱۸ ۹۲٤

مسيحي هجري

۱٤۷٦ ۸۸۱
۱٤۷۷ ۸۸۲
۱٤۷۸ ۸۸۳
۱٤۷۹ ۸۸٤
۱٤۸۰ ۸۸٥
۱٤۸۱ ۸۸٦
۱٤۸۲ ۸۸۷
۱٤۸۳ ۸۸۸
۱٤۸٤ ۸۸۹
۱٤۸٥ ۸۹۰
۱٤۸٦ ۸۹۱
۱٤۸٦ ۸۹۲
۱٤۸۷ ۸۹۳
۱٤۸۸ ۸۹٤
۱٤۸۹ ۸۹٥
۱٤۹۰ ۸۹٦
۱٤۹۱ ۸۹۷
۱٤۹۲ ۸۹۸
۱٤۹۳ ۸۹۹
۱٤۹٤ ۹۰۰
۱٤۹٥ ۹۰۱
۱٤۹٦ ۹۰۲
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مسيحي هجري

۱٦۲٥ ۱۰۳٥
۱٦۲٦ ۱۰۳٦
۱٦۲۷ ۱۰۳۷
۱٦۲۸ ۱۰۳۸
۱٦۲۹ ۱۰۳۹
۱٦۳۰ ۱۰٤۰
۱٦۳۱ ۱۰٤۱
۱٦۳۲ ۱۰٤۲
۱٦۳۳ ۱۰٤۳
۱٦۳٤ ۱۰٤٤
۱٦۳٥ ۱۰٤٥
۱٦۳٦ ۱۰٤٦
۱٦۳۷ ۱۰٤۷
۱٦۳۸ ۱۰٤۸
۱٦۳۹ ۱۰٤۹
۱٦٤۰ ۱۰٥۰
۱٦٤۱ ۱۰٥۱
۱٦٤۲ ۱۰٥۲
۱٦٤۳ ۱۰٥۳
۱٦٤٤ ۱۰٥٤
۱٦٤٥ ۱۰٥٥
۱٦٤٦ ۱۰٥٦

مسيحي هجري

۱٦۰٤ ۱۰۱۳
۱٦۰٥ ۱۰۱٤
۱٦۰٦ ۱۰۱٥
۱٦۰۷ ۱۰۱٦
۱٦۰۸ ۱۰۱۷
۱٦۰۹ ۱۰۱۸
۱٦۱۰ ۱۰۱۹
۱٦۱۱ ۱۰۲۰
۱٦۱۲ ۱۰۲۱
۱٦۱۳ ۱۰۲۲
۱٦۱٤ ۱۰۲۳
۱٦۱٥ ۱۰۲٤
۱٦۱٦ ۱۰۲٥
۱٦۱٦ ۱۰۲٦
۱٦۱۷ ۱۰۲۷
۱٦۱۸ ۱۰۲۸
۱٦۱۹ ۱۰۲۹
۱٦۲۰ ۱۰۳۰
۱٦۲۱ ۱۰۳۱
۱٦۲۲ ۱۰۳۲
۱٦۲۳ ۱۰۳۳
۱٦۲٤ ۱۰۳٤

مسيحي هجري

۱٥۸۳ ۹۹۱
۱٥۸۳ ۹۹۲
۱٥۸٤ ۹۹۳
۱٥۸٥ ۹۹٤
۱٥۸٦ ۹۹٥
۱٥۸۷ ۹۹٦
۱٥۸۸ ۹۹۷
۱٥۸۹ ۹۹۸
۱٥۹۰ ۹۹۹
۱٥۹۱ ۱۰۰۰
۱٥۹۲ ۱۰۰۱
۱٥۹۳ ۱۰۰۲
۱٥۹٤ ۱۰۰۳
۱٥۹٥ ۱۰۰٤
۱٥۹٦ ۱۰۰٥
۱٥۹۷ ۱۰۰٦
۱٥۹۸ ۱۰۰۷
۱٥۹۹ ۱۰۰۸
۱٦۰۰ ۱۰۰۹
۱٦۰۱ ۱۰۱۰
۱٦۰۲ ۱۰۱۱
۱٦۰۳ ۱۰۱۲

مسيحي هجري

۱٥٦۱ ۹٦۹
۱٥٦۲ ۹۷۰
۱٥٦۳ ۹۷۱
۱٥٦٤ ۹۷۲
۱٥٦٥ ۹۷۳
۱٥٦٦ ۹۷٤
۱٥٦۷ ۹۷٥
۱٥٦۸ ۹۷٦
۱٥٦۹ ۹۷۷
۱٥۷۰ ۹۷۸
۱٥۷۱ ۹۷۹
۱٥۷۲ ۹۸۰
۱٥۷۳ ۹۸۱
۱٥۷٤ ۹۸۲
۱٥۷٥ ۹۸۳
۱٥۷٦ ۹۸٤
۱٥۷۷ ۹۸٥
۱٥۷۸ ۹۸٦
۱٥۷۹ ۹۸۷
۱٥۸۰ ۹۸۸
۱٥۸۱ ۹۸۹
۱٥۸۲ ۹۹۰
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مسيحي هجري

۱۷۱۱ ۱۱۲۳
۱۷۱۲ ۱۱۲٤
۱۷۱۳ ۱۱۲٥
۱۷۱٤ ۱۱۲٦
۱۷۱٤ ۱۱۲۷
۱۷۱٥ ۱۱۲۸
۱۷۱٦ ۱۱۲۹
۱۷۱۷ ۱۱۳۰
۱۷۱۸ ۱۱۳۱
۱۷۱۹ ۱۱۳۲
۱۷۲۰ ۱۱۳۳
۱۷۲۱ ۱۱۳٤
۱۷۲۲ ۱۱۳٥
۱۷۲۳ ۱۱۳٦
۱۷۲٤ ۱۱۳۷
۱۷۲٥ ۱۱۳۸
۱۷۲٦ ۱۱۳۹
۱۷۲۷ ۱۱٤۰
۱۷۲۸ ۱۱٤۱
۱۷۲۹ ۱۱٤۲
۱۷۳۰ ۱۱٤۳
۱۷۳۱ ۱۱٤٤

مسيحي هجري

۱٦۸۹ ۱۱۰۱
۱٦۹۰ ۱۱۰۲
۱٦۹۱ ۱۱۰۳
۱٦۹۲ ۱۱۰٤
۱٦۹۳ ۱۱۰٥
۱٦۹٤ ۱۱۰٦
۱٦۹٥ ۱۱۰۷
۱٦۹٦ ۱۱۰۸
۱٦۹۷ ۱۱۰۹
۱٦۹۸ ۱۱۱۰
۱٦۹۹ ۱۱۱۱
۱۷۰۰ ۱۱۱۲
۱۷۰۱ ۱۱۱۳
۱۷۰۲ ۱۱۱٤
۱۷۰۳ ۱۱۱٥
۱۷۰٤ ۱۱۱٦
۱۷۰٥ ۱۱۱۷
۱۷۰٦ ۱۱۱۸
۱۷۰۷ ۱۱۱۹
۱۷۰۸ ۱۱۲۰
۱۷۰۹ ۱۱۲۱
۱۷۱۰ ۱۱۲۲
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۱٦٦۸ ۱۰۷۹
۱٦٦۹ ۱۰۸۰
۱٦۷۰ ۱۰۸۱
۱٦۷۱ ۱۰۸۲
۱٦۷۲ ۱۰۸۳
۱٦۷۳ ۱۰۸٤
۱٦۷٤ ۱۰۸٥
۱٦۷٥ ۱۰۸٦
۱٦۷٦ ۱۰۸۷
۱٦۷۷ ۱۰۸۸
۱٦۷۸ ۱۰۸۹
۱٦۷۹ ۱۰۹۰
۱٦۸۰ ۱۰۹۱
۱٦۸۱ ۱۰۹۲
۱٦۸۱ ۱۰۹۳
۱٦۸۲ ۱۰۹٤
۱٦۸۳ ۱۰۹٥
۱٦۸٤ ۱۰۹٦
۱٦۸٥ ۱۰۹۷
۱٦۸٦ ۱۰۹۸
۱٦۸۷ ۱۰۹۹
۱٦۸۸ ۱۱۰۰

مسيحي هجري

۱٦٤۷ ۱۰٥۷
۱٦٤۸ ۱۰٥۸
۱٦٤۹ ۱۰٥۹
۱٦٤۹ ۱۰٦۰
۱٦٥۰ ۱۰٦۱
۱٦٥۱ ۱۰٦۲
۱٦٥۲ ۱۰٦۳
۱٦٥۳ ۱۰٦٤
۱٦٥٤ ۱۰٦٥
۱٦٥٥ ۱۰٦٦
۱٦٥٦ ۱۰٦۷
۱٦٥۷ ۱۰٦۸
۱٦٥۸ ۱۰٦۹
۱٦٥۹ ۱۰۷۰
۱٦٦۰ ۱۰۷۱
۱٦٦۱ ۱۰۷۲
۱٦٦۲ ۱۰۷۳
۱٦٦۳ ۱۰۷٤
۱٦٦٤ ۱۰۷٥
۱٦٦٥ ۱۰۷٦
۱٦٦٦ ۱۰۷۷
۱٦٦۷ ۱۰۷۸
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مسيحي هجري

۱۷۹٦ ۱۲۱۱
۱۷۹۷ ۱۲۱۲
۱۷۹۸ ۱۲۱۳
۱۷۹۹ ۱۲۱٤
۱۸۰۰ ۱۲۱٥
۱۸۰۱ ۱۲۱٦
۱۸۰۲ ۱۲۱۷
۱۸۰۳ ۱۲۱۸
۱۸۰٤ ۱۲۱۹
۱۸۰٥ ۱۲۲۰
۱۸۰٦ ۱۲۲۱
۱۸۰۷ ۱۲۲۲
۱۸۰۸ ۱۲۲۳
۱۸۰۹ ۱۲۲٤
۱۸۱۰ ۱۲۲٥
۱۸۱۱ ۱۲۲٦
۱۸۱۲ ۱۲۲۷
۱۸۱۲ ۱۲۲۸
۱۸۱۳ ۱۲۲۹
۱۸۱٤ ۱۲۳۰
۱۸۱٥ ۱۲۳۱
۱۸۱٦ ۱۲۳۲

مسيحي هجري

۱۷۷٥ ۱۱۸۹
۱۷۷٦ ۱۱۹۰
۱۷۷۷ ۱۱۹۱
۱۷۷۸ ۱۱۹۲
۱۷۷۹ ۱۱۹۳
۱۷۷۹ ۱۱۹٤
۱۷۸۰ ۱۱۹٥
۱۷۸۱ ۱۱۹٦
۱۷۸۲ ۱۱۹۷
۱۷۸۳ ۱۱۹۸
۱۷۸٤ ۱۱۹۹
۱۷۸٥ ۱۲۰۰
۱۷۸٦ ۱۲۰۱
۱۷۸۷ ۱۲۰۲
۱۷۸۸ ۱۲۰۳
۱۷۸۹ ۱۲۰٤
۱۷۹۰ ۱۲۰٥
۱۷۹۱ ۱۲۰٦
۱۷۹۲ ۱۲۰۷
۱۷۹۳ ۱۲۰۸
۱۷۹٤ ۱۲۰۹
۱۷۹٥ ۱۲۱۰

مسيحي هجري

۱۷٥۳ ۱۱٦۷
۱۷٥٤ ۱۱٦۸
۱۷٥٥ ۱۱٦۹
۱۷٥٦ ۱۱۷۰
۱۷٥۷ ۱۱۷۱
۱۷٥۸ ۱۱۷۲
۱۷٥۹ ۱۱۷۳
۱۷٦۰ ۱۱۷٤
۱۷٦۱ ۱۱۷٥
۱۷٦۲ ۱۱۷٦
۱۷٦۳ ۱۱۷۷
۱۷٦٤ ۱۱۷۸
۱۷٦٥ ۱۱۷۹
۱۷٦٦ ۱۱۸۰
۱۷٦۷ ۱۱۸۱
۱۷٦۸ ۱۱۸۲
۱۷٦۹ ۱۱۸۳
۱۷۷۰ ۱۱۸٤
۱۷۷۱ ۱۱۸٥
۱۷۷۲ ۱۱۸٦
۱۷۷۳ ۱۱۸۷
۱۷۷٤ ۱۱۸۸

مسيحي هجري

۱۷۳۲ ۱۱٤٥
۱۷۳۳ ۱۱٤٦
۱۷۳٤ ۱۱٤۷
۱۷۳٥ ۱۱٤۸
۱۷۳٦ ۱۱٤۹
۱۷۳۷ ۱۱٥۰
۱۷۳۸ ۱۱٥۱
۱۷۳۹ ۱۱٥۲
۱۷٤۰ ۱۱٥۳
۱۷٤۱ ۱۱٥٤
۱۷٤۲ ۱۱٥٥
۱۷٤۳ ۱۱٥٦
۱۷٤٤ ۱۱٥۷
۱۷٤٥ ۱۱٥۸
۱۷٤٦ ۱۱٥۹
۱۷٤۷ ۱۱٦۰
۱۷٤۷ ۱۱٦۱
۱۷٤۸ ۱۱٦۲
۱۷٤۹ ۱۱٦۳
۱۷٥۰ ۱۱٦٤
۱۷٥۱ ۱۱٦٥
۱۷٥۲ ۱۱٦٦
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مسيحي هجري

۱۸٦۰ ۱۲۷۷
۱۸٦۱ ۱۲۷۸
۱۸٦۲ ۱۲۷۹
۱۸٦۳ ۱۲۸۰
۱۸٦٤ ۱۲۸۱
۱۸٦٥ ۱۲۸۲
۱۸۸٦ ۱۳۰٤
۱۸۸۷ ۱۳۰٥
۱۸۸۸ ۱۳۰٦
۱۸۸۹ ۱۳۰۷
۱۸۹۰ ۱۳۰۸
۱۸۹۱ ۱۳۰۹
۱۸۹۲ ۱۳۱۰
۱۸۹۳ ۱۳۱۱
۱۸۹٤ ۱۳۱۲

مسيحي هجري

۱۸۳۹ ۱۲٥٥
۱۸٤۰ ۱۲٥٦
۱۸٤۱ ۱۲٥۷
۱۸٤۲ ۱۲٥۸
۱۸٤۳ ۱۲٥۹
۱۸٤٤ ۱۲٦۰
۱۸٤٤ ۱۲٦۱
۱۸٤٥ ۱۲٦۲
۱۸٤٦ ۱۲٦۳
۱۸٤۷ ۱۲٦٤
۱۸٤۸ ۱۲٦٥
۱۸٤۹ ۱۲٦٦
۱۸٥۰ ۱۲٦۷
۱۸٥۱ ۱۲٦۸
۱۸٥۲ ۱۲٦۹
۱۸٥۳ ۱۲۷۰
۱۸٥٤ ۱۲۷۱
۱۸٥٥ ۱۲۷۲
۱۸٥٦ ۱۲۷۳
۱۸٥۷ ۱۲۷٤
۱۸٥۸ ۱۲۷٥
۱۸٥۹ ۱۲۷٦

مسيحي هجري

۱۸۱۷ ۱۲۳۳
۱۸۱۸ ۱۲۳٤
۱۸۱۹ ۱۲۳٥
۱۸۲۰ ۱۲۳٦
۱۸۲۱ ۱۲۳۷
۱۸۲۲ ۱۲۳۸
۱۸۲۳ ۱۲۳۹
۱۸۲٤ ۱۲٤۰
۱۸۲٥ ۱۲٤۱
۱۸۲٦ ۱۲٤۲
۱۸۲۷ ۱۲٤۳
۱۸۲۸ ۱۲٤٤
۱۸۲۹ ۱۲٤٥
۱۸۳۰ ۱۲٤٦
۱۸۳۱ ۱۲٤۷
۱۸۳۲ ۱۲٤۸
۱۸۳۳ ۱۲٤۹
۱۸۳٤ ۱۲٥۰
۱۸۳٥ ۱۲٥۱
۱۸۳٦ ۱۲٥۲
۱۸۳۷ ۱۲٥۳
۱۸۳۸ ۱۲٥٤
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جمعه لنا تيرس ما هذا والصواب: الرشد إىل هللا ألهمه الكتاب هذا جامع يقول
ألفاظه تهذيب يف مستعينني واألوروباوية، اإلسالمية املمالك تصاريف من هللا بحول
يف كافية إفادة فيه يرى أن اإلنصاف بعني رمقه بَمن واْلَمْظنُون الوطن، أبناء ببعض
مرتجم كالم عنه يخلو ال ما ذلك جنب يف يغتفر وأن األمم، تلك أحوال من املهم معرفة
مستحدثة مدلوالت عىل يشتمل ترجمناه ما وغالب سيما االنسجام، وعدم العبارة قلق من
عىل اتكاًال بحاله؛ اللفظ نقل إىل بذلك نلتجئ قد إنا حتى عربية ألفاظ لها توضع لم
ذلك منشأ يكون أن نمنع وال الوقت، لحوادث املستعلمني خصوص عند ولو اشتهاره
ممن ملثلنا مأمول العرفان ذوي فإغضاءُ وبالجملة العربي. الرديف عىل اطالعنا عدم
املسلمني وألئمة ورسوله هلل النصح بواجب القيام إالَّ االستهداف موقف عىل يجرئه لم
من يشء عىل فيه يعثر أن عىس ملن نعلن التأليف، مصدر ذلك كون عىل وبناء وعامتهم.
استجالب يف أعون يكون بما إصالحه إىل اإلرشاد يف علينا املزية له نرى بأنا الهفوات،
هللا بإعانة التأليف هذا نجز العباد. رب من الثواب ثم ثناءَنا بذلك مستوجبًا النصيحة،

وألف. ومائتني وثمانني أربع سنة األوىل جمادى عارش اإلثنني يوم عشية تعاىل

رسَوَله السمحاء بالرشيعة امُلرِسل املسالك، أقَوم إىل الهادي واملمالك، امللك مالك هلل الحمد
الحق نارص محمًدا سيدنا ِلْلَعاَلِمنَي﴾، َرْحَمًة إِالَّ أَْرَسْلنَاَك ﴿َوَما عليه: املنزل األمني،
وأصحابه آله وعىل عليه وسلم هللا صىل ومبدده، شمله ومشتة الباطل وخاذل ومؤيده،
ملسو هيلع هللا ىلص وآووه جهاده حق هللا يف وجاهدوا ونرشوه، علمه وأقاموا الدين منار شادوا الذين
فضل من بربكتهما وندرك الوجوه، منَّا القيامة يوم بهما تبيضُّ وسالًما صالًة ونرصوه،
يف املسالك بأقَوم املسمى التأليف هذا ظهر فلما وبعد؛ ونرجوه. نؤمله ما كل تعاىل هللا
تكثريًا طبعه، يف املطبعة يد وجالت الحالك، الدجى يف البدر ظهور املمالك، أحوال معرفة
ألقاه فيما وتأملت تصحيحه، وقت عليه اطلعت لنفعه، وتعميًما للعائدة وتنمية للفائدة
أبوابه ترتيب ويف تشبيهه، يف الناظر يحار فألفيته وترصيحه، بتكنيته الدرر من مؤلفه
اتباع من ويحذر والتقوى، الربِّ عىل للتعاون الناس يندب وتنابيهه، وجداوله وفصوله
ثمرة عن ويفصح ومحجته، العدل طريق سلوك عىل ويحضُّ والهوى، النفس دسائس
يريد ملن وأزال قبُل، من نعرفها نكن لم أموًرا وعرفنا حجته، لقبول وأدلة برباهني ذلك
وما عليه كانوا وما األجانب، أحوال نشاهد كأننا رصنا حتى الخبل، منوالها عىل النسج
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مخلص فؤاد صميم عن صادر وهو ال كيف املناسب. والتنظيم بالرتاتيب أمرهم إليه آل
ينسج أن لناسج وهيهات الصحيحْه، العقيدة ذات اإلسالمية لألمة محب النصيحْه، يف

مثالْه. وعزيز شكله ببديع يأتي أو منوالْه، عىل

ب��اإلث��م��د ت��ك��ت��ح��ل ل��م اْل��َم��َه��ا إنَّ ب��ح��ي��ل��ة ال��ج��ف��ون ك��ح��ل ت��ح��س��ب��وا ال

املحاسن من به استبد بما املحافل يف وتصدر الجواهْر، تلك منه ظهرت ملن وجدير
برقها أشعة اآلفاق يف وملعت العاطْر، نسيمها ُعرف الوجود وعم الزواهْر، واملفاخر
لتؤدي وأعتابْه؛ برحابه مطاياها وتنيخ أبوابْه، عىل التقاريظ ركائب تتزاحم أن الباهْر،
العذب من أعذب هو بما أتى حيث الجانْب، ذلك عىل بحقوق وتقوم الواجْب، شكره حق

والحاْل. للوقت بطبعه وأوفق الزالْل،
حسنه يف زاد ومما بالرئيْس. يوسم السياسية مجالس ويف نفيْس، لكتاب إنه
بذكر يفي ال وَمن النعْم، ويل موالنا أيام يف بروزه وجمالْه، وبهجته ورونقه وكمالْه،
األمري الكراْم، أسالفه عن األثيل املجد ووارث األناْم، عىل الوريف هللا ِظل القلْم، محاسنه
النرص له دام باي باشا الصادق محمد سيدنا هللا عبد أبي املشريْ األنوْر، والعَلم األشهْر،
الرشيعة راية ونارش اإلفريقيْه، اإليالة وسائر املحميْه، تونس كريس صاحب والتيسريْ،
املباركة بدولته السعادة طوالع زالت ال السنيْه. طلعته بدوام تعاىل هللا حرسها األحمديْه،
أهل عليه يُجمع أن يجب مما إن فلعمري مصونْه. بصولته املجادة وهياكل مقرونْه،
ليس التي نعمائه ومن ترد، ال التي حسناته من امليمون التأليف هذا أن والعقْد، الحل
ربيًعا ويجعله اإلسالْم، التأليف بهذا ينفع أن سبحانه هللا ونسأل حد. وال نهاية لها
املسلمني ولجميع لنا ويختم املراْم، مؤلفه ويبلغ واألعواْم، األزمان مدى أزهاره تقتطف

الختاْم. بحسن
َجَربَ التواتي، البشري محمد الرشيف العلم خديم بتصحيح طبعه من الفراغ وكان
يف املحميْه، بحارضتها التونسيْه، الدولة بمطبعة واآلتي، املايض يف له وكان حاله هللا
من واملائتني، األلف بعد وثمانني خمسة عام من الربيعني، ثاني من والعرشين الثامن

الكماْل. بدور وأصحابه األفضاْل، ذوي وآله عليه وسلم هللا صىل الثقلني سيد هجرة
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من املشتق أرَّخه الختاْم، مسك أرجائه من وعبق التماْم، حدَّ مؤلفه فيه بلغ وحني هذا،
من اسمه سني أبدلوا العنْي، لخيفة وإنما علمْه، العالم لفظ غدا حتى قلمْه، السبق قصب

فقال: اآلتية التقاريظ حلبة يف الرابع وهو العنْي،

ع��دل��ه ح��م��اه��م وح��م��ى ال��ورى ع��م ف��ض��ل��ه م��ول��ى ب��ح��م��د ال��ك��ت��اب ن��ج��ز
ج��ه��ل��ه ي��ورط م��م��ا وم��ح��ذًرا م��غ��ريً��ا ال��ت��م��دن ب��أس��ب��اب واف��ى
أص��ل��ه ت��أس��س ق��د ال��ش��ري��ع��ة وع��ل��ى ف��روع��ه ال��س��داد س��وى ي��س��ت��م��ي��ل ال
َط��ول��ه ح��واه��م وإن ل��ل��م��ع��ت��دي��ن ون��ق��م��ة ل��ل��م��ه��ت��دي��ن ن��ع��م��ة ه��و
ق��ت��ل��ه وال��م��ع��ج��ل ال��ج��واه��ر م��ن��ه إذ ال��ن��ي��س��ان ك��م��ا ظ��م��أ ع��ل��ى وأت��ى
أه��ل��ه إالَّ ي��دري��ه ال وال��ف��ض��ل وال��ِح��ج��ا ال��ت��ب��ص��ر أرب��اب م��دح��ت��ه
م��ث��ل��ه ي��ؤلَّ��ف ل��م ف��ي��ه��ا س��الم اإل س��ي��اس��ة ح��ال ب��ش��رح ال��ك��ف��ي��ل ف��ه��و
ع��ق��ل��ه ج��زًال األي��ام ب��ح��وادث وق��ت��ه أع��ل��م ك��ان ال��م��ؤلِّ��ف وإذا
ق��ول��ه ال��س��ي��اس��ة ن��ادي ف��ي ف��ال��ق��ول وت��ج��ارب ف��راس��ة م��زي��د ول��ه
س��ب��ل��ه ت��س��ل��ك ف��ي��ه ص��ق��ع ل��ن��ج��اح م��س��ل��ك أق��َوم ال��دي��ن خ��ي��ر ف��ك��ت��اب
ي��م��ل��ه ال��م��ف��اد ع��دم م��ن ال��س��م��ع م��ا ب��ه ت��ل��ف��ى ه��ل ال��ن��ق��د ب��ع��ي��ن ف��ان��ظ��ر
ك��ل��ه ن��ف��ع ال��خ��ي��ري األق��َوم ت��اري��خ��ه ف��ي ت��م إذ ف��ش��ا ف��ل��ذا

.[۱۲۸٤ = الخريي [األقَوم
فقال: املذكور أرخه صنعْه، بأجمل مالبسه من وتحليه وطبعْه، ترصيعه تمام وعند

ال��م��س��رم��د ال��ح��م��د ل��ه م��ن ال��م��س��دد ال��ط��ب��ع أن��ج��ز
ع��س��ج��د وال��ن��ق��س راق��ه أو ورق ك��ت��اب ف��ي
ع��رب��د ال��م��زب��ر ب��ه ـ��ًف��ا ت��ح��ري��ـ ال��ت��ص��ح��ي��ح ون��ف��ى
ي��ن��ف��د ب��اإلن��ف��اق ل��ي��س ك��ن��ز ل��ل��ن��اس ف��ب��دا
ت��س��ن��د ل��ل��ش��رع ال��ت��ي ت ل��ل��س��ي��اس��ا وأس��اس
ي��رش��د ال��ح��ال ل��ص��الح ن��ص��وح وإش��ارات
ال��م��ه��ن��د ي��ح��اك��ي��ه��ا ظ ك��أل��ح��ا أل��ف��اظ ض��م��ن
ت��ت��أي��د م��ع��اٍن ع��ن م��ن��ه��ا األك��ؤس ��ت ش��فَّ
ت��ع��ض��د ب��ال��م��ن��ق��ول ـ��ق��ول ال��م��ع��ـ م��ن وب��راه��ي��ن
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ي��ق��ص��د م��ن��ه م��ع��نً��ى ك��ل ف��ي ج��ول��ة ي��ج��ول م��ن
أح��م��د وه��و ع��وًدا ث��م ب��دءًا ال��ت��أل��ي��ف ي��ح��م��د
وأب��ع��د داٍن ص��ن��ع��ه ام��ت��داح ف��ي ت��س��اوى ق��د
م��ج��ل��د ق��در ـ��ظ��ات��ه ت��ق��ري��ـ ت��ب��ل��غ ف��ل��ذا
ت��ع��دد ل��و م��زاي��ا ذو ذوه اإلج��م��ال وع��ل��ى
ي��ع��ق��د ال��خ��ن��ص��ر ـ��خ��ص��ل��ة ال��ـ ذي ع��ل��ى إالَّ ي��ك��ن ل��م
م��ول��د ش��ه��ر أرَّخ��وه ش��ه��ر إث��ر ط��ب��ًع��ا ت��م

.[۱۲۸٥ = شهر [أرخوه
سابع وهو قدمْه، العرفان رصاط عىل الثابت علمْه، الصدق من املشتق أرخه ثم

فقال: العني، قرير أمنية بكل زال ال املقرِّظني

ب��ال��ع��ج��اب ال��ورى ن��ص��ح م��ن وج��اءَ ال��ص��واب ن��ه��ج أب��ان م��ؤل��ف
ح��ج��اب م��ن ل��ط��ال��ب دون��ه م��ا ن��ي��ل��ه واغ��ت��دى ط��ب��ًع��ا ت��م ق��د
ان��ت��ي��اب ال��م��ع��ال��ي إلح��راز م��ن��ه ال��ذي ذاك ال��دي��ن خ��ي��ر أس��داه
ت��س��ت��ط��اب ال��ت��ي ال��س��ي��اس��ات غ��ر ��ن��ت ُض��مِّ ق��د ص��اح ي��ا ف��ص��ول��ه
ال��رح��اب ف��س��ي��ح ب��اٍد ق��وام��ه م��س��ل��ك م��ن ف��ي��ه اس��م��ه ط��ب��ق
اق��ت��راب أي ل��ل��ج��ن��ي ث��م��اره ق��رب��ت ق��د ال��ق��ط��ر ن��ف��ع وروض
ارت��ي��اب ب��دون ف��ي��ه واض��ح��ة ب��ي��ن��ت ق��د ال��ع��م��ران م��وان��ع
ال��ن��ق��اب م��ح��يَّ��اه��ا ط��ل��ق ع��ن وزال أب��رزت ب��ه ال��ي��س��ر وُط��رق
وال��ط��الب ق��ص��ده م��ن��ه��ا واف��اه م��ق��ت��ٍد ت��ح��ص��ي��ل��ه��ا يَ��ُرْم ف��إن
ال��ك��ت��اب ه��ذا ي��ق��ي��ه ت��اري��خ��ه ل��دى ق��لَّ أض��داده��ا وم��ت��ق��ي

.[۱۲۸٥ = يقيه [تاريخه
املقرِّظني خاتمة نسبْه، رشف من ولقبه حسبْه، محامد من اسمه املشتق أرخه ثم

فقال: املحرِّضني، من النجاح طرق سلوك عىل زال ال

ال��ري��اس��ات أرج��اء م��ن��ه م��ن��ي��رٌة ال��س��ي��اس��ات ب��أف��الك ب��اٍد ال��ص��ب��ح
ال��س��م��اوات وس��ط��ى أج��م��ع��ه��ا ل��ألرض ب��ه ف��ه��ي ال��خ��ض��راء م��ن ال��ب��الد ح��ي��ا
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ال��ج��ه��االت ح��ن��ادي��س ع��ن ن��ب��ت ح��ت��ى ل��واح��ظ��ه��ا خ��ف��ش أع��ي��ن م��ن أح��دُّ
اإلي��االت ك��ل ف��ي ال��ت��م��دن س��ب��ل ع��ن ال��ع��م��اي��ة ي��ج��ل��و وه��ًدى ب��ص��ائ��ر
ب��ه��االت أق��م��ار تُ��ط��وق ك��م��ا ش��واه��ده��ا ح��اط��ت��ه��ا م��ق��اص��د ح��وى
ال��م��ه��م��ات ت��ج��اري��ب وح��نَّ��ك��ت��ه أش��ط��ره��ا األي��ام ح��ل��ب م��ن ت��أل��ي��ف
ب��م��رآت ه��ا ج��الَّ ��ت ث��مَّ ـ��ع��م��ران ال��ـ خ��ط��ط ع��ل��ى ع��اٍل م��رق��ب م��ن أط��لَّ
ون��يَّ��ات ف��ع��ل م��ح��س��ن��ي ب��ه ي��ج��زي ب��م��ا ال��ص��ن��ي��ع ه��ذا ع��ن ي��ج��زي��ه ف��ال��ل��ه
ال��س��ي��اس��ات ب��أف��الك ب��اٍد ال��ص��ب��ح ي��ؤرخ��ه َم��ن ف��ي��ه ي��ن��ش��د دام م��ا

.[۱۲۸٥ = بأفالك [باٍد
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سيدنا عىل والسالم والصالة الصعاب، الطرق لعباده املذلل للصواب، امللهم هلل الحمد
فلما وبعد: األصحاب، وكافة وذريته وأزواجه آله وعىل كتاب، بأفضل املرسل محمد
ذوي من األعيان السادة بعض املؤلف لحرضة بعث الكتاب هذا بعض سابًقا نُرش
باستحسانه، إشعاًرا نفيسة تقاريظ بالحارضة والسياسية الدينية املراتب وأرباب الخطط

نصه: بما املطبعة مدير فخاطب

من طبعه نجز ما عىل اطلعوا الحارضة أهل من إخواننا بعض فإن بعد؛ أما
وكاتَبونا بطبعه، كلِّفتم الذي املمالك» أحوال معرفة يف املسالك «أقَوم كتابنا
لنا حصل وقد عليه، اشتمل ما استحسان املتضمنة لكم الواصلة باملكاتيب
وتحصيله جمعه يف سعينا نجاح مبادي رأينا حيث بذلك؛ العظيم الرسور
املذكورين األعيان لفضل شكرنا وإلظهار إليه، الفضالء هؤالء مثل ِهمم بتوجه
والسالم املذكور، كتابنا بلصق وتضعوها مكاتيبهم تطبعوا أن منكم نرغب

.۱۲۸٥ سنة املحرم ۱۷ يف وُكتب الدين. خري محرره ِمن

حلبتها ميادين يف السابق باليمني، الكتابة راية حامل لجناب ما التقاريظ تلك فمن
الوزير أساس، أمتن عىل قواعدها ومؤسس االندراس، بعد رسومها محيي مني، بال
سيدي الشيخ العباس أبي اعتساف، بدون الرشد مناهج سالك األعظم، والعالمة األفخم،

ونصه: الضياف، أبي بن أحمد

الوزراء نخبة وسلَّم وصحبه آله وعىل محمد وموالنا سيدنا عىل وصىلَّ هلل الحمد
سحبان، بيان بمحاسنه يفي ال وَمن والعرفان، السياسة أهل وعمدة األركان،
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منوال عىل الناسج امليادين، يف السابق واألوان، العرص هذا يف الصيت الطائر
زالت ال الدين، خري سيدي الدين، ويف الدنيا يف ينفع ما املهتدين، األذكياء
الوقادة وفطنته رابحة، الخري يف وتجارته صالحة، وسياسته ناجحة، أقواله

صادحة. عليها بالثناء واأللسن شارحة، للغوامض
وصداقتكم فضلكم من وصلني فإنه املقام، لحق املؤدي السالم، بعد أما
بأقَوم املسمى تأليفكم وهو حبي، كمية عىل زيادة ولبي، فكري سبى ما
يحذر الحالك، الدجى يف كالصبح فرأيته املمالك، أحوال معرفة يف املسالك،
فيه أوضحت كمالك، عىل كماًال وهللا فزادك واملهالك، الغرور مهاوي من السالك
املصالح اعتبار من فيها بما زمان، لكل الصالحة املحمدية رشيعتنا قواعد من
وبينت للعيان. رسها اتضح حتى بيان، بأبلغ الظمآن يروي ما واالستحسان،
الرشائع به جاءت الذي العمران، أساسها التي املعارف يف التقدم أسباب
مقام هللا بشهادة فيه وقمت للقلوب، جاذب أسلوب، أعذب عىل واألديان،
فكان املجتهدين، أولئك عن حررته ما بنقل املهتدين، واألئمة الدين، علماء
منهاجه، مطلوب ولكل رساجه، وقت ولكل املهتدين، كرساج ذلك يف كتابك
إبراهيم سيدي النواحي، علمه مأل الذي شيخنا رآه ولو عالجه، داءٍ ولكل
يف مالك ابن اإلمام بقول التنزيل، محز مصادًفا فيه التمثل ألعاد الرياحي،
فغري اختصاصية، ومواهب إلهية منًحا العلوم كانت وإذا «التسهيل»، طالعة
والحمد وإنك املتقدمني، من كثري عىل عرس ما للمتأخرين، يدخر أن غريب
ولكل رجال، علم ولكل قال، ما فيهم قال الذين املتأخرين هؤالء من هلل
كاسمها وصريتها تونس، حارضة به حليت مجال، سابق ولكل مقال، مقام

تونس.
عن هللا جزاك يكفيك العرص مأل والذي وفيك، كتابك يف أقوله ما هذا
األمة يف وكثر معادك، يوم تجده بما إسعادك، منبت وبالدك، وطنك محبة
املبتهج بقدركم، العارف من هللا ورحمة عليكم والسالم أفرادك، من اإلسالمية
الحجة ذي من والعرشين السادس يف كتبه الضياف. أبي بن أحمد بفخركم،

.۱۲۸٤ سنة متمم الحرام
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بالصواب، أغراضها من اآلتي واملحىل، برودها ووايش املصىل، بَلُّ فيها لتاليه ما ومنها
سيدي الشيخ هللا عبد أبي الداجي، ظالمه أحالك منور املستطاب، باللذيذ فنونها ومن

ونصه: أحوالْه، ِبَمنِِّه هللا سدد العمالْه، بوزارة الكتبة رئيس الباجي، محمد

باهلل إالَّ قوة ال هللا، شاء ما هللا، بسم

ف��أك��ت��ُب ع��ل��يَّ تُ��م��ل��ي أش��أ ل��م وإن م��دح��ْه ش��ئ��ت إن ال��دي��ن خ��ي��ر وأخ��الق

ميادين يف كماالته قدمته ومن السياسة، ورجل املعارف إنسان سيدي
تعاىل هللا فتح والحماسة، الغرية حوزتي عن يراعه برباعة املدافع الرئاسة،
الكالم أبكار عقودها الناظمة املصونْه، ُدَرِرك القتناء القلوب آذان أصداف

وعونْه.
الطائر تأليفكم من به ترشف ما مريديكم، وأقدم أياديكم، عبَد َوَصَل
يف املسالك، بأقَوم املسمى وميت، مريض قلب كلَّ مضمونُه املحيي الصيت،
رحابي به باملرسة ومألت أجفاني، بإثمده فكحلت املمالك، أحوال معرفة
ووددت اإلنساني، العالم بهذا اعتنائه جميل عىل تعاىل هللا وحمدت وِجفاني،
نحره ليقلدا ووليُّه، وَسِميُّه عليهما وُعرض ووليُّه، الدين لسان طالعه لو وهللا
ذخائر من العصور زوايا يف ما ويعلما الجواهر، نفائس من لديهما بما

لآلخر. األول ترك كم الشاعر؛ قول ومصداق املفاخر،
علوم بإحياء فزتم فقد الدين، علوم إحياء يف بالتأليف سبقتم فلنئ
يف تأخر وما تقدم ما بجمع مننتم فقد واملعمور، العمران أحوال أو الدارين،
به ُخوطب أو وأفاد، الستفاد الجماد، به نبه لو ما الهمم من ونبهتم العصور،
فأنظمها يل تدنو الكواكب فليت للحكم، وانقادت للحق ألذعنت البكم، الصم
ألفاظها ودر ألحاظها سحر فتعريني يل ترنو الكواعب أو عقودا، تقريظه يف
راية أخذت لقد اليمني، تأكيد بعد وأقول معقودا. إكليًال لهامته فأصوغها
األمم سنن عىل جريًا والدين، الدنيا بخري ب تلقَّ أن لك وُحقَّ باليمني، اإلحسان
بجاللكم تفتخر وأن السابقني، تربيز زيادة عند األلقاب زيادة يف السالفني،
فكره وأوقد وعساله، يراعه غرضكم مثل يف هزَّ َمن كل عىل واإليالْه، الحرضة
واألضداد، األنداد بعضه عن َقرصَّ كماٍل من أوتيتم بما فهنيئًا ذُبَاله. وأذكى

377



املمالك أحوال معرفة يف املسالك أقَوم

للعيان أبديتم ما عىل وجزيتم املداد، سواد يف الرياع لسان تُلعثم خالل وجميِل
ينفد ال جزاءً الصحيحْه، العقلية والرباهني الرشعية باألدلة النصيحْه، وجوه من
أوضح واملمالك، األقطار يف ذكركم جميل يبقى حتى ُمدده، تنقيض وال َمدده،
من والختام البدء العاطر والسالم املسالك. أقَوم من وأشهر النهار شمس من
سرت املسعودي الباجي محمد املحب قدَركم ُمَعظِّم الذكر خامل الفكر خامد
عقود يف الثناء جواهر بأبوابكم تزدحم حني أخجله وال املستفيض، تقصريه هللا

.۱۲۸٤ سنة الحرام الحجة ذي من والعرشين السابع يف وكتب التقريظ.

أقرانه الفائق إداركه، املشكالت حل يف الفضالء قدم من الدرَّاكْه، للعالمة ما ومنها
النقادة املحقق نظري، له ليس الذي الفذُّ وعيب، وصمة كل من ُفهوُمه املنزهة ريب، بال
ونصه: املرضيني، الحنفية املشائخ من املفتني، أحد كريم أحمد سيدي الشيخ البصري،

أبواب له وفتح البيان، علمه يعلم، لم ما اإلنسان علَّم بالقلم، علَّم الذي هلل الحمد
ومعرفة الرشاد، طريق إىل املجيد، والكتاب السديد بالعقل وهداه التبيان،
التمدن لتمام املقتضيني واإلحسان، العدل أساس عىل املبني اإليجاد، هذا حكمة
وافاني ملا فإنه وبعد؛ األسلم. األقَوم والطريق املحكم، الوجه عىل والعمران،
النحرير، العالمة العالم تأليف املمالك»، أحوال معرفة يف املسالك، «أقَوم كتاب
زال ال الدين خري السيد األمراءِ أمري التحرير، وتحبري التنزيل أرسار بني الجامع
ورصفت نظري، فيه أجلت واألواخر، لألوائل ومفخًرا واملفاخر، للعلوم منبًعا
كتاب هو فإذا ومبانيه، مقاصده ويف معانيه، يف وتدبرت عمري، من بعًضا فيه
الذي العدل عىل الحض أساسه كان حيث بالهزل، هو وما فصل، وكالم جزل،
واأللباب، املعارف أولو به ولهجت الكتاب، صاحب به رصح ما نتائجه من
تضمنه ما مع الكالم، واسع حرصها عن ويضيق األقدام، تكل إحصائها ودون
يف هو من وتأخر للسالك، التقدم أسباب وبيان املمالك، أحوال ضبط من
لم ومنوال إليه، يسبق لم وأسلوب عزيز، وتحرير وجيز، بلفظ هالك، املهالك
يرضب حني اللبيب، املاهر ساكن يحرك العجيب، فبأسلوبه عليه، ناسج ينسج
عىل حرستي يا يقول ثم غراسه، ثمار الغري بيد ويرى أسداسه، يف أخماسه
الشك عارض يل عرض ثم باهلل، إال قوة وال حول وال هللا، جنب يف فرطت ما
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استُهِدف، فقد ألَّف، من وقولهم: عيب، من مليحة سلمت ما لقولهم: والريب،
بيدي فيما أجد فلم األفكار، صوارم له وشحذت مرار، عدة فيه النظر فأعدُت

راض. مقاصده جميع عن وهو الفكر ورجع اعرتاض، شائبة منه

ال��ض��ي��اء؟! ع��ن ال��ع��ال��م��ون أي��ع��م��ى ل��ي��ل! ال��ص��ب��ح ه��ذا ق��ل��ت: وه��ب��ن��ي

يقال. إليه ما إىل يصغي أن والجدال، فيه املراء يروم بمن وجدير

ح��ائ��ل ل��ون��ك ص��ب��ح: ي��ا ال��دج��ى وق��ال خ��ف��ي��ة أن��ت ل��ل��ش��م��س: ال��س��ه��ا وق��ال

األبية، الهمة أن غري عليم، علم ذي كل وفوق التسليم، ذلك يف الواجب بل
التفريط، اعرتاض عنها لتدفع املرضية، الطريقة هاتيك ألحان سواجع حركتها
باملعروف األمر تارك بأنَّ عالم، كل علم مع املحيط، البالء سبب هو الذي
لم ووراءَ عنه هللا ريض حنيفة أبو إمامنا قال قد لكن آثم. املنكر عن والنهي
هللا لطف الحنفي املفتي كريم أحمد ربه فقري كاتبه من والسالم جاثم. أسد

.۱۲۸٥ سنة الحرام املحرم من عرش الحادي يف وكتب آمني. به

األماجد، الفضل أويل نخبة نظري، أقرانه يف له ليس ومن النحرير، للفاضل ما ومنها
والضارب أنواعها، اختالف عىل العلوم أبكار مفرتع واألباعد، األقارب بنبله أقر ومن
النجاة أبي الشيخ الحاجب، ابن فأين زمانه سيبويه أشياعها، من شيعة كل مع بسهٍم
أبقى الزيتونة بجامع املالكيْه، مدريس من العليا الطبقة من وهو حاجب، بو سالم سيدي

ونصه: الزكيه، مهجته هللا

إهداءِ بعد أما وسلَّم. آله وعىل محمد وموالنا سيدنا عىل هللا وصىل هلل الحمد
اطلعت فقد هللا، صانها الدينية، الخريية السيادة سدة برفعة التحية، الئق
سائر تعم ومصلحة الحدس، تفوق مأثرة كل عىل بكم يطلعنا هللا زال ال —
أحوال معرفة يف املسالك، «أقَوم كتاب من طبعه نجز ما عىل — الجنس
لم سياسيٍّا أساًسا مجاله، فرسان من أكن لم وإن منه فشاهدت املمالك»،
علماء من أحد غرضه يف التأليف إىل يسبق لم أنه بيد بمثاله، قريحة تسمح
فكل األعالم. صحائف من بيشء مقاصده لطائف استودعت وال اإلسالم،
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لألمة نبع صاٍف، نصح ينبوع أنه يف يشك ال اإلنصاف، بعني يتصفحه من
فبمثله قوله، باتباع أودها لتقوم واحتياجها ملثله، ظمئها اشتداد عند اإلسالمية
من لها أنجح يشء وأي مساعيها، الزمان هذا يف وتنجح مراعيها، تخصب
فيا األخرويْه، بسعادتها الكافل رشيعتها بأعمال الدنيويْه، السعادة استحصال
فتارة مطالعه، حسنه بيداء يف تاه حتى جامعه، فيه أبدع مجموع من له
السياسة حنادس ييضء برساٍج وأخرى األمة، لحقوق حافظ بسياٍج يشبهه
والعرفان الغرية مجاري من منساب سبيله، سهل بمنهل وتارة املدلهمة،
الغمائم، حيلولة من أشعته معوذة املظالم، ظلمات يزيح ببدر وتارة سلسبيله،
وتارة والتجارب، العقل بأدلة مجلوَّة العواقب، تماثيل بها تبدو بمرآة وتارة
والخلل، التوهني من لها يعرض ما بجرب خبري الدول، بأمراض عارف بطبيب
لوال إذ اآلخر، بحال واألجنبي منَّا كل تعريف يتفاخر، بمثلها التي فوائده ومن
املقاومة أسباب تحصيل يف والنسج لنزاله، االستعداد أمكن ما بحاله، معرفتنا

منواله. عىل
رجوعه أمكن ما أجيالنا، بسائر الئقة رشيعتنا وأن بحالنا، معرفته ولوال
فنتائج وبالجملة أحالمنا. سفه من يعدها كان أن بعد أحكامنا، تصويب إىل
ال كيف تستقىص، ال اإلسالم أمة عىل العائدة ومصالحه تحىص، ال الكتاب
وبطن! منه ظهر ما كل بالنصح مقرون الوطن، بحب مشحون فؤاد ومصدره

جانبه. االفتخار مواقف عن نأى وإن صاحبه، ينشد بأن جدير

ازدي��اِد ف��ي اع��ت��زازي ك��ان ول��و ق��وم��ي ه��ون ع��ي��ش��ي ص��ف��و ي��ك��در
ب��الِد ع��ل��ى ي��ط��وف ال س��ح��اب ب��أرض��ي يَ��ه��م��ي ب��أن أرض��ى وال

الكمال. وصفات املجد سجايا من املقال، نطاق يسعه ال مما ذلك غري إىل
.۱۲۸٥ سنة املحرم ۱٤ يف حاجب بو سالم ودِّكم عبد كتبه

يف صيتهم عال َمن األخيار، ساللة الحسيب، والنسيب األريب، للنجيب ما ومنها
أشهر، علم عىل النار من هي بل تنكر، ال التونسية الديار عىل فمزيتهم وطار، األكوان
الفاضل هذا يكون أن يرجى وَمن الكتاب، هذا مقدمة يف أولهم بكالم املستشهد البيارمة
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بريم محمد سيدي الشيخ هللا عبد أبو األكمل، املاجد وهو أال الحساب، يف خامسهم املرتجم
صحائف هللا أبقى طبقة، بثاني الحنفية مدريس من وهو األول، إىل فاألفضل األفضل ابن

ونصه: عبقة، أريجة ثنائه

إنا اللهم وسلَّم. آله وعىل محمد وموالنا سيدنا عىل هللا وصىل هلل الحمد
أفكار وأرشدت والعلوم، املعارف شموس األمة هاته يف أرشقت أن نحمدك
بها التقدم يف األمم لسائر قدوة فكانت الفهوم، ثمار القتطاف بتأييدك أهلها
البصري، الحكيم أساسها وُمحكم ال كيف ينسجون، عدلها منوال وعىل يقتدون،
الرشف طلعة عىل ونسلِّم ونصيلِّ الخبري؟! اللطيف وهو خلق من يعلم أال
جباه عىل ساطع نور إكليل غدت حتى األقَوم، بامليزان للرشيعة الباثِّ األعظم،
وامليسور، االقتضاء حسب عىل العوائد الختالف املعالم اختلفت وإن الدهور،
عىل األمة تهذيب يف القائمني الكرام، وأصحابه آله وعىل األنام، هادي محمد
بامتثال سعادتهم عىل الخالئق حمل يف وسعهم الباذلني مستقيم، رصاط أعدل

الكريم. القرآن
الزهرية، النفحات أضوع والتحية، السالم عطر من أهدي فإني بعد؛ أما
هذا فخر حرضة إىل الِوَداديَّة، التقربات وأخلص الذَّاتية، التعظيمات وأرفع
األمني، الناصح ِقرن، الكمال ميادين يف له يُلفى أن شمائلُه األبية القرن،
بقالئد العقول تطوق أفكاره أيادي زالت ال الدين، خري سيدي األمراء أمري
اإلجادة، حلل يف النصائح مبتكرات الربايا عىل تفيض عقوله وجواهر اإلفادة،
إنه الرسوم، مندرس السياسية القواعد من مشيًدا العلوم، عايل زال ال وأعلمه
كتاب من والطبع، االكتساب مغناطيس يل وجذبه الطبع، أنجزه ما وصل قد
عنوان عليه يسطر إنصافه ونور املمالك»، أحوال معرفة يف املسالك، «أقَوم
النظر فأجلُت التونسية، األقاليم الفخر لباس بها املكسوة السندسية، الُحلل
وكرعت رياضه، يف الطرف وروقت الساحرة، وتقاريره الفاخرة، كنوزه يف
من يل بدا بما وتنورت حصونه، شامخ يف الفكر ودرجت ِحياضه، نهل من
املفقودة، والذخرية املنشودة، الضالة اإلسالمية للملة هو فإذا مكنونه، إفادات
املشدودة، والعزائم املورودة، والِحياض املحدودة، والنعم املمدودة، والظِّالل
عىل حض وقد ال كيف املنضودة. واآلراء املقصودة، والكعبة املعدودة، واملآثر
اإلسالم، علماء عزائم وأنهض بسببه، التمسك يجب ما عىل وحثَّ به، هللا أمر ما
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مساغ ال أن علمهم مع واألحكام، العلوم من صدورهم يف أودعوه ما لنرش
النار من هللا ألجمه علًما كتم َمن يقول والرسول األحالم، ذوي عند لكتمانها
لطرق املسلوك املنهج وأوضح االستقامة، تحصل به الذي الهيع وبنيَّ بلجام!
من املقصود ضد هي التي املفسدة إىل املفيض التضييق ترك ِمن السالمة،
البديعة، أرسارها من املصالح أحكام استخراج يف الجهد وإعمال الرشيعة،
للكائنات تطبيق هو وإنما اإلجماع حكم عن خارج ابتداع، فيه يقال ال بما
العلماءُ رأته فلو مهماتها، أعظم هي التي للمصالح واستحصال كلياتها، عىل
ما ذلك ودليل الرشعية، بالحيل ذلك سوى لهم مقصد ال أن ألعلنوا الحنفية،
وقال املالكية، معارش ذلك عىل وعضدتهم الوفائية، البيوع إساغة يف بينوه
ويف املرسلة املصالح استصحاب من عنيته، الذي هذا الشاطبي ترجمانهم

واقية. وألصولها باقية، محالة ال الرشيعة إذ طويته، موافقاتي
حسب عىل ومنافعهم عوائدهم باختالف عباده، يف هللا عادة جرت وقد
وهي استعداده، قدر عىل جيل كل أحكام تكون أن فلزم ومراده، مشيئته
عىل حكم كل عىل الشتمالها خاتمتها وبقاء الرشائع، نسخ يف البالغة الحكمة

شائع. الدهور ممر

ال��ع��دن��ان ش��ري��ع��ة وي��ك اري��ن ال��د م��ص��ال��ح ك��م��ال ج��م��ع��ت ال��ت��ي إن
األح��ي��ان م��ن ح��ي��نً��ا وال ج��ي��ًال ي��ع��ت��ري ح��ال ُح��ك��م ع��ن��ه��ا ش��ذَّ م��ا
ال��ص��ن��وان م��ن ص��ن��و ص��ل��ب��ه��ا ف��ي ق��ب��ل��ه��ا م��ن ش��ري��ع��ة ك��ل ف��ك��أن
زم��ان وح��ك��م ل��ع��ادات ت��ب��ع ف��ي ب��ع��د م��ن ف��روع��ه��ا ح��ال ي��ش��ب��ه��ن
دوران ذو ال��ح��االت م��ع ف��ي��ه��ا ال��ذي ك��ال��ع��م��ل ه��ات��ي��ك ف��ي ف��ال��ن��س��خ

بلوغ عىل بالشكر ألعلن الجوزية، قيم ابن عىل البشري به طلع لو أو
ألقر خلدون، ابن رآه لو أو رشعية. سياسات من هذا وراءَ فما وقال األمنية،
عنه هم ما ذلك وراء كان وإن العصائب حال من شاهده عما نظره بقصور
هذه الناس أيها بيا يعلن أن ولزمه والفنون، العلوم اكتساب من غافلون،
واغتنامه عظيما، ركنًا كان وإن اعتربته ما ألن تعولون، عليها التي السياسة
معرفة يفيد ال وأتباعه، امُللك ذوي عىل قارصة منافعه أن غري كريما، غنًما
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مع سيما وارتفاعه، نخوتها لعز به ترتاجع وما العموم عىل األمة خري اكتساب
مضاجعة معه يتمنى بما اليد ذي وتطاول جنس، إىل جنس من األمر خروج
فوائده، عن ولو والتباعد للنفرة املوجب وعوائده، بلغاته الجهل مع الرمس،
باملقارع؟ فيها أدعي أن يل كيف أو املنافع؟ هاته عن باإلفصاح يل أين فمن
الصائب، الحكم من لنا ما تحت الدخول بإلزام األجانب، مالجة أطيق كيف أو

املناقب؟ ذوو ألدلته تذعن بما ذلك عن احتجاجاتهم ودفع
دبيبه من لخجل ملوكه، سياسات إنجاز بعد الطرطويش عليه اطلع لو أو
وبعض الفخامة، من امللك يلزم بما اإلعالم قصاراه إذ وسلوكه؛ النهج بهذا
موفورا، حظٍّا وينال رسورا، وجهه يتهلل أنه بيد االستقامة، إىل ترشده حكم
التي العلوم من والوزراء امللوك ألبناء علمه يجب ما إىل اإلرشاد، يف بموافقته
فاتح شارملان، اإلمرباطور إىل اإلمكان عليه االطالع أساغ لو أو االعتماد. عليها
وكفاه ومسائه، صباحه يف رياه ِهجِّ التخذه واألوطان، املمالك بتلك التمدن باب

وعنائه. الجماعات تلك عبءِ حمل
يقال أن عىس وما مقايل، أطنبُت وإن وصفه أعجزني فقد الجملة وعىل
نعمه، تعداد عن العجز يل أوجبت حرية يف وأوقعني والآليل! الجواهر يف
األسباب بعلم اإلسالم، أهل بصائر أبفتح كرمه؟ مناقب من أبتدئ فائدة وبأي
والعلماء السياسة أهل حمية بإنهاض أم األنام، يف العز تقلب عىل الباعثة
هذا فضائل بنرش أم العظمى، امللة سطوة وإرجاع النعمى، شوارد القتناص
وجوب لها املدعية التمدن مجال يف التائهة األوروبوية األمم لدى العظيم، الدين
أوهام وتندفع إراداته، يف العدل نظم وحسن لحكمه تخضع حتى التقديم،
وأرجو إحصاءَه، أطيق ال مما ذلك غري إىل لكماالته، اإلذعان عن الشاسعة األمم
ببيانها يفي وال التعجيز، توجب لحرية إنها فلعمري وإبقاءَه. إنجازه هللا من

الوجيز. عن فضًال املطنب بمقاله البليغ
بقدر أياديك أشكر أن صائبا، كان نحاه ومن واجبا، اآلن أراه والذي
اإلشاعة: يف النهاية البالغ الصادق قول صدقات ما من أنك وأعرتف االستطاعْه،
وأنت غرو ال الساعة»، قيام إىل الحق عىل ظاهرين أمتي من طائفة تزال «ال
مالك، ابن ادة النقَّ اإلمام هللا فرحم املسالك، مهمات يف الدراية بكمال املتحيل
بتكريم العناية من املختار للقادر بما إعالًما تسهيله، طالعه يف يقول حيث
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فغري اختصاصية، ومواهب إلهية، منًحا العلوم كانت وإذا وتفضيله: العبد
املتقدمني. من كثري عىل عرس ما املتأخرين، لبعض يدخر أن مستبعد

ن��ظ��ي��ر م��ن ال��ب��ري��ة ف��ي ل��ك ف��م��ا ذخ��ًرا ي��ب��ق��ي��ك أن ال��ل��ه ف��ن��رج��و

املحرم ۱٤ يف بريم محمد املراعي، لقدركم املعظِّم الداعي، املحب كتبه
.۱۲۸٥ سنة الحرام

جلباب، بأبهى والعلم الرشف ُحلل من املكتيس واأللباب، النهى أويل لنخبة ما ومنها
آلرائه ومن البلدي، باملجلس الكاهية العليا، يف الراغبة األبية والنفس العليا، الهمة ذي
إىل نفسه زالت ال َزرُّوق، العربي محمد سيدي هللا عبد أبي يقتدي، وبها املعاند يرجع

ونصه: تتوق، املعايل

اد، النقَّ الوزراء فخر وسلم وآله محمد وموالنا سيدنا عىل هللا وصىلَّ هلل الحمد
الغايات إىل والجاري السيادة، أدوات محرز السداد، ُسبل إىل الساعني وعمدة
مجده، هللا أدام الدين خري سيد األمراء أمري املفخم الهمام املجادة، ميادين يف
بأقَوم املوسوم تأليفكم بلغنا فقد بعد؛ أما آمني. ورفده، نعمه عليه وواىل
الحاملة األبواب، من تضمنه ما وتصفحنا املمالك، أحوال معرفة يف املسالك،
تفاصيل من حوى قد فإنه واإلعجاب، االستحسان غاية عىل عليها اطلع ملن
ما األَُول، عليه كانت وما اآلن منها للمشاهد حصل ما وأنباءِ الدول، أحوال
عىل الهمم به وتنبعث العمران، بأسباب التمسك عىل الحريص عني به تقر
بل العزيز الرشع يأباه ال وجه عىل توان، دون إليه املوصلة الطرق سلوك
يف يتغاىل كتاب فإنه وبالجملة عليه. ويحض استجالبه يف ويرغب يقتضيه،
ملؤلفه ويشهد الحسن، املوقع األبية النفوس من ويقع للوطن، املحب اقتنائه
جل وهللا واإلفادة، النصح يف وطنه ألهل وبالغ اإلجادة، طرق سلك ن ممَّ بأنه
والسالم حاالته. جميع يف عنايته بعني رعيَه واملتويل بمكافأته، الكفيل جالله
.۱۲۸٥ سنة الحرام املحرم يف وكتب زرُّوق. العربي محمد قدركم معظِّم من

ال َمن األديب، العالم والنبل، الوجاهة ذوي وصدر الفضل، أهل لخالصة ما ومنها
وثبات صدق مع نصيب، أوفر فنٍّ كل من اآلخذ وهو ال كيف لبيب، كماله يف يخالف
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ثابت، الصادق محمد سيد هللا عبد أبو الشيخ ووسمه، املوسوم فتطابق اسمه، تضمنهما
ونصه: كابت، عدوٍّ كل به هللا أفحم

دون املفاخر ركن وسلم وآله محمد وموالنا سيدنا عىل هللا وصىلَّ هلل الحمد
من افرتق ملا الجامع االخرتاع، بعجيب فنونها من اآلتي السياسة وطود نزاع،
املفخم الهمام املطارف، أجمل يف السيادة حلل من والرافل املعارف، أشتات
كماله، عنايته بعني وحرس إجالله، هللا أدام الدين خري سيدي األمراء أمري
املشافهة عن نائبة وتؤديه االحرتام، قرطاس يحمله سالم إهداء بعد؛ أما آمني.
أحوال معرفة يف املسالك، بأقَوم املسمى تأليفكم وفانا فقد األقالم، ألسنة
در عقود من عليه احتوى ما فراقنا فوائده، اقتناء يف األفكار وأجلنا املمالك،
واملوصل شتاتها، باستجماع الكفيل ورأيناه بفرائده، للنفوس املعجب السياسة
عمرانه، ينمو به ما عىل الوطن ملحب والباعث غاياتها، إىل تضمنه بما لطالبها
العزيز، الرشع ينايف ال طريق عىل أفنانه، مورقة ساحاته جميع يف به وتبدو
املحرِّض املجيد، البارع مؤلفه در اإلبريز، ذهبه خالص عن يخرج وال
يستحق ما النصح من لهم والباذل مفيد، سبب كل استعمال عىل وطنه ألبناء
وهللا املنى، غاية إىل تعاىل هللا بحول به بالتعلق ويصلون الثناء، جميل عليه
تمام به االنتفاع من ومبلغه جهده، من بذل ما عىل مكافأته ويل سبحانه
آمني. عنه هللا عفا ثابت الصادق محمد قدركم معظِّم من والسالم قصده.

.۱۲۸٥ سنة الحرام املحرم يف وكتب

فرع يحايش، ال ومحبته هللا رضا ويف نايش، الخري عىل هو الذي لألديب ما ومنها
ويرجى خري، كل بربكتهم ل يؤمَّ من الزكية، املرضية األخالق ذات الحسينية، النبعة
مدارج يف زال ال املتقدم ابن زرُّوق أحمد سيدي العباس أبي ضري، كل كشف بوجودهم

ونصه: يتوقى. السوء ساحات ومن يرتقى، الخري

والفاضل الكبري، الطود وسلم وآله محمد وموالنا سيدنا عىل هللا وصىلَّ هلل الحمد
الهمام الرئاسة، ميدان يف السبق قصبات وحاوي السياسة، أهل عمدة الشهري،
ِنعمه عليه وواىل كماله، هللا حرس الدين خري سيدي األمراء أمري م املفخَّ
بالبرش منوط املربة، كاهل عىل محمول سالم إهداء بعد؛ أما آمني. وأفضاله،
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املمالك، أحوال معرفة يف املسالك، بأقَوم املعنون تأليفكم بنا اتصل فقد واملرسة،
مسطوره، غريب تضمنه ملا فارتاحت سطوره، رياض يف األفكار ورسحنا
حوى قد بأسبابه، العمل أراد مَلن التمدن تمام إىل املوصل بابه، يف الغاية ورأته
من عليه االحتواء عىل يعني قالب يف وأبرزها مهماته، من الكثري إيجاز عىل
وأمر منه حذر وما طالبه، عىل العزيز الرشع حضَّ ما مبينًا جهاته، جميع
املفاسد يف الوقوع عن للكف والثاني الفخيمة، املصالح لجلب فاألول باجتنابه،
خالل يف برشحها تكفل ما وتصفح أصوله، يف النظر أمعن فَمن الوخيمة،
إتقانه يف بالغ قد وبأنه االطالع، وسعة الباع، بامتداد ملؤلفه شهد فصوله،
مجهول، غري هللا رعاه منه هذا كان وإن وتبويبه، ترتيبه يف وأجاد وتهذيبه،
عىل يجازيه سبحانه وهللا الحصول، السياسة مراتب عىل له حصل ممن فإنه
مقبِّل من والسالم وأصيل، غداة كل يف نعمه عليه ويوايل الجميل، صنيعه

.۱۲۸٥ سنة الحرام املحرم يف وكتب أحمد. ابنكم أيديكم

السياسة ميادين يف السبق من وحاز واألدب، الذكاء بلُبان غذي ملن ما ومنها
الشيخ راشد أبي االعتماد، وعليه النفع فيه ما املعارف رياض من القاطف القصب،

ونصه: عياد. بن العرويس يونس سيدي

ظفرت فقد بعد؛ أما وسلم، وآله محمد وموالنا سيدنا عىل هللا وصىلَّ هلل الحمد
سيدي األمراء أمري املفخم الهمام جناب تأليف من طبعه نجز مما بنسخة
سمعت كنت وقد املمالك، أحوال معرفة يف املسالك بأقَوم املسمى الدين خري
من والحزم الغرية ذوي إغراء وموضوعه مفيد تأليف أنه طبعه يف رشع ملا
رصت الوقت ذلك ومن نفسه، املؤلف ذكر كما إلخ، … والعلم السياسة رجال
فيها بالتأمل فبادرت املذكورة، النسخة عىل حصلت حتى عليه لالطالع متشوًفا
وبعدما اإلسالم. صدر ونظام سري حسن من فيه ما لسماع املشتاق مبادرة
فيه ما نذكر أن ناسب والفصول املطالب من عليه احتوى ما جميع يف تأملت
املعارف، جميع يف تأخرنا أسباب فيه وبنيَّ صدري رشح حيث الفوائد؛ من
عندهم، بها املعارف وعمت غرينا، قدمت التي األسباب لجميع تعرض كما
أصل بيان يف األوىل: الفائدة ثالث؛ فوائد عىل اشتمل أنه الحقري للعبد فيظهر
ولم والحال، الوقت يقتضيها واضحة بأدلة العمران أساس هي التي اإلدارة
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واالنتظام الشوكة من عليه ُكنَّا ما بيان يف الثانية: الفائدة املتجاهل. إالَّ ينكرها
نقتدي حتى همتنا تنهض أن فعىس اليوم، عليه نحن وما والعمران والتمدن
الفائدة أيدينا. من أُخذ ما واسرتجاع العمران أسباب أخذ يف األولني بسري
ما وبنيَّ األوروباوية، الدول أخبار فيه أدرج حيث األول الكتاب وهو الثالثة:
ذلك؛ أساس هو الذي امللكي التنظيم بسبب والعمران الشوكة من اآلن عليه هم
واإلهمال َقفًرا كان ما يعمر امللكي التنظيم أن والبيان بالعيان لنا يظهر حتى
علمت الكرة يف وممالكهم ممالكنا مواقع يف تأملت وإذا بالعمران. يجحف
بعدما والعمل بالجهد وأخصبت صماءُ وأرضهم بالخليقة خصبة أرضنا أن
املناسبة بالفوائد التأليف هذا جاء وملا اإلسالم. صدر عنفوان وقت قفًرا كانت
ملؤلفه؛ بالجميل نعرتف أن علينا وجب نفعه عموم منه ويرجى والحال للوقت
وجيز بكالم السياسة يف ألِّف ما أحسن وهو والفكر الجهد فيه بذل حيث
بأحوال والعارفني العلماء سيما املسلمني إخواننا أن شكَّ وال اإلنسان. يف يؤثر
الخطبة يف املؤلف قول أصدق وما االستحسان، موقع عندهم سيقع السياسة
إالَّ البنا محكمة قاعدة عىل بنا يليق ما نميز أن لنا يتهيأ «ال قوله: سيما
وقوله: بقربنا.» وحلَّ بنا حفَّ من سيما ال حزبنا، من ليس َمن أحوال بمعرفة
شاء وإن جميًعا، املقدمة يف ما ثم بأمراضها.» الجهل األمة أساة من «أفيحسن
النصيحة أبدى عبًدا هللا وجزى املثال. أو الحال يف قصد ما به سيحصل هللا
خالص االستحسان من ذكرناه ما وإن والفعل، بالكتابة بها ح ورصَّ إلخوانه
نفيس، يف وجدته ما ذكُر إالَّ هو إْن عىل شهيد وهللا عندي، املبالغة شائبة من
آمني. العمران. أسباب باتباع قلوبنا وينور خللنا هللا يصلح أن أملنا ومنتهى
.۱۲۸٥ سنة الحرام املحرم غرة يف عياد بن العرويس املخلص املحب وكتبه

الرباعْه، ميادين يف املحرز اليلمعي، الجهبذ اللوذعي، النحرير حرره ما ومنها
حديث مجمع البياني، واألصويل النعماني، الفقيه يراعه، اشتق منها سبق قصبات
بجامع املدرسني أحد رضوان، مصطفى سيدي الشيخ النخبة أبو العرفان، قديم التهذيب

ونصه: يعمرونْه. املعارف فنون ببث أمثاله زال ال الزيتونْه،

هللا حيَّا وسلم وصحبه وآله محمد وموالنا سيدنا عىل هللا وصىلَّ هلل الحمد
بالحجج حوزتها عن ودافع النصيحْه، اإلسالمية لألمة محض الذي الجناب
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والنصوص املعتمدة باألقوال الشبه عنها وأزال الصحيحْه، والرباهني القاطعة
وأرشدها مريحْه، العباد وتبعة هللا تبعة من هي سياسة لها ونهج الرصيحْه،
لتكون الصنع بهذا هللا وتاجر الصحيحْه، الجموع ِعداد يف لتكون اآلراء لجمع
الكمال إنسان عني املكني، العمدة املفخم الهمام جناب الربيحْه، التجارة له
اإلحسان راية آخذًا زال ال الدين، خري سيدي األمراء أمري العني، وإنسان
واصل — وصَلتني فقد بعد؛ أما امليامني. الطري مع الصيت طائر باليمني،
طبعها نجز التي الشذرُة — فالحك داعي القلوب وأسمع نجاحك، أسباب هللا
املصيب خاطركم الذي املمالك»، أحوال معرفة يف املسالك، «أقَوم كتاب من
بكره، سن فيه مقايل يصدقكم أن فأردت وبدره، هالله ومطلع عذرْه، أبو
يرضب أو قرن، يف البزل مع يلز ممن أنا وما شكره، واجب عني لكم ويؤدي
فرتبصت الوطن، أبناء لسائر قلدتها التي املنن مكافأة لوال بعطن، اإلجادة من
الرتب يف ضاع شحيح وقوف به وقفت ثم كمائمه، الزهر عن تفتق ريثما
من مخبآته وأستثري عيونه، من معينه وأستنبط مكنونه، عىل أغوص خاتمه،

غصونه. من قطوفه داني وأقتطف غضونه،

ي��ص��ي��د م��ا زي��اد ي��دري ف��م��ا زي��اد ع��ل��ى ال��ظ��ب��اء ت��ك��اث��رت

العرب، ديوان عربت فقد واعتباره! وعربه وإصداره، إيراده يف أنت
تلك عىل ونعيًا العصور، بتبدل اعتباًرا والخرب، املبتدأ حكم منه ونسخت

بالقصور. السياسة

ال��ع��ل��ي��ل إل��ى ال��ش��ف��اء أه��دى ك��م��ن األم��ان��ي ب��ك أف��اد وق��د ف��ك��ان

منحاه، عزيًزا مبتكر، فنٍّ باكورة وجدناه النظر، فيه أعدنا إذا إنا ثم
أجناسه وتنوعت أصوله، اختلفت وإن هو إذ رحاه، تدور املصالح قطب عىل
وتخريج واملشورْه، االحتساب بسياج العدل حفظ أصلني؛ إىل يرجع وفصوله،
رجال بتنزيل الرضورْه، ودفع املصلحة جلب قاعدتي عىل السياسية األحكام
ولعمري والدين، الدنيا مصلحتي واحد آٍن يف ويالحظون بعينني، ينظرون
له يشهد مما املقدار، هذا كان إذ ريب، فيه ما وحق غريب، ملنزٌع هذا إن
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املناط ق تحقُّ إن نعم املدار، لهذا املحور هي املدونة وقواعده باالعتبار، الرشع
يف الشمس من أجىل هو بما اللبس عنه كشفت ولقد األنظار، معرتك هو
معنونا، وباسمكم مدونا، علًما يكون أن املوضوع لهذا وخليق النهار، رابعة
ويكون موضوعه، ويعرف غايته تتحقق حتى فروعه، وتستخرج أصوله تأصل
األفكار، بتالحق تكمل أن العلوم فشأن الدول، سياسة يف العمل، دستور

اإلثمار. زمن إىل غرسها وتعاهد األنظار، وتعاقب

أُس��س��ا ل��ب��ن��ائ��ه��م ي��ه��دم��وا ل��م ب��ن��وا وإذا س��ق��وا غ��رس��وا إذا ك��ان��وا

ملن طب َمن عمُل إنه فنقول: املستطاب، حديثه ونرش الكتاب، لذكر ولنعد
العشرية كرام ورضا فيه، القول مجمل هذا النقب. موضع للهناء ووضع حب،
الِعظام، السالطني منواله عىل ونسجت الكرام، امللوك إجازته حيث يكفيه،

األيام. حوادث براهينه بصحة وشهدت واألقالم، السيوف َحَمَلُة وقرظته

دل��ي��ل إل��ى ال��ن��ه��ار اح��ت��اج م��ت��ى ش��يء األذه��ان ف��ي ي��ص��ح ول��ي��س

يتمثَّل أن يرسنا حوله، يدندن ما وعرفنا قوله، املؤلف من عقلنا وحيث
قيل. بما أوروبا، أهل من تشكك ملن مجيبا،

ح��دي��ث��ي ي��ف��ق��ه��ون ق��وم��ي ل��ي��ت أال أق��ل ول��م ق��وم��ي ب��ي��ن ن��ص��ح��ي وأع��ل��ن��ت

ينطِف لم عنه، أخذوا الذي والجنس منه، اقتبسوا الذي النور أن ليعلموا
بعد وتهب جراحه، هللا بلطف وستندمل صباحه، بالظالم نسخ وال مصباحه،
أن املسئول وهو والعمل، القول ويصلح األمل، يحقق وهللا رياحه، السكون
قدره، عىل قصوره نبه ممن والسالم دواعيكم، الخري يف ويوفر مساعيكم ينجح
سنة الخري صفر يف وكتب رضوان. مصطفى وجهره، ه رسِّ يف لكم وأخلص

.۱۲۸٥

بعده، لها عطر ال بأن املروءة أعلنت ومن العمدْه، الفاضل قلم به نفث ما ومنها
سكونه من التورع حروف عىل أثبت وال ملكته، قدم من العلوم رصاط عىل أرسخ ال إذ
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والداني، القايص مودته يف استوى حتى وسريه، عهد وحسن رسيره، صفاء مع وحركته،
العباس أبو املدرس الشيخ وهو أال ثاني، إليه الثناء لِعنان وكل إال نَِديٍّ يف يذكر فال

ونصه: عنده، أودع بما ونفعنا مجده، هللا حرس الورتتاني أحمد سيدي

نفس ذي كلُّ نهل بعد َعلًال يِرُدها مورودْه، مناهل العلوم جعل الذي هلل الحمد
ملن تُودِّيه معدودْه، الحملة من بطائفة منها نوع كل وخص مودودْه، زكية
صاحب محمد وموالنا سيدنا عىل والسالم والصالة املفقوده، الطائفة عن بعدها
الدنيا منافع عظيم من حوته بما الرشائع أم هي التي املحمودْه، الرشيعة
حدودها عند ووقفوا شادوها الذين وأصحابه آله وعىل واملنقودْه، اآلجلة واألخرى

املردودْه. ال املقبولة األعمال من نجدهما دائمني وسالًما صالة املحدودْه،
علم املذموم، الصعب الوقت هذا يف سيما ال العلوم، أجلِّ من فإن وبعد؛
ملا وذلك املرعيْه، وأصولها الزكية الرشيعة بقواعد املنوط الرشعيْه، السياسة
واألذهان، باألفكار الحروب شئون اختصاص من الزمان، هذا أمر إليه آل
فهو الضد إرهاب به املقصد إنما اآلالت، مخرتَع من يرى ما إن حتى
قليال، إالَّ له وضع فيما مستعمًال يُرى ال فلذلك السياسات؛ من رضب إذن
أحفل ِمن وإن سبيال، نفسه عىل فيوجد سياسته يف الضدين أحد بتقصري
يف املسالك، «أقَوم كتاب والنبيه، الخامل الرضا بعني ورمقه فيه، صنف ما
أمري الرصني، الرأي ذي الوزراء فخر جناب تأليف املمالك»، أحوال معرفة
السياسة يف باٍع عن مؤلفه فيه أبان كتاب فإنه الدين، خري سيدي األمراء
الوقت لسياسة فيه نهج حيث فريد، وهو اآلراء جمع به بذَّ ورأي مديد،
وذلك رفيقا، يصحب لم وإن املخاوف من به السالك يأمن طريقا، الصعبة
أصولها تقتضيه وما الرشيعْه، حدود عن خروج غري من الوقت حال بمراعاة
الرتاتيب من له وما األجنبي حال فيه ورشح البديعْه، فروعها تنافيه وال
فيه، الناظر إن حتى والظفر، املشاهدة السطوة له أنتجت التي والسري،
يف رضب بدون الغري، حال التفصيل عىل يشاهد كأنه يحويه، فيما املتأمل
الوقت بأحوال األبصار أويل من كان َمن ليتنبه ذلك كل سري، وال األرض
عىس خامال، كان َمن نبه التدريج عىل بها التي الطرق يف ويتبرص جاهال،
ضمنه ما إىل هذا وسطوته، شوكته إليه فتعود كلمته، لإلسالم تجتمع أن
سوءِ من إليها ينسبونه كانوا مما املربأة رشيعتنا، بحال األجانب تعريف من
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عىل يحملهم أذهانهم، يف مركوًزا دام ما االعتقاد هذا أن شكَّ وال سريتنا،
وعىل أديانهم. أهل من فيها الدخول يريد من صدِّ يف واملبالغة اهتضامها
أو منكر عليه ينكر أن غري من ينشد، أن ملؤلفه يحق كتاب فهو الجملة

يجحد:

األوائ��ل ت��س��ت��ط��ع��ه ل��م ب��م��ا آلٍت زم��انُ��ه األخ��ي��ر ُك��ن��ُت وإن وإن��ي

يف التلطف كل وتلطف الطريق، بنيات عن التجايف كل فيه تجاىف فلقد
ووصفه وأجازه، ارتضاه إالَّ منصف رآه فما ومضيق، َحزن كل عن التقيص
عليه ترتى التقاريظ كتائب كانت فلذا والوجازْه؛ اإلجادة ُحلل يف بالرفل
واملأمول وكافورا، مسًكا اآلفاق يف عليه الثناء نرش من تذيع وبكورا، عشيٍّا
طريقة عىل اإلسالم آراء شتيت به يجمع أن املؤلف، نية بصدق هللا كرم من
ما يقول: يدريها، وما الوقت أحوال يجهل بمن وكأني هذا ويؤلف. نافعة
هذا يف ما عىل اطلع إن فهذا فيها؟! والتداخل األجانب أحوال عن وللبحث لنا
بعد معه الكالم فليس وفحواه، منطوقه تضمنه ما فهم حتى ورواه، الكتاب
فجوابه عليه، يطلع لم وإن عذابا، يعد مما العقالء عند هو بل صوابا، ذلك

املؤنب: لالئم الطيب، أبي قول إليه، املسدى املقنع

ي��ع��ان��ي��ه��ا َم��ن إالَّ ال��ص��ب��اب��ة وال ي��ك��اب��ده م��ن إالَّ ال��ش��وق ي��ع��رف ال

فرسان من لست أني مع املفضال، الهمام الشهم أيها يل الداعي إن ثم
الهمة فتور عن الصادرة القليلْه، األحرف هاته َرْقم إىل املجال، هذا رجال وال
ممن فلست وإالَّ الفقري، العبد بمثل ولو فيه الراغبني سواد تكثري الكليلْه،
عبد وكتبه يقيكم. األسواء عامة ومن يبقيكم، وهللا النفري، يف وال العري يف يعد
األماني الخري من هللا بلغه الورتتاني، أحمد وردكم، صايف من الناهل ودِّكم،

.۱۲۸٥ سنة الخري صفر ۱ يف

منازع، بال الكتابة زمام بيده ومن البارع، القدوة قريحة به جادت ما ومنها
الذي والِفكر البليغ، القلم ذي واللطائف، األرسار بروق وملمع املعارف، شموس مطلع
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سيدي األبر الشيخ جناب واملنن، الجود ذي فضل املرتجي يزيغ، ال الحق مهيع عن
محميْه، هللا برعاية زالت ال التونسيْه، الدولة كتبة أعيان أحد سن، بو حموده الحاج

ونصه:

الهمام أيها هللا، رسول محمد وموالنا سيدنا عىل والسالم والصالة هلل الحمد
خري سيدي األمراء أمري املتني، القوي اللب ذو الكامل، والنحرير الفاضل،
أرشف بعد أما آمني. هالله، البدر رشف إىل وأنمى كماله هللا حرس الدين،
بأقَوم املسمى البديع تأليفكم فإن املقام، ذلك حقوق بالوفاء مؤد سالم،
العاشق عىل املحبوب ورود عىل ورد قد املمالك، أحوال معرفة يف املسالك،
وُحسن الوداد، شذى منه يعبق الظمآن، كبد عىل العذب الزالل أو الولهان،
الفاضل أيها وتحققت ومخربه، بمعناه وابتهجت بمنظره، فتمتعت االعتقاد،
بدوًرا التآليف من به كسفت أعظما، نريًا املعارف سماء يف أطلعته قد أنك
العمران ُسبل لسالكي وخلدته وأمما، أجياًال الفضل يف به وسبقت وأنجما،
امُللك أحوال به وأوضحت الحوالك، الجهل آفاق به وأرشقت وعلما، عذبًا منهًال
املهالك، من ومحذًِّرا للمناجي مرشًدا واملسالك، الطرق به وبينت واملمالك،
القطعية الرباهني من له وجعلت وأبصارا، قلوبًا والفالح للنجاح به وفتحت
كيف وإنكاره، ردُّه الخلق من أحًدا يسع فال وأنصارا، جنوًدا والعقلية الرشعية
مركزه والعمران العدل فلك يف وكان ابتكاره، القطبني هذين عىل أسس وقد
كان فمن وحينئٍذ وقراره، مسكنه وأرواحهم األلباب ذوي أفئدة ويف ومداره،
رغد وعيش منيع، حصن يف الدنيا يف فهو املنهج هذا سالًكا آدم بني نوع من
حاله وأما ومناه، منها قصده غاية عىل محصل دنياه، يف رائق مريع، وغيث
هذه شكر يف سيدي وحسبنا هللا، مع ورسيرته لسريته تابع فهو أخراه، يف
عز يف حياتكم يطيل أن يف سبحانه هللا إىل نبتهل أن الرفيع، لجنابكم املكرمة
تخيب ال التي ودائعه يف حلولكم بفضله يديم وأن رفيع، شامخ وقدر منيع،
الحاج ربه إىل الفقري قلبكم، بشهادة حبكم، يف املخلص وكتبه آمني. تضيع، وال

.۱۲۸٥ سنة الخري صفر أوائل يف سن بو حمودة

أقالمه، بسيوف املعاني أبكار سابي األديب، األنجب األريب، للماجد ما ومنها
األرشد، الرأي ذي النزيه، الخالصة النبيه، الفقيه كالمه، موجز بلطائف األلباب وساحر
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ويُكرم، يجازى خري بكل زال ال األرصم، أحمد سيدي الشيخ العباس أبي األحمد، والصنع
ونصه:

الذي املقام وسلم، وصحبه وآله محمد وموالنا سيدنا عىل هللا وصىلَّ هلل الحمد
بوجه املمالك أحوال غوامض السديدة بآرائه ورشح التحقيق، مسالك سلك
العدل سماءَ ع ورصَّ سوابقها، بنباهته وساس براقعها، عنها وأزال طليق،
ما ليجمع فة املرشَّ األمة هاته أفق يف نصيحته بدر وأطلع إنصافه، بكواكب
املفخم الهمام اآلمنني، من هللا بحول زال ال وأسبابه، العمران مصالح من تبدد
سالٌم بعد؛ أما الدارين، يف يتمناه ما هللا بلَّغه الدين، خري سيدي األمراء أمري
بما األياس بعد الظافر رسور من وأََرسُّ املظلوم، عىل العدل إجراء من أَنْور
بل النفيس، كتابكم وصلني فقد وبركاته. هللا ورحمة نفحاته، تعمكم يروم،
يف املسالك بأقَوم ى املسمَّ تأسيس، بأحسن السياسة عىل املؤسسة نصائحكم
من واْلتقطت سطوره، ميدان يف فكري جواد فأجلت املمالك، أحوال معرفة
معقولة وتقارير ة، جمَّ علوم عىل محتويًا فوجدته منثوره، نفائس بحوره
ولقد اآليات، تلك لربهان النقادت الحيوانات عىل تُليت لو ة، مهمَّ ومنقولة
عىل أبديته فيما السبق وحزت األلم، محل الزمان هذا مرض يف صادفت
عليه االطالع عن يعجز تقرير، بأحسن الغري أحوال رشحتم وفيه الهمم، ذوي
بالثناء زالت ال األمم، بني هذا بصنيعكم القطر هذا وتوجت البصري، الحاذق
الجواد، الكريم من ونرجو هذا الديم، تهطل محاسنكم رياض عىل الجميل
السوء ومن يبقيكم، وربنا االزدياد، يف بنصيحتكم األمة هاته صالح يجعل أن
عنه ُعفي األرصم محمد بن أحمد ابنكم من والسالم رمتم، كما ودمتم يقيكم،

.۱۲۸٥ سنة الخري صفر ٥ يف وكتب آمني.

عىل القلم فضل حجة األذهان، كئوسه من وأرشف اآلذان، به شنف ما ومنها
وفكاهة تحل، ال عهده ُعرى َمن والحيف، االنحراف دابر بالحجج والقاطع السيف،
الشيخ الحسن أبي جناب العذيبي، املنهل األدب رياض يف وله ال كيف تَُمل، ال مجلسه
ونصه: وإنعامه، هللا فضل مفاض زال ال وإمامه، املنار جبل قايض الطويبي عيل سيدي

يوم لهم نافع هو وما وأراد، شاء بما العباد، جميع عىل املتفضل هلل الحمد
التي الكماالت إىل يتوصل وبه آدم، بني خصال أجلَّ العقل جعل الذي املعاد،
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النافعة، والعلوم والصناعات املعامالت يف كالسياسات تصادم، وال تعارض ال
الحيوان، سائر عن وتمييزه اإلنسان، زينة هي التي املدافعة، للجهل النافية
معه ألضاءَ العلم صور لو بحيث وأوان، وقت كل يف والسؤدد بالعز وانفراده
رساج، أضواء ونور األعظم النري معه ألظلم الجهل صور ولو الداج، الليل
وعىل واإلحسان، والعفو بالعدل اآلمر عدنان، ولد سيد عىل والسالم والصالة
دينه تنوير عىل واملتضافرين ومنهاجه، طريقه عىل السالكني وأصحابه آله
عن يزيحهم بما ة، األمَّ نصيحة يف الِجد ساق عىل القائمني رساجه، وإذكاء
التاريخ صيُت واألسماع، اآلذان وقرع وذاع، شاع فلما وبعد؛ املدلهمة. املهالك
فيه بالنظر األيدي وتداولته املمالك، أحوال معرفة يف املسالك، بأقَوم املسمى
عىل العقالءُ وأجمعت االجتماع، ومحالِّ املحافل يف به النفع وعم واالنتفاع،
وانقاد نبيل، عالم كل وسلمه واخرتاعه، الحكم يف وجاللته وإبداعه، ُحسنه
وقرظوه الجميل، الثناءَ عليه وأثنوا ذليل، جاهل كل والتفهيم بالتقرير له
أقَوم لسلوكه بذلك، لجدير وإنه واللسان، بالبنان ومدحوه الحسان، التقاريظ
وإنها الدوام، عىل زمان كل يف املشاهدة األقالم، منافع مزية به وعلمت املسالك،
لجج من النفيسة الدرر اقتناص وهي النهار، رابعة يف الشمس من ألوضح
علم ما ولواله واالعتبار، واالنتفاع للعظة الدفاتر أصونة يف وتخليدها األفكار،

قال: َمن أجاد ولقد منتهاه، إىل مبدئه من العالم خرب

األم��م خ��وَف��ه ودان��ت ال��رق��اب ل��ه خ��ض��ع��ت ال��ذي ال��س��ي��ُف ال��ق��ل��َم ي��خ��دم إن
خ��دم أُره��ف��ت م��ذ ل��ه��ا ال��س��ي��وف أن بُ��ري��ت إذ ل��ألق��الم ال��ل��ه ق��ض��ى ب��ذا

وآلخر:

وال��ك��رم ال��م��ج��د ي��ج��ل��ب م��م��ا وع��دُّوه ب��س��ي��ف��ه��م ي��وًم��ا األب��ط��ال أق��س��م إذا
ب��ال��ق��ل��م أق��س��م ال��ل��ه أن ال��ده��ر م��دى ورف��ع��ة ف��خ��ًرا ال��ك��تَّ��اب ق��ل��م ك��ف��ى

التفاهم فإن فوائدهما، وِعظم منافعهما، لكثرة والقلم بالدواة هللا وأقسم
وبعد، غاب ملن بالنسبة وأما وإنسان، إنسان بني يكون إنما والبيان، بالنطق
اثنان، البيان قالوا وقد بد. وال بالكتابة يكون فإنما اآلتي الزمان أهل من أو
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عىل باٍق األقالم تثبته ما أن البنان، بيان فضل ومن بنان، وبيان لسان بيان
بالسيف والدنيا الدين أمور قوام وإن األعدام، تدرسه اللسان وبيان األيام،
جميع عيش صلح وال دين، قام ما القلم ولوال القلم، تحت والسيف والقلم،

العاملني.
املحرر والتقرير الفصيح، القلم لصاحب وإنشاؤه التاريخ هذا ثبت وقد
الزمان تاج ومثل، نادرة لكل الحافظ والحجة ، األََجلِّ البارع الصحيح، الرصيح
عن تكل ما املحاسن من الجامع وتأصيله، سياسته عليه واملقصور وإكليله،
البهيَّة، األخالق مع واألفهام، العقول ذوو بعدِّها يفي وال األقالم، حرصها
يف املعتمد التونسية، الحرضة ونخبة الحسينية، الدولة فخر الِجبلِّيَّة، واملكارم
خري سيدي األمراء أمري األفخم الهمام الدين، يوم مالك عىل نصائحه تقرير
والنظر رؤياه، إىل النفس فتاقت وعمله، أسسه فيما وأثابه له، هللا كان الدين،
أجعله وأن جهدي، تحصيله يف فسعيت ومعناه، الرائقة الفوائد من حواه، فيما
نجباء من باإلهداء به ظفرت فلما وجندي، عدتي وأتخذه وِوردي، وظيفتي
املحب اتصال به واتصلت أصحابي، من وانتخبته اصطفيته وممن أحبابي،
فيما فكري وأمعنت فيه، النظر عىل انكببت ملرغوبه، الطالب والراغب بمحبوبه،
الوقت حال يف تأليف وال يحاكيه، تاريخ ال الذي التاريخ ذلك هو فإذا يحويه،
أو والتعليم، الرتبية قوانني أو الحكمة، صوان هو فيه قلت شئت وإن يدانيه،
وجدته قصدته املعارف من جهة أي ومن بل والرياسة، السياسة ُزبدة خالصة
وال تنفد ال العميقة لججه ودرر ينتهي، ال معانيه موج مدد زاخًرا بحًرا فيه
أولو إليها الوصول عن يقرص وبالغة حكمة اللباب، لب وهو ال كيف تنقيض،

األلباب!
األصلية والنصوص الرشعية، باألدلة املعضودة الحكمية، النصائح مع
أنها بيد املستقيمة، والطباع السليمة، العقول إدراكها إىل تتوصل والفرعية،
األنام، سائر دون وحده به بالقيام استقل وفرض اإلسالم، ألهل كربى نصيحة
بما بالعمل يبادر أن ومراده، معناه تحقيق إىل ووصل ثافنه من عىل وحق
اإلسالم، أهل عىل به العمل يجب ملما وإنه وأوالده. آدم أبناء من ليعد فيه
َمن وإن املتبرصون. ويتبرص العاملون، يعمل بمثله إذ والعام، منهم الخاص
أو اعرتاه، لعجٍز إما املسالك، أقَوم مسلك يسلكه ولم ذلك، بواجب يقم لم
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هذا لفارس بالدعاء هللا، إىل االبتهال عمله فليكن وأخراه، دنياه بسياسة جهل
بقاءَه، لنا أطل اللهم ويقل: الشان، هذا يف الراسخ القدم له وَمن امليدان،
له وكن األجل، يف العاملني رب يا له وأفسح ارتقاءه، السعود سماء يف واجعل
ومربءًا سامًلا هذا ُقطرنا واجعل األمل، بلوغ مع النصائح هذه إثمار عىل معينًا
الرأي ذي األكرب وبوزيره ونرصه، عزه دام املشري وسيدنا إمامنا بتحريض
الكتاب، هذا تضمنه بما العمل عىل جميعنا وأعن فخره، كمل والتدبري الثاقب
وال حول وال واملآب، املرجع هللا وإىل واألبواب الفصول من مقدمته حوته وما
وأسري ربه، فقري كتبه املقام. ذالكم عىل والسالم الوهاب، العزيز باهلل إالَّ قوة
هللا كان وقاضيه، املنار جبل جامع إمام الطويبي محمد بن عيل عبده ذنبه،

.۱۲۸٥ عام الخري صفر ۱۸ يف آمني. ِبَمنِّه عمله، بالخريات وختم له،

حريٍّا كان حتى عبوس، كل السياسة وجه عن وأزال الطروس، به زان ما ومنها
محمد أبو واملثل، الزمان نادرة األََجل، الفاضل الشيخ عروس، بعد عطر ال فيه يقال بأن

ونصه: األماني، املسلمني وسائر هللا بلغه السوداني، هللا عبد سيدي

وحسن العدل به يحصل ما تقرير عىل والحماسة، الهمة ذا أعان ملن حمًدا
عرائس لسانه، منصة عىل وُمبديًا أساسه، الرشيعة منهج عىل بانيًا الرئاسة،
واستند والتيسري، الصالح به ليستجلب والتدبري، النصح وملتزًما جنانه، خدر
هذا عىل فنسج بالعدل، والرعية بالرعية املال الفضل، ذوو قاله ملا ذلك يف
الذي الكامل الفذُّ الشهري، العلم وهو أال الحال، إليه يئول ما واعترب املنوال،
وأبداه، أظهره فيما العقول وكلَّت مسماه، اسمه طابق من نظري، له ليس
أمري األمني، نصحها يف وهو الحسينية الدولة حافظ املتني، الراسخ الطَّود
تبيد. وال تنقطع ال بربه وأسبابه يزيد، خريه زال ال الدين، خري سيدي األمراء
املمالك»، أحوال معرفة يف املسالك «أقَوم بكتابك رشفتني فقد بعد؛ أما
جامًعا الئقا، الوقت حال وبمقتىض فاتقا، للرتق فوجدته فيه نظري فأمعنت
السياسة إذ نرباسه، العالم بهما يستيضء اللذين والسياسة، العدل ملوجبات
خامس قال كما منصوبة، الحكام ترصفات وعليها محسوبة، الرشيعة علم من
وقال الفجور. من أحدثوا ما بقدر أقضية للناس تحدث املشهور: الخلفاء
السياسة وتؤخذ املرام، لبلوغ بها املتوصل بالِحيل بأس ال األنام، أئمة بعض
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للرعية، األمري التفات أن متضمنًا امللل، جميع من عارف كل من والحيل،
وما العظام، الدول عليه عما مفصًحا مرضية، إيالته أحوال به تكون ما يحصل
كتابك، يف تأمل فمن واالهتمام، التدبري بحسن القوة من منهم للمتأخر حصل
قوة به يحصل ما وعىل خالصا، الشوائب من وجده خطابك، رصح يعطيه وما
رواجح تضمنه ما بصحة وشهدت النقول، عليه دلَّت حارصا، واملأمور األمري
بعد فأغنيت واإلحسان، العدل مناهج مهدت إنسان، من َدرُّك العقول،
وقطب ضحاها، شمس إالَّ األيام هذه يف أنت فما العقر، بعد وأنتجت الفقر،
بك وشدَّت رواقها، السعادة عليك مدَّت غمامها، وغيث تمامها، وبدر رحاها،
العاَلم، رجل إالَّ أنت فما أعناقها، العمالة هذه بمآثرك وزانت نطاقها، السياسة
األدواء موضع وعىل نافعا، ألفتَه ما يجعل أن هللا نسأل والعاِلم، الجاهل ومالذ
زال ال التدبري، يف الوافر الحظ له وَمن املشري، املوىل نعمنا ويل بإسعاد واقعا،
كتابك، محاسن بسطت ولو وحاسد، خادع كل من محفوًظا املتزايد، عزُّه
جمعته بما األوائل، فقت فلقد وآدابك؛ نصحك من حواه عما الطرس لضاق
بربه العارف النواحي، كل يف املعارف شمس هللا ورحم الفضائل، شتيت من
يفوق كيف متأخر أنه شيخه يف قال َمن عىل ردَّ حيث الرياحي، إبراهيم سيدي

منها: بمنظومة املتقدم

إم��ام؟! ق��در ال��م��أم��وم ي��ف��وق ه��ل أخ��ي��ر وه��و ذاك ك��ي��ف ت��ق��ل: إن
األن��ام ف��ي س��م��ت رت��ب��ة ذي ك��ل أخ��ي��ر وه��و ال��ن��ب��يءُ ف��اق ق��ل��ت:
ان��س��ج��ام ف��ي ي��زل ل��م ال��ف��ض��ل وك��ذا ع��ج��ٌز ال��ق��دي��م��ة ل��ل��ق��درة ل��ي��س
م��الم ب��غ��ي��ر ج��ائ��ز وال��س��وى م��ح��ال ف��ه��و ال��ن��ب��يء وص��ف خ��لِّ

الصواب، مواقع إدراك عن ضعفي إالَّ الجواب، عن رني أخَّ وما وهذا،
وعليكم أبديها، لديكم غرية فأي وإالَّ مهديها، قدر عىل الهدية أن ومعلومكم
التهاني، بمزيد لكم الداعي عهدكم، وحافظ ودِّكم، مخلص من السالم أزكى
الخري صفر يف الخفي. بلطفه هللا عامله الخطبي السوداني، محمد بن هللا عبد

.۱۲۸٥ عام من

الكتاب، هذا لجيد عقوًدا منثوره ونََظَم اآلداب، بساط عىل منظومه نَثََر ما ومنها
اد، النقَّ الثاقب الفكر ذو نقاب، وجهها عىل وما املعارف لطائف ومبدي اب، النقَّ اللوذعيُّ
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هللا عبد أبو واللسن، الكيس أعشار من املعىل له ومن تنقاد، ال النوادر نواد لسواه ومن
أطروفة لكل زال ال اإلنشا، كتبة أعيان أحد الحسن بن محمد سيدي التطاوني الشيخ

ونصه: منشا. ونصح

بعده: نبيء ال َمن عىل هللا وصىلَّ وحده هلل الحمد

ي��ق��ض��ي أن رام َم��ن ف��ل��ي��ق��ِض ه��ك��ذا أال األرِض م��ن م��يْ��ت ك��ل ي��ح��ي��ي ال��ع��دل ه��و
وال��ن��ه��ِض اإلق��ام��ة ع��ن��د ب��ه ي��ن��وءُ ال��ذي ت��وءم��ه واإلح��س��ان ال��ع��دل ه��و
ي��رض��ي ال��ذي وْه��و اإلح��س��ان ذا إن أال ح��ق��ه ال��ح��ق ذوي م��ن ك��ل وإع��ط��اءُ
ال��ف��ض��ي م��ائ��ه م��ن ال��ن��ي��س��ان ب��ه ي��ج��ود ب��م��ا ال وت��ح��س��ن ال��دن��ي��ا ت��ع��م��ر ب��ذا
ب��ال��خ��ف��ِض ل��ل��ع��ي��ش ال��رف��ع ان��ت��ص��اب وج��ر وخ��ص��ب��ه��ا ال��ب��الد ل��ع��م��ران ول��ي��س
ال��دح��ِض إل��ى ت��ئ��ول ال ب��رٍّ وأع��م��ال غ��راس��ه ي��ن��م��و األم��ن ف��ي أم��ل س��وى
وال��ب��غ��ِض؟ ال��ح��ب ف��ي ال��ن��ف��س ح��ف��ظ ي��غ��ل��ب وك��ل��ن��ا أم��ان ه��ل أم أم��ل وه��ل
ال��م��ح��ِض ال��ه��وى غ��ي��ر ل��ل��ت��رج��ي��ح وج��ه وال م��رج��ًح��ا ل��ه��ذا ه��ذا م��ن ف��ي��أخ��ذ
ي��ف��ض��ي ق��د ال��م��ك��ان��ي��ن إخ��ال إل��ى وه��ذا ذا م��ك��ان ف��ي م��س��ت��ه��ت��ًرا ذا وي��ج��ع��ل
ب��م��ن��ق��ضِّ ي��وًم��ا ال��ح��ق ب��ن��اء ول��ي��س ب��ن��اؤه ي��ع��ل��و ال��ح��ق إن خ��ل��ي��ل��يَّ
ق��ب��ِض ذي وب��س��ط��ة خ��وف ذي ل��ت��أم��ي��ن م��ع��ق��ل ب��ال��ح��ق واإلع��ط��اء األخ��ذ وف��ي
م��رض��ي ل��ه��ا ب��ح��ك��م ج��اءَت م��ط��ه��رة ش��ري��ع��ة ات��ب��اع ف��ي إالَّ ال��ح��ق وم��ا
ت��ق��ض��ي ب��ه م��م��ا ال��ن��ف��س ف��ي ح��رج ب��ال م��س��ل��ًم��ا ع��ل��ي��ه ال��م��ق��ض��ي ل��ه��ا ي��روح
ح��ضِّ أي��م��ا ت��ه��ذي��ب��ن��ا ع��ل��ى وح��ض��ت رغ��ب��ت ب��ال��م��داراة أخ��ذ ح��س��ن وف��ي
ع��ضِّ أي��م��ا ج��اه��ًدا ع��ل��ي��ه��ا ف��ع��ض ه��دي��ه��ا ن��ت��ي��ج��ة وإي��م��ان أم��ان
األرض��ي ال��ع��ال��م ف��ي ال��ح��ق ع��ل��ي��ه��ا ي��ك��ون اس��ت��ق��ام��ة غ��ي��ر ال��ش��رع م��راد ول��ي��س
ب��رِض ذي غ��ي��ر ألس��ق��ي��ن��اه��م ـ��ت��ق��ام��وا اس��ـ ل��و وأن أم��رت ك��م��ا اس��ت��ق��م ي��ق��ول:
وال��ع��رِض وال��م��ال ال��ن��ف��س ل��ح��ف��ظ ق��وي��م م��ن��ه��ج اإلس��ت��ق��ام��ة إن خ��ل��ي��ل��يَّ
وال��ن��ق��ِض ال��ع��زائ��م ب��إم��رار ع��ل��ي��م ح��ازم ن��ص��ح واع��يً��ا ع��ل��ي��ه��ا ف��ث��اب��ر
ال��رك��ض ع��ن��ا م��داه��ا ف��ي ي��ك��ف��ي ال��س��ب��ق ل��دى م��س��ل��ًك��ا ال��م��س��ال��ك اق��َوم م��َن ه��دان��ا
وال��ف��رِض ب��ال��ن��ف��ل ال��ت��ح��ري��ر م��ن أت��ان��ا م��ح��رًرا ج��اءَ ال��دي��ن ل��خ��ي��ر ك��ت��اب
األرِض ع��ل��ى ال��س��م��اء ق��ل��ب دون��ه��ا وم��ن ن��ي��ل��ه��ا ع��زَّ ح��ري��ة إل��ى دع��ان��ا
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غ��ضِّ أدب ذي ال��ص��در رح��ب س��ي��اس��ة ص��ع��اب��ه��ا ت��روض أن ع��س��اه��ا ول��ك��ن
ن��ب��ض ع��ل��ى م��ن��ه��ا ج��س م��ه��م��ا ن��ك��س ف��ال وط��ب��ه��ا األم��ور ب��أدواء خ��ب��ي��ر
ب��ال��دح��ِض ال��ده��ر م��ن يُ��م��ن��ى م��ن ذخ��ر وي��ا دي��ن��ن��ا خ��ي��ر وي��ا دن��ي��ان��ا ف��خ��ر ف��ي��ا
ع��رض��ي ل��ه أج��دت ق��د ش��ع��ر ب��أول ع��رض��ت��ه��ا ث��م��اًرا أج��ن��ان��ي ك��ت��اب��ك
ُم��رف��ضِّ غ��ي��ر ع��ق��ده ن��ظ��ام ب��س��ل��ك ج��واه��ًرا م��ن��ه��ا أح��رزت م��ا وأب��رزت
وم��ِض م��ن ب��رق��ك أب��داه م��ا وم��ب��ص��ر ل��ن��ص��ح��ك��م واٍع ت��ح��ب��ي��ر وح��بَّ��رت��ه��ا
ال��غ��م��ِض م��ن اإلغ��ت��رار ج��ف��ن ون��ب��ه ل��ل��ع��ال ال��ت��وص��ل س��ر ح��وى ك��ت��اب
ب��ال��ق��رِض ك��ال��ت��ع��ام��ل ال ل��ه ع��ل��يَّ م��رت��بً��ا ��ا ح��قٍّ ال��ت��ق��ري��ظ ت��ق��اض��ان��ي
ي��غ��ض��ي ال��ذي ب��ع��ي��ن ف��ان��ظ��ره ب��ح��ق��ك ص��ن��ع��ك��م ش��ك��ر م��ن ال��ن��زر ب��ه��ذا ف��ج��دت
وال��ه��ضِّ ال��ه��ض��م م��ن واس��ل��م ف��دم م��ان ال��ز أوح��د ال��ي��وم أن��ك ع��ل��ي��ك ث��ن��ائ��ي
ي��رض��ي ق��د ل��ك ب��ال��ذي ع��نَّ��ا وأرض��اك ن��ص��ره ك��اف��ل اإلس��الم ع��ن ج��زاك

بعض أتحفني مراعيك، رياض ِبَمنِّه وأخصب مساعيك، هللا أنجح سيدي،
كتابكم من طبع مما نسخة مرٍض بحال وأنا إيلَّ رفع بأن اإلخوان من األعزة
بعد أكربته عليه وقفت فلما املمالك، أحوال معرفة يف املسالك بأقَوم املوسوم
من ضاع ملا أوًال عيني واستعربت واعتربت، اتعظت به ما واستفدت كربت، ما
لجمع همتكم توجه من تحققته ملا صدري انرشح ثم وأهله، اإلسالم ذمام
سوانح ومن بخريه، دعيت ولذا الدين؛ أساة من بأنك علًما وشمله، شملهم
قصدك ويجعل َعلما، يبقيك تعاىل فاهلل طريه، بيمن برش الذي املهتدين دعاته

به. وامليل ذلك ويل إنه أُمما، الحنيفية امللة هذه أهل من بك ويتالىف أَمما،
كتبه ما جملة املباركة السنة هذه من األول األسبوع رائد يف قرأت وملا
يبهر ما ذلك من رأيت الكتاب، هذا تقريظ يف املرص، وأعيان العرص، فضالء
من وأظهر باللباب، مدحه يف أتى َمن إالَّ منهم وما األلباب، ويسحر األفكار
عند الرتجيح مراتب يف يتفاضلون كانوا وإن العجاب، العجب سحره نفثات
لست كنت وإن منهم، وأكون فيهم أدخل أن نفيس فحدثتني االنتخاب، إدارة
وجعلته يستجاد، أظنه بما فأتيت عنهم، وآخذ أيديهم بني أجلس ألن بأهل
أن واألمل الرقيم، هذا صدر يف املثبتة القصيدة وهي كالنجاد، كتابك لعاتق
والتكريم، التبجيل من أهله هو بما ويقابلها العميم، بفضله يقبلها سيدي
وإن والتقصري، القصور من بها عما ويصفح البصري، الناقد بعني ويتصفحها
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تميمة فليتخذها أعماله، رياض صوادح من وال آماله، مطامح من يرها لم
املقرِّظني آخر كتبه إليه، قلبي حن ما عليه، األتم والسالم لكماله، وعوذة لكتابه
صفر ۲۳ يف التطاوني الحسن بن محمد ربه ُعبَيُْد ووالءً خلوًصا وأولهم إمالء،

.۱۲۸٥ سنة الخري

والطريف، بالتليد املعارف مطارف من املتحيل التأليف، ذا تاج به رصع ما ومنها
بطيب املتأرجة الدوحة فرع األمل، عن النازح املجد وخالصة والعمل، العلم ساللة
الدولة كتبة أعيان أحد الرياحي، محمد سيدي الشيخ هللا عبد أبو النواحي، سائر ذكرها

ونصه: الخفية، هللا بألطاف محفوفة زالت ال التونسية،

انتهت الذي الجهبذ وسلم، وآله محمد وموالنا سيدنا عىل هللا وصىلَّ هلل الحمد
وأحكم العرفان قواعد بناء ودعم السياسْه، مقاليدها إليه وألقت الرئاسْه، إليه
العايل، فلكهم وقطب الغايل، عقدهم وواسطة املعايل، أهل عني إنسان أساسْه،
عزيز الحظة العناية زالت ال الدين خري سيدي األمراء أمري األفخم الهمام

أبوابه. ألعتاب الثمة والسعادة جنابه،
وصل فقد واإلكرام، التعظيم ونهاية االحرتام، غاية تصاحبه سالم بعد، أما
الخطري، تأليُفكم — الُحىل رائق وألبسكم العال، أسباب إليكم هللا أوصل — إيلَّ
عليه واطلعت املمالك، أحوال معرفة يف املسالك بأقَوم املسمى النظري، العديم
حيث النارض، الروض بحسنه ويخجل الناظر، بدائعه تستوقف كتاب هو فإذا
وبيان غريب، أسلوب يف السياسة بأحوال والتعريف الرتتيب، حسن بني جمع
الوارف، ظلها تحت للتفيؤ الوطن أبناء وتحريض املعارف، يف التقدم أسباب
القلوب فيها تتنافس التي املهمة، والتحريرات الجمة، الفوائد من ذلك غري إىل
يف تفعل ألفاظ، يف معانيه أديت قد املتنافسون فليتنافس ذلك ويف والعيون،
صيت من نسخت مجيد، مؤلف من درُّك األلحاظ، سحر فعل النفوس
إضمار، دون الظاهرة بالكماالت وتفردت والتليد، الطارف ولسانه الدين ويل
بفواضله استغرق من جزاء هللا جزاك املضمار، آخر يعرف إنما الحلبة وسابق
يف وبلغك والسداد، بالنجاح أعمالك وقرن نفاد، يعرتيه ال بما األعداد ملراتب
قدركم، معظِّم من وبركاته، هللا ورحمة عليكم والسالم املراد، نهاية الدارين
ربيع يف ِبمنِّه. هللا وفقه الرياحي محمد شكركم، عىل املثابر بذكركم، الالهج

.۱۲۸٥ سنة األنور
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مجده، األثيل عدة مهم لكل واملدخر العمدْه، الفاضل قريحة به جادت ما ومنها
الغني عني، لكل املروءة مرآة يف املرتائي األمني الثقة زنده، اآلراء ميادين يف والواري
من يتفيأ زال ال عريف، محمد سيدي هللا عبد أبي املنتخب األعز التعريف، عن عرفانه

وريف. ظلٍّ كل وألطافه هللا ِنعم
باعٍث أقوى الدارين ملصالح وجعلها الرشيعْه، أحكام أحكم َمن سبحانه هلل، الحمد
درر عىل بحورها يف ليغوصوا وتأييده، العقل بتوفري عبيده، من شاء َمن وخصَّ وذريعْه،
إىل وأدام أحكامها، النسخ عن وصان املسالك، أقَوم املصالح تلك لجلب ويسلكوا املدارك،
حال ملقتىض بها ويوجد الرشائع، خاتمة تكون أن حكمته القتضاء احرتامها، العالم فناء
تعاىل وقال واألعصار، األنظار باختالف فروعها اختلفت فلذلك واسع؛ مجال جيل كل
عليه ونثني قدسه، بحرضة يليق حمًدا نحمده األبصار، أويل يا فاعتربوا لذلك: إرشاًدا
تشمل صالة والرحمْه، الحكمة عني إنسان رسوله عىل ونصيل نفسه، عىل به أثنى بما

األمْه. سائر عىل بالنفع وتعود واآلل الصحب
عىل الترصفات، من يناسبها وما الوقت أحوال معرفة املهمات، أهم من وإن هذا
املقصد هذا عىل حدا وممن الديان، امللك مرضاة واستجالب العمران، نمو إىل يفيض وجه
ومن العرص، نادرة مدلهم، وَهمٍّ حندس كل إدراكه عن القارصين عقول عن وأزاح املهم،
األمراء أمري جناب األضخم، واملالذ األفخم، الهمام والفخر، التيه ذيول الخرضاء به جرَّت
فلقد املمالك»؛ أحوال معرفة يف املسالك «أقَوم سماه الذي بتأليفه الدين، خري سيدي
قرطاسه، لطوى الوقت هذا يف الدين ويل مثل رآه لو ما السياسْه، كنوز من فيه كشف
حوالك ويف تدرَّجي، الكتاب هذا ولسياسات فادرجي، بعشك ذا ليس لسياسته وقال
قبله أحد خاض وال ببابه، مثله يؤلف لم كتاب فهو وبالجملة ادلجي. الوقتية الحوادث
النصوص تنزيل وسرب العدل، ميزان إقامة عىل أمره ومدار ال كيف وعبابه؛ تياره يف
ليتيرس األضداد، بحال والتعريف والعباد، البالد خلل وجرب العقل، بمسبار الرشعية
بعد الكتاب لهذا يلقى ال العناد، عوائق عن خلص عاقل فأي االستعداد؟ بواجب القيام
بأنه أساسه، العرفان عىل دعم ملن االعرتاف إالَّ له ما بل واالنقياد، القبول زمام فهمه
صنعه، جميل عن يجازيه أن املسئول فاهلل والسياسْه، النصح يف قدًما الناس أرسخ من
بمقتىض طبعه، من نجز مما بنسخة ترشيفي وعن ونفعه، بالكتاب العمل ثواب بإجراء
.۱۲۸٥ عام ملسو هيلع هللا ىلص بمولده األنور ربيع ۲۰ يف عريف محمد وكتبه ووسعه. فضله كمال
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العرين، ليث الباهر، والكمال الشامخ والحسب الطاهر، النسب ذي أقالم رقمته ما ومنها
محمد بن محمد سيدي هللا عبد أبو قرين، الكمال يف البيت أهل غري من له ليس وَمن

ونصه: لطيف، ومنزع مكرمة لكل مصدًرا هللا أبقاه الرشيف،

جناب وسلم، وصحبه آله وعىل محمد وموالنا سيدنا عىل هللا وصىلَّ هلل الحمد
خري سيدي األمراء أمري الهمام الحرص، عن مآثره جلت وَمن العرص، وحيد

ونارصه. موئده منه الحق عدم وال مفاخره، هللا خلد الدين،
تم ما عىل اطلعت قد فإني االحرتام، بواجب املحفوف السالم، بعد أما
أحوال معرفة يف املسالك بأقَوم املوسوم تأليفكم من ودُّكم به ووصلني طبعه
عنه ال الذي بالحق فيهم صادًعا السديد، بالنصح لألمة قائًما فرأيته املمالك،
فجزاك حمدوا، عواقبه حسن وعىل ألرشدوا، اتبعوه لو بما لهم ُمعلًما محيد،
الحاث واإلحسان، باملعروف واألمر والعمران، العدل يثمر ما بث عن املنان، هللا
العريان»، النذير أنا «إنما بقوله: النصح غاية صاحبه املبلغ اإليمان، رشع عليه
بن محمد من والسالم أمانيك، وينجح مساعيك، يحمد أن املرجو تعاىل وهو

.۱۲۸٥ سنة األنور ربيع ۲٥ يف الرشيف. محمد

حتى الواسع، البحور من العريض وخاض الشواسع، املهامه به جاب ما ومنها
املعارف مدير جماعتنا، من الفضالء تقاريظ سلك يف وانخرط حارضتنا، إىل أوصله
لكل هللا أبقاه الخوري، خليل الشيخ بسوريَّْه، الكساد بعد أسواقها ومنفق العموميْه،

ونصه: يوري، لنا غريبة

جرم ال الدين، خري سيدي األفخم موالي السعادة صاحب حرضة هلل، الحمد
اللسان أن كما املنن، من الغراء ليدكم ما بيان عن قارص القلم لسان أن
تأليفكم فإن الزمن، ِجيد يف الجميل من الجليل الرياع لذلك ما تبيان عن عاجٌز
أفاضت فقد املمالك، ملجد إكليًال يكون بأن جدير املسالك، بأقَوم املسمى املفيد
التصانيف أعظم من فجاءَ الرشاد، وأبكار الفطنة أنوار الجليلة معارفكم به
األمة تأثريه حسن من تجتني أن فآمل العباد، لتهذيب الحكمة أهدتها التي
تمدن إلعادة العال أفق يف مصباًحا يكون أن وأرتجي األرب، تمام اإلسالمية
وبأدوية مقتفني، املستقيمة الطريقة من فيه أبنتموه بما يصبحوا وأن العرب،

مشتفني. الغفلة أدواء من نصائحه
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إلشهار بادرت الوطر، مراجعته من وبلغت النظر، بمطالعته رسحت وملا
هذا إدارة تحت دمشق يف املطبوعة الرسمية سورية غزتة يف عنه له تبني ما
يجب ما بعض تأدية مع األخبار، حديقة غزتتي منه لخصته بما وزينت العبد،
الفرنساوية البوسطة هذه مع بإرسالها وتجارست الحمد، فروض من للجناب
بأنظار تترشف أن آمًال عبدكم، مؤلفات من نسخ بعض مع مهابتكم، ألعتاب
منة أحسن ذلك القبول، وحسن القصور عن بالعفو التعطف راجيًا سعادتكم،
كتبه املعايل. جبني يف غرة يحفظكم أن املتعايل، املوىل سائًال مأمول، وأعظم
صفر ۱۲ يف سورية والية يف العمومية املعارف مدير الخوري خليل عبدكم

.۱۲۸٥ سنة

التهذيب رياض يف الزكية نفسه تزل لم من اليلمع، الرزيز األبرع، للكاتب ما ومنها
يف لالتجار البلدان، بجوب مولعة سائمْه، غري دائبة اآلداب مناهج شواسع ويف سائمْه،
سيدي الشيخ العباس أبي راوي، كل لسان عىل فضله حديث املعنعن العرفان، أسواق
ونصه: والتحيْه، الصالة أفضل صاحبها عىل النبويْه، املدينة أهل من البرصاوي، أحمد

ذكره منابر وتوج األمم، بني فشكره ألهله الفضل عرف َمن حمَد هلل الحمد
والصالة والعجم، العرب دول من السياسة أرباب أويل محافل يف الثناء بحسن
شبه من الفكر مخيلة يف قام ما برهانه القاطع محمد سيدنا عىل والسالم
كل حكم به فعلموا األديان، بخري منه املتمسكني وأصحابه آله وعىل األذهان،

األزمان. كافة يف يحدث ما حسب أمة
عزه وتاج فكره، نتيجة هو اإلنساني النوع رشف مظهر إن فحيث وبعد،
تسجد أن ريب فال أمره، يف والعدل نهيه يف بالرفق تمسكه فضله سلطان يف
قطب عىل العقل سماء فلك ويدور عرشه، تحت املحقق لهذا املعرفة شمس
ويحوز دينها، أمر األمة لهذه املجدد برتبة أقرانه عن ويتميز ونبله، فضله
يرتقي بأن وحقيق تنظيمها، بإيضاح رعيها نظام للملوك أسس من فخر تاج
طبقات يف ويرتجم شاكر، كل لسان من الصدق مقعد مقام رفرف مقام إىل
الغفلة قناع به كشف هذا مؤلفه يف أبداه ما إذ األكابر، الراسخني العلماء
لكافة هو الذي اإلنصاف طريق ضلت عميًا أعينًا به وفتح القلوب، أرباب عن
منه وأرشقت النافعْه، الحكمة ينبوع به ظهر وقد املطلوب، غاية هللا عباد
عليه، يعول حجة االقتداء ألهل فصار السابعْه، الفضل سماء يف املعرفة شمس
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تأمل عند املنصف يَْرتَِب ولم إليه، العدل دائرة تنتهي مركًزا السياسة وألرباب
املعرفة أرباب مجالس يف جواهره وينثر واعيْه، بأذٍن يعيه أن وُجمله مفرداته
وموعظة تذكرة منه النبذة هذه كانت وحيث داعيْه، له الخري أهل ألسنة لتكون
محيد، عنه ليس طريق الحق إىل املرجع أن وعلم شهيد، وهو السمع ألقى ملن
النعمْه، هذه املحقق لهذا يعرف أن اإلمارة بحلية تحىلَّ من عىل حينئٍذ فالواجب
تقرر ملا إالَّ ذلك وما األمْه، كافة لرعاة األمانة هذه أداء بوظيفة عنه ويقوم
العباد، من املسلمني ولكافة ولرسوله هلل النصيحة الدين أن اإلرشاد، ذوي عند
قوًال الحسنة هذه تُبِق لم القائل، قول الرباهني من سطر بما تحقق وقد
وروضة الباهل، يدخله ال حصن أنه املؤلِّف هذا يف الناظر وليعلم هذا، لقائل.
يجزي يوم مؤلفه صنيع هللا شكر ومجادل، مكابد حماها حول يحول ال أنس
وهو املؤمنني أجر يضيع ال يوم املناقب أويل مناص عىل وأجلسه املحسنني،
الرشيف العلم خديم الفقري حرره جدير. وباإلجابة قدير يشاءُ ما عىل تعاىل

املدني. الحنفي البرصي أحمد

ذي العلوم، لنيل همته الصارف األديب، الزكي اللوذعي النجيب، للنبيه ما ومنها
أحمد سيدي العباس أبي امليادين، يف أقرانه السابق واملنظوم، املنثور يف الجيدة القريحة
ينظم، البارعني املاهرين سلك ويف األعظم، بالجمع الطلبة نجباء أعيان من الدين، جمال

ونصه:

عىل وطبعه عباده، من شاء َمن املفاسد ودرء املصالح لجلب قيض ملن حمًدا
اللهم نحمدك كما وبالده، أرضه يف به للتأيس له أهَّ حتى املعارف عوارف نرش
بجميع الليايل اختالف عىل املتكلفة الرشائع، أرشف من خصصتنا به ما عىل
للعالم أبرزته مبعوث أرشف نبيك عىل ونصيل الذرائع، سد عىل املبنية املنافع،
الدخل، نوى أو املكابرة رام من كل بملته ومفحًما العدل، بمالبس متحليًا
وباد. حارض كل رشيعته لطرق املنادين الباد، الفضل ذوي وأصحابه آله وعىل
بي ملا الخواطر واستجلبت الفكرْه، خلو إىل يوًما الهمة رصفت وإني هذا
الحالة عىل الغربا، تأوه ومتأوًها الصعدا، تنفس متنفًسا الحريْه، تلهف من
هاتف ناداني إذ األيام، حوادث من به أحاط وما اإلسالم، أمر إليها آل التي
جمراته، توقدت من يا املقال: لسان من أفصح قيل كما وهو الحال، لسان
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خطيب تغني وتسمع البشارْه، نسيم هبوب تَر ألم وحرساته، حرقه وتضاعفت
معنونًا السالك، الهتداء كالقمر واضًحا عبارْه، بأفصح منابره عىل النجاح
الرتضاه رآه لو فلعمري املمالك»، أحوال معرفة يف املسالك «أقَوم بكتاب
واستضأُت أوراقه، بطون يف أودع ما فتصفحُت مالك، األئمة إمام لزماننا
بها يعرتف بلطائف مشحونًا املعاني، بجواهر محشوٍّا فألفيته إرشاقه، بأنوار
مبتهًال: فقلت الجنان، صميم مؤلفه حب وسكن يعاني، املكابرة لعبءِ من
وجمع وفوائدها، السياسة علم سلكه يف نظم إذ الجنان، فراديس أسكنه اللهم
وأنهار األجناس، مختلفة معارفه أزهار عوائدها، شوارد وقيد شتاتها فيه
ال كيف العني، بماءِ كتبه فحقيق الناس، اختالف عىل كئوسها مجلوة مشاربه
الباتر بسيفه الواقف جناب أعني والعني، اسمه تطابق من أفكار أبدعته وقد
اإلسالم عن هللا فجزاه الدين، خري سيدي الجهبذ الحالحل الدين، حماية يف
بالثناءِ األلسن زالت وال ضريا، عنه ليذود ناصًحا الِجدِّ ساِق عىل قام إذ خريا،
أحمد ربه ُعبَيُْد كتبه رايجْه. رابحة هللا بحول وتجارته الهجْه، صنعه عىل

.۱۲۸٥ سنة الثاني ربيع يف الدين جمال

بنيانه، مشيد املستطاب ببيانه وشاد عقيانه، بقالئد الكتاب جيد زان ما ومنها
والعالمة األورع، الفاضل وتحرير، تحقيق بمزيد العلوم غوامض كشاف النحرير، الهمام
املقدَسني اإلماَمني بمرتبة قانع غري جده، جواد العرفان مهامه يف يدأب يزل لم َمن األبرع،
التهذيب منوال عىل معارف طريف من بمطارف الطروس كسا أن إىل وجده، والده
الحنفيْه، املفاتي ثالث الخوجه، ابن أحمد سيدي الشيخ العباس أبي جناب منسوجه،

ونصه: الوفيْه، الضافية والنَِّعم الخفيْه، األلطاف برود يف رافًال زال ال

نحمدك وسلم، وصحبه وآله محمد وموالنا سيدنا عىل هللا وصىلَّ هلل الحمد
الدارين لعمران وأبديتها الرشائع، واسطة عقد املحمدية الرشيعة جعلت َمن يا
ورصعت َسْمَكها، املصالح أعمدة عىل ورفعت الذرائع، وأقوى املسالك أقَوم
لجبني ميمونة وغرة زمان، كل ملفرق تاًجا صلحت حتى َفَلَكها، الِحكم بزواهر
األخالق، بمكارم بعثته الذي محمد رسولك عىل ونسلِّم ونصيل أوان. كل
وعززته األنوار، املتأللئة باملعارف وأيدته األخالق، حد وبلوغها تالشيها عند
الصالة سلك يف وننظم النهار، رابعة يف الشمس ساجلت التي باملعجزات

القويم. دينه وكهف الليل ورهبان الخيل فرسان وأصحابه آله والتسليم،
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وأوضح تاجها، العباد بمصالح هللا رصع قد الغراءَ رشيعتنا فإن بعد، أما
أن العتيد، ونائله العميم اسمه عزَّ فضله ومن منهاجها، األخالق ملكارم بها
بمنة فيها فليس وبعيد، قريب غرض كل تصيب وتفصيًال إجماًال كلياتها
وعشا بمنارها، اهتدى وممن الصائبة، واألفهام الصحيحة لألنظار سائبة، هللا
األمراء أمري املاجد الفاضل العالم ذمارها، لحماية وانتصب نارها، ضوء إىل
الباع امتداد عىل له عدل شاهد املسالك أقَوم كتابه فهذا الدين، خري السيد
رضب كتاب بالرشع، املدنية السياسة ربط عىل االقتدار وحسن الذرع، وسعة
الغريب، الحسن املنزع املتناسقة عقوده ناظم ونزع مصيب، بسهم اإلبداع يف
حوادث عىل الربهان تنزيل يف املفصل وطبق البيان، بسالف األلباب خامر
أسارير عن وكشفت اإلجادة، مضمار يف وسبق اإلفادة، رسوم أوضح الزمان،
محاسن عن وسفر نصحه، صفو فيه ض َمحَّ ادة، الوقَّ مؤلفه قريحة الحقائق
طوقها، الجميل الذكر وبقالئد وروقها، بتحريره املعارف وشعشع صبحه،
االحتجاج، صحيحة اإلنتاج، بديهية هي فإذا مقدماته يف اللحظ رسح أسمت
اإلسالم، شبيبة وولت األحالم، زلت حني سيما ال الحاجة إليه تتأكد بحيث
ركابه، القعساء العزة بساحة وأناخ أطنابه، النجوم مراكز عىل مد أن بعد
كاثرت قد اليوم والحربي سيما وال آماله، أنصاره يف وبلغه زلزاله، هللا سكَّن
املخرتعْه، اآلالت من أبداه بما ومسموعه، مرآه القلوب وراع جموعه، الحصباء
عىل النسج إىل تفتقر مكافحته أن جرم فال خدعْه، والحرب املكائد وتنويع
الغنى، دوحة من يُجتنى إنما وهذا احتياله، سجال يف ومسابقته منواله،
وتدافع حماتها، اإلسالم بيضة عن تذب وبه اآلمال، لبلوغ ظهري املال فتوفري
لجج وخوض اختالفها، عىل املباحة الِحرف بمزاولة وهو كماتها، حوزته عن
عىل اإليثار يف هللا حكمة العمران، يستبحر حتى أخالفها، وارتضاع املعارف
سدل أن والتجارب، والرشع العقل تعاضد وقد اإلنسان، نوع للخالفة املالئكة
واإلحسان، بالعدل يأمر أن القرآن، به صدع ومما الرغائب، هاته عنرص األمان
كل صفحة عىل وأنه األمور، باختالف يختلف اإلحسان أن السنة بينت وقد
فيه يحار الذي والخرق الناقع، السم منه يحذر العزائم وفتور مسطور، يشء
مساقط لها وينتجعوا العذبْه، املناهل سوائمهم يوردوا لم إذا والرعاة الراقع،
النماء يف لها ويسعوا عللها، ويعالجوا خللها، ويصلحوا الخصبْه، الغمائم
التدبري، مقاليد بيده َمن فسبحان التعمري، حصول محالة ال يعزب والتثمري،
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املطهرة الرشيعة خادم ربه فقري حرره املصري! وإليه يفعل عما يسأل وال
.۱۲۸٥ عام ربيَعي ثاني من عرش الحادي يف له، هللا كان الخوجه بن أحمد

عنها وتأخر التمام، بدر بزوغ كواكبها إثر وبزغ ختام، مسك لها كان ما ومنها
البديعْه، اآلداب در من الصيام، شهر من القدر وليلة الجهام، عن السحب ثقال تأخر
الفهامْه، الجهبذ والنحرير العالمْه، العيلم قلم الرشيعْه، سياسة بساط عىل بدده الذي
البيان، ميدان يف يجارى ال من واللطائف، الطُّرف بطوارف املعارف، مطارف مطرز

واإلذعان: له التسليم بغري

ل��ه األن��ام ك��ت��اب ب��ال��رِّقِّ أق��رَّ أن��ام��ل��ه َرقٍّ ع��ل��ى أق��رَّ إذا

القايض الرشيف محمود سيدي الشيخ املعطور، والثناء املمطور، الروض ذي جناب
رامه غرض أي من يستوعر فلم الكالم، حديد له أالن من فسبحان املعمور، بباردو
ذلك يشاهد كما رقيقه، وحرر حره فاسرتق واإلبرام، بالنقض فيه وخصه طريقه،
املأمول: بنيل ظفر يقول، حيث بيان، بعده ليس الذي التأبني هذا حسن من بالعيان،

الرحيم الرحمن هللا بسم
بالقسط الناس ليقوم الكتاب، معهم وأنزل بالبينات ُرسله أرسل من يا
بالكتاب األمم، سائر بني من خصصتنا أن عىل نحمدك األلباب، أولو وليتذكر
والغي، الرد بني فارًقا الجامع املقام من أنزلته أقَوم، هي التي إىل يهدي الذي
عن حادثة عمر يشب ال يش، من فيه فرطت فما الدارين مناهج وأوعيته
جودك ديم من واستمنح إشاراته، غور فكرة غواص يبلغ وال عباراته، طوق
وتهب البهيجْه، صلواتك صالت توايل أن املرتادفْه، إحسانك وفيوض الواكفْه،
يمسه ال الذي املكنون، الكتاب ذلك مظهر عىل األريجْه، تسليماتك نفحات
يكون، ما وحكم كان ما علم والبطون، ظهوره من املستنبط املطهرون، إال
ببيعته ورشفتهم إعظاما، ووجوده بعثته قبل النبيئني ميثاق له أخذت من
إرصك آخذين األمناء، وهم أنفسهم عىل شاهدين وقررتهم إكراما، وعهوده
الدارين يف فمالذهم وخلفاؤه، حلفاؤه بأنهم تنويًها الشهداء، من معهم وأنت
واملحجة والعبادْه، العادة يف املصباح، عن املغني اإلصباح، رشعه ولواءُه، والؤه
من ى املتلقَّ القرآن، وكتابه السعادْه، قصد هي التي الفيحاء، السابلة السمحاء،
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مستقيم، رصاط إىل الهادي والفرقان، يوحى، أمره من روًحا عليم، حكيم لدن
لُحماته وريحان، روح رياض يف رضوان، أسكوب ونستتبع يوحا، يبهر نوًرا
والصحبْه، القربى من قربه، بأعظم الفائزين وحربه، بسلمه القائمني وحزبه،
فاستبانوا مدلهمْه، كل األمة لقادة الرشع أضاء ما البالد، وفتَحة العباد، هداة

ورحمْه. وهًدى يشء لكل تفصيل أنه
وجب اإلنسان، لخالفة وعهًدا العمران، لعقد نظاًما العدل كان وملا هذا،
املنن، بتظاهر معقله وترصني الظنن، تطرق عن سياجه تحصني يف يتحرى أن
ساحته، حماية إىل اآلراء بُحجز واألخذ استباحته، عن األهواء نوازع ووزع
والحياء واملروءة الدين وزعة عىل األصالْه، من له بما الهوى سلطان ولغلبة
داعية عن املعصوم غري يستعصم أن تعرسَّ بالعدالْه، مجموعها عنه املعرب
أمره، يف اإلرشاك إىل أزره، شد يف مفتقر فالرئيس لسواه، باالنقياد إالَّ هواه،
كانت ثم ومن واملكره، املنشط يف لإلذعان صدره، بانرشاح مكلف واملرءوس
كل يف الشورى تزل ولم الساعْه، قيام إىل اإلجماع وعصم الجماعْه، مع هللا يد
الكتاب بها عليهم أثنى حتى ْه، األُمَّ هاته قادة من الصالح السلف ديدن ْه، ُملمَّ
اإلنجيل يف ومثَّل بعيد، ضالل تنكَّبها التي سنتهم من أنها إىل إشارة املجيد،
الروية بمسبار سرب ومن فآزره، شطأه أخرج بزرع املوازرْه، من لهم ما
عىل واسترشف والحرض، البدو نوابض األملعية بأنامل وجس السري، أغوار
من فوفته بما وتصلفها، واستئسادها وتغطرفها، األوروباوية املمالك استرشاء
نتائج أنها يف ريبة تخامره ال العمارْه، ظالل من أورفته وما الحضارْه، أبراد
واأللبب، العزائم تضافر سنخها الجنوب، متضامة ومغارس الكعوب، متناسقة

الكليْه. للمصالح الشخصيْه، األغراض إطراح عىل البب، بنات وانعطاف
خالل وجاس وتقرَّاها، اإلسالمية املمالك إىل النظر أعنة عطف إذا ثم
واألنفس األموال وتناقص الغمرات، تزايد من به منيت ما وتبني وقراها، مدنها
حافرة يف النجد عن وارتدادها الكور، بعد َحورها أن يف يتمارى ال والثمرات،
الحمية وفشل الرعايْه، حق العامة الحقوق رعاية لعدم إالَّ ليس الَغور،
أرسانها، ركبت جياد مساوح فكأنها الحمايْه، ريح ذهاب إىل املفيض بالتنازع
فهي مألوفاتها، عن بالتخيل لرعاتها تسمح تكاد ال واستنانها، مرحها وألفت
الراضْه، مساعفة إىل حميتها يلهب إينايس، تأليف يف سيايس، تدبري إىل مفتقرة
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تماطل األيام عىل َدين ذلك وبينا املرتاضْه، األمة مساهمة إىل أريحيتها، ويهب
الخبري إحداها، ابن لتوفيته انتدب إذ بمجازه، حقيقته عن وتعلل بإنجازه،
الهمام َخِدين، ِللقبه فعله الذي املماحل، املدره وسداها، السياسة بلحمة
أنايس جال سربْه، وتعمقها خربْه، قتلها ملا فإنه الدين، خري السيد الحالحل،
وسمه املرجب، عذيقها هو مهذب، مؤلف يف وحزونها، سهولها ومعالم عيونها،
نَذَْره، املجد به أوىف كتاب من له فيا املمالك، أحوال معرفة يف املسالك بأقَوم
الرئاسة جباه واستنرصت قررها، السياسة عيون ونظرت ُعذَْره، الحفاظ وأبلغ
الرمي، شواكل أصاب الشهب، بمجرة ويتعمم بالسحب، صيته يأتزر غررها،
الحيل من وأبهى الجني، الزهر من أغض بألفاظ األبي، املعنى أخادع ولني
مروقة نطفة تجودها َحزن، يف مفوفة روضة إالَّ هو فما الهدي، صدر عىل
عن يسفر البيان، من بسحر روعه يف وتنفث الحران، فؤاد تثلج مزن، من
مرضجة يف املعارف، متربجة وميض، جوهرها لفرند بيض، حجج صفحات
ترسي ال محتسب، نهضة املشورْه، خاليا من املشورْه، األرية ترشف املطارف،
والعزائُم النصح بواجب قام بذيله، الفتور يعلق ال منتدب، وعزمة بليله، التهم
بعزٍم فارًدا املكاره، دونه خاض القواعد، أوطد عىل النجح بنيان وشاد قواعد،
ال صنيع بعصفر، األهواء فيه تنصبغ ال مصفر، أعماق لقاتم متقحًما فاره،
يباِل فلم حيائه، ماء هراق الذي إالَّ عطفه، دونه ويثني طرفه، عنه يغض
قائم غري صدره، من السخائم نُزعت من قدره، حق وليقدرنه أهوائه، باتباع
الرضاعْه، بلسان سبحانه نسأله نرشه، دون كشح طاوي وال شكره، بمستحق
ليشهدوا إليه، تهوي الناس من أفئدة يجعل أن االستطاعْه، بمبلغ إليه ونرغب
أولهم، آخرهم يعزز عليه، تثني الهداة من ألسنة جعل كما لهم، منافع
الكتاب خادم حرره آمني. بمنه الكمال، ونهاية اآلمال، غاية مؤلفه يبلغ وأن
أحسن الرشيف، محمود الضعيف العبد دجنَّْه، كل يف بهما املستيضء والسنْه،
الثاني ربيع من والعرشين السادس يف مصاحبه، التوفيق وجعل عواقبه، هللا

.۱۲۸٥ سنة

عونه. وُحْسِن تعاىل هللا بحمد النفيسة التقاريظ انتهت
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