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بسم هللا الرمحن الرحيم

التكتـل احلـزيب
منذذا النذذرث ال علذذا جرذذر ا ذذر التعسذذع جرذذر ا ذذياد )
قعمت حركعت متعددة للنهضة ،كعنت حمعوالت مل تن ح ،وإث تركت
أثراً فععالً فيمن أتى بعدهع ،ليعيدوا احملعوالت مرة أخرى .ويرى ا تتبذع
ذ ذذاو احمل ذ ذذعوالت ،ال ذ ذذداأن ذ ذذاو ايرك ذ ذذعت ،أث الس ذ ذذب الر يس ذ ذ ي
إخفعقهع مجيعهع يرجع من انحية تكتلية إىل أأبعة أموأ:
أو ذذع -أهنذذع كعنذذت تنذذوع جلذذى فكذذرة جعمذذة ذ حمذذددة ،حذذى
إهنذذع كعنذذت عمضذذة ،أو مذذب عمضذذة ،جذذاوة جلذذى أهنذذع كعنذذت تفنذذد
التبلوأ والننعء والصفعء.
واثنيهع -أهنع مل تكن تعرف طرينة لتنفيا فكرهتع ،بل كعنذت
الفكذذرة تس ذ بوسذذع ل مريلذذة وملتويذذة ،فض ذاً جذذن أن ذ كذذعث يكتنفهذذع
الغموض واإلهبعع.
واثل هذذع -أهنذذع كعنذذت تعتمذذد جلذذى أمذذيعت مل يكتمذذل فذذيهم
الذ ذذوج الصذ ذذميح ،ومل تتمركذ ذذا لذ ذذديهم اإلأادة الصذ ذذميمة ،بذ ذذل ك ذ ذعنوا
أميعصعً جندهم الر بة وايمعن فنط.
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وأابعه ذ ذذع -أ ّث ه ذ ذ الء األم ذ ذذيعت ال ذ ذذاين ك ذ ذذعنوا يض ذ ذ لعوث
بع ذ ء ايرك ذذعت مل تك ذذن بي ذذنهم أاب ذذة ص ذذميمة س ذذوى ذذرد التكتذ ذل
الا أيخا صوأاً من األجمعل ،وألفعظعً متعددة من األمسعء.
و ذذاا كذذعث مذذن ال بيعذ أث تنذذدفع هذذاو الكتذذل فيمذذع جنذذدهع
مذذن نذذاوث احلهذذد وايمذذعن حذذى ينفذذد ،مذذد حركتهذذع وتننذذرض،
وتنذذوع بعذذدهع حركذذعت أخذذرى ،مذذن أمذذيعت نخذرين ،ينومذذوث بذذنف
الدوأ ،حى يفر وا ناوث محعسهم وجهذدهم جنذد حذ ّد معذ ،،وهكذاا
دواليك.
وكعث إخفعق مجيع هذاو ايركذعت طبيعيذعً ،ألهنذع مل تنذم جلذى
فكذذرة صذذميمة واحمذذمة حمذذددة ،ومل تعذذرف طرينذذة مسذذتنيمة ،ومل تنذذم
جلى أميعت واج ،،وال جلى أاب ة صميمة.
أمذذع موحمذذوف الفكذذرة وال رينذذة فهذذو ظذذعهر ي خ ذ الفلسذذفة
الذ كعنذت تنذوع جليهذع هذاو ايركذذعت ،جلذى فذرض وجذود فلسذفة ذذع.
وه ذذاو ايرك ذذعت كعن ذذت حرك ذذعت إس ذذامية ،وحرك ذذعت قومي ذذة .فك ذذعث
النع موث جلى ايركعت اإلسامية يدجوث إىل اإلسذاع برذكل مفتذو
جذذعع ،ولذذعولوث أث يفسذذروا اإلسذذاع تفس ذ اً يتف ذ مذذع األوحمذذعف ال ذ
كعنت قع مة حينئا ،أو ال يذراد أخذاهع مذن األن مذة األخذرى ،حذى
يص ذذلح اإلس ذذاع ألث ي بذ ذ جليه ذذع ،وح ذذى يك ذذوث ه ذذاا الت وي ذذل مذ ذ أاً
لبنع هذذع أو أخذذاهع .وأمذذع النذذع موث جلذذى ايركذذعت النوميذذة ،فنذذد كذذعث
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العرب منهم يدجوث إىل قيعع هنضذة العذرب جلذى أسذعن قذوم ذعم
مذذبهم ،بغ ذ الن ذذر جذذن اإلسذذاع وا سذذلم ،،وكذذعنوا يعتمذذدوث جلذذى
ألفعظ النومية ،والعاة ،والكرامة ،والعرب ،والعروبة ،واالسذتنال ،ومذع
معهبهع ،دوث أث يكوث او األلفعظ أ مفهوع واحمح جندهم ،يتف
مذذع حنينذذة النهضذذة .وكذذعث الذذعو مذذنهم يذذدجوث إىل قيذذعع هنضذذة الذذوطن
العك ذ جلذذى أسذذعن النوميذذة ،ويوج ذ دجذذعة النوميذذة مذذن العذذرب والذذعو
بتوجيذ ذ االس ذذتعمعأ ال ذذا ك ذذعث يوجذ ذ البلن ذ ذعث أيضذ ذعً هب ذذاو ايرك ذذعت
النومية الستنال جن الدولة الع معنية بوصفهع دولة إسامية.
وق ذ ذذد قعم ذ ذذت ي الع ذ ذذرب ب ذ ذذ ،أج ذ ذذعل اي ذ ذذركت :،اإلس ذ ذذامية
والنومية ،عدالت كامية ي الصذم واالذات ،تذتلي ي أيهمذع
أفضذذل وأقذذرب :احلعمعذذة العربيذذة ،أع احلعمعذذة اإلسذذامية ومضذذت مذذدة
طويلة بال فيهذع جهذد مل ينذتأل ،ألث كذاً مذن احلعمعذة العربيذة واحلعمعذة
اإلسامية مرروف استعمعأ لصرف األذهعث جذن الدولذة اإلسذامية.
ولذذالك مل ينتصذذر إخفذذعق احلهذذد جلذذى جذذدع اإلنتذذع  ،بذذل يذذعوز ذلذذك
وأبعد الدولة اإلسامية جن األج ،واألذهعث.
وقعم ذذت إىل جعن ذ ايرك ذذعت اإلس ذذامية وايرك ذذعت النومي ذذة
حركذذعت وطنيذذة ي نتلذ البلذذداث اإلسذذامية نتي ذذة السذذتياء الكذذعفر
ا س ذذتعمر جل ذذى أج ذ ذااء الدول ذذة اإلس ذذامية ،ونتي ذذة لل ل ذذم السيعس ذ ذ
واالقتص ذذعد الواق ذذع جل ذذى الن ذذعن م ذذن جذ ذراء ت بيذ ذ الن ذذعع الرأمس ذذع
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جلذذيهم .ومذذع أث هذذاو ايركذذعت كعنذذت أجعذعً ذذاو ااالع فذ ث منهذذع مذذع
بني ذذت النعحي ذذة اإلس ذذامية تس ذذي ر جليذ ذ  ،ومنه ذذع م ذذع كعن ذذت النعحي ذذة
الوطنيذة البمتذة هذ الذ تسذي ر جليذ مذن جذراء ايركذعت االصذ نعجية
ال كعث ينوع هبذع ا سذتعمر .وكذعث مذن جذراء هذاو النعحيذة الوطنيذة أث
اندفعت هذاو ايركذعت وأمذغلت األمذة الكفذع الذرخي الذا ثبذت
أقداع األجداء فضاً جمع كعث يننصهع من وجود أ فكر يس هع.
إنن ذذع نعتن ذذد أث الفلس ذذفة اينيني ذذة للنهض ذذة هذ ذ مب ذذدأ جيم ذذع
الفكذرة وال رينذة معذعً ،وأث هذذاا ا بذدأ هذو اإلسذذاع ،ألنذ جنيذدة ينب ذ
جنهع ن عع حلميع م وث الدولة واألمة ،ومععحلة مجيع مرعكل اييذعة.
ومع كونذ ن عمذعً جع يذعً ،ف نذ لذي مذن طرينتذ أث يعمذل لذ مذن البذدء
برذذكل جذذع  ،بذذل ال بذذد مذذن أث يذذدجى ل ذ جع ي ذعً ،وأث جيعذذل ذعل
العمل ل ي ق ر أو أق عأ حى يتمركا فيهع ،فتنوع الدولذة اإلسذامية
ال ذ تنم ذذو بذ ذواً طبيعيذ ذعً ح ذذى تر ذذمل مجي ذذع ال ذذباد اإلس ذذامية أوالً،
حتمل الدولة اإلسامية لبعق أحنعء الععمل ،اجتبعأو أسذعلتهع ،واجتبذعأو
أسعلة إنسعنية جع ية خعلدة.
إث العذذعمل كل ذ مكذذعث صذذع للذذدجوة اإلسذذامية ،ذ أن ذ ذذع
كعنذذت الذذباد اإلسذذامية يذذدين أهلهذذع اإلسذذاع كذذعث ال بذذد أث تبذذدأ
ال ذذدجوة فيه ذذع ،و ذذع كعن ذذت ال ذذباد العربي ذذة بوص ذذفهع ج ذذاءاً م ذذن ال ذذباد
اإلس ذ ذذامية ت ذ ذذتكلم اللغ ذ ذذة العربي ذ ذذة ،واللغ ذ ذذة العربي ذ ذذة ج ذ ذذاء ج ذ ذذوهر ي
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اإلسذذاع ،وجنصذذر أسعس ذ مذذن جنعصذذر ال نعفذذة اإلسذذامية كذذعث أوىل
الباد البدء ي محل هاو الدجوة ه الذباد العربيذة ،وكذعث ال بذد مذن
ما ال عقة العربية ال عقة اإلسامية لتتمد اللغذة العربيذة اإلسذاع ذع
فيهم ذذع م ذذن الن ذذدأة جل ذذى التذ ذ ث والتوس ذذع واالنتر ذذعأ .و ذذاا فذ ذ ث م ذذن
ال بيع ذ ذ أث تنر ذ ذ الدول ذذة اإلسذ ذذامية ي الذ ذذباد العربي ذذة لتكذ ذذوث ن ذ ذواة
للدولة اإلسامية ،ال ترمل مجيع باد اإلساع .ومع أنذ مذن احملذتم
أث ي ذذدجى ل س ذذاع ي ال ذذباد العربي ذذة ،إال أنذ ذ م ذذن احمل ذذتم ك ذذالك أث
ترسل الذدجوة إىل سذع ر الذباد اإلسذامية .ولذي معذب بذدء العمذل ي
الذذباد العربيذذة أن ذ ال يعمذذل ي هذذع قبذذل أث يذذتم توحيذذدهع ي الدولذذة
اإلسذذامية ،بذذل يعمذذل ي الذذباد العربيذذة إلقعمذذة الدولذذة اإلسذذامية،
تنمذذو الدولذذة فيمذذع جعوأهذذع بن ذذع الن ذذر جذذن كون ذ بلذذداً جربي ذعً أو ذ
جريب.
قلنذذع إث الفلسذذفة اينينيذذة للنهضذذة ه ذ مبذذدأ جيمذذع الفكذذرة
وال رينة مععً .ومهع ال بد مذن تفهمهمذع لكذل تكتذل يهذدف إىل النيذعع
بعمل جد ي د إىل النهضة.
وقذذد وحمذذح هذذاا ا بذذدأ وصذذعأ تفهمذ ألجذذل التكتذذل متيسذراً.
ولذذالك فذذعل بيع بعذذد ذلذذك البيذذعث الرذذعي للمبذذدأ ،أث يكذذوث التكتذذل
ا سذ ذذبوق هبذ ذذاا الذ ذذتفهم تكذ ذذتاً م ذ ذ ثراً ،إنرذ ذذع يعً ،اأتنع ي ذ ذعً ،جذ ذذديراً ث
لتض ذذن االتم ذذع ويتكفلذ ذ  ،وأث يضذ ذ لع جبع ذ ذ  ،ألنذ ذ تكت ذذل هعحم ذذم
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لفكرت  ،مبصر ل رينت  ،فعهم لنضيت .
إال أث ذ ذذرد س ذ ذذب ال ذ ذذتفهم للتكت ذ ذذل ال يذ ذ ذ د إىل النهضذ ذ ذة
الص ذذميمة إال إذا ك ذذعث األم ذذيعت ص ذذعي ،ذذاا التكت ذذل ،وكعن ذذت
الراب ذذة الذ تذربط هذ الء األمذذيعت ي كتلذذة أاب ذذة صذذميمة منت ذة.
وجل ذذى حس ذ طرين ذذة ال ذربط ي التكت ذذل تن ذذرأ ص ذذاحية األم ذذيعت.
فعياب ا بد جيعل طرينة الربط ي تكتل اجتنذعق العنيذدة ،والنضذأل
ي ال نعف ذ ذ ذذة ايابي ذ ذ ذذة .ول ذ ذ ذذالك تن ذ ذ ذذرأ ص ذ ذ ذذاحية األم ذ ذ ذذيعت طبيعي ذ ذ ذعً
انصذهعأهم ي ايذذاب حذذ ،تتفعجذل الذذدجوة معهذذم .فيكذوث الذا قذذرأ
صذذاحيتهم هذذو طرينذذة الذربط ،ال هيئذذة ايذذاب ،ألث الراب ذذة الذ تذربط
ه ذ الء األمذذيعت ي كتلذذة ه ذ العنيذذدة ،وال نعفذذة ايابيذذة ا نب نذذة جذذن
هاو العنيدة.
وإذا استعرحمذذنع التكذذتات الذ كعنذذت ي ايركذذعت الذ ظهذذرت
خال النرث التعسع جرر جند أث طرينة تكتلهع الفعسذدة كعنذت سذببعً
أ يس ذذيعً إلخفعقه ذذع ألهن ذذع مل تن ذذم جل ذذى أس ذذعن ح ذذايب مس ذذبوق ب ذ ذتفهم
حنين  ،وإبع قعمت جلى أسعن مجع  ،أو أسعن حايب امسعً.
وذلك أث ا سلم ،كعنوا قبل ايرب العع يذة األوىل يرذعروث
ن ذ ذ توجذ ذذد ذ ذذم دولذ ذذة إسذ ذذامية .والذ ذذر م مذ ذذن حمذ ذذع هذ ذذاو الدولذ ذذة
واهنيعأهع ،واختاف الن ذرة إليهذع ،فنذد كعنذت حتتذل مركذا ايذعو الفكذر
والبصر .ف اهع العرب هعحمذمةً ينهذم ،مسذل ةً جلذيهم ،ولكذنهم كذعنوا
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يت هذذوث بصذذعأهم وبصذذع رهم إليهذذع إلصذذاحهع ،فنذذد كعنذذت دولذذتهم
جلذذى كذذل حذذعل .وه ذ الء كذذعث يننصذذهم فه ذذم حنينذذة النهضذذة ،وفه ذذم
طرينتهذذع ،ومل لصذذل بيذذنهم تكتذذل .ونسذذت يع أث حنكذذم ث هذ الء هذذم
أك ر ا سلم.،
ذ أث هذذاا العصذذر كعنذذت في ذ ال نعفذذة األجنبيذذة قذذد ذذات
ال ذذباد اإلس ذذامية .وبواس ذ تهع اس ذذت عف ا س ذذتعمروث أث جي ذذابوا إل ذذيهم
نفذراً مذذن ا سذذلم ،،أ ذذروهم جلذذى إقعمذذة تكذذتات حابيذذة داخذذل الدولذذة
اإلسذ ذذامية ،تن ذ ذذوع جل ذ ذذى أس ذ ذذعن االنفص ذ ذذعل واالس ذ ذذتنال .واس ذ ذذت عف
ا ستعمروث بوج خعت أث جيابوا إليهم نفذراً مذن العذرب ،مجعذوهم ي
ليكونذ ذوا م ذذنهم كتل ذذة تن ذذوع نمعأب ذذة الدول ذذة الع معني ذذة ،اس ذذم
اأيذ ذ ّ ،
اس ذذتنال الع ذذرب جنه ذذع .وق ذذد مجع ذذت بي ذذنهم تل ذذك ال نعف ذذة األجنبي ذذة،
واألفكذذعأ األجنبيذذة ،وا رذذعجر الوطنيذذة والنوميذذة ال ذ أوجذذدهع جنذذدهم
الكذذعفر ا سذذتعمر ،فكعنذذت أاب ذذتهم العنليذذة والرذذعوأية أاب ذذة واحذذدة،
وجيمعه ذذم من ذ ذ واح ذذد ،أدى إىل توحي ذذد ا ذذدف ،وه ذذو االس ذذتنال
للرذذع العذذريب ،مذذع دامذذت الدولذذة الع معنيذذة تغعحمذذت جذذن مصذذعيهم،
وأجعزت لنفسهع ظلمهم ،وهضم حنوقهم .فكعث هاا ا ذدف ا وحذد
أداة تكتل ذوا جليهذذع تكذذتاً حابي ذعً امس ذعً ،أدى إىل إجذذداد ال ذذوأة العربيذذة،
وأن ذذتأل م ذذع أنت ذ ذ م ذذن بس ذذط نف ذذوذ الكف ذذر واالس ذذتعمعأ جل ذذى ال ذذباد
اإلسذذامية ،وال س ذذيّمع الذذباد العربي ذذة .وانتهذذت مهم ذذة هذذاو األح ذااب
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جن ذذد ه ذذاا اي ذذد .وتنعمس ذذت الغن ذذع م ،بوجوده ذذع حكعمذ ذعً جل ذذى بع ذ ذ
البلداث اإلسامية جماء اا االستعمعأ.
وبعد أث أزيلت الدولة اإلسامية من الوجود قعع االستعمعأ
منعمهع ،لكم الباد العربية مبعمرة ،ويبسط نفذوذو جلذى سذع ر الذباد
اإلسامية .فعحتل الباد العربية فعاً ،وأخا يركا أقدامذ ي كذل جذاء
منه ذ ذذع ،س ذ ذذعليب ووس ذ ذذع ل ايتفي ذ ذذة ايتبي ذ ذذة ،الذ ذ ذ م ذ ذذن أمههذ ذ ذع ال نعف ذ ذذة
االستعمعأية األجنبية ،وا عل والعماء.
وق ذذد ك ذذعث لل نعف ذذة األجنبي ذذة األث ذذر األك ذ ذ ي تركي ذذا أفك ذذعأ
الكف ذذر واالس ذذتعمعأ ،وي ج ذذدع جن ذذع النهض ذذة ،وي إخف ذذعق ايرك ذذعت
التكتليذذة ،س ذواء احلمعيذذة وايابيذذة ،ألث لل نعفذذة األثذذر األك ذ ي الفكذذر
اإلنسذذع  ،الذذا يذ ثر ي ذذرى اييذذعة .وقذذد وحمذذع االسذذتعمعأ منذذعهأل
التعلذذيم وال نعفذذة جلذذى أسذذعن فلسذذفة اثبتذذة ،هذ وجهذذة ن ذذرو ي اييذذعة
ال ذ ه ذ فصذذل ا ذذعدة جذذن الذذرو  ،وفصذذل الذذدين جذذن الدولذذة .وجعذذل
ميصذذيت وحذذدهع األسذذعن الذذا تنتذذاف من ذ ثنعفتنذذع .وجعذذل حضذذعأت
ومفعهيم ومكوانت بادو واتأخي وبيئت ا صدأ األصل ع حنرو ب
جنولن ذذع .ومل يكتذ ذ ب ذذالك ،ب ذذل جع ذذل ا غعل ذذة أيضذ ذعً متعم ذذدة فيم ذذع
ينتاج ذ ذ لنذ ذذع مذ ذذن ميصذ ذذيت مذ ذذن مفذ ذذعهيم وحنذ ذذع  ،وجك ذ ذ الصذ ذذوأة
االس ذذتعمعأية جل ذذى ه ذذاو الريص ذذية ئج ع ه ذذع الوحم ذذع ا ذذع ال ذذا
ينتذذدى ب ذ  ،والوحمذذع النذذو الذذا ال يسذذتغب جذذن الس ذ مع ذ  ،نفي ذعً
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وج االسذتعمعأ اينينذ األسذعلي ايتبي ذة .تذدخل ي تفصذيات
هاو الذ امأل حذى ال ذر جا يذة مذن جا يعهتذع جذن هذاا ا ذنهأل العذعع.
ول ذذالك أص ذذبمنع م نف ذذ ،ثنعف ذذة فعس ذذدة ،تعلمن ذذع كي ذ يفك ذذر ذ ذ ان،
ويعذذل فينذذع الع ذذا -طبيعي ذعً -جذذن أث نذذتعلم كي ذ نفكذذر حنذذن ،ألث
فك ذ ذران ذ ذ متص ذذل ببيئتن ذذع ،وميص ذذيتنع ،واتأخين ذذع ،وال مس ذذتمد م ذذن
مبد نع .وبالك أصذبمنع -بوصذفنع م نفذ -،ذراء جذن الرذع  ،ذ
واجذذ ،جلذذى حمي نذذع ،وال جلذذى حعجعتذ  .وبذذالك صذذعأ مذذعوأ ا نفذذ،
منفصاً جن فكرهم وجنلهذم ،وصذعأوا -طبيعيذعً -منفصذل ،جذن األمذة
وجن معوأهع وأحعسيسهع ،وصعأ -طبيعيعً -أث ال يذ د هذاا الفكذر
إىل تفه ذ ذذم ص ذ ذذميح للوحم ذ ذذع الن ذ ذذع م ي ال ذ ذذباد ،وال يذ ذ ذ د إىل تفهذ ذ ذم
صذذميح يعجذذعت األمذذة ،وال ي ذ د إىل وج ذ جلذذى ال رينذذة للنهضذذة،
ألنذ فكذذر منفصذذل جذذن الرذذعوأ ،إث مل يكذذن خعليذعً مذذن الرذذعوأ ،وهذذو
فوق ذلك كل فكر أجنيب ،لمل مذي لذ مذعوأ إسذام  .فصذعأ
طبيعي ذعً أث ال ي ذ د ه ذذاا الفك ذذر إىل تكت ذذل ص ذذميح ،مس ذذبوق ب ذذتفهم
صذذميح .ومل ينتصذذر أثذذر ال نعفذذة األجنبيذذة جلذذى ا نفذذ ،أنفسذذهم ،بذذل
ص ذذعأ االتم ذذع ملتذ ذ م ذذن جذ ذراء األفك ذذعأ الذ ذ حتمله ذذع ه ذذاو ال نعف ذذة
منفصاً فكرو جن معوأو ،وكذعث مذن جذراء ذلذك أث تعنذدت ا رذكلة
ي االتم ذذع ،وتض ذذعج ثن ذذل الع ذ ء ي النهض ذذة جل ذذى التكت ذذل اي ذذايب
الصميح ،جمع كعث جلي قبل ايرب العع ية األوىل ،إذ بعد أث كعنت
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ا رذذكلة الذ تواجههذذع األمذذة أو ايذذاب هذ مرذذكلة النهضذذة االتمذذع
اإلسذذام صذذعأت ا رذذكلة ااث إجيذذعد التنعس ذ بذذ ،الفكذذر والرذذعوأ
جن ذذد ا نف ذذ ،،وإجي ذذعد التنعس ذ ب ذذ ،أف ذراد االتم ذذع ومجعجت ذ ي الفك ذذر
والرذذعوأ ،وال سذذيمع بذذ ،ا نفذذ ،و ذذتمعهم ،ألث ه ذ الء ا نفذذ ،ق ذد
أخلصذ ذوا للفك ذذر األجن ذذيب اال ذذرد ،ايت ذذع م ذذن الر ذذعوأ ،ومحله ذذم ه ذذاا
اإلخذ ذذات جلذ ذذى الوحرذ ذذة مذ ذذن ذ ذذتمعهم واحتنذ ذذعأو ،واالبتعذ ذذعد جن ذ ذ ،
ومنعبلتذ ذ ذ بع ذ ذذدع االكذ ذ ذعان ،كم ذ ذذع محله ذ ذذم جل ذ ذذى األنذ ذ ذ األجن ذ ذذيب،
واحعامذ ذ  ،والتن ذذرب منذ ذ  ،ومنعبلتذ ذ االهتم ذذعع ،ول ذذو ك ذذعث مس ذذتعمراً.
ولالك ال ميكن اا ا ن أث يتصوأ األوحمعف النع مة ي بذادو إال
تنليداً اا األجنذيب ي تصذوأو أوحمذعف بذادو ،دوث إدأاو ينينذة هذاو
األوحمعف ،ولالك صعأ ال يعذرف مذع يذنه األمذة إال تنليذداً ل جنذيب
ح ،يتمذدن جذن النهضذعت ،وال تتمذرو أحعسذي هذاا ا نذ مذن
أج ذذل ا ب ذذدأ ،وإب ذذع تتم ذذرو م ذذن أج ذذل ال ذذوطن والر ذذع  ،وه ذذو حت ذذرو
خذذعط  .ومذذع ذلذذك ف ن ذ ال ي ذذوأ مذذن أجذذل بذذادو ثذذوأة صذذميمة وال
يضم من أجل الرع تضمية كعملذة ،ألنذ ال يرذعر مذعوأاً فكذر ً
األوحمذذعف الذ تكتنفذ  ،وال لذ إحسعسذعً فكذذر ً عجذذعت الرذذع .
ول ذذو فرحم ذذنع أنذ ذ اثأ وطعلذ ذ النهض ذذة ف هن ذذع ث ذذوأة ولي ذذدة ص ذذدمة م ذذن
الصذذدمعت مذذع مص ذعي ايتعصذذة ،أو ثذذوأة تنليديذذة ل ذذوأات الرذذعوب.
ولذذالك ال تلبذذا أث تذذاول حذذ ،تذذاه الصذذدمة ئلنعم ذ وظيفذذة ،أو
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إأحمعء ناجعتذ  ،أو تذاول حذ ،تصذ دع اننيتذ ومنعفعذ  ،أو ينعلذ منهذع
أذى.
وم ذل هذاا ال ميكذن أث يوجذذد التكتذل الصذميح منذ إال بعذذد
مععحلت ئجيعد التنعس ب ،فكرو وب ،معوأو بت نيف من جديد ثنعفذة
مبد يذذة صذذميمة ،أ ثنعفذذة إسذذامية .ومععحلتذ هبذذاا الت نيذ تنضذ
ث يفذذرض تلميذذااً يكذ ّذوث جنلذ تكوينذعً جديذذداً ،حذذى ينتنذذل بعذد حذذل
هاو ا ركلة إىل إجيعد التنعس بين وب ،تمع  ،فيسهل حينئا حذل
مركلة النهضة ي االتمع .ولوال ال نعفة األجنبية لكعنت النهضة أقل
تكعلي منهع ااث.
وجليذ ذ ف نذ ذ يس ذذتميل هب ذذاو ال نعف ذذة األجنبي ذذة ي االتم ذذع أث
يوجد تكتل حايب صميح ،وال أث يوجد جلى أسعسهع م ل هاا التكتل.
ومل يكتذ ذ االس ذذتعمعأ هب ذذاو ال نعف ذذة ب ذذل مس ذذم احل ذذو فك ذذعأ
ونأاء سيعس ذ ذذية وفلس ذ ذذفية أفس ذ ذذد هب ذ ذذع وجه ذ ذذة الن ذ ذذر الص ذ ذذميمة جن ذ ذذد
ا سذذلم ،،وأفسذذد هبذذع احلذذو اإلسذذام  ،وبلبذذل الفكذذر لذذدى ا سذذلم،
بلبلذذة ظذذعهرة ي نتل ذ ن ذواح اييذذعة .وبذذالك أفنذذدهم ا ركذذا الذذا
ي ذذدوأ حذول ذ ذ تن ذذبههم ال بيعذ ذ  .وجع ذذل ك ذذل ين ذذة تتم ذذول إىل حرك ذذة
مض ذ ذ ربة متنعقضذ ذذة ،ترذ ذذب حركذ ذذة ا ذ ذذابو  ،تنته ذ ذ ايتمذ ذذود والي ذ ذ ن
جعل ميصيت مركذا دا ذرة ال نعفذة،
واالستساع .فند استغل األجنيب َ
وموحمذذع االيذذعو حنوهذذع  -اسذذتغلهع ي النذواح السيعسذذية ،وجعذذل قبلذذة
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أن ذذعأ السيعس ذذي ،أو حم ذذعي السيعس ذذة االس ذذتععنة األجن ذذيب واالتك ذذعل
جلي  .ولالك صعأت أك ر التكتات حتعول -ال معوأ ً -أث تسذتع،
األجعنذ  .فنذذعع ي الذذباد مذذن يذذرى االسذذتععنة الذذدول األجنبيذذة دوث
أث يع ذوا أث كذذل اسذذتععنة جنذذيب ،وتذذرويأل لاتكذذعل جلذذى أجنذذيب -أ ً
كذذعث جنس ذ  -يعت ذ تسذذميمعً أجنبي ذعً ،وخيعنذذة ل مذذة ،ولذذو جذذن حسذذن
نيذذة .وص ذذعأوا ال ي ذذدأكوث أث أب ذذط قض ذذيتنع بغ ذ أنفس ذذنع يعت ذ انتم ذذعأاً
سيعسيعً .و ذاا ال ميكذن أث يكذوث هنذعو جنذع لنيذعع أ تكتذل تسذمم
فكرو االتكعل جلى األجنيب أو العويأل ل .
وكالك مسم االتمع الوطنية ،والنومية ،واالمعاكية ،كمذع
مسم اإلقليمية الضذينة ف علهذع حمذوأ العمذل اا  ،وكمذع مسمذ أيضذعً
استمعلة قيعع الدولة اإلسامية ،واستمعلة وحدة الذباد اإلسذامية،
مع وجذود االخذتاف ا ذد والعنصذر واللغذو  ،مذع أهنذع مجيعهذع أمذة
واحذذدة ،ترب هذذع العنيذذدة اإلسذذامية ال ذ ينب ذ جنهذذع ن عمهذذع .ومسم ذ
بغ ذ ذلذذك أيض ذعً مذذن األفكذذعأ السيعسذذية ا غلوطذذة ،م ذذل قذذو م :خذذا
وطعل ) وم ل :األمة مصذدأ السذل عت) وم ذل :السذيعدة للرذع )
و ذ ذلذذك .ومسمذ األفكذذعأ ايتعطئذذة م ذذل قذذو م :الذذدين والذذوطن
لل مي ذ ذذع) وم ذ ذذل :توح ذ ذذدان ااالع واام ذ ذذعل) وم ذ ذذل :ال ذ ذذوطن ف ذ ذذوق
احلميع) وم ذل :العذاة للذوطن) ومذع مذعب ذلذك .وكذالك مسمذ ااأاء
الواقعي ذذة الرجعي ذذة م ذذل ق ذذو م :إنن ذذع اخ ذذا ن عمن ذذع م ذذن واقعن ذذع) وم ذذل
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قو م :الرحمذع األمذر الواقذع)  ،وم ذل :جيذ أث نكذوث واقعيذ )،ومذع
معكل ذلك.
وكذ ذذعث مذ ذذن ج ذ ذراء هذ ذذاا التسذ ذذميم أث قذ ذذعع االتمذ ذذع ي الذ ذذباد
اإلسذذامية ،ومنهذذع الذذباد العربيذذة ،جلذذى حذذعل ال تذ د إىل قيذذعع تكتذذل
صذذميح .ولذذالك مل يكذذن ج يب ذعً أث أخفنذذت التكذذتات ايابيذذة امس ذعً
مجيعهع ،ألهنع مل تنم جلى أسعن فكر جمي  ،يذ د إىل تن ذيم دقيذ ،
وإجداد موثوق ب  ،بل قعمت جلى أسعن.
وم ذذن هن ذذع ك ذذعث طبيعيذ ذعً أث تك ذذوث األحذ ذااب الذ ذ قعم ذذت ي
الععمل اإلسام  ،وال سيمع الععمل العريب ،أحذاااً مفككذة ،ألهنذع قعمذت
جلى مبدأ .ومن تتبعهع يرى أهنع قد قعمت جلى أسذعن منعسذبعت
طعأ ة ،أوجدهتع ظروف اقتضت قيعع تكتات حابيذة ،ذهبذت هذاو
ال ذ ذذروف ،ف ذ ذذاهبت ب ذ ذذاهعهبع األحذ ذ ذااب ،أو حم ذ ذذعفت وتام ذ ذذت .أو
قعم ذذت جل ذذى أس ذذعن ص ذذداقعت ب ذذ ،أم ذذيعت ،الءم ذذت بي ذذنهم ه ذذاو
الصذذداقعت ،فتكتل ذوا جلذذى أسعسذذهع ،وانتهذذى تكذذتلهم بذذدوأاهنم حذذول
أنفسذذهم .أو جلذذى أسذذعن مصذذع ننيذذة أاننيذذة ،أو ذ ذلذذك .وهبذذاا مل
يك ذذن ب ذذ ،األم ذذيعت ال ذذاين تكتلذ ذوا جل ذذى ه ذذاو األسذ ذ  ،وي ه ذذاو
األجواء واالتمععت ،أاب ة حابيذة مبد يذة ،فكذعث وجودهذع لذي خعليذعً
مذذن ا نفعذذة فمس ذ  ،بذذل حمذذعأاً األمذذة .وفض ذاً جذذن أث وجودهذذع ي
االتمذذع لذذول دوث وجذذود ايابيذذة الصذذميمة ،أو يذ خر ظهوأهذذع ،ف هنذذع
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تغرن الي ن ي نفذون احلمهذوأ ،و ذ قلذ الععمذة السذواد والرذك،
وتبعذذا الريبذذة ي كذذل حركذذة حابيذذة ،ولذذو كعنذذت صذذميمة .وتبذذاأ بذذ،
الن ذذعن ايذ ذاازات الريص ذذية ،واألحن ذذعد العع لي ذذة ،وتعلمه ذذم س ذذعليبهع
التابذذاب والذذدوأاث وأاء ا نفعذذة .وبعبذذعأة أخذذرى تفسذذد جلذذى احلمهذذوأ
طبيعت الننية ،وتايد الع ء ثناً جلى التكتات ايابية الصميمة ال
ال بد ع أث تنب من صميم احلمهوأ.
وقعم ذذت إىل جعنذ ذ ايرك ذذعت اإلس ذذامية والنومي ذذة والوطني ذذة
حركعت ميوجية تنوع جلى أسعن ا عدية .وكعنت هاو ايركذعت اتبعذة
للمرك ذ ذذة الر ذ ذذيوجية ي أوس ذ ذذيع وموجه ذ ذذة بتوجيهه ذ ذذع .وطرينته ذ ذذع ا ذ ذذدع
والتيري ذ  .ومذذن عيتهذذع -م ذع إجيذذعد الرذذيوجية ي الذذباد -الترذذوي
جلذذى االسذذتعمعأ الغذذريب لصذذع ا عسذذكر الرذذرق  ،بوص ذ الن ذع م،
جليهذذع جمذذاء ل ذ  ،ومل تت ذذعوب هذذاو ايركذذعت مذذع األمذذة ،ومل حتذذدن
أث ذراً .وك ذذعث إخفعقه ذذع طبيعي ذعً ،ألهنذذع ذذعل ف ذذرة اإلنس ذعث ،وتن ذذعق
جنيذذدة اإلسذذاع .وقذذد سذذيرت الوطنيذذة تأهبذذع .وكعنذذت جنذذدة تضذذعف
إىل العند ال يرز حتتهع االتمع.
وقد قعمت تكتات أخرى جلى أسعن احلمعيذعت ،فنعمذت
ي الباد مجعيعت حملية وإقليميذة ،هتذدف إىل ذع ت خ يذة ،ف قعمذت
م ذذداأن ومستر ذذفيعت وماجذ ذ  ،وس ذذعجدت ي أجم ذذعل الذ ذ وايتذ ذ ،
وكعن ذذت تغلذ ذ جل ذذى ه ذذاو احلمعي ذذعت الص ذذبغة ال ع في ذذة .وق ذذد مذ ذ ع

16

االس ذذتعمعأ ه ذذاو احلمعي ذذعت ،ح ذذى ظه ذذرت أجمع ذذع ايت ي ذذة للن ذذعن.
وكعن ذذت أك رهذ ذذع مجعيذ ذذعت ثنعفيذ ذذة وخ ي ذذة ،ومل يوجذ ذذد بينهذ ذذع مجعيذ ذذعت
سيعسية إال اندأاً.
وإذا ن ر بع ،التذدقي إىل نتذع أل هذاو احلمعيذعت ،يذرى أهنذع
مل ت مر ميئعً ينفع األمة أو يسعجد جلى النهضة .وكعث حمذرأهع خفيذعً،
ي ذذا ال ي ه ذذر إال للم ذذدق  ،م ذذع أث وجوده ذذع م ذذن حي ذذا ه ذذو حم ذذرأ
كبذ ذ  ،بغذ ذ الن ذذر ج ذذن النف ذذع احلا ذ ذ  ،وذل ذذك أث األم ذذة اإلس ذذامية
برمتهع ،كم وجود بع األفكعأ اإلسامية ،و كم ت بينهع لبع
األحكذ ذذعع الرذ ذذرجية ،و كذ ذذم كذ ذذن ا رذ ذذعجر اإلسذ ذذامية فيهذ ذذع بت ذ ذ ث
اإلسذذاع ،توجذذد فيهذذع أحعسذذي النهضذذة ،وفيهذذع جعطفذذة ايت ذ  ،وفيهذذع
ا ي ذذل ال ذذبيع للتكت ذذل ،ألث أو اإلس ذذاع أو مجعجي ذذة ،ف ذ ذا ترك ذذت
األمذذة اإلسذذامية ومذ هنع ،حتذذول هذذاا اإلحسذذعن -من نيذعً -إىل فكذذر،
وأنتأل هاا الفكذر جمذاً يذنه األمذة .ولكذن وجذود احلمعيذعت حذعل
دوث ذل ذذك ،ألهن ذذع كعن ذذت متنفسذ ذعً ذذاو الععطف ذذة ا ت ج ذذة ،وتصذ ذريفعً
لذذالك اإلحسذذعن ي هذذاو احلا يذذة مذذن العمذذل ،وه ذ جا يذذة احلمعيذذة.
ف ى جضو احلمعية أن بب مدأسة ،أو أنر مسترذفى ،أو سذعهم ي
جمل من أجمعل ال  ،فيرذعر الراحذة وال م نينذة ،ويننذع هبذاا العمذل.
خب ذذاف م ذذع ل ذذو مل تنرذ ذ ه ذذاو احلمعي ذذة ،فذ ذ ث ال ذذرو احلمعجي ذذة تدفعذ ذ
للتكتذ ذ ذذل الصذ ذ ذذميح ،وهذ ذ ذذو التكت ذ ذ ذل ايذ ذ ذذايب ،الذ ذ ذذا يوجذ ذ ذذد النهضذ ذ ذذة
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الصميمة.
وقعمذ ذذت إىل جعن ذ ذ احلمعيذ ذذعت ال نعفيذ ذذة وايت يذ ذذة مجعي ذ ذعت
خل ِنيذذة تعمذذل لنهضذذة األمذذة جلذذى أسذذعن األخذذاق الذذوج واإلأمذعد،
واحملعحمذرات والنرذرات ،جلذذى اجتبذذعأ أث ايتلذ هذذو أسذذعن النهضذذة .وقذذد
بذذالت ي هذذاو احلمعيذذعت جهذذود وأم ذوال ،ولكنهذذع مل تكذذن ذع نتذذع أل
مهمذة ،ونفسذذت جعطفذذة األمذذة هبذاو األحعديذذا ا ملولذذة ا كذذرأة ا بتالذذة.
وقذذد كذذعث قيذذعع م ذذل هذذاو احلمعيذذعت مبني ذعً جلذذى الفهذذم ا غلذذول لنذول ذ
تعذذعىل نعطبذعً الرسذذول        مذذع أنذ وصذ
لري الرسول ولي للم تمع ،ولنول جلي الصاة والسذاع« :إن
اّلله بهـ هعثهـن لته هم ـام هم هك ـارم األهخ ـلهق» ولنذول ذ جلي ذ الصذذاة والسذذاع« :إن ـا
ـأل ألُِّهَـ هـَ هم هك ــارهم األهخـ ـلهق» ،م ذذع أث ه ذذاين اي ذذدي  ،وأم ع م ذذع ذذع
بُعث ـ ُ
يتعلذ بصذذفعت الفذذرد ال احلمعجذذة .ومبنيذعً كذذالك جلذذى خ ذ الرذذعجر
ي قذولذ :
األمَ األخل ُق ما بهقيهأل
وإ َنا ُ

هَ ذهبأل أخلقُهَ ذه ههـبُوا
فإن ُ

مع أث األمم ال تكوث األخاق ،وإبذع تكذوث العنع ذد الذ
تعتننهذ ذذع ،واألفكذ ذذعأ ال ذ ذ حتملهذ ذذع ،واألن مذ ذذة ال ذ ذ ت بنهذ ذذع .وكذ ذذعث
كذذالك مبني ذعً جلذذى الفهذذم ا غلذذول عذذب االتمذذع ،مذذن أن ذ مكذذوث مذذن
أف ذ ذراد ،م ذذع أث االتم ذذع ه ذذو ك ذذل مك ذذوث م ذذن أج ذ ذااء ه ذ ذ  :اإلنس ذذعث،
واألفكذ ذذعأ ،وا رذ ذذعجر ،واألن مذ ذذة .وفسذ ذذعدو إبذ ذذع هذ ذذو نت مذ ذذن فسذ ذذعد
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األفكذذعأ وا رذذعجر واألن مذذة ،ال مذذن فسذذعد اإلنسذذعث .وإصذذاح إبذذع
يكوث ئصا أفكعأو ومرعجرو وأن مت .
وكذعث كذالك مبنيذعً جلذى مذع تركذا ي األذهذعث لذدى ك ذ مذن
ا ص ذذلم ،وجلم ذذعء األخ ذذاق ،م ذذن أث احلمعج ذذة إب ذذع يه ذذدمهع الف ذذرد،
والفرد إبع تبنيذ وهتدمذ أخاقذ  ،فذعيتل النذو جيعلذ قذو ً ،مسذتنيمعً،
فع ذذعالً ،منت ذ ذعً ،ج ذذعماً لليذ ذ والص ذذا واإلص ذذا  .وايتلذ ذ ال ذذاميم
هم ل ي اييعة
جيعل حمعيفعً مسعخيعً ،ال نفع من  ،وال خ في  ،وال ّ
إال إمذذبعف مذذهوات  ،وإأحمذذعء أاننيتذ  .ولذذالك أأوا أث إصذذا احلمعجذذة
إب ذذع أين م ذذن طريذ ذ إص ذذا الف ذذرد ،فذ ذ أادوا إص ذذا االتمذ ذع ا ذ ذنهأل
الذيل ِن وتوسلوا األخاق إىل إهنعض األمة.
والذذر م مذذن إخفذذعق مجيذذع ايركذذعت اإلصذذاحية الذ قعمذذت
جلذذى أسذذعن النعجذذدة ايتلنيذذة ف ذ ث النذذعن ال ياالذذوث منتنعذذ ،ث هذذاو
النعجذذدة ه ذ أسذذعن اإلصذذا  ،وأقذذعموا احلمعيذذعت اإلصذذاحية جلذذى
هاا األسعن .مع أث اينينة أث وسع ل إصا احلمعجذة ذ وسذع ل
إصذذا الفذذرد ولذذو كذذعث جذذاءاً مذذن احلمعجذذة ،ألث فسذذعد احلمعجذذة نت
مذذن فسذذعد مرذذعجرهع احلمعجيذذة ومذذن فسذذعد أجوا هذذع الفكريذذة والروحيذذة،
ونت أيضذعً مذذن وجذذود ا فذذعهيم ا غلوطذذة جنذذد احلمعجذذة .وبعبذذعأة أخذذرى
نت م ذذن فس ذذعد الع ذذرف الع ذذعع .وإص ذذاحهع ال أين إال ئجي ذذعد الع ذذرف
العذعع الصذع  .وبتعبذ نخذر ال أين إال مذن إصذا مرذعجر احلمعجذذة،
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وإجي ذذعد األجذ ذواء الروحي ذذة الص ذذميمة ،واألجذ ذواء الفكري ذذة الذ ذ تتص ذذل
النعحية الروحية ،وت بيذ الن ذعع مذن قبذل الدولذة .وال يتذ تى ذلذك إال
ئجيعد األجواء اإلسامية ،وال بذد مذن تصذميح ا فذعهيم ل مذيعء جنذد
النذذعن كعفّذذة .وهبذذاا تصذذلح احلمعجذذة ،ويصذذلح الفذذرد .وال يت ذ تى ذلذذك
التكتذذل جلذذى أسذذعن احلمعيذذة ،وال عذذل األخذذاق والذذوج واإلأمذذعد
أسعسعً للتكتل.
ومن هنع جعء إخفعق مجيع التكتات جلذى أسذعن احلمعيذعت
ي إحدان هنضة أو إصا  ،كمع جعء إخفعق مجيع التكتات جلذى
أسعن التسمية ايابية ،الذ مل تذ َ جلذى مبذدأ معذ ،،ومل تسذب بذتفهم
مع ،ومل يعل أاب تهع مبنية جلى جعمع صميح ب ،األفراد.
جلى أث إخفعق مجيذع هذاو التكذتات كذعث حمننذعً أيضذعً مذن
انحي ذذة أفراده ذذع ،ألهن ذذع فضذ ذاً ج ذذن قيعمه ذذع جل ذذى ذ ذ أس ذذعن تكتل ذ ذ
ص ذذميح ،لع ذذدع وج ذذود الفك ذذرة وال رين ذذة ،ويت ذ ال رين ذذة ي التكت ذذل،
ف هنذذع مل تكذذن تنذذيم تكتاهتذذع جلذذى أسذذعن صذذاحية الفذذرد الااتيذذة ،وإبذذع
كعنت تنيمهع جلى أسعن مكعنت ي االتمع ،وإمكذعث وجذود الفع ذدة
ا ع لة من وجودو ي اياب أو احلمعية.
فنذذد كذذعث العضذذو خيتذذعأ جلذذى أسذذعن أنذ وجيذ ي قوم ذ  ،أو
ذذني بذذ ،مجعجت ذ  ،أو حمذذعع ،أو طبي ذ  ،أو ذو مكعنذذة ونفذذوذ ،بغ ذ
الن ذذر ج ذذن كونذ ذ ص ذذعيعً ذذاو الكتل ذذة الذ ذ خيت ذذعأ ذذع أع ذ ذ ص ذذع .
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ولالك كعث يغل جلى هاو التكذتات التفكذك بذ ،أجضذع هع ،كمذع
تغل ذ جليهذذع النعحيذذة ال بنيذذة .ف جضذذعء ايذذاب أو احلمعيذذة يذذداخلهم
مذذعوأ خف ذ هنذذم ميت ذذعزوث جذذن اق ذ الرذذع  ،ال ن ذذع م ووج ذذعهتهم
فمس  ،بل بكوهنم أجضعء ي اياب أو احلمعية .ولالك ال لصذل
بيذذنهم وبذذ ،الرذذع أ تفعجذذل أو تنذذعأب .فيكذذوث وجذذود احلمعيذذة أو
اياب حمغ عً جلذى إالذة ،وجنذدة جديذدة تضذعف إىل العنذد الذ يذرز
حتتهع هاا االتمع.
و اا نست يع أث ننول بعد الدأاسذة والتفكذر واالسذتنراء أث
الباد اإلسامية مجيعهذع مل ينرذ فيهذع خذال النذرث الفع ذت أ تكتذل
صذذميح ،ي ذ د إىل هنضذذة .ومجيذذع التكذذتات ال ذ حصذذلت أخفنذذت
لنيعمهع جلى أسعن مغلول ،مع أث األمة ال تنه إال التكتل .فمذع
هو التكتل الصميح الا يسب هنضة األمة هاا مع حنتع لبيعن .
إث التكت ذذل الص ذذميح الذ ذذا ت ذذنه األمذ ذذة ب ذ ذ ال جيذ ذذوز أث
يك ذذوث جل ذذى أس ذذعن احلمعي ذذة ،ال ذ ذ ل ذذتم ن عمه ذذع احلمع ذ ذ أث تن ذذوع
جمذذعل وأق ذوال ،أو جمذذعل فنذذط أو ق ذوال فنذذط .وهذذاا النذذوف م ذن
التكتذذل ال جيذذوز أث ير ذ ع ي األمذذة ال ذ تذذود النهذذوض ،وال جيذذوز أث
يك ذذوث جل ذذى أس ذذعن األحذ ذااب ذ ذ ا بد ي ذذة ،ك ذذعل قعم ذذت ي الع ذذعمل
اإلسام منا ايرب العع ية األوىل حى ااث.
وإبذذع التكتذذل الصذذميح هذذو الذذا ينذذوع جلذذى أسذذعن حذذايب
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مبد إسام  ،تكذوث الفكذرة هذ الذرو حلسذم ايذاب ،وهذ نواتذ ،
وهذ ذ س ذذر حيعتذ ذ  .وتك ذذوث خليتذ ذ األوىل إنس ذذعانً تت س ذذد فيذ ذ فك ذذرة
وطرينذذة مذذن جنسذذهع ،حذذى يكذذوث إنسذذعانً مذذن جذذن الفكذذرة ي ننع ذ
وصذذفع  ،وم ذذل ال رينذذة ي وحمذذوح واسذذتنعمت  .ومذذى وجذذدت ه ذذاو
األميعء ال اثة :الفكرة العمينة ،وال رينة الواحممة ،واإلنسعث الننذ ،
فن ذذد وج ذذدت ايتلي ذذة األوىل .ال تلب ذذا ه ذذاو ايتلي ذذة أث تتك ذذعثر إىل
خا تكوث ه ايلنة األوىل للماب قيعدة اياب) .ومذى وجذدت
ايلنذة األوىل فنذد نبتذت الكتلذذة ايابيذة ،ألث هذاو ايلنذة ال تلبذذا أث
تتمذذول إىل كتلذذة .وحينئذذا حتتذذع هذذاو الكتلذذة إىل أاب ذذة حابيذذة ،يمذذع
بذذ ،األمذذيعت الذذاين يعتننذذوث الفكذذرة وال رينذذة .هذذاو الراب ذذة ايابيذذة
هذ ذ العني ذذدة الذ ذ تنب ذ ذ جنه ذذع فلس ذذفة اي ذذاب ،وال نعف ذذة الذ ذ يتس ذذم
نفعهيمهع اياب ،وحينئا تكذوث الكتلذة ايابيذة قذد تكونذت ،وسذعأت
ي معذذعو اييذذعة .فتتنل ذ جليهذذع األج ذواء حذذعأة واأدة ،وهت ذ جليهذذع
الر جعصفة ولينة ،وتتنعوهبع األجواء صعفية وملبدة ،ف ذا ثبتت او
العوام ذ ذ ذذل فن ذ ذ ذذد تبل ذ ذ ذذوأت فكرهت ذ ذ ذذع ،ووحم ذ ذ ذذمت طرينته ذ ذ ذذع ،وأجذ ذ ذ ذذدت
أميعصهع ،وقذوت أاب تهذع ،واسذت عجت أث ذو ايت ذوة العمليذة ي
ال ذذدجوة والعم ذذل م ذذن كتل ذذة حابي ذذة إىل ح ذذاب مب ذذد متكعم ذذل يعم ذذل
للنهض ذذة الص ذذميمة .ه ذذاا ه ذذو التكت ذذل الص ذذميح ال ذذا تك ذذوث نواتذ ذ
الفكرة ،ألهنع أن اييعة.
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أمع كي ينر هاا التكتل ايايب ا بد ي األمة ال تريد
النهوض نروءاً طبيعيعً ،فهعو البيعث:
األم ذ ذذة جس ذ ذذم واح ذ ذذد ال يت ذ ذاأ ،وه ذ ذ ي تكوينه ذ ذذع الكل ذ ذ
كعإلنس ذذعث .فكم ذذع أث اإلنس ذذعث إذا م ذذرض مرحم ذعً م ذذديداً أم ذذفى من ذ
جلى ا وت ،أخات تدب اييوية في  ،ف هنع تذدب فيذ كلذ بوصذف
ك ذاً ،وكذذالك األمذذة ا نم ذذة تعت ذ مريضذذة .وإذا دبذذت اييويذذة فيهذذع
تذذدب فيهذذع مجيعهذذع بوصذذفهع موجذذة إنسذذعنية واحذذدة اجتبعأهذذع ك ذاً.
واييعة ل مة ه الفكرة ال تصمبهع طرينة من جنسذهع ،لتنفذا هبذع،
فيتكوث من موجهمع مع يسمى ا بدأ.
ولذذي ذذرد وجذذود ا بذذدأ ي األمذذة كعفي ذعً لبعذذا اييذذعة فيهذذع،
ب ذذل اهت ذذدامهع للمب ذذدأ ،ووحم ذذع موحم ذذع العم ذذل ي حيعهت ذذع ،ه ذذو ال ذذا
جيعلهع حية ،إذ قد يكوث ا بدأ موجوداً جند األمة ي تراثهع الترذريع
وال نذذعي والتذذعأخي ولكنهذذع ي فلذذة جن ذ  ،أو ي فلذذة ج ذن فكرت ذ  ،أو
جذذن طرينتذ  ،أو ي فلذذة جذذن أب همذذع معذعً .وي هذذاو ايذذعل ال يذ د
رد وجود الفكرة وال رينة إىل هنضة.
واييويذذة تذذدب ي األمذذة جذذعدة حذذ ،حتصذذل هذاات جنيفذذة ي
االتمع ،ينتأل جنهع إحسعن مرعو .وهاا اإلحسعن احلمعج ي د
إىل جملي ذ ذذة فكري ذ ذذة تن ذ ذذتأل قض ذ ذذع م ذ ذذن ج ذ ذ ذراء البم ذ ذذا ي األس ذ ذذبعب
وا سببعت او ا اة ،والوسع ل النريبة والبعيدة ال تننا منهع.
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إال أث هذذاا اإلحسذذعن وإث كذذعث واحذذداً مرذذعكعً ي احلمعجذة
بذذ ،أفرادهذذع ،ف ن ذ يكذذوث بنس ذ نتلفذذة بذذ ،النذذعن ،جلذذى منذذداأ م ذع
هي ذ ذ هم هللا ل ذ ذ  ،نذ ذذع حبذ ذذعهم مذ ذذن اسذ ذذتعدادات تذ ذذعزة ،ولذ ذذالك ي ذ ذذل
اهتذذدامهع للفكذذرة كعمنذعً فيهذذع إىل أث يت مذذع ثذ و ،فيعكذذا فذيمن انلذوا
قذذدأاً أجلذذى مذذن اإلحسذذعن ،فيذذوق هم ويلهمهذذم ،ويبعذذا فذذيهم ايركذذة،
فت هر أجراض اييعة فيهم أوالً.
ه ذ الء الذذاين انل ذوا قذذدأاً أجلذذى مذذن اإلحسذذعن تن بذذع ف ذيهم
إحسعسذذعت احلمعجذذة ،وتتمركذذا فذذيهم الفكذذرة ،فيتمركذذوث حركذذة وج ذ
وإدأاو ،وهم جيوث األمة ،وال لة الواجية فيهع.
إال أث هذذاو ال لذذة الواجيذذة تكذذوث قلنذذة متم ذ ة ،تبص ذر دأواً
متع ذذددة ،وتتم ذ أ ال ذذرق تس ذذلك .ولك ذذن حرك ذذة ال ذذوج ه ذذاو ،ي
هاو ال لة احلمعجية ،تل نسبهع فيهع .فيكذوث من ذ اإلحسذعن ي
بعضهع أقذوى منذ ي الذبع ااخذر ،فينذوع مذن هذاو ال لذة الواجيذة فئذة
متمي ذذاة ،ت ذذعأ بع ذذد الدأاس ذذة والعمذ ذ ي البم ذذا دأاً م ذذن ال ذذدأوب،
وتبصر الغعية ال توصل إليهع ،كمع تبصر وحمذو ال ريذ  ،فتسذلكهع،
وتس حنو عيتهع ،وبالك هتتد إىل ا بدأ بفكرت وطرينت  ،وتعتندو
جني ذذدة أاس ذذية ،فيت س ذذد فيه ذذع ،ويص ذذبح جني ذذدة ذذع .وتكذ ذذوث هذ ذذاو
العنيدة مع ثنعفة اياب ه الرابط ب ،أميعت هاو الفئة.
وح ذ ذذ ،يت س ذ ذذد ا ب ذ ذذدأ ي األم ذ ذذيعت ال ي يذ ذ ذ أث يبن ذ ذذى
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حبيس ذعً ،بذذل يسذذوقهم إىل الذذدجوة ل ذ سذذوقعً .فتصذذبح أجمذذع م متكيفذذة
ب ذ  ،سذذع رة حس ذ منه ذ  ،متنيذذدة ذذدودو ،ويصذذبح وجذذودهم م ذذن
أجذذل ا بذذدأ ،ومذذن أجذذل الذذدجوة ل ذ  ،والنيذذعع بتكعليف ذ  ،وهذذاو الذذدجوة
هت ذذدف إىل اجتن ذذعق الن ذذعن ذذاا ا ب ذذدأ وح ذذدو دوث ذ ذ و ،وإىل إجي ذذعد
الوج الععع ب  .فتتمول ايلنة األوىل إىل كتلة ،تتمذول الكتلذة إىل
حاب مبد أيخا ي النمو ال بيع ي انحيتذ ،إحذدامهع التكذعثر ي
خ ذذا و ئجي ذذعد خ ذذا أخ ذذرى تعتن ذ ا ب ذذدأ ج ذذن وج ذ وإدأاو اتم ذذ،،
وال عنية إجيعد الوج الععع ب جند األمة كلهع .ويتكوث من هذاا الذوج
العذ ذذعع جلذ ذذى ا بذ ذذدأ توحيذ ذذد األفكذ ذذعأ وااأاء وا عتنذ ذذدات جنذ ذذد األمذ ذذة،
توحي ذذداً مجعجيذ ذعً إث مل يك ذذن توحي ذذداً إمجعجيذ ذعً .وب ذذالك يتوح ذذد ه ذذدف
األمة ،وتتوحد جنيدهتع ،ووجهة ن رهع ي اييذعة .وهبذاا يكذوث ايذاب
بوتن ذ ذذة تص ذ ذذهر األم ذ ذذة ،فيننيه ذ ذذع م ذ ذذن األدأاث وا فعس ذ ذذد ال ذ ذ أدت إىل
احن عطهع ،أو تولدت جنذدهع أثنذعء احن عطهذع .وهذاو العمليذة الصذهرية
يتواله ذذع اي ذذاب ي األم ذذة ،وهذ ذ الذ ذ تس ذذب النهض ذذة .وهذ ذ جملي ذذة
معقة .ولالك ال يندأ جليهع إال اياب الا يعي بفكرهتع ،وجيعذل
حيعت وقفعً جليهع ،ويدأو كل خ وة من خ وات .
وذلذ ذذك أث اإلحسذ ذذعن الذ ذذا ي ذ ذ د إىل فكذ ذذر ي ايذ ذذاب،
يررق هذاا الفكذر ي األمذة بذ ،أفكذعأ متعذددة ،فيكذوث واحذداً منهذع،
ويكذ ذذوث أول أمذ ذذرو أحمذ ذذعفهع ،ألن ذ ذ أحذ ذذدن والدة وأجذ ذذد وجذ ذذوداً ،ومل
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يتمركذذا بعذذد ،ومل توجذذد ل ذ أج ذواء ،ولكن ذ ذذع كذذعث فك ذراً نتي ذذة من ذ
اإلحس ذ ذ ذذعن ،أ فهم ذ ذ ذعً اني ذ ذ ذعً ج ذ ذ ذذن اإلدأاو ايس ذ ذ ذ  ،ف ن ذ ذ ذ يوج ذ ذ ذذد
اإلحسعن الفكر أ يوجد إحسعسعً واحممعً نتي ة للفكذر العميذ ،
فكذعث -ب بعذ  -يصذف مذذن ين بذع بذ  ،في علذ نلصذعً ،حذى لذذو أأاد
أث ال يكوث نلصعً ال يندأ جلذى ذلذك .ويت سذد هذاا الفكذر جنيذدة
وثنعفذذة ي ا يل ذ  ،فيمذذدن مذذن نفس ذ ثذذوأة جعحمذذة .وليسذذت هذذاو
ال وأة سوى انف عأ بعد احعاق ي الرعوأ والفكذر ،يرذيع ي الذدجوة
التلهذ ذ وايم ذذعن والص ذذدق ،كم ذذع ير ذذيع فيه ذذع -ي نفذ ذ الوق ذذت-
ا ن ذ ذ ذ والفك ذ ذذر ،ويك ذ ذذوث انأاً حت ذ ذذرق الفس ذ ذذعد ،ون ذ ذذوأاً يضذ ذ ذ ء طريذ ذ ذ
الصا  .وهباا تنع الذدجوة ي صذراف مذع األفكذعأ الفعسذدة ،والعنع ذد
ا تداجي ذذة ،والع ذذعدات البعلي ذذة ،فتم ذذعول أث ت ذذدافع ج ذذن نفس ذذهع ،ولك ذذن
دفعجهذع نفسذ يكذوث احتكعكذعً ا بذدأ احلديذد ،يايذد ي قوتذ  .ويسذذتمر
هاا الصراف حى تتداجى مجيع األفكعأ والعنع د وال رق ،ويبنى مبذدأ
اياب وحدو ي األمة ،هو فكرهع ،وهو جنيدهتع.
وم ذذى َوح ذ َذد اي ذذاب األفك ذذعأ وا عتن ذذدات وااأاء فن ذذد ص ذذنع
احتذعد األمذذة جلذى جذذ ،بصذ ة ،وصذهرهع وننعهذذع ،فكعنذت أمذذة واحذذدة،
وبالك توجد الوحدة الصميمة.
ن ا رحل ذذة ال عنيذ ذذة للمذ ذذاب ،وه ذ ذ قيذ ذذعدة األمذ ذذة للنيذ ذذعع
العمذذل اإلصذذاح االننذذايب ،ليذذنه األمذذة ،لمذذل معهذذع أسذذعلة
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اإلساع إىل هع من الرعوب واألمم ،لت د واجبهع إىل اإلنسعنية.
وه ذذاا التكت ذذل اي ذذايب ه ذذو حرك ذذة مجعجي ذذة ،وال ميك ذذن إال أث
يكذذوث ح ذذركة مجعج ذذية ،ألث التكتذذل الصذذميح ال يكذذوث حركذذة فرديذذة.
ولالك كذعث لاامذعً جلذى النذع م ،جلذى ايذاب ي الذباد اإلسذامية أث
يبم ذوا البمذذا الذذدقي جذذن ايركذذعت احلمعجيذذة ،وأث يفهموه ذع فهم ذعً
جمينعً.
وفهم ايركعت احلمعجية ال ع قوة الت ث ي جصذرهع ،يرينذع
أهنذذع ال تنرذ حذذ ،يكذذوث الرخذذعء ميسذذوأاً ،واينذذوق ال بيعيذذة ل نسذذعث
حمننة ،والرفعهية متوفرة ،وح ،تكوث الكفعية الريصذية هذ ا نيذعن
لتو األموأ ا همة .وهاا الفهم للمركعت احلمعجيذة ،يسذهل جلينذع أث
نذذاث كذذل حركذذة مجعجيذذة نيااهنذذع السذذو  ،بدأاسذذة البيئذة الذ جعمذذت أو
تعي فيهع ايركة ،وال روف الذ البسذتهع أو تابسذهع ،ومذدى جمذل
األفراد النعهب ،ي تسذي أمرهذع ،وتسذهيل مهمتهذع ي النضذعء جلذى مذع
يعوق جنعحهع أو يعرقل س هع.
وين ذ ذ ذذعن جنعحه ذ ذ ذذع بن ذ ذ ذذدأهتع جل ذ ذ ذذى إاثأة أو االمتع ذ ذ ذذعض ي
النعن ،وح هم جلى إظهعأ امتععحمهم كلمع جذد مذن السذل ة ايعكمذة
أو الن ذذعع الن ذذع م مذذع مي ذ مبذذدأهع ه ذذاا ،أو يذذتمكم ب ذ وف ذ مص ذذع
السل ة وهواهع.
وفهذ ذذم هذ ذذاو ايركذ ذذعت احلمعجيذ ذذة ينتضذ ذذينع دأاسذ ذذة اييذ ذذعة ي
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االتم ذذع ،ومعرف ذذة جاق ذذة األم ذذة اي ذذعكم ،،وجاق ذذة هذ ذ الء اي ذذعكم،
األمذذة ،وق ذواع كذذل منهمذذع ،وحنينت ذ التعمذذة ي ن ذذر اإلسذذاع ،وااأاء
واألفكذذعأ واألحك ذذعع ال ذ دج ذذع إليهذذع ،وموازن ذذة مذذع جلي ذ االتمذذع ،وم ذذع
تعرحم ذ ذذت ل ذ ذ ه ذ ذذاو ااأاء واألفك ذ ذذعأ واألحك ذ ذذعع ،م ذ ذذن تغي ذ ذ وتب ذ ذذديل
واجته ذذعد ،وحنين ذذة ه ذذاا االجته ذذعد ي الف ذذروف واألص ذذول ،وه ذذل ين ذذرو
اإلساع أع ال ينرو .كمع ينتضينع فهمهع دأاسة ايعلذة النفسذية ل مذة،
وهذ ذ تر ذذعهد ه ذذاو ااأاء واألفك ذذعأ واألحك ذذعع اإلس ذذامية تغ ذذي ي
هذذاو الذذدنيع ال ذ تعذذي جليهذذع ،وال ذ ينيمهذذع ذذع ن ذذعع اييذذعة ،ون ذذعع
ايكم ،السي وا كر وا عل.
وينتضينع فهمهع كالك معرفة ميل األمة نفسهع بوجذ جذعع،
ون رهتذذع ذذاو الذذن م ال ذ ت ب ذ جليهذذع ،وال ذ هتذذدد إسذذامهع الذذاوال
وترديهع ه ي هوة الرنعء والتععسة ،معرفة ميل ا فكرين ي األمة
ومذذدى تنذذبلهم للن ذذعع الفعسذذد ال ذذا ي ب ذ جل ذذيهم ،وهذذل أاثأ ف ذذيهم
التامر ،ومعرفة مذدى ثذرهم اإل ذراء والتهديذد ،ومذدى انسذيعقهم مذع
هاا اإل راء ،وخضوجهم اا التهديد.
معرف ذذة الكتل ذذة ايابي ذذة نفس ذذهع ،والتمنذ ذ م ذذن أهن ذذع تتمت ذذع
اإلحسعن ا ره  ،والتفكذ العميذ  ،واإلخذات ايتذعل  ،ومذن أث
اإلجذراءات الذ تنذذوع ي االتمذذع مل تضذع إميعهنذذع اإلسذذاع ومذرا ع ،
وأث مجيع مع لصل من إ راءات وهتديدات وإأهعب ،ومذنح وحمذن ،مل
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يذ ثر فيهذذع م لنذعً ،التمنذ مذذن أث هذذاو الكتلذذة حمعف ذذة جلذذى قيمهذذع
الااتيذذة ذذعع احملعف ذذة ،وأث من نذذة إميعهنذذع نمنذذة ،وأث ترذذبعهع األفكذذعأ
اإلسذذامية العمينذذة ،وتبنيهذذع للمصذذع الععمذذة ،ومذذعوأهع ا س ذ ولية -
كذذل ذلذذك كعمذذل ،يذذا يعذذل ا بذذدأ ي حصذذن حصذذ ،مهمذذع ينهذذع
مذذن جسذ وجذذوأ ومذذدة وإأهذذعب ،التمنذ مذذن أث هذذاو الفئذذة قذذد
وطدت جامهع جلى أث تض لع ا س ولية ،مع تنديرهع حلميع النتع أل
واستعدادهع لتمملهع.
وهذذاا البمذذا ي ايركذذعت احلمعجيذذة اتأخيي ذعً وواقعي ذعً ،يرمذذد
إىل حنينذذة سذ ايذذاب ا بذذد  ،اجتبذذعأو حركذذة مجعجيذذة ،والت كذد مذذن
كون ذ مسذذتكماً م ذرا  ،سذذع راً ي طرين ذ ال بيع ذ  .حذذى إذا لذذوح
فيذ ذ ذ تنكذ ذ ذ  ،أو ل ذ ذذوح أث الدأاس ذ ذذعت كعن ذ ذذت تنتضذ ذ ذ تع ذ ذذدياً ي
احلهعز ،أو مرونة ي السذ  ،أو صذابة ي الكفذع  ،اتبعذت األسذعلي
الذ تضذمن لذ أداء أسذعلت ي إهنذذعض األمذة ،وي جعلهذع حعملذة ذاو
الرسعلة حلميع الرعوب واألمم.
ويس تكتيل اياب تكتياً صميمعً ي ال ري اان:
 -1االهت ذ ذذداء إىل ا ب ذ ذذدأ م ذ ذذن قب ذ ذذل م ذ ذذي ف ذ ذذع الفك ذ ذذر
واإلحسذذعن ،فيتفعجذذل مع ذ  ،حذذى يتبلذذوأ في ذ  ،ويصذذبح واحمذذمعً لدي ذ ،
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وحينئذذا توجذذد واقعي ذعً ايتليذذة األوىل ،وال تلبذذا أث تتكذذعثر هذذاو ايتليذذة
تكذذعثراً ب يئ ذعً ،فيوجذذد أمذذيعت نخذذروث ،يكونذذوث خذذا  ،ويتصذذلوث
ببعض ذذهم اتص ذذعالً كلي ذ ذعً ا ب ذذدأ ،فيتك ذذوث م ذذنهم ايلن ذذة األوىل للكتل ذذة
ايابية قيعدة اياب)  ،وال بد أث يكوث ا بذدأ وحذدو دوث ذ و حمذوأ
التكت ذذل ب ذذ ،هذ ذ الء األم ذذيعت ،وأث يك ذذوث ه ذذو وح ذذدو أيضذ ذعً الن ذذوة
احلعذبة م حول .
 -2هاو ايلذن ذة األوىل تكذوث -جذعدة -قليلذة العذدد ،ب يئذة
ايركة ي أول األمر ،ألهنع مذع كوهنذع تعذ جذن إحسذعن االتمذع الذا
تعي في  ،ف ث تعذب هع يكذوث لفعظ ومععث ذعل مذع اجتذعد االتمذع
مسعج من ألفعظ ومععث ،وتكذوث ذع مفذعهيم جديذدة ،ذعل مفذعهيم
االتمع السع دة ،وإث كعنت تع جن أحعسذيسذ  .ولذالك تكذوث هذاو
ايلنذذة ك هنذذع ريب ذة جذذن االتمذذع ،وال ين ذذاب إليهذذع ي أول األمذذر مذذن
النعن إال مذن كذعث فيذ اإلحسذعن قذو ً ،إىل حذد أنذ أوجذد فيذ قعبليذة
االجنااب إىل مغنعطي ا بدأ ا ت سد ي ايلنة األوىل.
 -3يك ذذوث تفكذ ذ ه ذذاو ايلن ذذة األوىل الني ذذعدة) -ج ذذعدة-
جمين ذعً ،وطرينتهذذع ي النهضذذة جاأيذذة ،أ تبذذدأ مذذن احلذذاوأ .ولذذالك
ترتفذذع هذذاو ايلنذذة جذذن الواقذذع السذذي الذذا تعذذي جليذ األمذذة ،وحتلذ
ي األجذواء العليذذع ،وتبصذذر الواقذذع الذذا تريذذد ننذذل األمذذة لتعذذي جليذ ،
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أ تبصذذر اييذذعة احلديذذدة ال ذ تريذذد ننذذل األمذذة إليهذذع ،كمذذع أهنذذع تبصذذر
ال ريذ الذذا تسذذلك لتغيذ هذذاا الواقذذع .ولذذالك فهذ تبصذذر مذذع وأاء
احلذذداأ ،ي حذذ ،أث أك ذذر االتمذذع الذذا تعذذي في ذ يبصذذر مذذع أمعم ذ ،
و كذذم التصذذعق الواقذذع السذذي الذذا هذذو في ذ يتعذذاأ جلي ذ التملي ذ ،
فيصع جلي إدأاو تغي الواقع إدأاكعً صميمعً ،ألث االتمع ا ذنمط
يك ذذوث الفك ذذر جن ذذدو ي بداءت ذ  ،ويس ذذتمد ص ذذوأو كله ذذع م ذذن واقع ذ ،
ينذذي جلي ذ األم ذذيعء قيعس ذعً لولي ذعً مغلوط ذعً ،ويكي ذ نفس ذ حس ذذب ،
ولالك جيعل منعفع دا رة مع هاا الواقع.
أمذذع ايلنذذة ايابيذذة األوىل ف هنذذع تكذذوث ي فكرهذذع قذد يذذعوزت
ال ذذدوأ الب ذذدا  ،وس ذذعأت ي طريذ ذ التكعم ذذل .فت ع ذذل الواق ذذع موحم ذذع
التفك لتغي و حس ا بدأ ،ال مصدأ التفك  ،عل ا بدأ دا ذراً مذع
الواق ذذع ،ول ذذالك حت ذذعول تغي ذ ذ الواق ذذع وتر ذذكيل وإخض ذذعج إلأادهت ذ ذع،
لت عل دا راً مع ا بدأ الا تعتننذ  ،ال لت عذل ا بذدأ دا ذراً مذع الواقذع.
ولذذالك يكذذوث بذذ ،االتمذذع وبذذ ،ايلنذذة األوىل للمذذاب تبذذعين ي فهذذم
وجهة الن ر ي اييعة ،لتع إىل التنري .
 -4إث فكذ ذ ذر ايلن ذ ذذة ايابي ذ ذذة األوىل الني ذ ذذعدة) يس ذ ذذتند إىل
قعج ذذدة اثبت ذذة ،وه ذ أث الفك ذذر ال ب ذذد أث يتص ذذل العم ذذل ،وأث الفك ذذر
والعمذذل ال بذذد أث يكذذوان مذذن أجذذل عيذذة معينذذة يهذذدفعث إليهذذع .ولذذالك
يوجد جندهع من جراء يسد ا بدأ فيهع ،ومن جراء استنعد الفكذر إىل
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قعجذذدة  -يوجذذد مذذن جذراء ذلذذك جذذو إميذع اثبذذت ،وهذذو يسذذعجد جلذذى
إخضعف الواقع وتغي و ،ألث هاا الفكر ال يترذكل برذكل مذع ميذر بذ ،
بذذل يرذذكل مذذع ميذذر ب ذ برذذكل هذذو ،خبذذاف االتمذذع ا ذذنمط ،ف ن ذ ال
توجد لفكرو قعجدة ،ألن ن موج ال يعرف الغعية الذ يفكذر ويعمذل
مذذن أجلهذذع ،وتكذذوث الغعيذذة جنذذد أف ذرادو ننيذذة أاننيذذة .ولذذالك ال يوجذذد
جندو جو إميع  ،فيض ر ألث يتركل هو نع ليط ب  ،ال أث يرذكل
بر ذذكل  ،وم ذذن هن ذذع أين التض ذذعأب ب ذذ ،ايلن ذذة األوىل للم ذذاب وب ذذ،
االتمع الا تعي في ي أول األمر.
 -5ن ذذع أث م ذذن واجذ ذ ايلن ذذة ايابي ذذة األوىل الني ذذعدة) أث
توجد احلو اإلميع الا يفرض طرينذة مذن التفكذ  ،فعليهذع أث توجذد
حركذذعت منصذذودة ،لتنميذذة نفسذذهع تنميذذة س ذريعة ،ولتننيذذة جوه ذع تننيذذة
اتم ذذة ،ح ذذى تب ذذني جس ذذمهع اي ذذايب بن ذذعء س ذذليمعً ،وبس ذذرجة فع ن ذذة ،وأث
تتم ذذول -بت ذذوأ س ذ ذريع -م ذذن حلن ذذة حابي ذذة إىل كتل ذذة حابي ذذة ،إىل
حذاب متكعمذذل ،يفذذرض نفس ذ جلذذى االذتمذذع ،يذذا يصذذبح فذعجاً ي
االتمع ،ال منفعاً في .
 -6ه ذ ذذاو اي ذ ذذركعت ا ذنذص ذ ذذودة تتك ذ ذذوث الدأاس ذ ذذة الواجي ذ ذذة
للم تمذع ول مذيعت ول جذواء ،والرقعبذة ايذاأة مذن أث يتسذذلل إىل
كيذذعث ايذذاب جنصذذر فعسذذد ،ومذذن أث لصذذل ايت ذ ي تركي ذ جهذذعز
مذذن أجهذذاة ايذذاب ال ذ يكذذوث التكتذذل حسذذبهع ،حذذى ال مييذذل ب ذ إىل
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وجهة وجهت الصميمة ،وحى ال ينر ر اياب جلى نفس .
 -7جي أث تكوث العنيدة الراسية ال عبتة ،وال نعفة ايابية
النعحمذ ذ ة هذ ذ الذ ذرابط ب ذذ ،أجض ذذعء اي ذذاب ،وأث تك ذذوث هذ ذ الن ذذعنوث
الذذا يس ذ مجعجذذة ايذذاب ،ال النذذعنوث اإلداأ ا س ذ ر جل ذى الذذوأق.
وطرين ذذة تنوي ذذة ه ذذاو العني ذذدة وال نعف ذذة ه ذ الدأاس ذذة والفك ذذر ،ليتك ذوث
العنذذل تكوين ذعً خعص ذعً ،وليوجذذد الفكذذر ا تصذذل الرذذعوأ ،وال بذذد مذذن
بن ذذعء احل ذذو اإلمي ذذع نيمذ ذعً جل ذذى اي ذذاب مجعجيذ ذعً ،ح ذذى يكذ ذوث احلذ ذعمع
للمذذاب مذذيئ ،اثنذذ ،مهذذع النلذ  ،والعنذذل .ولذذالك ال بذذد مذذن اإلمي ذعث
ا ب ذذدأ ح ذذى يب ذذدأ النلذ ذ جعمعذ ذعً ب ذذ ،أفذ ذراد اي ذذاب ،دأاس ذذة ا ب ذذدأ
دأاسذذة جمينذذة ،وحف هذذع واسذذت هعأهع وفهمهذذع ،ليتكذذوث ال ذرابط ال ذع
وهو العنل .وبالك يعد اياب إجداداً صميمعً ،وتكوث أاب ت متينة
متعنة كن من ال بعت أمعع مجيع الاجعزف.
 -8ترذ ذذب قيذ ذذعدة ايذ ذذاب ايلنذ ذذة األوىل للمذ ذذاب) ا وتذ ذذوأ
الصنعج من جهة ،و علف من جهة أخرى .ووج مبههع في هو:
أث ا وتذذوأ الصذذنعج للغذذعز مذ اً ،لذ طعقذذة حذراأة ،تتولذذد مذذن
الرعلة والبنذاين ي ايركذة ا وتوأيذة .وهذاو ال عقذة ايراأيذة تنذتأل حمذغ عً
ي ا واء .وهاا الضغط يدفع الذاأاف ،وهذو احملذرو ،وهذو الذا يفذرض
حركت ذ جلذذى الن ذذع األخذذرى ،فتذذدوأ االذذة .وجلي ذ ف ذ ث وجذذود الرذذعلة
والبنذاين وايركذذة ا وتوأيذة هذذو األصذذل ،ألنذ بتوليذذدو ل عقذة ايذراأة ينذذتأل
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حمغ عً ،وهاا الضغط يفرض حركت جلى اق الن ع ،ويذدير ا وتذوأ.
ف ذا وقفذت حركذة ا وتذوأ وقفذت مجيذع الن ذع .وإذث ال بذد مذن وجذود
الرعلة والبناين وايركة ا وتوأية حى يدوأ ا وتذوأ ،ويذدير مجيذع االذة.
وكالك النيعدة للماب ايلنة األوىل للماب) ف ث الفكرة فيهع ننعع
الرذذعلة ،واإلحسذذعن ي األمذذيعت الذواج ،ي النيذذعدة ننالذذة البنذاين،
واإلنسذذعث الذذا يت ذ ثر إحسعس ذ الفكذذرة هذذو ايركذذة ا وتوأيذذة .وجلي ذ
ف ذذعلفكرة ح ذذ ،تتص ذذل اإلحس ذذعن ي اإلنس ذذعث توج ذذد طعق ذذة ايذ ذراأة،
فت ذذدفع الني ذذعدة إىل ايرك ذذة .وحركته ذذع ه ذذاو تف ذذرض جل ذذى س ذذع ر ق ذذع
ايذ ذذاب ،مذ ذذن أف ذ ذراد ،وحلنذ ذذعت ،وحلذ ذذعث حمليذ ذذة ،و ذ ذ ذلذ ذذك ،فتت ذ ذ ثر
راأهتع ،فتتمرو ،وتدوأ مجيعهذع ،دوأاث االذة .وهنذع يبذدأ سذ ايذاب
ايركة ،في خا دوأ النمو ي تركيل .
وجلي ذ فذذا بذذد مذذن انبعذذعن طعقذذة اي ذراأة مذذن النيذذعدة لسذذع ر
أجااء اياب حذى تذدوأ ،كمذع أنذ ال بذد مذن حركذة ا وتذوأ حذى تذدوأ
اال ذذة .وه ذذاا وج ذ الر ذذب ب ذذ ،ا وت ذذوأ الص ذذنعج وب ذذ ،قي ذذعدة ايذ ذاب.
وجل ذذى ذل ذذك جي ذ ذ أث ياح ذ ذ ق ذذعدة اي ذذاب ه ذذاو النعحي ذذة ،ويوال ذ ذوا
اتص ذذعالهتم وحرك ذذعهتم ببذ ذذعق أج ذ ذااء اي ذذاب ،لت ذ ذ ثر ح ذ ذراأة النيذ ذذعدة ي
احلميذذع .فذ ذا اتصذذلوا جذذدة مذرات ،وأأوا أث اقذ األجضذذعء والل ذذعث مل
تتمذذرو إال إذا حركوهذذع ،فذذا يي س ذوا ،وليعلم ذوا أث ذلذذك طبيع ذ  ،ألث
االة ال تدوأ إال إذا داأ ا وتوأ ،وبع ت ايراأة من .
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إال أث الني ذذعدة ايلن ذذة األوىل للم ذذاب) ال يك ذذوث حتريكه ذذع
م ثراً بفرض ايركة جلى ايذاب ،كمذع يفذرض احملذرو حركتذ جلذى اقذ
الن ذذع ي ا وتذذوأ الصذذنعج  ،بذذل يكذذوث حتريكهذذع كذذالك ي أول األمذذر
فمس ذ  ،أمذذع بعذذد س ذ ايذذاب فذذا يكذذوث كذذالك .ومذذن هذذاو احلهذذة
ذذعل النيذذعدة ايلنذذة األوىل للمذذاب) ا وتذذوأ الصذذنعج  ،فذ ث ا وتذذوأ
الصنعج ي ل دا معً احملرو لآللة ،وأمع النيعدة ف هنع موتذوأ اجتمذعج ،
وليست موتوأاً صنعجيعً ،وأجضعء اياب وحلنعت وحلعن احمللية هم مذن
بذذني اإلنسذذعث ،ال مذذن ايديذذد ،وفذذيهم اييذذعة ،ويتذ ثروث ذراأة النيذذعدة،
أ يت ذ ذ ثروث ذ ذراأة ا بذ ذذدأ الذ ذذا يت سذ ذذد ي النيذ ذذعدة ايلنذ ذذة األوىل
للمذذاب)  ،و ذذاا فذ هنم بعذذد تفهمهذذم للفكذذرة ،واتصذذع م ذراأة النيذذعدة
ايابية ،يصبموث جاءاً من ا وتوأ ،ويصبح حينئذا ذرد حركذة النيذعدة
من جراء طعقذة ايذراأة يبعذا ايركذة ي ايذاب كلذ بع ذعً طبيعيذعً ،ألهنذع
 وه موتذوأ اجتمذعج  -تكذوث كذا فكذر ً مذع ععً ي مجيذع ايذاب.وحينئا ال تبنى النيعدة وحدهع ه ال حتمذل ايركذة ا وتوأيذة ،بذل -
بنموهذذع وتكعمذذل ترذذكيل ايذذاب  -يكذذوث ايذذاب كلذ حذذعماً للمركذذة
ا وتوأية .وجلى ذلك فا لتع س اياب إىل حركة النيعدة ،وال إىل
بع ذذا حراأهت ذذع ،ب ذذل يسذ ذ ا ب ذذدأ ي أجض ذذعء اي ذذاب ،وتسذ ذ حلنعتذ ذ
وحلعن ذ احملليذذة ،س ذ اً نلي ذعً ،دوث حعجذذة إىل حركذذة الني ذعدة ،ألث ح ذراأة
كل جاء منبع ة من  ،ومن الكل الفكذر الرذع ع ي ايذاب ،وا تصذل
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هباو األجااء اتصعالً طبيعيعً.
 - 9يس ذ ذ اي ذذاب ا ب ذذد ي ث ذذان مراح ذذل ،ح ذذى يب ذذدأ
ت بي مبد ي تمع :
أوالً :مرحلة الدأاسة والتعلم إلجيعد ال نعفة ايابية.
اثني ذعً :مرحلذذة التفعجذذل مذذع االتمذذع الذذا يعذذي في ذ  ،حذذى
يصبح ا بدأ جرفعً جعمعً انيعً جن وج  ،وتعت و احلمعجذة كلهذع مبذدأهع،
حى تدافع جن مجعجيعً ،وي هاو ا رحلة يبدأ الكفع بذ ،األمذة وبذ،
من ينفوث حع اً دوث ت بي ا بدأ من االستعمعأ ومن يضعهم أمعمذ
مذذن الفئذذعت ايعكمذذة وال اميذذ ،وا ضذبوج ،ال نعفذذة األجنبيذة ،ألهنذذع
تعت ا بدأ مبدأهع ،واياب قع داً ع.
اثل ذ ذعً :مرحل ذذة تس ذذلم زم ذذعع ايك ذذم ج ذذن طريذ ذ األم ذذة تسذ ذلمعً
كعماً ،حى يتيا ايكم طرينة لت بيذ ا بذدأ جلذى األمذة .ومذن هذاو
ا رحلة تبذدأ النعحيذة العمليذة ي ايذاب ي معذعو اييذعة ،وت ذل انحيذة
الذدجوة للمبذدأ العمذذل األصذل للدولذة وايذذاب ،ألث ا بذدأ هذو الرسذذعلة
ال حتملهع األمة والدولة.
 - 10أم ذذع ا رحل ذذة األوىل فه ذ ذ ا رحل ذذة الت سيس ذذية ،وه ذ ذ
اجتبعأ مجيع أفذراد األمذة سذواء ي أهنذم خذعلوث مذن كذل ثنعفذة صذميمة،
والب ذذدء بت نيذ ذ م ذذن يري ذذدوث أث يكونذ ذوا أجض ذذعء ي اي ذذاب ب نعفت ذ ذ ،
واجتبعأ االتمع كل مدأسة للمذاب ،حذى خيذر ايذاب ي أقصذر مذدة
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الفئة ال تكوث قعدأة جلى االتصعل احلمعجة للتفعجل معهع.
جلى أن ينبغذ أث يعلذم أث هذاا الت نيذ لذي تعليمذعً ،وأنذ
خيتل ذ جذذن ا دأسذذة اختاف ذعً كلي ذعً ،ولذذالك ال بذذد أث تكذذوث ال نعف ذذة
للملنذذعت سذذع رة جلذذى اجتب ذعأ أث ا بذذدأ هذذو ا علذذم ،وأث العلذذم وال نعفذذة
الذ ت خذا إبذع ينتصذر فيهذع جلذى ا بذدأ ،وجلذى مذع يلذاع يتذوض معذذعو
اييعة ،وأث ت خا للعمل هبع حعالً ي مععو اييعة.
ولذذالك ال بذذد مذذن أث تكذذوث ال نعفذذة جمليذذة ،أ أث ت خذذا
للعمذذل هبذذع ي اييذذعة ،وال بذذد مذذن أث يوحمذذع حع ذذل ك يذ بذذ ،الذذاهن
وب ذذ ،النعحي ذذة العلمي ذذة ،ح ذذى ال تت ذ ذ ال نعف ذذة ايابي ذذة اي ذذعو ال نعفذ ذذة
ا دأسية العلم .
 - 11اياب هو تكتل ينوع جلذى فكذرة وطرينذة ،أ جلذى
مبذذدأ نمذذن أف ذرادو ب ذ  .ويرذذرف جلذذى فكذذر االتمذذع وحس ذ ليس ذ مهع ي
حرك ذذعت تص ذذعجدية .ول ذذول ب ذذ ،االتم ذذع وب ذذ ،االنتك ذذعن ي الفك ذذر
واي ذ ذ  .وهذ ذذو ينذ ذذوع جلذ ذذى ت ني ذ ذ األمذ ذذة ودفعهذ ذذع إىل معذ ذذعو اييذ ذذعة
العع يذذة ،فهذذو ا ِّن ذ اينين ذ  ،وال تغذذني جن ذ ا ذذداأن مهم ذع تعذذددت
وك رت وللت.
وهنذذعو فذذرق بذذ ،ايذذاب وا دأسذذة ال بذذد مذذن إدأاك ذ  ،وهذذاا
الفرق واحمح ي ننعل جدة منهع:
أ  -إث ا دأس ذذة مهم ذذع ك ذذعث بران ه ذذع ص ذذميمعً ،ال تضذ ذمن
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إهنذذعض األمذذة دوث أث يكذذوث هنعلذذك حذذاب ينذذوع ي االتمذذع كم ِّن ذ
ل  ،ألث ا دأسة من طبيعتهع مهمع حترأت ال بد مذن أث تكذوث أتيبذة،
فه ذ تن ذذوع جل ذذى م ذذكل خ ذذعت ،وتتي ذذا ص ذذفة خعص ذذة ،وهب ذذاا تفن ذذد
الندأة جلى الترذكل تبعذعً لترذكل الوقذع ع .وإذا أأيذد ذع أث تترذكل،
لتع تركلهع إىل جملية معندة ،وزمن مع ،،حذى لذدن التكيذ ،
وإجدادهع يكوث جلى أسعن اثبت ال يتركل.
ب  -إث اياب إذا كذعث قع مذعً جلذى بذرانمأل صذميح يكذوث
في مع يل :
 - 1اييوية ،فهو ينمو.
 - 2الت وأ ،فهو ينتنل من حعل إىل حعل.
 - 3ايركذذة ،فهذذو ينتنذذل ي كذذل انحيذذة مذذن نذواح االتمذذع،
وي كل جاء من أجااء الباد.
 – 4ايذ  ،فهو ل ويرعر بكل مع لصل ي االتمع،
وي ثر في .
ويكذذوث إجذذدادو جلذذى أسذذعن ترذذكل اييذذعة وا رذذعجر .ففي ذ
ت وأ دا م ،وفي تغ مستمر ،وال يس جلى طرينة أتيبذة ،ألنذ يسذ
م ذذع ايي ذذعة وأم ذذكع ع ،لير ذذكلهع ذذوو اإلمي ذذع  ،ويغ ذ الواق ذع ويكيف ذ
حس ا بدأ.
ج ذ ذ  -ا دأس ذذة تن ذذوع جل ذذى ت نيذ ذ الف ذذرد وهتايبذ ذ وتعليم ذ ذ
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اجتبذذعأو فذذرداً معين ذعً .وه ذ الذذر م مذذن كوهنذذع مجعجذذة صذذغ ة ،إال أهنذذع
فردية من انحية تعليمية .ولالك تكوث نتع هع فردية ال مجعجية .ولو
فرحمنع أث مدينة سكعهنع جررة نالف نسمة ،فيهع مداأن تضذم ألذ
تلميا ،ف هنع ال تسذت ذيع أث حتدن أ هنضذة مجعجية ي هاو ا دينة.
د – ايذ ذذاب ينذ ذذوع جل ذذى تربيذ ذذة احلمذعجذ ذذة وت نيفه ذذع بوص ذذفهع
مجعجذذة واح ذذدة ،بغ ذ الن ذذر جذذن أفذ ذرادهع ،وهذذو ال ين ذذر إىل ه ذ الء
األفراد الاين فيهع اجتبعأهم أفراداً معين ،،وإبع ين ذر إلذيهم اجتبذعأهم
أج ذ ذااء احلمعجذ ذذة ،فهذ ذذو ي ذ ذ نفهم مجعجي ذ ذعً ليصذ ذذلموا حلا يذ ذذة احلمعجذ ذذة ال
لفرديتهم .ولالك كعنت نتع أل اياب مجعجية ال فردية .فلو فرحمذنع أث
مجعجذذة ي ق ذذر سذذكعن مليذذوث نسذذمة ،وفيذ حذذاب جذذدد أجضذذع مع ذذة
مي  ،ف ن لذدن ي هذاا الن ذر هنضذة تع ذا جنهذع ا دأسذة مهمذع
بالت من جهد وأمضت من زمن وخرجت من تاميا.
ه ذ  -تنذذوع ا دأس ذة جلذذى هتيئذذة الفذذرد لي ذ ثر ي احلمعجذذة ال ذ
يع ذذي فيه ذذع ،وه ذذو ال يس ذذت يع أث يذ ذ ثر إال جا يذ ذعً ،ألنذ ذ لت ذذل جذ ذاءاً
معوأ ً حمعي األثر ي إينعظ الفكر.
و  -ينذذوع ايذذاب جلذذى هتيئذذة احلمعجذذة لتذ ثر ي الفذذرد ،وهذ
تسذذت يع أث تذ ثر كليذعً ،ألث مذذعوأهع قذذو  ،مذذوق  ،قذذعدأ جلذذى إينذذعظ
الفكذذر .ول ذذالك يك ذذوث أثره ذذع ي األف ذراد ق ذذو ً ،وتبع ذذا ف ذذيهم النهض ذذة
قذ ذذل جهذ ذذد وأقصذ ذذر زمذ ذذن ،إذ إث الذ ذذا يذ ذذوق الفكذ ذذر هذ ذذو الرذ ذذعوأ
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وبتفعجلهمع حتصل ايركة للنهضة.
ويتلي الفرق ب ،اياب وا دأسة ي ثان ننعل:
 - 1إث ا دأسذذة تكذذوث أتيبذذة ذ قذذعدأة جلذذى الترذذكل ،ي
حذذ ،أث ايذذاب يكذذوث مت ذذوأاً ذ أتي ذ  ،وقذذعدأاً جلذذى الترذذكل ي
اييعة فهو يركلهع وو اإلميع .
 - 2إث ا دأس ذذة ت ن ذ ذ الف ذذرد ليذ ذ ثر ي احلمعج ذذة ،فتك ذذوث
نتع هذذع فردي ذذة ،ي ح ذذ ،أث اي ذذاب ي ن ذ احلمعج ذذة ،لت ذ ثر ي الف ذرد
فتكوث نتع هع مجعجية.
 - 3إث ا دأس ذذة هتي ذ احل ذذاء الر ذذعوأ ي الف ذذرد ،لي ذ ثر ي
مرعجر احلمعجة ،فا يست يع الت ث فيهع ،ويع ا جن إينعظ فكرهذع،
ي ح ذ ذذ ،أث اي ذ ذذاب يهي ذ ذ الك ذ ذذل الر ذ ذذعوأ ي احلمعج ذ ذذة ،ليذ ذ ذ ثر ي
مرذذعجر األف ذراد ،فيسذذت يع الت ذ ث فذذيهم ،ويكذذوث قذذعدأاً جلذذى أث يذذوق
أفكعأهم إينعظعً اتمعً.
 - 12ي هذ ذذاو ا رحلذ ذذة ال بذ ذذد مذ ذذن دواع إدأاو أث االتمذ ذذع
كملذ هذذو ا دأسذذة الكذ ى للمذذاب ،مذذع دواع إدأاو الفذذرق الرعسذذع
ب ،ا دأسة وب ،اياب ي حلنعت ال نعفية.
أمذ ذذع إدأاو أث االتمذ ذذع كمل ذ ذ مدأسذ ذذة ايذ ذذاب ،فه ذ ذذو ألث
وظيف ذذة اي ذذاب ي ه ذذاو الف ذذعة هذ ذ بع ذذا العنع ذذد الص ذذعدقة ،وإجي ذذعد
ا ف ذذعهيم الص ذذميمة .وه ذذاا ال يت ذ تى إال بعملي ذذة ت نيفي ذذة يك ذذوث مب ذذدأ
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ايذذاب هذذو ا علذذم ،وثنعفت ذ ه ذ ا ذذعدة ال ذ تذذدأن ،وهذذاا ا بذذدأ وهذذاو
ال نعف ذذة يتمذ ذ اث ف ذذيمن يس ذذد ف ذذيهم ا ب ذذدأ ،فه ذذم األس ذذتعذ ا بعم ذذر ي
االتمذع ،وتكذذوث الل ذذعث احملليذذة وحلنعهتذذع صذذفوف  ،ويكذذوث االتمذذع كلذ
هذذو ا دأسذذة .وهذذاو العمليذذة الت نيفيذذة تنتضذ ذذن يكونذذوث أجضذذعء ي
ايذذاب ،ويتبنذذوث مفعهيمذ  ،دأاسذذة جمينذذة ،وفهمذعً صذذميمعً ،ومذذااكرة
ل نعفتذ ايابيذة ي كذل وقذت ،واسذت هعأاً لدسذتوأو ،ول حكذعع ا همذة،
والنواجذذد الععمذذة ال ذ يتبنعهذذع .وذلذذك لتذذع إىل جمليذذة ت نيفيذذة .ومذذن
هنذع كذعث ال بذد مذذن ايذرت جلذى هذاو النعحيذذة مذع كذل مذن يذذدخل ي
اياب ،بغ الن ذر جمذع إذا كذعث م نفذعً ثنعفذة جعمعيذة أو ابتدا يذة أو
فيذ اسذتعداد للت نذ  .وكذل تسذعهل ي هذاو ال نعفذة مذع أ فذرد يبنذ
هاا الفرد خعأ ن عق اياب ،ولو انتس إليذ  ،وأنذع نذتأل جذن ذلذك
حمرأ ي احلهعز الععع.
وال بد من أث يوحمع حذعجا ك يذ بذ ،العمذل وبذ ،ايذاب
ي هذ ذذاو ا رحلذ ذذة ،قبذ ذذل أث يوجذ ذذد جنذ ذذدو األمذ ذذيعت ا نفذ ذذوث ثنعفذ ذذة
.
حابية ،و اا كعنت هاو ا رحلة مرحلة ثنعفية لي
وأم ذذع إدأاو أث هنعل ذذك فرق ذذع ب ذذ ،ا دأس ذذة وب ذذ ،اي ذذاب ي
ال نعفذذة فذذالك لذذئا تننل ذ ال نعفذذة ايابيذذة إىل ثنعفذذة مدأسذذية ،فيفنذذد
اياب فععليت  .ولالك ال بد من أث يوحمع حعجا ك ي بذ ،ا نتمذ
إىل اي ذ ذذاب وب ذ ذذ ،النعحي ذ ذذة العلمي ذ ذذة ي ال نعف ذ ذذة ايابي ذ ذذة ،وأث يك ذ ذذوث
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ماح ذ ذعً أث ال نعف ذذة ايابي ذذة هذ ذ لتغيذ ذ ا ف ذذعهيم ،وللعم ذذل ي مع ذذعو
اييعة ،ويمل النيذعدة الفكريذة ي األمذة .وال جيذوز أث ينذدفع صذعحبهع
ي النعحي ذة العلميذذة .وإذا كعنذذت لدي ذ حعجذذة جلميذذة فمملهذذع ا دأسذذة
ولذذي ايذذاب .ومذذن ايت ذذر االنذذدفعف مذذع ال نعفذذة حنذذو النعحيذذة العلميذذة،
ألهنذذع تسذذل خعصذذية العمذذل ،وت ذ خر االنتنذذعل إىل ا رحلذذة ال عنيذذة مذذن
مراحل .
 - 13ا رحلذذة ال عنيذذة ه ذ مرحلذذة التفعجذذل مذذع األمذذة ،وه ذ
ال يصمبهع الكفع  .وتعت هاو ا رحلة دقينذة ،والن ذع فيهذع دليذل
جلذذى صذذمة تكذذوين ايذذاب .واإلخفذذعق فيهذذع دليذذل جلذذى أث فيذ خلذاً
جي ذ إص ذذاح  .وه ذ مبني ذذة جل ذذى ا رحل ذذة ال ذ قبله ذذع .ول ذذالك ك ذذعث
الن ع ي ا رحلة األوىل مرطعً أسعسيعً للن ذع ي ا رحلذة ال عنيذة .إال
أث رد الن ع ي ا رحلذة األوىل ثنعفيذعً لذي كعفيذعً وحذدو للن ذع ي
هاو ا رحلذة ،بذل ال بذد أث يكذوث الن ذع ال نذعي معروفذعً جنذد النذعن،
أ أث يعرف النعن أث هنعو دجوة ،وأث يعرفوا جن العضذو أنذ لمذل
دج ذذوة ،كم ذذع أن ذ ال ب ذذد أث تك ذذوث ال ذذرو احلمعجي ذذة ق ذذد تكون ذذت أثن ذذعء
التك ذذوين ال نذ ذذعي ي ايلنذ ذذعت ،واتص ذذعل األجضذ ذذعء ي االتمذ ذذع ال ذ ذا
يعيرذذوث في ذ  ،وحمذذعولتهم الت ذ ث في ذ  ،حذذى إذا انتنل ذوا للمرحل ذة ال عنيذذة
كعث االستعداد احلمعج موجوداً .ولذالك يسذهل جلذيهم التفعجذل مذع
األمة.
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 - 14إث جضذذو ايذذاب ال ينتنذذل مذذن دوأ ال نعفذذة إىل دوأ
التفعجذ ذذل إال بع ذ ذذد أث يكذ ذذوث ق ذ ذذد نضذ ذذأل ثنعفي ذ ذعً ،نض ذ ذ عً جع ذ ذذل من ذ ذ
ميصذذية إسذذامية ،بت ذذعوب نفسذذيت مذذع جنليت ذ  .قذذعل جلي ذ الصذذاة
والساع« :ال ي من أحدكم حى يكوث هواو تبععً ذع جئذت بذ » ،وأث
يعرف النعن جن أن لمل دجوة إسامية ،وأث تكوث ا يول احلمعجيذة
قد قويت في وظهرت جليذ  ،بوجذودو ي ايلنذعت ،واتصذعل االتمذع،
يا تكوث قد قلعت من العالة .ألث العالة مايأل من احل واليذ ن،
ال بد من قلعهع من األفراد واالتمع.
 - 15إث اي ذذاب ينتن ذذل م ذذن دوأ ال نعف ذذة إىل دوأ التفعج ذذل
انتنذذعالً طبيعي ذعً ،يذذا إذا أأاد أث ينتنذذل قبذذل األواث ال ينذذدأ ،وذلذذك
أث دوأ ال نعفذذة تسذذتكمل في ذ نن ذذة االبتذذداء ،إذ ال نعفذذة يعذذل ا بذذدأ
يت سد ي أمذيعت ،ويعذل االتمذع لذ الذدجوة وا بذدأ إحسعسذعً
واحمذذمعً .ومذذى ا هذذاا الت سذذيد للمبذذدأ ي األمذذيعت ،أ رسذ ي
نفوسذ ذذهم ،وا مع ذ ذ اإلحسذ ذذعن ي االتم ذ ذذع جلذ ذذى ا بذ ذذدأ ،تكذ ذذوث ق ذ ذذد
اجت ذذعزت ال ذذدجوة نن ذذة االبت ذذداء ،وص ذذعأ ال ب ذذد أث تنتن ذذل إىل نن ذذة
االن ذذاق .وحذذى يبذذدأ ايذذاب الس ذ ي نن ذذة االن ذذاق ،ال بذذد أث
يبدأ نيعطبة األمة .وألجل أث يبدأ نيعطبتهع جيذ أث يبذدأ نمعولذة
نعطبته ذذع أوالً ،ح ذذى إذا جنم ذذت حمعولت ذ ذ ه ذذاو ،حت ذذول إىل ا يعطب ذذة
مبعم ذذرة .وحمعول ذذة ا يعطب ذذة إب ذذع تك ذذوث ال نعف ذذة ا رك ذذاة ي ايلن ذذعت،
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وال نعفة احلمعجيذة للنذعن ي كذل مكذعث مسذت عف ،وي كرذ خ ذط
االسذذتعمعأ ،وي تبذذني مصذذع األمذذة .ف ذ ذا اسذذت عف أث يذذن ح ي هذذاو
األم ذ ذذيعء األأبع ذ ذذة معذ ذ ذعً حت ذ ذذول إىل نعطب ذ ذذة األم ذ ذذة ،وانتن ذ ذذل إىل نن ذ ذذة
االن ذذاق انتنذذعالً طبيعي ذعً .وكذذعث انتنعل ذ هذذاا إىل نن ذذة االن ذذاق هذذو
الا يننل ننا طبيعيعً مذن ا رحلذة األوىل ،الذ هذ دوأ ال نعفذة ،إىل
ا رحلذة ال عنيذة ،الذ هذ دوأ التفعجذل ،وجيعلذ يبذدأ التفعجذل مذع األمذذة
ي أوان بدءًا طبيعيعً.
 - 16إث هاا التفعجل مع األمة حمروأ لن ذع ايذاب ي
مهمت  ،ألن مهمع ك ذر أجضذعء ايذاب ي األمذة ،ومل يتفذعجلوا معهذع ال
يس ذذت يعوث أث ينوم ذ ذوا بعم ذذل وح ذذدهم ،مهم ذذع كعن ذذت ق ذذوهتم ،إال إذا
س ذ ذذعأت األم ذ ذذة معه ذ ذذم .وال يس ذ ذذت يعوث أث يس ذ ذذوقوا األم ذ ذذة معه ذ ذذم إىل
العم ذ ذذل ،وال تس ذ ذ ذ معه ذ ذذم إال إذا تف ذ ذذعجلوا معه ذ ذذع ،وجنم ذ ذ ذوا ي هذ ذ ذذاا
التفعجل .ولي معب تفعجلهم مع األمذة هذو أث يسذت يعوا مجذع النذعن
حذذو م ،بذذل ا ذراد مذذن التفعجذذل هذذو إفهذذعع األم ذة مبذذدأ ايذذاب ،ليكذذوث
مبذدأهع ،ألث أصذذل ا بذذدأ  -وهذذو اإلسذذاع  -موجذذود ي األمذذة ،إذ إث
أحعسي األمة حتولذت إىل فكذر ،تبلذوأ ي الفئذة ا تميذاة ،الذ يتكذوث
ايذذاب منهذذع .وكعنذذت قعجذذدة هذذاو األحعسذذي وه ذ الفكذذر والعمذذل
م ذذن أج ذذل عي ذذة) التعب ذ اينين ذ للمب ذذدأ .ول ذذالك يك ذذوث ا ب ذذدأ أ
اإلساع) هو إحسعن األمذة الذداخل  ،ويكذوث ايذاب معذ اً جذن هذاا
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اإلحسذذعن .ف ذ ذا كذذعث فصذذيح التعب ذ  ،واحمذذح اللغذذة ،صذذعدق الله ذذة،
فهم ذذت األم ذذة ا ب ذذدأ سذ ذريععً ،وتفعجل ذذت م ذذع اي ذذاب ،واجتذ ذ ت األم ذذة
ن موجه ذذع ه ذ اي ذذاب .والفئ ذذة ا تمي ذذاة حتم ذذل قي ذذعدة ايرك ذذة التكت ذذل
ايذذايب ،تلذذك ايركذذة ال ذ تس ذ هبذذع األمذذة بنيذذعدة ايذذاب حنذذو ا رحلذذة
ال عل ذذة ،وه ذ ت بي ذ ا بذذدأ ت بين ذعً اننابي ذعً ،جذذن طري ذ ايكذذم الذذا
تتذذوالو هذذاو الكتلذذة ايابيذذة ،اجتبذذعأو ال رينذذة الوحيذذدة لتنفيذذا الفكذذرة،
أ اجتبعأو جاءاً من ا بدأ.
إال أث هنعلك صعوات جديدة تن ي وج هاا التفعجل،
فذذا بذذد مذذن معرفتهذذع ،ومعرفذذة طبيعتهذذع ،للعمذذل جلذذى التغل ذ جليه ذع.
وهاو الصعوات ك ة أمههع مع يل :
أ  -تنعق ا بدأ مع الن عع الا ي ب ي االتمع.
إث مبذذدأ ايذذاب هذذو ن ذذعع جديذذد للميذذعة النسذذبة للم تمذذع
ايعحمذذر .وهذذو ينذذعق الن ذذعع الذذا ي ب ذ جلذذى هذذاا االتمذذع والذذا
حتكم النعن ب الفئة ايعكمة .ولالك يد ي هاا ا بدأ خ راً جليهع،
وجلذذى كيعهنذذع .وال بذذد أث تنذ ي وجهذ وحتعأبذ  ،نيتلذ الوسذذع ل:
الدجعيذذة حمذذدو ،وم ذذعأدة محلذذة الذذدجوة ،واسذذتعمعل الوسذذع ل ا عديذذة.
و اا كعث جلى َمحَلَة ا بذدأ -وهذم يعملذوث للتفعجذل مذع األمذة الذدجوة
ب ذذد هم -أث يعتص ذذموا م ذذن األذى بك ذذل م ذذع يس ذذت يعوث ،وأث جي ذذعهبوا
الذذدجع ت ا ضذذللة ،برذذر دجذذوهتم ،وأث يتممل ذوا كذذل مرذذنة ي هذذاا
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السبيل.

ب  -ومن الصعوات اختاف ال نعفة.
تكذذوث ي االتمذذع ثنعفذذعت نتلفذذة ،وتكذذوث ي األمذذة أفكذذعأ
متبعينة ،إال أن يكوث ع إحسذعن واحذد .وتكذوث ال نعفذعت ا تعذددة،
وال س ذ ذ ذذيمع ال نعفذ ذ ذ ذذعت االسذ ذ ذ ذذتعمعأية ،تعب ذ ذ ذ ذ اً معكوس ذ ذ ذ ذعً جذ ذ ذ ذذن هذ ذ ذ ذذاو
األحعسذذي  ،ي حذذ ،أث ثنعفذذة ا بذذدأ ،أ ال نعفذذة اإلسذذامية ،تكذذوث
تعبذ ذ اً ص ذذعدقعً ج ذذن أحعس ذذي األم ذذة .ذ ذ أث الذ ذرأ الع ذذعع ال ن ذذعي ي
االتمع وا نهع ال نعي ي ا داأن وا ععهد ،وسذع ر األمكنذة ال نعفيذة،
يك ذذوث س ذذع راً م ذذع ال نعف ذذة األجنبي ذذة .وك ذذالك تك ذذوث س ذذع ر ايرك ذذعت
السيعسية وال نعفية سع رة مع ال نعفة األجنبية .و ذاا ال بذد للمذاب ي
ثنعفت ذ ذ مذ ذذن الذ ذذدخول ي دوأ مذ ذذن الكفذ ذذع مذ ذذع ال نعفذ ذذعت األخذ ذذرى،
واألفكعأ األخرى ،حى ي هر ل مة التعب الصذميح جذن أحعسيسذهع
ومذذعوأهع ،فتس ذ مع ذ  .ومذذن هنذذع كذذعث ال بذذد مذذن أث يكذذوث ي هذذاا
الذذدوأ تصذذعدع بذذ ،ايذذاب ي ثنعفتذ وفكذذرو ،وبذذ ،ذ و مذذن ال نعفذذعت
واألفكذذعأ األخذذرى .وهذذاا تصذذعدع بذذ ،أبنذذعء األمذذة ،ولذذالك ال أيخذذا
دوأ احلذذدل العنذذيم ،بذذل تس ذ مجعجذذة ايذذاب جلذذى طرينذذة أسذذم ايتذذط
ا ستنيم جند ايتط األجو  .وال يدخلوث ي جدل جنذيم م لنذعً ،لذئا
ي ذ د إىل األاننيذذة ال ذ تعم ذ وتصذذم جذذن اينينذذة ،بذذل ترذذر أفكذذعأ
ايذذاب ،وتبذذ ،مذذع ي األفكذذعأ األخذذرى مذذن زي ذ  ،ومذذع ي ال نعفذذعت
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األخذذرى مذذن اط ذذل ،ومذذع ي نتع هذذع م ذذن أخ ذذعأ .وحينئذذا تنص ذذرف
األمة جنهع ،وتت حنذو ثنعفذة ايذاب وفكذرو ،بذل ينصذرف جنهذع أيضذعً
أصذذمعهبع ،بعذذد أث ي هذذر ذذم زيفهذذع ،إذا كذذعنوا مذذن ا يلصذذ ،الذواج،
الن ذ ذايه .،إال أث هذ ذذاو العمليذ ذذة مذ ذذن أم ذ ذ العمليذ ذذعت جلذ ذذى ايذ ذذاب.
ولذذالك كذذعث إحذذدان التفعجذذل مذذع األمذذة ي ا كذذعث الذذا تك ذذر في ذ
ال نعفة األجنبية أك ر صعوبة من األمكنة ال تنذل فيهذع هذاو ال نعفذة،
وكعنذت قعبليذذة النهضذذة ي األمكنذة الذ تنذذل فيهذع نسذذبة ا نفذذ ،ثنعفذذة
أجنبيذذة أك ذذر مذذن األمكنذذة الذ ترتفذذع فيهذذع هذذاو النسذذبة .ولذذالك كذذعث
جلى اياب أث يكذوث واجيذعً جلذى احلمعجذة الذ يعمذل للتفعجذل معهذع،
ليس ي ال ري ا نعسبة ع.
جذ  -ومن الصعوات وجود الواقعي ،ي األمة.
وذلذ ذذك أن ذ ذ يوجذ ذذد مذ ذذن ج ذ ذراء ال نعفذ ذذة األجنبيذ ذذة ،والتسذ ذذميم
األجنيب ،ومن جراء احلهل ،فئتعث اث الواقعية ي األمة.
أمذذع الفئذذة األوىل فهذ الفئذذة الواقذذعية ،الذ تذدجو إىل الواقذذع،
وإىل الرحمذذع الواق ذذع ،والتس ذذليم ب ذ  ،ك ذ مر حتم ذ  ،ألهنذذع تتي ذذا الواق ذذع
مصذذدأ تفك هذذع و خذذا من ذ حلذذول مرذذعكلهع .وطري ذ التغل ذ جلذذى
صذذعوبتهع هذذو حمعولذذة التعم ذ معهذذع ي البمذذا ،حذذى تذذرى وتذذدأو أث
الواقذذع إبذذع يتيذذا موحمذذع التفكذ لتغيذ و ،وبذذالك ميكذذن أث ترجذع جذذن
فكرهع.
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وأمذذع الفئذذة الواقعيذذة ال عنيذذة فه ذ فئذذة ال اميذذ ،ال ذ ىب أث
تعذ ذذي ي النذ ذذوأ ،ألهن ذ ذذع ألفذ ذذت اييذ ذذعة ي ال ذ ذذاع وتعذ ذذودت التفعه ذ ذة
والسذ ذ ذ مية ،وأص ذ ذذيبت ن ذ ذذرض الكس ذ ذذل احلس ذ ذذم والكس ذ ذذل العنلذ ذ ذ
ومجذذدت جلذذى الن ذذد الذذا وج ذذدت جلي ذ ناءهذذع ال ذذرد كون ذ ق ذدميعً،
ول ذذالك فه ذ واقعي ذذة حنين ذذة ،ألهن ذذع م ذذن ج ذذن الواق ذذع وه ذ جعمذ ذدة
فكراً .ولالك كعنت ي حعجة إىل مععانة أك ذر .وطريذ التغلذ جلذى
صعوبتهع هو حمعولة ت نيفهع ،واالجتهعد ي تصميح مفعهيمهع.
د  -وم ذذن الص ذذعوات الذ ذ تنذ ذ ي وجذ ذ ال ذذدجوة اأتب ذذعل
الن ذذعن نص ذذعيهم .وذل ذذك أث اإلنسذ ذذعث ي ذ ذرتبط نص ذذعي الريص ذ ذية،
وأجمعلذ اليوميذذة ،ويذرتبط ي نفذ الوقذذت ا بذذدأ .وقذذد يبذذدو أث هذذاو
ا صذذع تتعذذعأض مذذع الذذدجوة للمبذذدأ .ولذذالك لذذعول التوفي ذ بينه ذذمع.
وللتغل جلى هاو الصعوبة ،جي جلى كل من يعتن ا بدأ أث جيعل
الذذدجوة وايذذاب مركذذا الذذدا رة الذذا تذذدوأ حول ذ مصذذعي الريصذذية،
ف ذذا جي ذذوز أث ير ذذتغل ي أ جم ذذل يتن ذذعق م ذذع الدجذ ذذوة ،وال ي أ
جمل ينسذي الذدجوة ويعوقذ جنهذع .وبذالك يكذوث قذد ننذل الذدجوة مذن
دوأاهنع حول مصعي إىل دوأاث مصعي حول حموأهع.
هذ ذ  -ومذذن الص ذذعوات ال ذ تن ذ ي وج ذ الذذدجوة ص ذذعوبة
التض ذذمية بر ذ ذ وث ايي ذذعة الذ ذذدنيع م ذذن مذ ذذعل وي ذذعأة وحنومهذ ذذع ي سذ ذذبيل
اإلساع ومحل دجوتذ  .وللتغلذ جلذى هذاو الصذعوبة يذاكر ا ذ من ث
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هللا امعى مذن ا ذ من ،أنفسذهم وأمذوا م ث ذم احلنذة .ويكتفذى هبذاا
التذاك ويذذعو لذ ايتيذذعأ ي التضذذمية هبذذاو الرذ وث وال يسذذتكرو جلذذى
م ذ ء .كت ذ جلي ذ الصذذاة والسذذاع كتذذعاً لعبذذد هللا بذذن جم ذ حذذ،
بع جلى أأن سذرية ليعصذد قريرذعً ي لذة بذ ،مكذة وال ذع  ،وقذد
ك هعله ـى ال همس ـي
جذذعء ي ذلذذك الكتذذعب « :هوله تُك ـرههن أه هح ـداً م ـن أهص ـ هحاب ه
هم هع هك هوامض ألهِمري ف هيمن تهب هع هك».
و  -وق ذذد يتب ذذعدأ أث م ذذن الص ذذعوات االخ ذذتاف ا ذذد ي
االتمعذذعت ،وذلذذك أث األمذذة تكذذوث فيهذذع أوسذذعل ا ذذدث ذ أوسذذعل
النرى ،و أوسعل البدو ،وتكوث ا دنية ي ا دينة هذع ي النريذة،
وه ذ ي النريذذة هذذع ي مضذذعأب البذذدو وايت ذيم .ولذذالك قذذد يوحذ ذ
ه ذذاا االخ ذذتاف ي األم ذذكعل ا دني ذذة للم ذذاب فك ذذرة االخ ذذتاف ي
الت ني  ،أو ي التوجيذ ا بذد  .وهذاا مذن أخ ذر األمذذيعء ألث األمذذة
مه ذذمع اختلذف ذذت فيهذذع األم ذذكعل ا دني ذذة هذ ذ أمذذة واحذذدة ،إحسعسذذهع
واحذذد ،ومبذذدمهع واحذذد ،ولذذالك تكذذوث الذذدجوة فيهذذع واحذذدة ،ال فذذرق
ب ،مدينة وقرية ،ويكوث العمل للتفعجل معهع واحداً.
 - 17يتعذ ذ ذ ذ ذ ذذرض ايذ ذ ذ ذ ذ ذذاب ي هذ ذ ذ ذ ذ ذذاو ا رحلذ ذ ذ ذ ذ ذذة مرحلذ ذ ذ ذ ذ ذذة
التفعج ذ ذ ذ ذذل م ذ ذ ذ ذذع األم ذ ذ ذ ذذة) إىل خ ذ ذ ذ ذ ذرين :خ ذ ذ ذ ذذر مب ذ ذ ذ ذذد أ جل ذ ذ ذ ذذى
ا بدأ) ،وخ ر طبن .
أم ذذع ايت ذذر ا ب ذذد فيتذ ذ تى م ذذن تي ذذعأ احلمعج ذذة ،والر ب ذذة ي
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اسذذت عبة طلبعهتذذع اانيذذة ا لمذذة ،ويتذ تى مذذن تغلذ الرواسذ ا وجذذودة
ي نأاء مجعجة جلى الفكرة ايابية.
وذل ذذك أث اي ذذاب ح ذذ ،خي ذذوض م ذذعأ ايي ذذعة ي االتم ذذع،
يتصل احلمهوأ للتفعجل مع  ،ولنيعدتذ  ،وي الوقذت الذا يكذوث فيذ
اياب ماوداً نبد  ،يكوث احلمهوأ قد اجتمعذت فيذ متنعقضذعت مذن
أفكذذعأ أجعيذذة قدميذذة ،ووأااثت جذذن احلي ذل الغذذعبر ،ومذذن أفك ذعأ أجنبيذذة
خ ذذرة ،وتنليذذد للكذذعفر ا سذذتعمر .فمذذ ،ينذذوع ايذذاب بعمليذة التفعجذذل
مذذع احلمهذذوأ ،يذذاودو حلأاء ايذذاب وأفكذذعأو ،ويسذذعى جعهذذداً لتصذذميح
مفعهيمذ  ،ولبعذذا العنيذذدة اإلسذذامية فيذ  ،وإلجيذذعد األجذذواء الصذذعدقة،
والعذرف العذعع الصذع  ،نفذعهيم ايذاب .وهذاا لتذع إىل الذدجوة ،وإىل
الدجعية ،حذى جيمذع األمذة حولذ جلذى أسذعن ا بذدأ ،بصذوأة تنذو ي
األمذذة اإلمي ذذعث ا ب ذذدأ ،وتبع ذذا فيه ذذع ال ن ذذة نف ذذعهيم اي ذاب ،واالح ذعاع
والتندير ل  ،وحتملهع جلى االسذتعداد لل عجذة وللعمذل .وحينئذا يكذوث
واج ذ اي ذذاب اإلك ذذعأ م ذذن م ذذبعب ا ذ من ،ا وث ذذوق هب ذذم ب ذذ ،األم ذذة،
لي لذوا قعبضذذ ،جلذذى زمعمهذذع ،كعلضذذبعل ي احلذذي  .فذ ذا جنذح ايذاب
هبذذاو ا رحلذذة مذذن التفعجذذل ،قذذعد األمذذة إىل الغعيذذة ال ذ يريذذدهع ،حمذذمن
حدود ا بدأ ،وأمن خرو الن عأ جن ايتط.
أمذذع إذا قذذعد ايذذاب احلمهذذوأ قبذذل أث يكتمذذل التفعجذذل مع ذ ،
وقبل أث يوجد الوج الععع جنذد األمذة ،فذ ث قيعدتذ تكذوث ال حكذعع
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ا بذ ذذدأ وأفكذ ذذعأو ،بذ ذذل بترذ ذذيي مذ ذذع جيذ ذذي ي نف ذ ذ األمذ ذذة ،وئاثأة
جعطفتهع ،وتصوير م علبهع قريبة ي متنعول يدهع.
إال أث هذذاا احلمهذذوأ ال تنعذذدع من ذ ي هذذاو ايعلذذة مرذذعجرو
األوىل كعلوطنيذ ذ ذذة والنوميذ ذ ذذة والروحيذ ذ ذذة الكهنوتيذ ذ ذذة ،وتكذ ذ ذذوث ايذ ذ ذذعالت
احلمعجي ذذة م ذ ة ذذع ،فت ه ذذر حينئ ذذا في ذ العنعن ذذعت التعفه ذذة كعل ع في ذذة
وا اهبيذذة ،واألفكذذعأ الندميذذة كعالسذذتنال وايريذذة ،والنع ذرات الفعسذذدة
كعلعنص ذرية والعع ليذذة ،فيبذذدأ التنذذعق بين ذ وبذذ ،ايذذاب ،ألن ذ يفذذرض
لنفس م عل ال تتف مع ا بذدأ ،وينذعد بغذع ت ننيذة مضذرة ل مذة،
ويتمم او ا عل  ،وياداد هيعجذ لتمنينهذع ،وت هذر فيذ نعذرات
متعذذددة .وي هذذاو ايذذعل يكذذوث موق ذ ايذذاب بذذ ،انأيذذن :إحذذدامهع
التع ذذرض لغض ذ األم ذذة وننمته ذذع ،وه ذذدع م ذذع بن ذذعو م ذذن الس ذذي رة جل ذذى
احلمعجذذة .واألخذذرى التعذذرض لاحنيذذعز جذذن مبد ذ والتسذذعهل فيذ  ،وكذذا
الرذيئ ،فيذ خ ذر جليذ  .ولذالك كذعث جلذى أجذعل ايذاب إذا تعذذعأض
األمذذر ب ذذ ،احلمه ذذوأ وا بذذدأ أث يتمس ذذكوا ا ب ذذدأ ،ولذذو تعرحم ذوا لننم ذذة
األمذذة ،ألهنذذع ننمذذة م قتذذة .وثبذذعهتم جلذذى ا بذذدأ سذذيعيد ذذم ثنذذة األمذذة.
وليمذذاأوا مذذن نعلفذذة ا بذذدأ واييذذد جذذن جذذوهرو قيذذد مذذعرة ،ألن ذ هذذو
حيعة اياب ،وهو الا يضمن لذ البنذعء .والتنذعء م ذل هذاو ا واقذ
ايرجة ،ولدفع م ل هاا ايت ر ،جلى اياب أث جيتهد ي سن األمة
نبد ذ  ،واحملعف ذة جلذى وحمذو أفكذذعأ ايذاب ومفعهيمذ  ،والعمذل جلذذى
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بنعء أجوا هع مسي رة جلى األمة .وي َس ِّهل ذلك العنعيذة بفذعة الت نيذ
جنعية فع نة ،واالهتمعع ال نعفة احلمعجية اهتمعمعً زا داً ،وايذرت جلذى
كرذ ذ خ ذذط االس ذذتعمعأ كر ذذفعً دقينذ ذعً ،ودواع الس ذذهر جل ذذى األم ذذة
ومصذذعيهع ،واالنصذذهعأ ا بذذدأ وايذذاب انصذذهعأاً اتم ذعً ،ودواع التنني ذ
ي أفك ذذعأ اي ذذاب ومفعهيم ذ ذ  ،لبنع ه ذذع ص ذذعفية ،وب ذذال أقص ذذى جه ذذد
مست عف ي ذلك كل  ،مهمع كل هاا من جهد وجنعء.
وأمذ ذ ذذع ايت ذ ذ ذذر ال بن ذ ذ ذ ف ن ذ ذ ذ يتسذ ذ ذذرب إىل أجذ ذ ذذعل ايذ ذ ذذاب،
ال إىل األم ذ ذ ذذة .وذل ذ ذ ذذك أنذ ذ ذ ذ ح ذ ذ ذذ ،يك ذ ذ ذذوث اي ذ ذ ذذاب مي ذ ذ ذذل األم ذ ذ ذذة أو
أك ريته ذ ذذع ،تك ذ ذذوث لذ ذ ذ مكعن ذ ذذة مرموق ذ ذذة ،ومنال ذ ذذة م ذ ذذوقرة ،وإكب ذ ذذعأ اتع
م ذذن قبذ ذذل األمذ ذذة وايتعصذ ذذة مذ ذذن النذ ذذعن .وهذ ذذاو قذ ذذد تبعذ ذذا ي الذ ذذنف
ذ ذذروأاً ،ف ذ ذ ى أج ذ ذذعل ايذ ذذاب أهنذ ذذم أجل ذ ذذى مذ ذذن األمذ ذذة ،وأث مهم ذ ذذتهم
الني ذ ذذعدة ،ومهم ذ ذذة األم ذ ذذة أث تك ذ ذذوث من ذ ذذودة .وحينئ ذ ذذا يعفع ذ ذذوث جل ذ ذذى
أف ذ ذ ذراد األم ذ ذذة ،أو جل ذ ذذى بعض ذ ذذهم ،دوث أث لس ذ ذذبوا ل ذ ذذالك حس ذ ذذعاً.
وإذا تك ذ ذذرأ ذل ذ ذذك ص ذ ذذعأت األم ذ ذذة تر ذ ذذعر ث اي ذ ذذاب طبن ذ ذذة أخ ذ ذذرى
ه ذذع ،وص ذذعأ اي ذذاب ير ذذعر ك ذذالك ال بني ذذة .وه ذذاا الر ذذعوأ ه ذذو
أول طري ذ ذ اهنيذ ذذعأ ايذ ذذاب ،ألن ذ ذ يضذ ذذع حذ ذذرت ايذ ذذاب جلذ ذذى ثنذ ذذة
البس ذ ذ عء مذ ذذن احلمهذ ذذوأ ،ويضذ ذذع ثنذ ذذة احلمهذ ذذوأ ايذ ذذاب ،وحينئذ ذذا
تبذ ذ ذذدأ األم ذ ذ ذذة تنصذ ذ ذذرف ج ذ ذ ذذن ايذ ذ ذذاب .وم ذ ذ ذذى انصذ ذ ذذرفت األم ذ ذ ذذة ج ذ ذ ذذن
اي ذذاب فن ذذد اهن ذذعأ ،واحت ذذع إىل ب ذذال جه ذذد مض ذذعج  ،ح ذذى تع ذذود
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ل ذ ذ ه ذذاو ال ن ذذة .ول ذذالك ك ذذعث لاام ذ ذعً جل ذذى أج ذذعل اي ذذاب أث يكون ذ ذوا
ك ذ ذ فراد األم ذ ذذة البس ذ ذ عء ،وأث ال ير ذ ذذعروا نفس ذ ذذهم إال أهن ذ ذذم خدم ذ ذذة
ل مذ ذذة ،وأث وظيفذ ذذتهم ايابيذ ذذة ه ذ ذ خدمذ ذذة األمذ ذذة ،ألث ذلذ ذذك يوجذ ذذد
ف ذ ذ ذذيهم ا نعج ذ ذ ذذة ،وي ذ ذ ذذنفعهم ال ب ذ ذ ذذدواع ثن ذ ذ ذذة احلمه ذ ذ ذذوأ فمس ذ ذ ذ  ،ب ذ ذ ذذل
ي ذ ذ ذذنفعهم أيضذ ذ ذ ذعً ي ا رحل ذ ذ ذذة ال عل ذ ذ ذذة ح ذ ذ ذذ ،يتول ذ ذ ذذوث ايك ذ ذ ذذم لتنفي ذ ذ ذذا
ا ب ذذدأ .في ل ذذوث  -وه ذذم حك ذذعع  -خدم ذذة ل م ذذة ،ح ذذى يتس ذذب ذذم
تنفيا ا بدأ.
 - 18ا رحلة ال عل ة ،ه مرحلة الوصول إىل ايكم.
إث ايذاب يصذذل إىل ايكذم جذذن طريذ األمذذة وأجمذعل طلذ
ُّص ذ ذذرة ،وينفذ ذذا ا بذ ذذدأ دفعذ ذذة واح ذ ذذدة ،وذلذ ذذك مذ ذذع يسذ ذذمى ال رين ذ ذذة
الذن ْ
االننابية .وهاو ال رينة ال تنبل االمعاو ي ايكم اءاً ،بذل خذا
ايكذذم كل ذ  ،وتتيذذاو طرينذذة لت بي ذ ا بذذدأ ،ولذذي عيذذة .وتنفذذا ا بذذدأ
اإلس ذذام تنفي ذذااً اننابي ذ ذعً ،وال تنب ذذل طرين ذذة الت ذذدأيأل مهم ذذع كعن ذذت
ال روف.
ومى طبنت ا بدأ ت بينعً كعماً معماً كعث جليهع أث حتمل
ال ذ ذذدجوة اإلس ذ ذذامية ،فت ع ذ ذذل ي ميااني ذ ذذة الدول ذ ذذة ااً خعص ذ ذعً لل ذ ذذدجوة
وللدجعي ذذة ،وتت ذذوىل اإلم ذراف جل ذذى ه ذذاو ال ذذدجوة م ذذن انحي ذذة دولي ذة أو
انحية حابية حس منتضذيعت ال ذروف .والذر م مذن وصذول ايذاب
إىل ايكذذم ف ن ذ يبنذذى حذذااً سذذع راً ،ويبنذذى جهذذعزو قع م ذعً ،س ذواء أكذذعث
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أجض ذذعمو ي كراسذ ذ ايك ذذم أع مل يكونذ ذوا .ويعتذ ذ ايك ذذم أول خ ذذوة
جملية لتنفيا مبدأ اياب ي الدولة ،والسع لتنفياو ي كل جذاء مذن
أجااء الععمل.
هاو ه ايت وات ال يسذ فيهذع ايذاب ي معذعو اييذعة،
ليننل الفكرة إىل الدوأ العمل  .وبعبعأة أخرى ليننذل ا بذدأ إىل معذعو
اييذعة اسذذتئنعف اييذعة اإلسذذامية ،وليذنه االتمذذع ،ولمذل الذذدجوة
إىل الععمل .وحينئا يبذدأ ايذاب الذدوأ العملذ  ،وهذو الذدوأ الذا وجذد
مذذن أجل ذ  .وجلذذى ذلذذك فذذعياب هذذو الضذذمعنة اينينيذذة إلقعمذذة الدولذذة
اإلس ذذامية ولبنع ه ذذع ولت بيذ ذ اإلس ذذاع ،وإحس ذذعث ت بينذ ذ  ،واس ذذتمراأ
ه ذذاا الت بي ذ ذ  ،ومح ذذل ال ذذدجوة اإلس ذذامية للع ذذعمل ،ألن ذ ذ بع ذذد أث ين ذذيم
الدولة ،يكوث أقيبعً جليهع ،حمعسبعً ذع ،قع ذداً األمذة نعقرذتهع ،ويكذوث
ي نف ذ الوقذذت حذذعماً الذذدجوة اإلسذذامية ي الذذباد اإلس ذامية ،وي
هع من اق أجااء الععمل.
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