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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 التكتـل احلـزيب

د ( لتعسذذع جرذذر ا ذذذيامنذذا النذذرث ال علذذا جرذذذر ا  ذذر   ا
 تركت قعمت حركعت متعددة للنهضة، كعنت حمعوالت مل تن ح، وإث

بذع يرى ا تتو خرى. أأثراً فععاًل فيمن أتى بعدهع، ليعيدوا احملعوالت مرة 
 سذذذذذ  ي ذذذذذاو احملذذذذذعوالت، الذذذذذداأن  ذذذذذاو ايركذذذذذعت، أث السذذذذذب  الر ي

 إخفعقهع مجيعهع يرجع من انحية تكتلية إىل أأبعة أموأ:
 نذذوع جلذذى فكذذرة جعمذذة  ذذ  حمذذددة، حذذىأهنذذع كعنذذت ت -أو ذذع

فنذذد تإهنذذع كعنذذت  عمضذذة، أو مذذب   عمضذذة، جذذاوة جلذذى أهنذذع كعنذذت 
 التبلوأ والننعء والصفعء.

عنذت كتعرف طرينة لتنفيا فكرهتع، بل   أهنع مل تكن -واثنيهع
فهذذذع يكتن الفكذذذرة تسذذذ  بوسذذذع ل مريلذذذة وملتويذذذة، فضذذذًا جذذذن أنذذذ  كذذذعث

 إلهبعع.الغموض وا
عتمذذد جلذذى أمذذيعت مل يكتمذذل فذذيهم أهنذذع كعنذذت ت -واثل هذذع

عنوا كذذذذذالذذذذذوج  الصذذذذذميح، ومل تتمركذذذذذا لذذذذذديهم اإلأادة الصذذذذذميمة، بذذذذذل  
 أميعصعً جندهم الر بة وايمعن فنط. 
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ألمذذذذذيعت الذذذذذاين كذذذذذعنوا يضذذذذذ لعوث أّث هذذذذذ الء ا -وأابعهذذذذذع
ل التكتذذذمل تكذذذن بيذذذنهم أاب ذذذة صذذذميمة سذذذوى  ذذذرد  بعذذذ ء ايركذذذعت

 عء. خا صوأاً من األجمعل، وألفعظعً متعددة من األمسالا  أي
نذذدهع و ذذاا كذذعث مذذن ال بيعذذ  أث تنذذدفع هذذاو الكتذذل فيمذذع ج
نذذذرض، مذذذن نذذذاوث احلهذذذد وايمذذذعن حذذذى ينفذذذد،    مذذذد حركتهذذذع وتن

 وتنذذوع بعذذدهع حركذذعت أخذذرى، مذذن أمذذيعت نخذذرين، ينومذذوث بذذنف 
هكذاا و معذ،، الدوأ، حى يفر وا ناوث محعسهم وجهذدهم جنذد حذّد 

 دواليك. 
ى نذم جلذتوكعث إخفعق مجيع هذاو ايركذعت طبيعيذعً، ألهنذع مل 

تنذذم  فكذذرة صذذميمة واحمذذمة حمذذددة، ومل تعذذرف طرينذذة مسذذتنيمة، ومل
 جلى أميعت واج،، وال جلى أاب ة صميمة. 

أمذذع موحمذذوف الفكذذرة وال رينذذة فهذذو ظذذعهر ي خ ذذ  الفلسذذفة 
ى فذرض وجذود فلسذفة  ذذع. الذ  كعنذت تنذوع جليهذع هذاو ايركذذعت، جلذ

وهذذذذاو ايركذذذذعت كعنذذذذت حركذذذذعت إسذذذذامية، وحركذذذذعت قوميذذذذة. فكذذذذعث 
النع موث جلى ايركعت اإلسامية يدجوث إىل اإلسذاع برذكل مفتذو  
جذذذعع، ولذذذعولوث أث يفسذذذروا اإلسذذذاع تفسذذذ اً يتفذذذ  مذذذع األوحمذذذعف الذذذ   
كعنت قع مة حينئا، أو ال  يذراد أخذاهع مذن األن مذة األخذرى، حذى 

صذذذلح اإلسذذذاع ألث ي بذذذ  جليهذذذع، وحذذذى يكذذذوث هذذذاا الت ويذذذل مذذذ أاً ي
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  
مذذذبهم، بغذذذ  الن ذذذر جذذذن اإلسذذذاع وا سذذذلم،، وكذذذعنوا يعتمذذذدوث جلذذذى 

لكرامة، والعرب، والعروبة، واالسذتنال، ومذع ألفعظ النومية، والعاة، وا
معهبهع، دوث أث يكوث  او األلفعظ أ  مفهوع واحمح جندهم، يتف  
مذذع حنينذذة النهضذذة. وكذذعث الذذعو مذذنهم يذذدجوث إىل قيذذعع هنضذذة الذذوطن 
العكذذ  جلذذى أسذذعن النوميذذة، ويوجذذ  دجذذعة النوميذذة مذذن العذذرب والذذعو 

عث أيضذذذذعً هبذذذذاو ايركذذذذعت بتوجيذذذذ  االسذذذذتعمعأ الذذذذا  كذذذذعث يوجذذذذ  البلنذذذذ
 النومية الستنال  جن الدولة الع معنية بوصفهع دولة إسامية. 

 وقذذذذذد قعمذذذذذت ي العذذذذذرب بذذذذذ، أجذذذذذعل ايذذذذذركت،: اإلسذذذذذامية
 مذع أيهوالنومية،  عدالت كامية ي الصذم  واالذات، تذتلي  ي

مضذذت مذذدة و  اإلسذذامية  احلعمعذذة أع العربيذذة، احلعمعذذة وأقذذرب: أفضذذل
احلعمعذة و ربيذة ل فيهذع جهذد مل ينذتأل، ألث كذًا مذن احلعمعذة العطويلة با

ة. سذامياإلسامية مرروف استعمعأ  لصرف األذهعث جذن الدولذة اإل
 ز ذلذذكولذذالك مل ينتصذذر إخفذذعق احلهذذد جلذذى جذذدع اإلنتذذع ، بذذل يذذعو 

 وأبعد الدولة اإلسامية جن األج، واألذهعث.
ت النوميذذذة وقعمذذذت إىل جعنذذذ  ايركذذذعت اإلسذذذامية وايركذذذع

حركذذعت وطنيذذة ي نتلذذ  البلذذداث اإلسذذامية نتي ذذة السذذتياء الكذذعفر 
ا سذذذذتعمر جلذذذذى أجذذذذااء الدولذذذذة اإلسذذذذامية، ونتي ذذذذة لل لذذذذم السيعسذذذذ  
واالقتصذذذذعد  الواقذذذذع جلذذذذى النذذذذعن مذذذذن جذذذذراء ت بيذذذذ  الن ذذذذعع الرأمسذذذذع  
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جلذذيهم. ومذذع أث هذذاو ايركذذعت كعنذذت أجعذذعً  ذذاو ااالع فذذ ث منهذذع مذذع 
نعحيذذذذة اإلسذذذذامية تسذذذذي ر جليذذذذ ، ومنهذذذذع مذذذذع كعنذذذذت النعحيذذذذة بنيذذذذت ال

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 

 عث يننصهع من وجود أ  فكر يس هع. أقداع األجداء فضًا جمع ك
مذذذع جيإننذذذع نعتنذذذد أث الفلسذذذفة اينينيذذذة للنهضذذذة هذذذ  مبذذذدأ 

 يذدة ينب ذذ نذ  جنالفكذرة وال رينذة معذعً، وأث هذذاا ا بذدأ هذو اإلسذذاع، أل
ييذعة. عكل اجنهع ن عع حلميع م وث الدولة واألمة، ومععحلة مجيع مر

البذدء    مذنلذ  أث يعمذل ومع كونذ  ن عمذعً جع يذعً، ف نذ  لذي  مذن طرينتذ
عل عذذذل  ذذذبرذذذكل جذذذع  ، بذذذل ال بذذذد مذذذن أث ي ذذذدجى لذذذ  جع يذذذعً، وأث جي  

إلسذامية ولذة االعمل ل  ي ق ر أو أق عأ حى يتمركا فيهع، فتنوع الد
واًل،   مية أالذذذ  تنمذذذو بذذذواً طبيعيذذذعً حذذذى ترذذذمل مجيذذذع الذذذباد اإلسذذذا

بذعأو هع، واجتسذعلتأ جتبعأو حتمل  الدولة اإلسامية لبعق  أحنعء الععمل، ا
 أسعلة إنسعنية جع ية خعلدة.

إث العذذعمل كلذذ  مكذذعث صذذع  للذذدجوة اإلسذذامية،  ذذ  أنذذ   ذذع  
كعنذذذت الذذذباد اإلسذذذامية يذذذدين أهلهذذذع اإلسذذذاع كذذذعث ال بذذذد أث تبذذذدأ 
الذذذذدجوة فيهذذذذع، و ذذذذع كعنذذذذت الذذذذباد العربيذذذذة بوصذذذذفهع جذذذذاءاً مذذذذن الذذذذباد 

بيذذذذذذة، واللغذذذذذذة العربيذذذذذة جذذذذذذاء جذذذذذذوهر  ي اإلسذذذذذامية تذذذذذذتكلم اللغذذذذذة العر 
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اإلسذذاع، وجنصذذر أسعسذذ  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 

لتوسذذذع واالنترذذذعأ. و ذذذاا فذذذ ث مذذذن فيهمذذذع مذذذن النذذذدأة جلذذذى التذذذ ث  وا
ال بيعذذذذ  أث تنرذذذذ  الدولذذذذة اإلسذذذذامية ي الذذذذباد العربيذذذذة لتكذذذذوث نذذذذواة 
للدولة اإلسامية، ال  ترمل مجيع باد اإلساع. ومع أنذ  مذن احملذتم 
أث ي ذذذذدجى ل سذذذذاع ي الذذذذباد العربيذذذذة، إال أنذذذذ  مذذذذن احملذذذذتم كذذذذالك أث 

. ولذي  معذب بذدء العمذل ي ترسل الذدجوة إىل سذع ر الذباد اإلسذامية
الذذباد العربيذذة أنذذ  ال يعمذذل ي   هذذع قبذذل أث يذذتم توحيذذدهع ي الدولذذة 
اإلسذذامية، بذذذل يعمذذل ي الذذذباد العربيذذة إلقعمذذذة الدولذذة اإلسذذذامية،   
تنمذذو الدولذذة فيمذذع جعوأهذذع بن ذذع الن ذذر جذذن كونذذ  بلذذداً جربيذذعً أو  ذذ  

 جريب.
لفكذذذرة هذذذ  مبذذذدأ جيمذذذع اقلنذذذع إث الفلسذذذفة اينينيذذذة للنهضذذذة 

نيذعع ىل الإوال رينة مععً. ومهع ال بد مذن تفهمهمذع لكذل تكتذل يهذدف 
 بعمل جد  ي د  إىل النهضة.

وقذذد وحمذذح هذذاا ا بذذدأ وصذذعأ تفهمذذ  ألجذذل التكتذذل متيسذذراً. 
ولذذالك فذذعل بيع  بعذذد ذلذذك البيذذعث الرذذعي للمبذذدأ، أث يكذذوث التكتذذل 

رذذذذذع يعً، اأتنع يذذذذذعً، جذذذذذديراً  ث ا سذذذذذبوق هبذذذذذاا الذذذذذتفهم تكذذذذذتًا مذذذذذ ثراً، إن
لتضذذذن  االتمذذذع ويتكفلذذذ ، وأث يضذذذ لع  جبع ذذذ ، ألنذذذ  تكتذذذل هعحمذذذم 
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 ل رينت ، فعهم لنضيت . مبصر لفكرت ،
ة النهضذذذذذذإال أث  ذذذذذرد سذذذذذذب  الذذذذذذتفهم للتكتذذذذذل ال يذذذذذذ د  إىل 

نذذذذت إال إذا كذذذذعث األمذذذذيعت صذذذذعي،  ذذذذاا التكتذذذذل، وكع الصذذذذميمة
ة. منت ذذ ت ي كتلذذة أاب ذذة صذذميمةالراب ذذة الذذ  تذذربط هذذ الء األمذذيع

 وجلذذذى حسذذذ  طرينذذذة الذذذربط ي التكتذذذل تنذذذرأ صذذذاحية األمذذذيعت.
والنضذأل  نيذدة،فعياب ا بد   جيعل طرينة الربط ي تكتل  اجتنذعق الع

عً ي ال نعفذذذذذذذة ايابيذذذذذذذة. ولذذذذذذذالك تنذذذذذذذرأ صذذذذذذذاحية األمذذذذذذذيعت طبيعيذذذذذذذ
 أا  قذذر انصذهعأهم ي ايذذاب حذذ، تتفعجذل الذذدجوة معهذذم. فيكذوث الذذ
تذذربط  الذذ  صذذاحيتهم هذذو طرينذذة الذذربط، ال هيئذذة ايذذاب، ألث الراب ذذة
نذذة جذذن  نب اهذذ الء األمذذيعت ي كتلذذة هذذ  العنيذذدة، وال نعفذذة ايابيذذة 

 هاو العنيدة.
هذذرت ظ الذذ  ايركذذعت ي كعنذذت الذذ  التكذذتات استعرحمذذنع وإذا
سذببعً  نذتكع الفعسذدة تكتلهع طرينة أث التعسع جرر جندخال النرث 

تفهم أسذذذذعن حذذذذايب مسذذذذبوق بذذذذ يسذذذذيعً إلخفعقهذذذذع ألهنذذذذع مل تنذذذذم جلذذذذىأ 
 .حنين ، وإبع قعمت جلى أسعن مجع ، أو أسعن حايب امسعً 
يرذعروث  وذلك أث ا سلم، كعنوا قبل ايرب العع يذة األوىل

 نذذذذ  توجذذذذد  ذذذذم دولذذذذة إسذذذذامية. والذذذذر م مذذذذن حمذذذذع  هذذذذاو الدولذذذذة 
نذت حتتذل مركذا ايذعو الفكذر واهنيعأهع، واختاف الن ذرة إليهذع، فنذد كع

والبصر. ف اهع العرب هعحمذمًة ينهذم، مسذل ًة جلذيهم، ولكذنهم كذعنوا 
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يت هذذوث  بصذذعأهم وبصذذع رهم إليهذذع إلصذذاحهع، فنذذد كعنذذت دولذذتهم 
جلذذذى كذذذل حذذذعل. وهذذذ الء كذذذعث يننصذذذهم فهذذذم حنينذذذة النهضذذذة، وفهذذذم 
طرينتهذذع، ومل لصذذل بيذذنهم تكتذذل. ونسذذت يع أث حنكذذم  ث هذذ الء هذذم 

 أك ر ا سلم،. 
 ذذذ  أث هذذذاا العصذذذر كعنذذذت فيذذذ  ال نعفذذذة األجنبيذذذة قذذذد  ذذذات 
الذذذباد اإلسذذذامية. وبواسذذذ تهع اسذذذت عف ا سذذذتعمروث أث جيذذذابوا إلذذذيهم 
نفذذراً مذذن ا سذذلم،، أ ذذروهم جلذذى إقعمذذة تكذذتات حابيذذة داخذذل الدولذذة 
اإلسذذذذذامية، تنذذذذذوع جلذذذذذى أسذذذذذعن االنفصذذذذذعل واالسذذذذذتنال. واسذذذذذت عف 

ج  خعت أث جيابوا إليهم نفذراً مذن العذرب، مجعذوهم ي ا ستعمروث بو 
اأيذذذذ ، ليكّونذذذذوا مذذذذنهم كتلذذذذة تنذذذذوع نمعأبذذذذة الدولذذذذة الع معنيذذذذة، اسذذذذم 
اسذذذذتنال العذذذذرب جنهذذذذع. وقذذذذد مجعذذذذت بيذذذذنهم تلذذذذك ال نعفذذذذة األجنبيذذذذة، 
واألفكذذذعأ األجنبيذذذة، وا رذذذعجر الوطنيذذذة والنوميذذذة الذذذ  أوجذذذدهع جنذذذدهم 

ب ذذتهم العنليذذة والرذذعوأية أاب ذذة واحذذدة، الكذذعفر ا سذذتعمر، فكعنذذت أا
وجيمعهذذذذم من ذذذذ  واحذذذذد، أدى إىل توحيذذذذد ا ذذذذدف، وهذذذذو االسذذذذتنال 
للرذذع  العذذريب، مذذع دامذذت الدولذذة الع معنيذذة تغعحمذذت جذذن مصذذعيهم، 
وأجعزت لنفسهع ظلمهم، وهضم حنوقهم. فكعث هاا ا ذدف ا وحذد 

ال ذذذوأة العربيذذذة،  أداة تكتلذذذوا جليهذذذع تكذذذتًا حابيذذذعً امسذذذعً، أدى إىل إجذذذداد
وأنذذذذتأل مذذذذع أنت ذذذذ  مذذذذن بسذذذذط نفذذذذوذ الكفذذذذر واالسذذذذتعمعأ جلذذذذى الذذذذباد 
اإلسذذذامية، وال سذذذّيمع الذذذباد العربيذذذة. وانتهذذذت مهمذذذة هذذذاو األحذذذااب 
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جنذذذذد هذذذذاا ايذذذذد. وتنعمسذذذذت الغنذذذذع م، بوجودهذذذذع حكعمذذذذعً جلذذذذى بعذذذذ  
 البلداث اإلسامية جماء  اا االستعمعأ. 
عأ ستعماال الوجود قععية من وبعد أث أزيلت الدولة اإلسام

الذباد  سذع ر منعمهع، لكم الباد العربية مبعمرة، ويبسط نفذوذو جلذى
 كذل جذاء يدامذ  اإلسامية. فعحتل الباد العربية فعًا، وأخا يركا أق

نعفذذذذذة ع ال منهذذذذذع،  سذذذذذعليب  ووسذذذذذع ل  ايتفيذذذذذة ايتبي ذذذذذة، الذذذذذ  مذذذذذن أمههذذذذذ
  االستعمعأية األجنبية، وا عل والعماء.

وقذذذذد كذذذذعث لل نعفذذذذة األجنبيذذذذة األثذذذذر األكذذذذ  ي تركيذذذذا أفكذذذذعأ 
الكفذذذر واالسذذذتعمعأ، وي جذذذدع جنذذذع  النهضذذذة، وي إخفذذذعق ايركذذذعت 
التكتليذذة، سذذواء احلمعيذذة وايابيذذة، ألث لل نعفذذة األثذذر األكذذ  ي الفكذذر 
اإلنسذذع ، الذذا  يذذ ثر ي  ذذرى اييذذعة. وقذذد وحمذذع االسذذتعمعأ منذذعهأل 

جلذذى أسذذعن فلسذذفة اثبتذذة، هذذ  وجهذذة ن ذذرو ي اييذذعة التعلذذيم وال نعفذذة 
الذذ  هذذ  فصذذل ا ذذعدة جذذن الذذرو ، وفصذذل الذذدين جذذن الدولذذة. وجعذذل 
ميصذذيت  وحذذدهع األسذذعن الذذا  تنتذذاف منذذ  ثنعفتنذذع. وجعذذل حضذذعأت  

األصل   ع حنرو ب   وبيئت  ا صدأومفعهيم  ومكوانت بادو واتأخي  
ل ذذذة أيضذذذذعً متعمذذذدة فيمذذذذع جنولنذذذع. ومل يكتذذذ  بذذذذالك، بذذذل جعذذذذل ا غع

ينتاجذذذذ  لنذذذذع مذذذذن ميصذذذذيت  مذذذذذن مفذذذذعهيم وحنذذذذع  ، وجكذذذذ  الصذذذذذوأة 
الوحمذذذذع ا  ذذذذع  الذذذذا   الريصذذذذية ئج ع هذذذذعاالسذذذذتعمعأية جلذذذذى هذذذذاو 

ينتذذدى بذذ ، والوحمذذع النذذو  الذذا  ال يسذذتغب جذذن السذذ  معذذ ، نفيذذعً 
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وج  االسذتعمعأ اينينذ  األسذعلي  ايتبي ذة.   تذدخل ي تفصذيات 
امأل حذى ال  ذر  جا يذة مذن جا يعهتذع جذن هذاا ا ذنهأل العذعع. هاو الذ  

ولذذذالك أصذذذبمنع م نفذذذ، ثنعفذذذة فعسذذذدة، ت علمنذذذع كيذذذ  يفكذذذر  ذذذ ان، 
جذذذن أث نذذذتعلم كيذذذ  نفكذذذر حنذذذن، ألث  -طبيعيذذذعً -ويعذذذل فينذذذع الع ذذذا 

فكذذذذران  ذذذذ  متصذذذذل ببيئتنذذذذع، وميصذذذذيتنع، واتأخينذذذذع، وال مسذذذذتمد مذذذذن 
 ذراء جذن الرذع ،  ذ   - نفذ،بوصذفنع م-مبد نع. وبالك أصذبمنع 

واجذذ، جلذذى حمي نذذع، وال جلذذى حعجعتذذ . وبذذالك صذذعأ مذذعوأ ا  نفذذ، 
منفصذل، جذن األمذة  -طبيعيذعً -منفصًا جن فكرهم وجنلهذم، وصذعأوا 

أث ال يذ د  هذاا الفكذر  -طبيعيعً -وجن معوأهع وأحعسيسهع، وصعأ 
م إىل تفهذذذذذم صذذذذذميح للوحمذذذذذع النذذذذذع م ي الذذذذذباد، وال يذذذذذ د  إىل تفهذذذذذ

صذذميح يعجذذعت األمذذة، وال يذذ د  إىل وجذذ  جلذذى ال رينذذة للنهضذذة، 
ألنذذ  فكذذر منفصذذل جذذن الرذذعوأ، إث مل يكذذن خعليذذعً مذذن الرذذعوأ، وهذذو 
فوق ذلك كل  فكر أجنيب، لمل  مذي  لذ  مذعوأ إسذام . فصذعأ 
طبيعيذذذعً أث ال يذذذ د  هذذذاا الفكذذذر إىل تكتذذذل صذذذميح، مسذذذبوق بذذذتفهم 

جنبيذذة جلذذى ا  نفذذ، أنفسذذهم، بذذل صذذميح. ومل ينتصذذر أثذذر ال نعفذذة األ
صذذذذعأ االتمذذذذع  ملتذذذذ  مذذذذن جذذذذراء األفكذذذذعأ الذذذذ  حتملهذذذذع هذذذذاو ال نعفذذذذة 
منفصًا فكرو جن معوأو، وكذعث مذن جذراء ذلذك أث تعنذدت ا رذكلة 
ي االتمذذذع، وتضذذذعج  ثنذذذل العذذذ ء ي النهضذذذة جلذذذى التكتذذذل ايذذذايب 

عد أث كعنت إذ ب ،جمع كعث جلي  قبل ايرب العع ية األوىلالصميح، 
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ا رذذكلة الذذ  تواجههذذع األمذذة أو ايذذاب هذذ  مرذذكلة النهضذذة االتمذذع 
صذذعأت ا رذذذكلة ااث إجيذذعد التنعسذذ  بذذذ، الفكذذر والرذذذعوأ  اإلسذذام 

جنذذذد ا  نفذذذ،، وإجيذذذعد التنعسذذذ  بذذذ، أفذذذراد االتمذذذع ومجعجتذذذ  ي الفكذذذر 
د والرذذعوأ، وال سذذيمع بذذ، ا  نفذذ، و ذذتمعهم، ألث هذذ الء ا  نفذذ، قذذ

أخلصذذذذوا للفكذذذذر األجنذذذذيب االذذذذرد، ايتذذذذع  مذذذذن الرذذذذعوأ، ومحلهذذذذم هذذذذاا 
اإلخذذذذات جلذذذذى الوحرذذذذة مذذذذن  ذذذذتمعهم واحتنذذذذعأو، واالبتعذذذذعد جنذذذذ ، 
ومنعبلتذذذذذذ  بعذذذذذذدع االكذذذذذذعان، كمذذذذذذع محلهذذذذذذم جلذذذذذذى األنذذذذذذ  األجنذذذذذذيب، 
واحعامذذذذ ، والتنذذذذرب منذذذذ ، ومنعبلتذذذذ  االهتمذذذذعع، ولذذذذو كذذذذعث مسذذذذتعمراً. 

أث يتصوأ األوحمعف النع مة ي بذادو إال ولالك ال ميكن  اا ا  ن  
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 

رذذذذع ، وهذذذذو حتذذذذرو أجذذذذل ا بذذذذدأ، وإبذذذذع تتمذذذذرو مذذذذن أجذذذذل الذذذذوطن وال
خذذعط . ومذذع ذلذذك ف نذذ  ال ي ذذوأ مذذن أجذذل بذذادو ثذذوأة صذذذميمة وال 
يضم  من أجل الرع  تضمية كعملذة، ألنذ  ال يرذعر مذعوأاً فكذر ً 
األوحمذذعف الذذ  تكتنفذذ ، وال لذذ  إحسعسذذعً فكذذر ً  عجذذعت الرذذع . 
ولذذذو فرحمذذذذنع أنذذذذ  اثأ وطعلذذذ  النهضذذذذة ف هنذذذذع ثذذذوأة وليذذذذدة صذذذذدمة مذذذذن 

عي  ايتعصذذة، أو ثذذوأة تنليديذذة ل ذذوأات الرذذعوب. الصذذدمعت مذذع مصذذ
ولذذالك ال تلبذذا أث تذذاول حذذ، تذذاه  الصذذدمة ئلنعمذذ  وظيفذذة، أو 
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إأحمعء ناجعتذ ، أو تذاول حذ، تصذ دع  اننيتذ  ومنعفعذ ، أو ينعلذ  منهذع 
 أذى. 

عذذد بإال  الصذميح منذ وم ذل هذاا ال ميكذن أث يوجذذد التكتذل 
د ثنعفذة ن جديم معوأو بت نيف  مععحلت  ئجيعد التنعس  ب، فكرو وب،

ضذذ  يذذ  تنمبد يذذة صذذميمة، أ  ثنعفذذة إسذذامية. ومععحلتذذ  هبذذاا الت ن
د حذذل نذذل بعذذ ث يفذذرض تلميذذااً يكذذّوث جنلذذ  تكوينذذعً جديذذداً، حذذى ينت
نئا حذل هل حيهاو ا ركلة إىل إجيعد التنعس  بين  وب،  تمع ، فيس

نهضة أقل ت النبية لكعنمركلة النهضة ي االتمع. ولوال ال نعفة األج
 تكعلي  منهع ااث. 

ث أتمذذذذع وجليذذذ  ف نذذذ  يسذذذتميل هبذذذذاو ال نعفذذذة األجنبيذذذة ي اال
 تل. التك هاا م ل أسعسهع جلى يوجد أث وال صميح، حايب تكتل يوجد

ومل يكتذذذ  االسذذذتعمعأ هبذذذاو ال نعفذذذة بذذذل مسذذذم احلذذذو  فكذذذعأ 
جنذذذذذد أفسذذذذذد هبذذذذذع وجهذذذذذة الن ذذذذذر الصذذذذذميمة  ونأاء سيعسذذذذذية وفلسذذذذذفية

ا سذذلم،، وأفسذذد هبذذع احلذذو اإلسذذام ، وبلبذذل الفكذذر لذذدى ا سذذلم، 
بلبلذذذة ظذذذعهرة ي نتلذذذ  نذذذواح  اييذذذعة. وبذذذالك أفنذذذدهم ا ركذذذا الذذذا  
يذذذدوأ حذولذذذذ  تنذذذذبههم ال بيعذذذ . وجعذذذل كذذذذل ين ذذذة تتمذذذول إىل حركذذذذة 
مضذذذذ ربة متنعقضذذذذة، ترذذذذب  حركذذذذذة ا ذذذذابو ، تنتهذذذذ  ايتمذذذذود واليذذذذذ ن 

ل األجنيب جعَل ميصيت  مركذا دا ذرة ال نعفذة، واالستساع. فند استغ
اسذذتغلهع ي النذذواح  السيعسذذية، وجعذذل قبلذذة  -وموحمذذع االيذذعو حنوهذذع 
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 أن ذذذعأ السيعسذذذي، أو حمذذذعي السيعسذذذة االسذذذتععنة األجنذذذيب واالتكذذذعل
أث تسذتع،  -معوأ ً  ال- حتعول التكتات أك ر صعأت ولالك جلي .

االسذذتععنة الذذدول األجنبيذذة دوث  األجعنذذ . فنذذعع ي الذذباد مذذن يذذرى
أ ً  -أث يعذذوا أث كذذذل اسذذذتععنة  جنذذذيب، وتذذرويأل لاتكذذذعل جلذذذى أجنذذذيب 

يعتذذ  تسذذميمعً أجنبيذذعً، وخيعنذذة ل مذذة، ولذذو جذذن حسذذن  -كذذعث جنسذذ 
نيذذذة. وصذذذعأوا ال يذذذدأكوث أث أبذذذط قضذذذيتنع بغذذذ  أنفسذذذنع يعتذذذ  انتمذذذعأاً 

يذعع أ  تكتذل تسذمم سيعسيعً. و ذاا ال ميكذن أث يكذوث هنذعو جنذع  لن
 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، 

خذتاف ا ذد  والعنصذر  واللغذو ، مذع أهنذع مجيعهذع أمذة مع وجذود اال
واحذذدة، ترب هذذع العنيذذدة اإلسذذامية الذذ  ينب ذذ  جنهذذع ن عمهذذع. ومسمذذذ  
بغذذ  ذلذذك أيضذذعً مذذن األفكذذعأ السيعسذذية ا غلوطذذة، م ذذل قذذو م:  خذذا 
وطعل ( وم ل:  األمة مصذدأ السذل عت( وم ذل:  السذيعدة للرذع ( 

عطئذذة م ذذل قذذو م:  الذذدين   والذذوطن و ذذ  ذلذذك. ومسمذذ  األفكذذعأ ايت
لل ميذذذذذع( وم ذذذذذذل:  توحذذذذذذدان ااالع واامذذذذذعل( وم ذذذذذذل:  الذذذذذذوطن فذذذذذذوق 
احلميع( وم ذل:  العذاة للذوطن( ومذع مذعب  ذلذك. وكذالك مسمذ  ااأاء 
الواقعيذذذة الرجعيذذذة م ذذذل قذذذو م:  إننذذذع اخذذذا ن عمنذذذع مذذذن واقعنذذذع( وم ذذذل 
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نكذوث واقعيذ،( ومذع  قو م:  الرحمذع األمذر الواقذع( ، وم ذل:  جيذ  أث
 معكل ذلك. 

اد وكذذذذعث مذذذذن جذذذذراء هذذذذاا التسذذذذميم أث قذذذذعع االتمذذذذع ي الذذذذب
ع تكتذذل  قيذذعاإلسذذامية، ومنهذذع الذذباد العربيذذة، جلذذى حذذعل ال تذذ د  إىل

 امسذذعً  صذذميح. ولذذالك مل يكذذن ج يبذذعً أث أخفنذذت التكذذتات ايابيذذة
قيذ ، د ذيم مجيعهع، ألهنع مل تنم جلى أسعن فكر جمي ، يذ د  إىل تن

 وإجداد موثوق ب ، بل قعمت جلى    أسعن. 
ومذذذن هنذذذع كذذذعث طبيعيذذذعً أث تكذذذوث األحذذذااب الذذذ  قعمذذذت ي 
الععمل اإلسام ، وال سيمع الععمل العريب، أحذاااً مفككذة، ألهنذع قعمذت 
جلى    مبدأ. ومن تتبعهع يرى أهنع قد قعمت جلى أسذعن منعسذبعت 

ت حابيذة،   ذهبذت هذاو طعأ ة، أوجدهتع ظروف اقتضت قيعع تكتا
ال ذذذذذروف، فذذذذذاهبت بذذذذذاهعهبع األحذذذذذااب، أو حمذذذذذعفت وتامذذذذذت. أو 
قعمذذذت جلذذذذى أسذذذذعن صذذذذداقعت بذذذ، أمذذذذيعت، الءمذذذذت بيذذذذنهم هذذذذاو 
الصذذذداقعت، فتكتلذذذوا جلذذذى أسعسذذذهع، وانتهذذذى تكذذذتلهم بذذذدوأاهنم حذذذول 
أنفسذذهم. أو جلذذى أسذذعن مصذذع  ننيذذة أاننيذذة، أو  ذذ  ذلذذك. وهبذذاا مل 

ين تكتلذذذوا جلذذذى هذذذاو األسذذذ ، وي هذذذذاو يكذذذن بذذذ، األمذذذيعت الذذذا
األجواء واالتمععت، أاب ة حابيذة مبد يذة، فكذعث وجودهذع لذي  خعليذعً 
مذذذن ا نفعذذذة فمسذذذ ، بذذذل حمذذذعأاً األمذذذة. وفضذذذًا جذذذن أث وجودهذذذع ي 
االتمذذع لذذول دوث وجذذود ايابيذذة الصذذميمة، أو يذذ خر ظهوأهذذع، ف هنذذع 
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مذة السذواد والرذك، تغرن الي ن ي نفذون احلمهذوأ، و ذ  قلذ  العع
كعنذذت صذذميمة. وتبذذاأ بذذ،  وتبعذذا الريبذذة ي كذذل حركذذة حابيذذة، ولذذو

 النذذذعن ايذذذاازات الريصذذذية، واألحنذذذعد العع ليذذذة، وتعلمهذذذم  سذذذعليبهع
وبعبذذذعأة أخذذرى تفسذذذد جلذذى احلمهذذذوأ  ا نفعذذة. وأاء والذذذدوأاث التابذذاب

 ال  مةالصمي ايابية التكتاتطبيعت  الننية، وتايد الع ء ثنًا جلى 
 احلمهوأ. صميم من تنب   أث  ع بد ال

طنيذذذة وقعمذذذت إىل جعنذذذ  ايركذذذعت اإلسذذذامية والنوميذذذة والو 
بعذة عت اتحركعت ميوجية تنوع جلى أسعن ا عدية. وكعنت هاو ايركذ

 ذذذذذدع اللمركذذذذذة الرذذذذذيوجية ي أوسذذذذذيع وموجهذذذذذة بتوجيههذذذذذع. وطرينتهذذذذذع 
الترذذوي   -لذذبادع إجيذذعد الرذذيوجية ي امذذ-والتيريذذ . ومذذن  عيتهذذع 

 ع م،جلذذذى االسذذذتعمعأ الغذذذريب لصذذذع  ا عسذذذكر الرذذذرق ، بوصذذذ  النذذذ
ن  حتذذذدجليهذذع جمذذذاء لذذ ، ومل تت ذذذعوب هذذاو ايركذذذعت مذذع األمذذذة، ومل

تنذذذعق  عث، و أثذذذراً. وكذذذعث إخفعقهذذذع طبيعيذذذعً، ألهنذذذع  ذذذعل  ف ذذذرة اإلنسذذذ
 تضذذعف جنيذذدة اإلسذذاع. وقذذد سذذيرت الوطنيذذة  تأهبذذع. وكعنذذت جنذذدة

 ند ال  يرز  حتتهع االتمع.إىل الع
وقد قعمت تكتات أخرى جلى أسعن احلمعيذعت، فنعمذت 
ي الباد مجعيعت حملية وإقليميذة، هتذدف إىل  ذع ت خ يذة، ف قعمذت 
مذذذداأن ومسترذذذفيعت وماجذذذ ، وسذذذعجدت ي أجمذذذعل الذذذ  وايتذذذ ، 
وكعنذذذت تغلذذذ  جلذذذى هذذذاو احلمعيذذذعت الصذذذبغة ال ع فيذذذة. وقذذذد مذذذ ع 
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احلمعيذذذذعت، حذذذذى ظهذذذذرت أجمع ذذذذع ايت يذذذذة للنذذذذعن. االسذذذذتعمعأ هذذذذاو 
وكعنذذذذت أك رهذذذذع مجعيذذذذعت ثنعفيذذذذة وخ يذذذذة، ومل يوجذذذذد بينهذذذذع مجعيذذذذعت 

 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، 

لمذذذدق ، مذذذع أث وجودهذذذع مذذذن حيذذذا هذذذو حمذذذرأ   يذذذا ال ي هذذذر إال ل
كبذذذ ، بغذذذ  الن ذذذر جذذذن النفذذذع احلا ذذذ ، وذلذذذك أث األمذذذة اإلسذذذامية 
برمتهع،  كم وجود بع  األفكعأ اإلسامية، و كم ت بينهع لبع  
األحكذذذذذعع الرذذذذذرجية، و كذذذذذم  كذذذذذن ا رذذذذذعجر اإلسذذذذذامية فيهذذذذذع بتذذذذذ ث  

يتذذ ، وفيهذذع اإلسذذاع، توجذذد فيهذذع أحعسذذي  النهضذذة، وفيهذذع جعطفذذة ا
ا يذذذل ال ذذذذبيع  للتكتذذذل، ألث أو  اإلسذذذاع أو  مجعجيذذذة، فذذذ ذا تركذذذت 

إىل فكذذر،  -من نيذذعً -األمذذة اإلسذذامية ومذذ هنع، حتذذول هذذاا اإلحسذذعن 
وأنتأل هاا الفكذر جمذًا يذنه  األمذة. ولكذن وجذود احلمعيذعت حذعل 
دوث ذلذذذك، ألهنذذذع كعنذذذت متنفسذذذعً  ذذذاو الععطفذذذة ا ت ج ذذذة، وتصذذذريفعً 

اإلحسذذعن ي هذذاو احلا يذذة مذذن العمذذل، وهذذ  جا يذذة احلمعيذذة. لذذالك 
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. 
خبذذذذاف مذذذذع لذذذذو مل تنرذذذذ  هذذذذاو احلمعيذذذذة، فذذذذ ث الذذذذرو  احلمعجيذذذذة تدفعذذذذ  

ل ايذذذذذذايب، الذذذذذذا  يوجذذذذذذد النهضذذذذذذة للتكتذذذذذذل الصذذذذذذميح، وهذذذذذذو التكتذذذذذذ
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 الصميمة. 
عت وقعمذذذذت إىل جعنذذذذذ  احلمعيذذذذذعت ال نعفيذذذذة وايت يذذذذذة مجعيذذذذذ

عد، اإلأمذذخ ل ِنيذذة تعمذذل لنهضذذة األمذذة جلذذى أسذذعن األخذذاق الذذوج  و 
وقذذد  ضذذة.النه أسذذعن هذذو ايتلذذ  أث اجتبذذعأ جلذذى والنرذذرات، واحملعحمذذرات

تذذع أل نع ي هذذاو احلمعيذذعت جهذذود وأمذذوال، ولكنهذذع مل تكذذن  ذذ بذذالت
. ا بتالذذة ةا كذذرأ  ا ملولذذة األحعديذذا هبذاو األمذذة جعطفذذة ونفسذذت مهمذة،

نذولذذذ  لذذول لوقذذد كذذعث قيذذعع م ذذل هذذاو احلمعيذذعت مبنيذذعً جلذذى الفهذذم ا غ
  تعذذعىل نعطبذذعً الرسذذول                  مذذع أنذذ  وصذذ

 ن  إ  »: السذاعالصاة و لري  الرسول ولي  للم تمع، ولنول  جلي  
ــته  ل  ن  ثهــعه بـه  اّلل ه  ــمه  ام  مه ــاأله  م  ار  كه ــ»السذذاع: ة و الصذذاليذذ  جولذذذ  ولنذ «ق  له خ  ا إ ن 

ـــلهق ـــار مه األهخ  َه مهكه ع مذذذع  ذذذع  ، وأم ايذذذدي ، مذذذع أث هذذذاين«بُع ث ـــأُل أُلِّهَ ـــ
ر الرذذعج كذذالك جلذذى خ ذذ   صذذفعت الفذذرد ال احلمعجذذة. ومبنيذذعً يتعلذذ  ب

 ي قذولذ : 
َُ األخلقُ  َُ ذهوإَنا األم َ  ذههه أخل بأل   ما بهق يهأل       فإن  ه  ـُبواُقه

مع أث األمم ال تكوث األخاق، وإبذع تكذوث العنع ذد الذ  
تعتننهذذذذع، واألفكذذذذعأ الذذذذ  حتملهذذذذع، واألن مذذذذة الذذذذ  ت بنهذذذذع. وكذذذذعث  
كذذالك مبنيذذعً جلذذى الفهذذم ا غلذذول  عذذب االتمذذع، مذذن أنذذ  مكذذوث مذذن 

مكذذذذوث مذذذذن أجذذذذااء هذذذذ : اإلنسذذذذعث، أفذذذذراد، مذذذذع أث االتمذذذذع هذذذذو كذذذذل 
واألفكذذذذعأ، وا رذذذذعجر، واألن مذذذذة. وفسذذذذعدو إبذذذذع هذذذذو نت مذذذذن فسذذذذعد 
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األفكذذذعأ وا رذذذعجر واألن مذذذة، ال مذذذن فسذذذعد اإلنسذذذعث. وإصذذذاح  إبذذذع 
 يكوث ئصا  أفكعأو ومرعجرو وأن مت . 

   مذنوكذعث كذالك مبنيذعً جلذى مذع تركذا ي األذهذعث لذدى ك ذ
 لفذذذذرد،امذذذذن أث احلمعجذذذذة إبذذذذع يهذذذذدمهع  ا صذذذذلم، وجلمذذذذعء األخذذذذاق،

يمعً،  ً، مسذتنلذ  قذو والفرد إبع تبنيذ  وهتدمذ  أخاقذ ، فذعيتل   النذو  جيع
لذذذاميم ل ذذذ  افعذذذعاًل، منت ذذذعً، جذذذعمًا لليذذذ  والصذذذا  واإلصذذذا . وايت

عة   ي اييلهّم  جيعل  حمعيفعً مسعخيعً، ال نفع من ، وال خ  في ، وال
معجذذة   احلأحمذذعء أاننيتذذ . ولذذالك أأوا أث إصذذاإال إمذذبعف مذذهوات ، وإ

نهأل ع ا ذذذإبذذذع أين مذذذن طريذذذ  إصذذذا  الفذذذرد، فذذذ أادوا إصذذذا  االتمذذذ
 الذي ل ِن  وتوسلوا األخاق إىل إهنعض األمة.

والذذر م مذذن إخفذذعق مجيذذع ايركذذعت اإلصذذاحية الذذ  قعمذذت 
هذذاو النذذعن ال ياالذذوث منتنعذذ،  ث  ايتل نيذذة فذذ ثجلذذى أسذذعن النعجذذدة 

النعجذذدة هذذذ  أسذذذعن اإلصذذذا ، وأقذذعموا احلمعيذذذعت اإلصذذذاحية جلذذذى 
احلمعجذة  ذ  وسذع ل هاا األسعن. مع أث اينينة أث وسع ل إصا  

احلمعجذذة نت   ألث فسذذعد ،إصذذا  الفذذرد ولذذو كذذعث جذذاءاً مذذن احلمعجذذة
مذذن فسذذعد مرذذعجرهع احلمعجيذذة ومذذن فسذذعد أجوا هذذع الفكريذذة والروحيذذة، 

ا فذذعهيم ا غلوطذذة جنذذد احلمعجذذة. وبعبذذعأة أخذذرى  ونت  أيضذذعً مذذن وجذذود
نت  مذذذن فسذذذعد العذذذرف العذذذعع. وإصذذذاحهع ال أين إال ئجيذذذعد العذذذرف 
العذعع الصذع . وبتعبذ  نخذر ال أين إال مذن إصذا  مرذعجر احلمعجذذة، 
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وإجيذذذذعد األجذذذذواء الروحيذذذذة الصذذذذميمة، واألجذذذذواء الفكريذذذذة الذذذذ  تتصذذذذل 
مذن قبذل الدولذة. وال يتذ تى ذلذك إال  النعحية الروحية، وت بيذ  الن ذعع

ئجيعد األجواء اإلسامية، وال بذد مذن تصذميح ا فذعهيم ل مذيعء جنذد 
النذذعن كعفّذذذة. وهبذذاا تصذذذلح احلمعجذذة، ويصذذذلح الفذذرد. وال يتذذذ تى ذلذذذك 
التكتذذل جلذذى أسذذعن احلمعيذذة، وال  عذذل األخذذاق والذذوج  واإلأمذذعد 

 أسعسعً للتكتل. 
ت احلمعيذع أسذعن جلذى لتكتاتا مجيع إخفعق جعء هنع ومن

جلذى  ي إحدان هنضة أو إصا ، كمع جعء إخفعق مجيع التكتات
 سذب  بذتفهممل ت  و أسعن التسمية ايابية، الذ  مل ت ذَ  جلذى مبذدأ معذ،، 

 د. مع، ومل يعل أاب تهع مبنية جلى جعمع صميح ب، األفرا
 مذن جلى أث إخفعق مجيذع هذاو التكذتات كذعث حمننذعً أيضذعً 

كتلذذذذ  حيذذذذة أفرادهذذذذع، ألهنذذذذع فضذذذذًا جذذذذن قيعمهذذذذع جلذذذذى  ذذذذ  أسذذذذعن تان
، لتكتذذذلصذذذميح، لعذذذدع وجذذذود الفكذذذرة وال رينذذذة، ويت ذذذ  ال رينذذذة ي ا

، وإبذذع  ااتيذذةف هنذذع مل تكذذن تنذذيم تكتاهتذذع جلذذى أسذذعن صذذاحية الفذذرد ال
 ذدة الفع كعنت تنيمهع جلى أسعن مكعنت  ي االتمع، وإمكذعث وجذود

 اياب أو احلمعية. ا ع لة من وجودو ي
فنذذد كذذعث العضذذو خيتذذعأ جلذذى أسذذعن أنذذ  وجيذذ  ي قومذذ ، أو 
 ذذذني بذذذ، مجعجتذذذ ، أو حمذذذعع، أو طبيذذذ ، أو ذو مكعنذذذة ونفذذذوذ، بغذذذ  
الن ذذذر جذذذن كونذذذ  صذذذعيعً  ذذذاو الكتلذذذة الذذذ  خيتذذذعأ  ذذذع أع  ذذذ  صذذذع . 
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ولالك كعث يغل  جلى هاو التكذتات التفكذك بذ، أجضذع هع، كمذع 
نعحيذذة ال بنيذذة. ف جضذذعء ايذذاب أو احلمعيذذة يذذداخلهم تغلذذ  جليهذذع ال

مذذذعوأ خفذذذ   هنذذذم ميتذذذعزوث جذذذن اقذذذ  الرذذذع ، ال نذذذع م ووجذذذعهتهم 
فمس ، بل بكوهنم أجضعء ي اياب أو احلمعية. ولالك ال لصذل 
بيذذنهم وبذذ، الرذذع  أ  تفعجذذل أو تنذذعأب. فيكذذوث وجذذود احلمعيذذة أو 

عف إىل العنذد الذ  يذرز  اياب حمغ عً جلذى إالذة، وجنذدة جديذدة تضذ
 حتتهع هاا االتمع. 

أث  تنراءو اا نست يع أث ننول بعد الدأاسذة والتفكذر واالسذ
كتذل تع ذت أ  مل ينرذ  فيهذع خذال النذرث الفمجيعهذع الباد اإلسامية 

 صذذميح، يذذ د  إىل هنضذذة. ومجيذذع التكذذتات الذذ  حصذذلت أخفنذذت
فمذع  كتل.إال الت لنيعمهع جلى أسعن مغلول، مع أث األمة ال تنه 

 ن . لبيع هو التكتل الصميح الا  يسب  هنضة األمة  هاا مع حنتع 
 إث التكتذذذذل الصذذذذميح الذذذذا  تذذذذنه  األمذذذذة بذذذذ  ال جيذذذذوز أث

نذذذذوع يكذذذذوث جلذذذذى أسذذذذعن احلمعيذذذذة، الذذذذ  لذذذذتم ن عمهذذذذع احلمعذذذذ  أث ت
ن نذذذوف مذذذ جمذذذعل وأقذذذوال، أو  جمذذذعل فنذذذط أو  قذذذوال فنذذذط. وهذذذاا ال

ز أث  جيذذو يرذذ ع ي األمذذة الذذ  تذذود النهذذوض، وال التكتذذل ال جيذذوز أث
 لعذذذذعمليكذذذذوث جلذذذذى أسذذذذعن األحذذذذااب  ذذذذ  ا بد يذذذذة، كذذذذعل  قعمذذذذت ي ا

 اإلسام  منا ايرب العع ية األوىل حى ااث. 
وإبذذع التكتذذذل الصذذميح هذذذو الذذا  ينذذذوع جلذذى أسذذذعن حذذذايب 
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مبد   إسام ، تكذوث الفكذرة هذ  الذرو  حلسذم ايذاب، وهذ  نواتذ ، 
سذذذذر حيعتذذذذ . وتكذذذذوث خليتذذذذ  األوىل إنسذذذذعانً تت سذذذذد فيذذذذ  فكذذذذرة وهذذذذ  

وطرينذذة مذذن جنسذذهع، حذذى يكذذوث إنسذذعانً مذذن جذذن  الفكذذرة ي ننع ذذ  
وصذذذفع  ، وم ذذذل ال رينذذذة ي وحمذذذوح  واسذذذتنعمت . ومذذذى وجذذذدت هذذذاو 
األميعء ال اثة: الفكرة العمينة، وال رينة الواحممة، واإلنسعث الننذ ، 

 ال تلبذذذذا هذذذذاو ايتليذذذذة أث تتكذذذذعثر إىل فنذذذذد وجذذذذدت ايتليذذذذة األوىل.  
ومذى وجذدت  (.خا  تكوث ه  ايلنة األوىل للماب  قيعدة اياب

ايلنذة األوىل فنذد نبتذت الكتلذذة ايابيذة، ألث هذاو ايلنذة ال تلبذذا أث 
تتمذذول إىل كتلذذة. وحينئذذا حتتذذع  هذذاو الكتلذذة إىل أاب ذذة حابيذذة، يمذذع 

ال رينذذة. هذذاو الراب ذذة ايابيذذة بذذ، األمذذيعت الذذاين يعتننذذوث الفكذذرة و 
هذذذذ  العنيذذذذدة الذذذذ  تنب ذذذذ  جنهذذذذع فلسذذذذفة ايذذذذاب، وال نعفذذذذة الذذذذ  يتسذذذذم 
نفعهيمهع اياب، وحينئا تكذوث الكتلذة ايابيذة قذد تكونذت، وسذعأت 
ي معذذعو اييذذعة. فتتنلذذ  جليهذذع األجذذواء حذذعأة واأدة، وهتذذ  جليهذذع 

لبدة، ف ذا ثبتت  او الر   جعصفة ولينة، وتتنعوهبع األجواء صعفية وم
العوامذذذذذذذذل فنذذذذذذذذد تبلذذذذذذذذوأت فكرهتذذذذذذذذع، ووحمذذذذذذذذمت طرينتهذذذذذذذذع، وأجذذذذذذذذدت 
أميعصهع، وقذوت أاب تهذع، واسذت عجت أث   ذو ايت ذوة العمليذة ي 
الذذذذدجوة والعمذذذذل مذذذذن كتلذذذذة حابيذذذذة إىل حذذذذاب مبذذذذد   متكعمذذذذل يعمذذذذل 
للنهضذذذة الصذذذميمة. هذذذاا هذذذو التكتذذذل الصذذذميح الذذذا  تكذذذوث نواتذذذ  

 ة.الفكرة، ألهنع أن اييع
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 تريد ة ال أمع كي  ينر  هاا التكتل ايايب ا بد   ي األم
 النهوض نروءاً طبيعيعً، فهعو البيعث:

األمذذذذذة جسذذذذذم واحذذذذذد ال يت ذذذذذاأ، وهذذذذذ  ي تكوينهذذذذذع الكلذذذذذ   
منذذذ   كعإلنسذذذعث. فكمذذذع أث اإلنسذذذعث إذا مذذذرض مرحمذذذعً مذذذديداً أمذذذفى

ف   صذلذ  بو جلى ا وت،   أخات تدب اييوية في ، ف هنع تذدب فيذ  ك
يهذذذع فيويذذذة كذذذًا، وكذذذالك األمذذذة ا نم ذذذة تعتذذذ  مريضذذذة. وإذا دبذذذت اي
. هذذع كذذذاً تذذدب فيهذذع مجيعهذذع بوصذذفهع  موجذذذة إنسذذعنية واحذذدة اجتبعأ 
لتنفذا هبذع،  واييعة ل مة ه  الفكرة ال  تصمبهع طرينة من جنسذهع،

 فيتكوث من  موجهمع مع يسمى ا بدأ. 
يهذذع، يذذعة ففيذذعً لبعذذا ايولذذي   ذذرد وجذذود ا بذذدأ ي األمذذة كع

لذذذا  ابذذذل اهتذذذدامهع للمبذذذدأ، ووحمذذذع  موحمذذذع العمذذذل ي حيعهتذذذع، هذذذو 
 الترذريع  راثهعتجيعلهع حية، إذ قد يكوث ا بدأ موجوداً جند األمة ي 

تذذ ، أو ن فكر وال نذذعي والتذذعأخي  ولكنهذذع ي  فلذذة جنذذ ، أو ي  فلذذة جذذ
د   يذذ  اليذذعل جذذن طرينتذذ ، أو ي  فلذذة جذذن أب همذذع معذذعً. وي هذذاو ا

  رد وجود الفكرة وال رينة إىل هنضة.
ي  واييويذذة تذذدب ي األمذذة جذذعدة حذذ، حتصذذل هذذاات جنيفذذة

    ي داالتمع، ينتأل جنهع إحسعن مرعو. وهاا اإلحسعن احلمعج
 إىل جمليذذذذذذة فكريذذذذذذة تنذذذذذذتأل قضذذذذذذع  مذذذذذذن جذذذذذذراء البمذذذذذذا ي األسذذذذذذبعب

 ا منهع.تنن ال  وا سببعت  او ا اة، والوسع ل النريبة والبعيدة
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ة حلمعجذذإال أث هذذاا اإلحسذذعن وإث كذذعث واحذذداً مرذذعكعً ي ا
ع مذذنذذداأ بذذ، أفرادهذذع، ف نذذ  يكذذوث بنسذذ  نتلفذذة بذذ، النذذعن، جلذذى م

ي ذذذذذل  هيذذذذذ هم هللا لذذذذذ ، نذذذذذع حبذذذذذعهم مذذذذذن اسذذذذذتعدادات  تذذذذذعزة، ولذذذذذالك
 يمن انلذذوافذذعكذذا اهتذذدامهع للفكذذرة كعمنذذعً فيهذذع إىل أث يت مذذع  ثذذ و، في

، يركذذةا أجلذذى مذذن اإلحسذذعن، فيذذوق هم ويلهمهذذم، ويبعذذا فذذيهم قذذدأاً 
 فت هر أجراض اييعة فيهم أواًل. 

يهم فذذذهذذذ الء الذذذاين انلذذذوا قذذذدأاً أجلذذذى مذذذن اإلحسذذذعن تن بذذذع 
وجذذذ   إحسعسذذذعت احلمعجذذذة، وتتمركذذذا فذذذيهم الفكذذذرة، فيتمركذذذوث حركذذذة

 وإدأاو، وهم جيوث األمة، وال لة الواجية فيهع.
 ر دأواً الواجيذذذة تكذذذوث قلنذذذة متمذذذ ة، تبصذذذإال أث هذذذاو ال لذذذة 

 يمتعذذذددة، وتتمذذذ  أ  ال ذذذرق تسذذذلك. ولكذذذن حركذذذة الذذذوج  هذذذاو، 
ي  حسذعنهاو ال لة احلمعجية،  تل  نسبهع فيهع. فيكذوث من ذ  اإل
ة فئذة لواجيذبعضهع أقذوى منذ  ي الذبع  ااخذر، فينذوع مذن هذاو ال لذة ا

، لذذذذدأوبدأاً مذذذن امتميذذذاة،  تذذذعأ بعذذذد الدأاسذذذذة والعمذذذ  ي البمذذذا 
فتسذلكهع،  وتبصر الغعية ال  توصل إليهع، كمع تبصر وحمذو  ال ريذ ،
وتعتندو  ينت ،وتس  حنو  عيتهع، وبالك هتتد  إىل ا بدأ بفكرت  وطر 

ذاو جنيذذذدة أاسذذذية، فيت سذذذد فيهذذذع، ويصذذذبح جنيذذذدة  ذذذع. وتكذذذذوث هذذذ
 ة.العنيدة مع ثنعفة اياب ه  الرابط ب، أميعت هاو الفئ

يت سذذذذذذد ا بذذذذذذدأ ي األمذذذذذذيعت ال ي يذذذذذذ  أث يبنذذذذذذى  وحذذذذذذ،
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حبيسذذعً، بذذل يسذذوقهم إىل الذذدجوة لذذ  سذذوقعً. فتصذذبح أجمذذع م متكيفذذة 
بذذذ ، سذذذع رة حسذذذ  منه ذذذ ، متنيذذذدة  ذذذدودو، ويصذذذبح وجذذذودهم مذذذن 
أجذذل ا بذذذدأ، ومذذذن أجذذل الذذذدجوة لذذذ ، والنيذذعع بتكعليفذذذ ، وهذذذاو الذذذدجوة 

 ذذذذ و، وإىل إجيذذذذعد  هتذذذذدف إىل اجتنذذذذعق النذذذذعن  ذذذذاا ا بذذذذدأ وحذذذذدو دوث
الوج  الععع ب . فتتمول ايلنة األوىل إىل كتلة،   تتمذول الكتلذة إىل 
حاب مبد   أيخا ي النمو ال بيع  ي انحيتذ، إحذدامهع التكذعثر ي 
خذذذا و ئجيذذذعد خذذذا  أخذذذرى تعتنذذذ  ا بذذذدأ جذذذن وجذذذ  وإدأاو اتمذذذ،، 

وث من هذاا الذوج  وال عنية إجيعد الوج  الععع ب  جند األمة كلهع. ويتك
العذذذذعع جلذذذذذى ا بذذذذدأ توحيذذذذذد األفكذذذذذعأ وااأاء وا عتنذذذذدات جنذذذذذد األمذذذذذة، 
توحيذذذداً مجعجيذذذعً إث مل يكذذذن توحيذذذداً إمجعجيذذذعً. وبذذذالك يتوحذذذد هذذذدف 
األمة، وتتوحد جنيدهتع، ووجهة ن رهع ي اييذعة. وهبذاا يكذوث ايذاب 

ىل بوتنذذذذذة تصذذذذذهر األمذذذذذة، فيننيهذذذذذع مذذذذذن األدأاث وا فعسذذذذذد الذذذذذ  أدت إ
احن عطهع، أو تولدت جنذدهع أثنذعء احن عطهذع. وهذاو العمليذة الصذهرية 
يتوالهذذذع ايذذذذاب ي األمذذذذة، وهذذذذ  الذذذ  تسذذذذب  النهضذذذذة. وهذذذذ  جمليذذذذة 
 معقة. ولالك ال يندأ جليهع إال اياب الا  يعي  بفكرهتع، وجيعذل

 خ وات .  من خ وة كل ويدأو جليهع، وقفعً  حيعت 
فكذذذذذر ي ايذذذذذاب،  وذلذذذذذك أث اإلحسذذذذذعن الذذذذذا  يذذذذذ د  إىل

يررق هذاا الفكذر ي األمذة بذ، أفكذعأ متعذددة، فيكذوث واحذداً منهذع، 
ويكذذذذوث أول أمذذذذذرو أحمذذذذذعفهع، ألنذذذذذ  أحذذذذذدن والدة وأجذذذذذد وجذذذذذوداً، ومل 
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يتمركذذا بعذذد، ومل توجذذد لذذ  أجذذواء، ولكنذذ   ذذع كذذعث فكذذراً نتي ذذة من ذذ  
اإلحسذذذذذذذعن، أ  فهمذذذذذذذعً انيذذذذذذذعً جذذذذذذذن اإلدأاو ايسذذذذذذذ ، ف نذذذذذذذ  يوجذذذذذذذد 

لفكر  أ  يوجد إحسعسعً واحممعً نتي ة للفكذر العميذ ، اإلحسعن ا
يصذف  مذذن ين بذع بذذ ، في علذ  نلصذذعً، حذى لذذو أأاد  -ب بعذذ -فكذعث 

أث ال يكوث نلصعً ال يندأ جلذى ذلذك. ويت سذد هذاا الفكذر جنيذدة 
وثنعفذذة ي ا يلذذ ، فيمذذدن مذذن نفسذذ  ثذذوأة جعحمذذة. وليسذذت هذذاو 

أ والفكذر، يرذيع ي الذدجوة ال وأة سوى انف عأ بعد احعاق ي الرعو 
 -ي نفذذذذ  الوقذذذذت-التلهذذذذ  وايمذذذذعن والصذذذذدق، كمذذذذع يرذذذذيع فيهذذذذع 

ا ن ذذذذذ  والفكذذذذذر، ويكذذذذذوث انأاً حتذذذذذرق الفسذذذذذعد، ونذذذذذوأاً يضذذذذذ ء طريذذذذذ  
الصا . وهباا تنع الذدجوة ي صذراف مذع األفكذعأ الفعسذدة، والعنع ذد 
ا تداجيذذذة، والعذذذعدات البعليذذذة، فتمذذذعول أث تذذذدافع جذذذن نفسذذذهع، ولكذذذن 
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.
ذذذَد ايذذذاب األفكذذذعأ وا عتنذذذدات وااأاء  ع نذذذد صذذذنفومذذذى َوح 

ة، واحذذد ع وننعهذذع، فكعنذت أمذذةاحتذعد األمذذة جلذى جذذ، بصذذ ة، وصذهره
 وبالك توجد الوحدة الصميمة. 

   ن ا رحلذذذذة ال عنيذذذذة للمذذذذاب، وهذذذذ  قيذذذذعدة األمذذذذة للنيذذذذعع 
العمذذل اإلصذذاح  االننذذايب، ليذذنه  األمذذة،   لمذذل معهذذع أسذذعلة 
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 اإلنسعنية.  إىل واجبهع لت د  واألمم، الرعوب من   هع إىل اإلساع
 أث حركذذذة مجعجيذذذذة، وال ميكذذذذن إالوهذذذاا التكتذذذذل ايذذذايب هذذذذو 

 رديذذذة.فيكذذذوث حذذذذركة مجعجذذذذية، ألث التكتذذذل الصذذذميح ال يكذذذوث حركذذذة 
مية أث إلسذاولالك كذعث لاامذعً جلذى النذع م، جلذى ايذاب ي الذباد ا

عً ع فهمذذذيبم ذذذوا البمذذذا الذذذدقي  جذذذن ايركذذذعت احلمعجيذذذة، وأث يفهموهذذذ
 جمينعً.

، يرينذع صذرهعث  ي جوفهم ايركعت احلمعجية ال   ع قوة الت 
 نسذذعث عيذذة لأهنذذع ال تنرذذ  حذذ، يكذذوث الرخذذعء ميسذذوأاً، واينذذوق ال بي
نيذعن   ا هذحمننة، والرفعهية متوفرة، وح، تكوث الكفعية الريصذية 
لينذع أث سذهل جلتو  األموأ ا همة. وهاا الفهم للمركعت احلمعجيذة، ي
مذذت أو  جعة الذذ نذذاث كذذل حركذذة مجعجيذذة نيااهنذذع السذذو ، بدأاسذذة البيئذذ

مذل مذدى جو تعي  فيهع ايركة، وال روف الذ  البسذتهع أو تابسذهع، 
جلذى مذع  لنضذعءاألفراد النعهب، ي تسذي  أمرهذع، وتسذهيل مهمتهذع ي ا

 يعوق جنعحهع أو يعرقل س هع.
 وينذذذذذذذعن جنعحهذذذذذذذع بنذذذذذذذدأهتع جلذذذذذذذى إاثأة أو  االمتعذذذذذذذعض ي

ة عكمذالسذل ة اي النعن، وح هم جلى إظهعأ امتععحمهم كلمع جذد مذن
 مصذذذع  أو الن ذذذعع النذذذع م مذذذع ميذذذ  مبذذذدأهع هذذذاا، أو يذذذتمكم بذذذ  وفذذذ 

 السل ة وهواهع. 
وفهذذذذم هذذذذاو ايركذذذذعت احلمعجيذذذذة ينتضذذذذينع دأاسذذذذة اييذذذذعة ي 
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االتمذذذع، ومعرفذذذة جاقذذذة األمذذذة ايذذذعكم،، وجاقذذذة هذذذ الء ايذذذعكم، 
وااأاء األمذذذة، وقذذذواع كذذذل منهمذذذع، وحنينتذذذ  التعمذذذة ي ن ذذذر اإلسذذذاع، 

واألفكذذذعأ واألحكذذذعع الذذذ  دجذذذع إليهذذذع، وموازنذذذة مذذذع جليذذذ  االتمذذذع، ومذذذع 
تعرحمذذذذذت لذذذذذ  هذذذذذاو ااأاء واألفكذذذذذعأ واألحكذذذذذعع، مذذذذذن تغيذذذذذ  وتبذذذذذديل 
واجتهذذذذعد، وحنينذذذذة هذذذذاا االجتهذذذذعد ي الفذذذذروف واألصذذذذول، وهذذذذل ينذذذذرو 
اإلساع أع ال ينرو. كمع ينتضينع فهمهع دأاسة ايعلذة النفسذية ل مذة، 

هد هذذذاو ااأاء واألفكذذذعأ واألحكذذذعع اإلسذذذامية تغذذذي  ي وهذذذ  ترذذذع
هذذاو الذذدنيع الذذ  تعذذي  جليهذذع، والذذ  ينيمهذذع  ذذع ن ذذعع اييذذعة، ون ذذعع 

 ايكم، السي  وا كر وا عل. 
 جذعع، وينتضينع فهمهع كالك معرفة ميل األمة نفسهع بوجذ 

ال لذذذاو مهع اون رهتذذذع  ذذذاو الذذذن م الذذذ  ت بذذذ  جليهذذذع، والذذذ  هتذذذدد إسذذذا
 ي األمة فكرينوترديهع ه  ي هوة الرنعء والتععسة،   معرفة ميل ا 

 فذذذيهم ومذذذدى تنذذذبلهم للن ذذذعع الفعسذذذد الذذذا  ي بذذذ  جلذذذيهم، وهذذذل أاثأ
هم مذع نسذيعقالتامر، ومعرفة مذدى  ثذرهم اإل ذراء والتهديذد، ومذدى ا

 هاا اإل راء، وخضوجهم  اا التهديد.
  معرفذذذة الكتلذذذة ايابيذذذة نفسذذذهع، والتمنذذذ  مذذذن أهنذذذع تتمتذذذع 
اإلحسعن ا ره ، والتفكذ  العميذ ، واإلخذات ايتذعل ، ومذن أث 
اإلجذراءات الذذ  تنذذوع ي االتمذذع مل تضذع  إميعهنذذع اإلسذذاع ومذذرا ع ، 
وأث مجيع مع لصل من إ راءات وهتديدات وإأهعب، ومذنح وحمذن، مل 
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التمنذذ  مذذن أث هذذاو الكتلذذة حمعف ذذة جلذذى قيمهذذع يذذ ثر فيهذذع م لنذذعً،   
الااتيذذة  ذذعع احملعف ذذة، وأث من نذذة إميعهنذذع نمنذذة، وأث ترذذبعهع األفكذذعأ 
  -اإلسذذامية العمينذذة، وتبنيهذذع للمصذذع  الععمذذة، ومذذعوأهع ا سذذ ولية 

كذذل ذلذذك كعمذذل،  يذذا يعذذل ا بذذدأ ي حصذذن حصذذ، مهمذذع ينهذذع 
منذذ  مذذن أث هذذاو الفئذذة قذذد مذذن جسذذ  وجذذوأ ومذذدة وإأهذذعب،   الت

وطدت جامهع جلى أث تض لع ا س ولية، مع تنديرهع حلميع النتع أل 
 واستعدادهع لتمملهع.

رمذذذد عً، يوهذذذاا البمذذذا ي ايركذذذعت احلمعجيذذذة اتأخييذذذعً وواقعيذذذ
د مذذن  الت كذذو إىل حنينذذة سذذ  ايذذاب ا بذذد  ، اجتبذذعأو حركذذة مجعجيذذة، 

ح  ذا لذذو إنذذ  ال بيعذذ . حذذى كونذذ  مسذذتكمًا مذذرا   ، سذذع راً ي طري
 فيذذذذذ  تنكذذذذذذ ، أو لذذذذذوح  أث الدأاسذذذذذذعت كعنذذذذذت تنتضذذذذذذ  تعذذذذذذديًا ي

سذعلي  ت األاحلهعز، أو مرونة ي السذ ، أو صذابة ي الكفذع ، اتبعذ
او  ذذعملذة حالذ  تضذمن لذ  أداء أسذعلت  ي إهنذذعض األمذة، وي جعلهذع 

 الرسعلة حلميع الرعوب واألمم.
 ن:صميمعً ي ال ري  ااويس  تكتيل اياب تكتيًا 

االهتذذذذذداء إىل ا بذذذذذدأ مذذذذذذن قبذذذذذل مذذذذذذي  فذذذذذع   الفكذذذذذذر  -1
واإلحسذذعن، فيتفعجذذل معذذ ، حذذى يتبلذذوأ فيذذ ، ويصذذبح واحمذذمعً لديذذ ، 
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وحينئذذا توجذذد واقعيذذعً ايتليذذة األوىل، وال تلبذذا أث تتكذذعثر هذذاو ايتليذذة 
تكذذذعثراً ب يئذذذعً، فيوجذذذد أمذذذيعت نخذذذروث، يكونذذذوث خذذذا ، ويتصذذذلوث 

اتصذذذذعاًل كليذذذذعً ا بذذذذدأ، فيتكذذذذوث مذذذذنهم ايلنذذذذة األوىل للكتلذذذذة ببعضذذذذهم 
ايابية  قيعدة اياب( ، وال بد أث يكوث ا بذدأ وحذدو دوث  ذ و حمذوأ 
التكتذذذل بذذذ، هذذذ الء األمذذذيعت، وأث يكذذذذوث هذذذو وحذذذدو أيضذذذعً النذذذذوة 

 احلعذبة  م حول .
، ب يئذة قليلذة العذدد -جذعدة-ة األوىل تكذوث هاو ايلذنذذ -2
ع الذا  التمذ أول األمر، ألهنع مذع كوهنذع تعذ  جذن إحسذعن اايركة ي

التمذع اجتذعد اتعي  في ، ف ث تعذب هع يكذوث  لفعظ ومععث  ذعل  مذع 
يم مفذعه مسعج  من ألفعظ ومععث، وتكذوث  ذع مفذعهيم جديذدة،  ذعل 
او كذوث هذتاالتمع السع دة، وإث كعنت تع  جن أحعسذيسذ . ولذالك 

مذذر مذذن ول األة جذذن االتمذذع، وال ين ذذاب إليهذذع ي أايلنذذة ك هنذذع  ريبذذ
عبليذة قفيذ   النعن إال مذن كذعث فيذ  اإلحسذعن قذو ً، إىل حذد أنذ  أوجذد

 .االجنااب إىل مغنعطي  ا بدأ ا ت سد ي ايلنة األوىل
 -جذذذذعدة-يكذذذذوث تفكذذذذ  هذذذذاو ايلنذذذذة األوىل  النيذذذذعدة(  -3

احلذذاوأ. ولذذالك  جمينذذعً، وطرينتهذذع ي النهضذذة جاأيذذة، أ  تبذذدأ مذذن
ترتفذذع هذذاو ايلنذذة جذذن الواقذذع السذذي  الذذا  تعذذي  جليذذ  األمذذة، وحتلذذ  
ي األجذذواء العليذذع، وتبصذذر الواقذذع الذذا  تريذذد ننذذل األمذذة لتعذذي  جليذذ ، 
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أ  تبصذذر اييذذعة احلديذذدة الذذ  تريذذد ننذذل األمذذة إليهذذع، كمذذع أهنذذع تبصذذر 
مذذع وأاء ال ريذذ  الذذا  تسذذلك  لتغيذذ  هذذاا الواقذذع. ولذذالك فهذذ  تبصذذر 

احلذذداأ، ي حذذ، أث أك ذذر االتمذذع الذذا  تعذذي  فيذذ  يبصذذر مذذع أمعمذذ ، 
و كذذم التصذذعق  الواقذذع السذذذي  الذذا  هذذو فيذذذ  يتعذذاأ جليذذ  التمليذذذ ، 
فيصع  جلي  إدأاو تغي  الواقع إدأاكعً صميمعً، ألث االتمع ا ذنمط 
يكذذذوث الفكذذذر جنذذذدو ي بداءتذذذ ، ويسذذذتمد صذذذوأو كلهذذذع مذذذن واقعذذذ ،   

ليذذذ  األمذذذيعء قيعسذذذعً لوليذذذعً مغلوطذذذعً، ويكيذذذ  نفسذذذ  حسذذذب ، ينذذذي  ج
 ولالك جيعل منعفع  دا رة مع هاا الواقع. 

وزت د يذذعقذذأمذذع ايلنذذة ايابيذذة األوىل ف هنذذع تكذذوث ي فكرهذذع 
وحمذذذذع مالذذذدوأ البذذذذدا  ، وسذذذذعأت ي طريذذذذ  التكعمذذذل. فت عذذذذل الواقذذذذع 

ع دا ذراً مذ  بدأالتفك  لتغي و حس  ا بدأ، ال مصدأ التفك ،  عل ا
ع، أادهتذذذذالواقذذذذع، ولذذذذالك حتذذذذعول تغيذذذذ  الواقذذذذع وترذذذذكيل  وإخضذذذذعج  إل

واقذع. راً مذع الأ دا ذلت عل  دا راً مع ا بدأ الا  تعتننذ ، ال لت عذل ا بذد
فهذذم  ين يولذذالك يكذذوث بذذ، االتمذذع وبذذ، ايلنذذة األوىل للمذذاب تبذذع

 وجهة الن ر ي اييعة، لتع  إىل التنري .
ر ايلنذذذذذذة ايابيذذذذذذة األوىل  النيذذذذذذعدة( يسذذذذذذتند إىل إث فكذذذذذذ -4

قعجذذذدة اثبتذذذة، وهذذذ  أث الفكذذذر ال بذذذد أث يتصذذذل العمذذذل، وأث الفكذذذر 
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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ع  اثبذذت، وهذذو يسذذعجد جلذذى يوجذذد مذذن جذذراء ذلذذك جذذو إميذذ -قعجذذدة 
إخضعف الواقع وتغي و، ألث هاا الفكر ال يترذكل برذكل مذع ميذر بذ ، 
بذذل يرذذكل مذذع ميذذر بذذ  برذذكل  هذذو، خبذذاف االتمذذع ا ذذنمط، ف نذذ  ال 
توجد لفكرو قعجدة، ألن  ن موج  ال يعرف الغعية الذ  يفكذر ويعمذل 

ك ال يوجذذد مذذن أجلهذذع، وتكذذوث الغعيذذة جنذذد أفذذرادو ننيذذة أاننيذذة. ولذذال
جندو جو إميع ، فيض ر ألث يتركل هو نع ليط ب ، ال أث يرذكل  
برذذذذكل ، ومذذذذن هنذذذذع أين التضذذذذعأب بذذذذ، ايلنذذذذة األوىل للمذذذذاب وبذذذذ، 

 االتمع الا  تعي  في  ي أول األمر. 
ث أاجذذذ  ايلنذذذة ايابيذذذة األوىل  النيذذذعدة( نذذذع أث مذذذن و  -5

توجذد  هذع أثلتفكذ ، فعليتوجد احلو اإلميع  الا  يفرض طرينذة مذن ا
يذذة ع تننحركذذعت منصذذودة، لتنميذذة نفسذذهع تنميذذة سذذريعة، ولتننيذذة جوهذذ
أث نذذذة، و اتمذذذة، حذذذى تبذذذني جسذذذمهع ايذذذايب بنذذذعء سذذذليمعً، وبسذذذرجة فع 

يذذذذة إىل كتلذذذذة حابيذذذذة،   إىل مذذذذن حلنذذذذة حاب -بت ذذذذوأ سذذذذريع-تتمذذذذول 
 ي عجاً حذاب متكعمذذل، يفذذذرض نفسذذذ  جلذذى االذتمذذذع،  يذذا يصذذذبح فذذ

 االتمع، ال منفعًا في .
هذذذذذاو ايذذذذذذركعت ا ذنذصذذذذذذودة تتكذذذذذذوث الدأاسذذذذذذة الواجيذذذذذة  -6

للم تمذع ول مذيعت ول جذواء، والرقعبذة ايذاأة مذن أث يتسذذلل إىل  
كيذذعث ايذذاب جنصذذر فعسذذد، ومذذن أث لصذذل ايت ذذ  ي تركيذذ  جهذذعز 
مذذن أجهذذاة ايذذاب الذذ  يكذذوث التكتذذل حسذذبهع، حذذى ال مييذذل بذذذ  إىل 
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    وجهت  الصميمة، وحى ال ينر ر اياب جلى نفس . وجهة 
يابية العنيدة الراسية ال عبتة، وال نعفة ا جي  أث تكوث -7

نوث النعحمذذذ ة هذذذ  الذذذرابط بذذذ، أجضذذذعء ايذذذاب، وأث تكذذذوث هذذذ  النذذذع
أق. ى الذذو الذذا  يسذذ  مجعجذذة ايذذاب، ال النذذعنوث اإلداأ  ا سذذ ر جلذذ

وث ، ليتكذذذهذذذ  الدأاسذذذة والفكذذذروطرينذذذة تنويذذذة هذذذاو العنيذذذدة وال نعفذذذة 
مذذذن  ال بذذذدالعنذذذل تكوينذذذعً خعصذذذعً، وليوجذذذد الفكذذذر ا تصذذذل الرذذذعوأ، و 
عمع وث احلذذذبنذذذعء احلذذذو اإلميذذذع  نيمذذذعً جلذذذى ايذذذاب مجعجيذذذعً، حذذذى يكذذذ

عث اإلميذذ للمذذاب مذذيئ، اثنذذ، مهذذع النلذذ ، والعنذذل. ولذذالك ال بذذد مذذن
 بذذذدأ ااسذذذة دأ  ا بذذذدأ حذذذى يبذذذدأ النلذذذ  جعمعذذذعً بذذذ، أفذذذراد ايذذذاب،  

ع  ط ال ذذدأاسذذة جمينذذة، وحف هذذع واسذذت هعأهع وفهمهذذع، ليتكذذوث الذذراب
تينة مب ت  وهو العنل. وبالك يعد اياب إجداداً صميمعً، وتكوث أا

 متعنة  كن  من ال بعت أمعع مجيع الاجعزف. 
يذذذذذاب  ايلنذذذذذة األوىل للمذذذذذاب( ا وتذذذذذوأ اترذذذذذب  قيذذذذذعدة  -8

 هو: هة أخرى. ووج  مبههع في الصنعج  من جهة، و علف  من ج
أث ا وتذذوأ الصذذنعج  للغذذعز مذذ ًا، لذذ  طعقذذة حذذراأة، 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 

فذذ ث وجذذود الرذذعلة  حركتذذ  جلذذى الن ذذع األخذذرى، فتذذدوأ االذذة. وجليذذ 
والبنذاين وايركذذة ا وتوأيذة هذذو األصذذل، ألنذ  بتوليذذدو ل عقذة ايذذراأة 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 

ويذدير مجيذع االذة.  الرعلة والبناين وايركة ا وتوأية حى يدوأ ا وتذوأ،
وكالك النيعدة للماب  ايلنة األوىل للماب( ف ث الفكرة فيهع ننعع 
الرذذعلة، واإلحسذذعن ي األمذذيعت الذذواج، ي النيذذعدة ننالذذة البنذذاين، 
واإلنسذذعث الذذذا  يتذذذ ثر إحسعسذذذ  الفكذذذرة هذذذو ايركذذذة ا وتوأيذذذة. وجليذذذ  

يذذذذراأة، فذذذعلفكرة حذذذ، تتصذذذل اإلحسذذذعن ي اإلنسذذذعث توجذذذد طعقذذذة ا
فتذذذذدفع النيذذذذعدة إىل ايركذذذذة. وحركتهذذذذع هذذذذاو تفذذذذرض جلذذذذى سذذذذع ر ق ذذذذع 
ايذذذذذاب، مذذذذذن أفذذذذذراد، وحلنذذذذذعت، وحلذذذذذعث حمليذذذذذة، و ذذذذذ  ذلذذذذذك، فتتذذذذذ ثر 
 راأهتع، فتتمرو، وتدوأ مجيعهذع، دوأاث االذة. وهنذع يبذدأ سذ  ايذاب 

 ايركة، في خا دوأ النمو ي تركيل . 
 سذذع رلمذذن النيذذعدة  وجليذذ  فذذا بذذد مذذن انبعذذعن طعقذذة ايذذراأة

دوأ تذحذى  أجااء اياب حذى تذدوأ، كمذع أنذ  ال بذد مذن حركذة ا وتذوأ
اب. ة ايذذذاالذذذة. وهذذذاا وجذذذ  الرذذذب  بذذذ، ا وتذذذوأ الصذذذنعج  وبذذذ، قيذذذعد

وا وجلذذذذى ذلذذذذك جيذذذذ  أث ياحذذذذ  قذذذذعدة ايذذذذاب هذذذذاو النعحيذذذذة، ويوالذذذذ
ة ي لنيذذذذعداتصذذذذعالهتم وحركذذذذعهتم ببذذذذعق  أجذذذذااء ايذذذذاب، لتذذذذ ثر حذذذذراأة ا

 ذذعث مل والل ميذذع. فذذ ذا اتصذذلوا جذذدة مذذرات، وأأوا أث اقذذ  األجضذذعءاحل
ألث  بيعذذ ،تتمذذرو إال إذا حركوهذذع، فذذا يي سذذوا، وليعلمذذوا أث ذلذذك ط

  . االة ال تدوأ إال إذا داأ ا وتوأ، وبع ت ايراأة من
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إال أث النيذذذذعدة  ايلنذذذذة األوىل للمذذذذاب( ال يكذذذذوث حتريكهذذذذع 
اب، كمذع يفذرض احملذرو حركتذ  جلذى اقذ  م ثراً بفرض ايركة جلى ايذ

الن ذذع ي ا وتذذوأ الصذذنعج ، بذذل يكذذوث حتريكهذذع كذذالك ي أول األمذذر 
فمسذذ ، أمذذع بعذذد سذذ  ايذذاب فذذا يكذذوث كذذالك. ومذذن هذذاو احلهذذة 
 ذذعل  النيذذعدة  ايلنذذة األوىل للمذذاب( ا وتذذوأ الصذذنعج ، فذذ ث ا وتذذوأ 

دة ف هنع موتذوأ اجتمذعج ، الصنعج  ي ل دا معً احملرو لآللة، وأمع النيع
وليست موتوأاً صنعجيعً، وأجضعء اياب وحلنعت  وحلعن  احمللية هم مذن 
بذذني اإلنسذذعث، ال مذذن ايديذذد، وفذذيهم اييذذعة، ويتذذ ثروث  ذذراأة النيذذعدة، 
أ  يتذذذذذ ثروث  ذذذذذراأة ا بذذذذذدأ الذذذذذا  يت سذذذذذد ي النيذذذذذعدة  ايلنذذذذذة األوىل 

واتصذذع م  ذذراأة النيذذعدة  للمذذاب( ، و ذذاا فذذ هنم بعذذد تفهمهذذم للفكذذرة،
ايابية، يصبموث جاءاً من ا وتوأ، ويصبح حينئذا  ذرد حركذة النيذعدة 

 ألهنذع طبيعيذعً، بع ذعً  كلذ  ايذاب من جراء طعقذة ايذراأة يبعذا ايركذة ي
تكذوث كذا فكذر ً مذع ععً ي مجيذع ايذاب.  - اجتمذعج  موتذوأ وه  -

 -ل ايركذة ا وتوأيذة، بذل وحينئا ال تبنى النيعدة وحدهع ه  ال  حتمذ
يكذذوث ايذذاب كلذذ  حذذعمًا للمركذذة  -بنموهذذع وتكعمذذل ترذذكيل ايذذاب 

ا وتوأية. وجلى ذلك فا لتع  س  اياب إىل حركة النيعدة، وال إىل 
بعذذذذا حراأهتذذذذع، بذذذذل يسذذذذ  ا بذذذذدأ ي أجضذذذذعء ايذذذذاب، وتسذذذذ  حلنعتذذذذ  

عدة، ألث حذذذراأة  وحلعنذذذ  احملليذذذة، سذذذ اً نليذذذعً، دوث حعجذذذة إىل حركذذذة النيذذذ
كل جاء منبع ة من ، ومن الكل الفكذر  الرذع ع ي ايذاب، وا تصذل 
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 هباو األجااء اتصعاًل طبيعيعً. 
 بذذذذد   ي ثذذذذان مراحذذذذل، حذذذذى يبذذذذدأ ايسذذذذ  ايذذذذاب  - 9

 ت بي  مبد   ي  تمع :
 . ابيةأواًل: مرحلة الدأاسة والتعلم إلجيعد ال نعفة اي

 ، حذذذىالتمذذذع الذذذا  يعذذذي  فيذذذ اثنيذذذعً: مرحلذذذة التفعجذذذل مذذذع ا
ع، لهذع مبذدأهعجذة كيصبح ا بدأ جرفعً جعمعً انيعً جن وج ، وتعت و احلم

مذة وبذ، ، األبذحى تدافع جن  مجعجيعً، وي هاو ا رحلة يبدأ الكفع  
معمذ  أضعهم من ينفوث حع ًا دوث ت بي  ا بدأ من االستعمعأ ومن ي

ة، ألهنذذع جنبيذذبوج، ال نعفذذة األمذذن الفئذذعت ايعكمذذة وال اميذذ، وا ضذذ
 تعت  ا بدأ مبدأهع، واياب قع داً  ع. 

لمعً  اثل ذذذعً: مرحلذذذة تسذذذذلم زمذذذعع ايكذذذذم جذذذن طريذذذذ  األمذذذة تسذذذذ
ن هذاو ة. ومذكعمًا، حى يتيا ايكم طرينة لت بيذ  ا بذدأ جلذى األمذ

 ت ذل انحيذةعة، و ا رحلة تبذدأ النعحيذة العمليذة ي ايذاب ي معذعو اييذ
لرسذذعلة اأ هذو ة للمبذدأ العمذذل األصذل  للدولذة وايذذاب، ألث ا بذدالذدجو 

 ال  حتملهع األمة والدولة.
أمذذذذع ا رحلذذذذة األوىل فهذذذذ  ا رحلذذذذة الت سيسذذذذية، وهذذذذ   - 10

صذميمة،  ثنعفذة كذل مذن خذعلوث أهنذم ي سذواء األمذة أفذراد مجيع اجتبعأ
 والبذذذذدء بت نيذذذذ  مذذذذن يريذذذذدوث أث يكونذذذذوا أجضذذذذعء ي ايذذذذاب ب نعفتذذذذ ،
واجتبعأ االتمع كل  مدأسة للمذاب، حذى خيذر  ايذاب ي أقصذر مذدة 
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 الفئة ال  تكوث قعدأة جلى االتصعل احلمعجة للتفعجل معهع.
أنذ  عً، و جلى أن  ينبغذ  أث يعلذم أث هذاا الت نيذ  لذي  تعليمذ
نعفذذذة ث ال خيتلذذذ  جذذذن ا دأسذذذة اختافذذذعً كليذذذعً، ولذذذالك ال بذذذد أث تكذذذو 

ال نعفذذة و لعلذذم عأ أث ا بذذدأ هذذو ا علذذم، وأث اللملنذذعت سذذع رة جلذذى اجتبذذ
عذذعو وض ميتذالذ  ت خذا إبذع ينتصذر فيهذع جلذى ا بذدأ، وجلذى مذع يلذاع 

 اييعة، وأث ت خا للعمل هبع حعاًل ي مععو اييعة. 
خذذذا ولذذذالك ال بذذذد مذذذن أث تكذذذوث ال نعفذذذة جمليذذذة، أ  أث ت  

هن  الذذاللعمذذل هبذذع ي اييذذعة، وال بذذد مذذن أث يوحمذذع حع ذذل ك يذذ  بذذ،
ل نعفذذذذة ايذذذذعو وبذذذذ، النعحيذذذذة العلميذذذذة، حذذذذى ال تت ذذذذ  ال نعفذذذذة ايابيذذذذة ا

 ا دأسية العلم . 
تل ينوع جلذى فكذرة وطرينذة، أ  جلذى اياب هو تك - 11

 يمهع مبذذدأ نمذذن أفذذرادو بذذ . ويرذذرف جلذذى فكذذر االتمذذع وحسذذ  ليسذذ  
لفكذذذذر حركذذذذعت تصذذذذعجدية. ولذذذذول بذذذذ، االتمذذذذع وبذذذذ، االنتكذذذذعن ي ا

يذذذذعة  . وهذذذذو ينذذذذوع جلذذذذى ت نيذذذذ  األمذذذذة ودفعهذذذذع إىل معذذذذعو ايوايذذذذ
ع تعذذددت ن مهمذذالعع يذذة، فهذذو ا  نِّذذ  اينينذذ ، وال تغذذني جنذذ  ا ذذداأ 

 وك رت وللت.
هذذاا و وهنذذعو فذذرق بذذ، ايذذاب وا دأسذذة ال بذذد مذذن إدأاكذذ ، 

 الفرق واحمح ي ننعل جدة منهع:
من إث ا دأسذذذة مهمذذذذع كذذذعث بران هذذذذع صذذذميمعً، ال تضذذذذ -أ 
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إهنذذعض األمذذة دوث أث يكذذوث هنعلذذك حذذاب ينذذوع ي االتمذذع كم نِّذذ   
ل ، ألث ا دأسة من طبيعتهع مهمع حترأت ال بد مذن أث تكذوث أتيبذة، 
فهذذذ  تنذذذوع جلذذذى مذذذكل خذذذعت، وتتيذذذا صذذذفة خعصذذذة، وهبذذذاا تفنذذذد 
الندأة جلى الترذكل تبعذعً لترذكل الوقذع ع. وإذا أأيذد  ذع أث تترذكل، 

ية معندة، وزمن مع،، حذى لذدن التكيذ ، لتع  تركلهع إىل جمل
 وإجدادهع يكوث جلى أسعن اثبت ال يتركل. 

ا كذعث قع مذعً جلذى بذرانمأل صذميح يكذوث إث اياب إذ -ب 
 في  مع يل : 
 ييوية، فهو ينمو. ا - 1
 لت وأ، فهو ينتنل من حعل إىل حعل. ا - 2
 ينتنذذل ي كذذل انحيذذة مذذن نذذواح  االتمذذع، ايركذذة، فهذذو - 3

  كل جاء من أجااء الباد. وي
مع، ايذ ، فهو ل  ويرعر بكل مع لصل ي االت – 4 
 وي ثر في . 

يذذ  ويكذذوث إجذذدادو جلذذى أسذذعن ترذذكل اييذذعة وا رذذعجر. فف
نذ  يسذ  ة، ألت وأ دا م، وفي  تغ  مستمر، وال يس  جلى طرينة أتيبذ
يكيفذذذ  و ع واقذذذمذذذع اييذذذعة وأمذذذكع ع، ليرذذذكلهع  ذذذوو اإلميذذذع ، ويغذذذ  ال

 حس  ا بدأ. 
ا دأسذذذذة تنذذذذوع جلذذذذى ت نيذذذذ  الفذذذذرد وهتايبذذذذ  وتعليمذذذذ   -جذذذذذ 
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اجتبذذذعأو فذذذرداً معينذذذعً. وهذذذ  الذذذر م مذذذن كوهنذذذع مجعجذذذة صذذذغ ة، إال أهنذذذع 
فردية من انحية تعليمية. ولالك تكوث نتع  هع فردية ال مجعجية. ولو 

لذ  فرحمنع أث مدينة سكعهنع جررة نالف نسمة، فيهع مداأن تضذم أ
 تلميا، ف هنع ال تسذت ذيع أث حتدن أ  هنضذة مجعجية ي هاو ا دينة. 

 بوصذذذفهع ايذذذذاب ينذذذذوع جلذذذى تربيذذذذة احلمذعجذذذذة وت نيفهذذذع –د 
الء ىل هذذذ  مجعجذذذة واحذذذذدة، بغذذذ  الن ذذذذر جذذذن أفذذذذرادهع، وهذذذو ال ين ذذذر إ

بذعأهم لذيهم اجتن ذر إياألفراد الاين فيهع اجتبعأهم أفراداً معين،، وإبع 
ال  معجذذذذةأجذذذذااء احلمعجذذذذة، فهذذذذو يذذذذ نفهم مجعجيذذذذعً ليصذذذذلموا حلا يذذذذة احل

حمذنع أث لو فر لفرديتهم. ولالك كعنت نتع أل اياب مجعجية ال فردية. ف
ع ذذة ممجعجذذة ي ق ذذر سذذكعن  مليذذوث نسذذمة، وفيذذ  حذذاب جذذدد أجضذذع   
همذع ممي ، ف ن  لذدن ي هذاا الن ذر هنضذة تع ذا جنهذع ا دأسذة 

 زمن وخرجت من تاميا. بالت من جهد وأمضت من 
لذذ  اة جلذذى هتيئذذة الفذذرد ليذذ ثر ي احلمعجذذة تنذذوع ا دأسذذ -هذذذ 

اءاً تذذذل جذذذيعذذذي  فيهذذذع، وهذذذو ال يسذذذت يع أث يذذذ ثر إال جا يذذذعً، ألنذذذ  ل
 معوأ ً حمعي  األثر ي إينعظ الفكر. 

ينذذوع ايذذاب جلذذى هتيئذذة احلمعجذذة لتذذ ثر ي الفذذرد، وهذذ   -و 
وأهع قذذو ، مذذوق ، قذذعدأ جلذذى إينذذعظ تسذذت يع أث تذذ ثر كليذذعً، ألث مذذع

الفكذذذر. ولذذذالك يكذذذوث أثرهذذذع ي األفذذذراد قذذذو ً، وتبعذذذا فذذذيهم النهضذذذة 
 قذذذذل جهذذذذد وأقصذذذذر زمذذذذن، إذ إث الذذذذا  يذذذذوق  الفكذذذذر هذذذذو الرذذذذعوأ 
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 وبتفعجلهمع حتصل ايركة للنهضة. 
 ويتلي  الفرق ب، اياب وا دأسة ي ثان ننعل:

جلذذى الترذذكل، ي  ث ا دأسذذة تكذذوث أتيبذذة  ذذ  قذذعدأةإ - 1
 رذذذكل يحذذذ، أث ايذذذاب يكذذذوث مت ذذذوأاً  ذذذ  أتيذذذ ، وقذذذعدأاً جلذذذى الت

 اييعة فهو يركلهع  وو اإلميع . 
 نذذذذ  الفذذذذرد ليذذذذ ثر ي احلمعجذذذذة، فتكذذذذوث تإث ا دأسذذذذة  - 2

رد  الفذذذينتع  هذذذع فرديذذذة، ي حذذذ، أث ايذذذاب ي نذذذ  احلمعجذذذة، لتذذذ ثر 
 فتكوث نتع  هع مجعجية. 

 يذذذ  احلذذذاء الرذذذعوأ  ي الفذذذرد، ليذذذ ثر يهتإث ا دأسذذذة  - 3
كرهذع، نعظ فمرعجر احلمعجة، فا يست يع الت ث  فيهع، ويع ا جن إي

ي  ي حذذذذذ، أث ايذذذذذاب يهيذذذذذ  الكذذذذذل الرذذذذذعوأ  ي احلمعجذذذذذة، ليذذذذذ ثر
يذذوق   لذذى أثمرذذعجر األفذذراد، فيسذذت يع التذذ ث  فذذيهم، ويكذذوث قذذعدأاً ج

 أفكعأهم إينعظعً اتمعً. 
لذذذذذة ال بذذذذد مذذذذذن دواع إدأاو أث االتمذذذذذع رحي هذذذذاو ا  - 12

سذذع الرع  كملذذ  هذذو ا دأسذذة الكذذ ى للمذذاب، مذذع دواع إدأاو الفذذرق
 ب، ا دأسة وب، اياب ي حلنعت  ال نعفية. 

أمذذذذذع إدأاو أث االتمذذذذذع  كملذذذذذ  مدأسذذذذذة ايذذذذذاب، فهذذذذذو ألث 
وظيفذذذذة ايذذذذاب ي هذذذذاو الفذذذذعة هذذذذ  بعذذذذا العنع ذذذذد الصذذذذعدقة، وإجيذذذذعد 

صذذذميمة. وهذذذاا ال يتذذذ تى إال بعمليذذذة ت نيفيذذذة يكذذذوث مبذذذدأ ا فذذذعهيم ال
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ايذذاب هذذو ا علذذم، وثنعفتذذ  هذذ  ا ذذعدة الذذ  تذذدأن، وهذذاا ا بذذدأ وهذذاو 
ال نعفذذذة يتمذذذ اث فذذذيمن يسذذذد فذذذيهم ا بذذذدأ، فهذذذم األسذذذتعذ ا بعمذذذر ي 
االتمذع، وتكذذوث الل ذذعث احملليذذة وحلنعهتذذع صذذفوف ، ويكذذوث االتمذذع كلذذ  

العمليذذة الت نيفيذذة تنتضذذ   ذذن يكونذذوث أجضذذعء ي هذذو ا دأسذذة. وهذذاو 
ايذذاب، ويتبنذذوث مفعهيمذذ ، دأاسذذة جمينذذة، وفهمذذعً صذذميمعً، ومذذااكرة 
ل نعفتذ  ايابيذة ي كذل وقذت، واسذت هعأاً لدسذتوأو، ول حكذعع ا همذة، 

نيفيذذة. ومذذن ت تبنعهذذع. وذلذذك لتذذع  إىل جمليذذة والنواجذذد الععمذذة الذذ  ي
جلذى هذاو النعحيذذة مذع كذل مذن يذذدخل ي هنذع كذعث ال بذد مذذن ايذرت 

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 

 الععع.  احلهعز ي حمرأ
اب حذعجا ك يذ  بذ، العمذل وبذ، ايذ وال بد من أث يوحمع

نعفذذذذة ي هذذذذاو ا رحلذذذذة، قبذذذذل أث يوجذذذذد جنذذذذدو األمذذذذيعت ا  نفذذذذوث ث
 حابية، و اا كعنت هاو ا رحلة مرحلة ثنعفية لي    .

وأمذذذذع إدأاو أث هنعلذذذذك فرقذذذذع بذذذذ، ا دأسذذذذة وبذذذذ، ايذذذذاب ي 
ال نعفذذة فذذالك لذذئا تننلذذ  ال نعفذذة ايابيذذة إىل ثنعفذذة مدأسذذية، فيفنذذد 

ياب فععليت . ولالك ال بد من أث يوحمع حعجا ك ي  بذ، ا نتمذ  ا
إىل ايذذذذذذاب وبذذذذذذ، النعحيذذذذذذة العلميذذذذذذة ي ال نعفذذذذذذة ايابيذذذذذذة، وأث يكذذذذذذوث 
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ماح ذذذعً أث ال نعفذذذة ايابيذذذة هذذذ  لتغيذذذ  ا فذذذعهيم، وللعمذذذل ي معذذذعو 
اييعة، ويمل النيذعدة الفكريذة ي األمذة. وال جيذوز أث ينذدفع صذعحبهع 

ة العلميذذة. وإذا كعنذذت لديذذ  حعجذذة جلميذذة فمملهذذع ا دأسذذة ي النعحيذذ
ولذذي  ايذذاب. ومذذن ايت ذذر االنذذدفعف مذذع ال نعفذذة حنذذو النعحيذذة العلميذذة، 
ألهنذذع تسذذل  خعصذذية العمذذل، وتذذ خر االنتنذذعل إىل ا رحلذذة ال عنيذذة مذذن 

 مراحل . 
 عنيذذة هذذ  مرحلذذة التفعجذذل مذذع األمذذة، وهذذ ا رحلذذة ال  - 13

هذع دليذل ع  في. وتعت  هاو ا رحلة دقينذة، والن ذال  يصمبهع الكفع 
لذذًا خجلذذى صذذمة تكذذوين ايذذاب. واإلخفذذعق فيهذذع دليذذل جلذذى أث فيذذ  
كذذذعث   جيذذذ  إصذذذاح . وهذذذ  مبنيذذذة جلذذذى ا رحلذذذة الذذذ  قبلهذذذع. ولذذذالك

إال  ال عنيذة. رحلذةالن ع  ي ا رحلة األوىل مرطعً أسعسيعً للن ذع  ي ا 
 للن ذع  ي وحذدو ألوىل ثنعفيذعً لذي  كعفيذعً أث  رد الن ع  ي ا رحلذة ا

النذعن،   جنذدهاو ا رحلذة، بذل ال بذد أث يكذوث الن ذع  ال نذعي معروفذعً 
مذل نذ  لأأ  أث يعرف النعن أث هنعو دجوة، وأث يعرفوا جن العضذو 

ء أثنذذذع دجذذذوة، كمذذذع أنذذذ  ال بذذذد أث تكذذذوث الذذذرو  احلمعجيذذذة قذذذد تكونذذذت
ا  مذذذذع الذذذذاألجضذذذذعء ي االت التكذذذذوين ال نذذذذعي ي ايلنذذذذعت، واتصذذذذعل

  ة ال عنيذذذةلمرحلذذليعيرذذوث فيذذ ، وحمذذعولتهم التذذ ث  فيذذذ ، حذذى إذا انتنلذذوا 
ع مذفعجذل كعث االستعداد احلمعج  موجوداً. ولذالك يسذهل جلذيهم الت

 األمة. 
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ب ال ينتنذذل مذذن دوأ ال نعفذذذة إىل دوأ إث جضذذو ايذذا  - 14
  عذذذذذل منذذذذذالتفعجذذذذذل إال بعذذذذذد أث يكذذذذذوث قذذذذذد نضذذذذذأل ثنعفيذذذذذعً، نضذذذذذ عً ج

صذذاة ميصذذية إسذذامية، بت ذذعوب نفسذذيت  مذذع جنليتذذ . قذذعل جليذذ  ال
أث و  ،«بذ  ال ي من أحدكم حى يكوث هواو تبععً  ذع جئذت»والساع: 

معجيذة ول احليعرف النعن جن  أن  لمل دجوة إسامية، وأث تكوث ا ي
مذع، التاقد قويت في  وظهرت جليذ ، بوجذودو ي ايلنذعت، واتصذعل  

اليذ ن،   و وث قد قلعت من  العالة. ألث العالة مايأل من احل يا تك
 ال بد من قلعهع من األفراد واالتمع. 

إث ايذذذاب ينتنذذذل مذذذن دوأ ال نعفذذذة إىل دوأ التفعجذذذل  - 15
انتنذذعاًل طبيعيذذعً،  يذذا إذا أأاد أث ينتنذذل قبذذل األواث ال ينذذدأ، وذلذذك 

 نعفذذذة يعذذذل ا بذذذدأ أث دوأ ال نعفذذذة تسذذذتكمل فيذذذ  نن ذذذة االبتذذذداء، إذ ال
يت سد ي أمذيعت، ويعذل االتمذع لذ  الذدجوة وا بذدأ إحسعسذعً 
واحمذذمعً. ومذذى ا هذذاا الت سذذيد للمبذذدأ ي األمذذيعت، أ   رسذذ  ي 
نفوسذذذذذهم، وا معذذذذذ  اإلحسذذذذذعن ي االتمذذذذذع جلذذذذذى ا بذذذذذدأ، تكذذذذذوث قذذذذذد 
اجتذذذذعزت الذذذذدجوة نن ذذذذة االبتذذذذداء، وصذذذذعأ ال بذذذذد أث تنتنذذذذل إىل نن ذذذذة 

. وحذذذى يبذذذدأ ايذذذاب السذذذ  ي نن ذذذة االن ذذذاق، ال بذذذد أث االن ذذذاق
يبدأ نيعطبة األمة. وألجل أث يبدأ نيعطبتهع جيذ  أث يبذدأ نمعولذة 
نعطبتهذذذذع أواًل، حذذذذى إذا جنمذذذذت حمعولتذذذذ  هذذذذاو، حتذذذذول إىل ا يعطبذذذذة 
مبعمذذذذرة. وحمعولذذذذة ا يعطبذذذذة إبذذذذع تكذذذذوث ال نعفذذذذة ا ركذذذذاة ي ايلنذذذذعت، 
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ة للنذعن ي كذل مكذعث مسذت عف، وي كرذ  خ ذط وال نعفة احلمعجيذ
االسذذتعمعأ، وي تبذذني مصذذع  األمذذة. فذذ ذا اسذذت عف أث يذذن ح ي هذذاو 
األمذذذذذيعء األأبعذذذذذذة معذذذذذذعً حتذذذذذذول إىل نعطبذذذذذذة األمذذذذذذة، وانتنذذذذذذل إىل نن ذذذذذذة 
االن ذذاق انتنذذعاًل طبيعيذذعً. وكذذعث انتنعلذذ  هذذاا إىل نن ذذة االن ذذاق هذذو 

لذة األوىل، الذ  هذ  دوأ ال نعفذة، إىل الا  يننل  ننا طبيعيعً مذن ا رح
ا رحلذة ال عنيذة، الذ  هذ  دوأ التفعجذل، وجيعلذ  يبذدأ التفعجذل مذع األمذذة 

 ي أوان  بدًءا طبيعيعً. 
إث هاا التفعجل مع األمة حمروأ  لن ذع  ايذاب ي  - 16

مهمت ، ألن  مهمع ك ذر أجضذعء ايذاب ي األمذة، ومل يتفذعجلوا معهذع ال 
ومذذذذوا بعمذذذذل وحذذذذدهم، مهمذذذذع كعنذذذذت قذذذذوهتم، إال إذا يسذذذذت يعوث أث ين

سذذذذذعأت األمذذذذذة معهذذذذذم. وال يسذذذذذت يعوث أث يسذذذذذوقوا األمذذذذذة معهذذذذذم إىل 
العمذذذذذذل، وال تسذذذذذذ  معهذذذذذذم إال إذا تفذذذذذذعجلوا معهذذذذذذع، وجنمذذذذذذوا ي هذذذذذذاا 
التفعجل. ولي  معب تفعجلهم مع األمذة هذو أث يسذت يعوا مجذع النذعن 

ة مبذذدأ ايذذاب، ليكذذوث حذذو م، بذذل ا ذذراد مذذن التفعجذذل هذذو إفهذذعع األمذذ
موجذذود ي األمذذة، إذ إث  -وهذذو اإلسذذاع  -مبذدأهع، ألث أصذذل ا بذذدأ 

أحعسي  األمة حتولذت إىل فكذر، تبلذوأ ي الفئذة ا تميذاة، الذ  يتكذوث 
ايذذاب منهذذع. وكعنذذت قعجذذدة هذذاو األحعسذذي   وهذذ  الفكذذر والعمذذل 

أ  مذذذن أجذذذل  عيذذذة( التعبذذذ  اينينذذذ  للمبذذذدأ. ولذذذالك يكذذذوث ا بذذذدأ  
اإلساع( هو إحسعن األمذة الذداخل ، ويكذوث ايذاب معذ اً جذن هذاا 
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اإلحسذذعن. فذذ ذا كذذعث فصذذيح التعبذذ ، واحمذذح اللغذذة، صذذعدق الله ذذة، 
فهمذذذت األمذذذة ا بذذذدأ سذذذريععً، وتفعجلذذذت مذذذع ايذذذاب، واجتذذذ ت األمذذذة 
ن موجهذذذع هذذذ  ايذذذاب. والفئذذذة ا تميذذذاة حتمذذذل قيذذذعدة ايركذذذة التكتذذذل 

الذذذ  تسذذذ  هبذذع األمذذذة بنيذذذعدة ايذذاب حنذذذو ا رحلذذذة  ايذذايب، تلذذذك ايركذذة
ال عل ذذذة، وهذذذ  ت بيذذذ  ا بذذذدأ ت بينذذذعً اننابيذذذعً، جذذذن طريذذذ  ايكذذذم الذذذا  
تتذذوالو هذذاو الكتلذذة ايابيذذة، اجتبذذعأو ال رينذذة الوحيذذدة لتنفيذذا الفكذذرة، 

 أ  اجتبعأو جاءاً من ا بدأ.
جل، إال أث هنعلك صعوات جديدة تن  ي وج  هاا التفع

ع. جليهذذذ فذذذا بذذذد مذذذن معرفتهذذذع، ومعرفذذذة طبيعتهذذذع، للعمذذذل جلذذذى التغلذذذ 
 وهاو الصعوات ك  ة أمههع مع يل :

 أ مع الن عع الا  ي ب  ي االتمع. تنعق  ا بد -أ 
إث مبذذدأ ايذذاب هذذو ن ذذعع جديذذد للميذذعة النسذذبة للم تمذذع 
ايعحمذذر. وهذذذو ينذذذعق  الن ذذعع الذذذا  ي بذذذ  جلذذى هذذذاا االتمذذذع والذذذا  

لنعن ب  الفئة ايعكمة. ولالك يد ي هاا ا بدأ خ راً جليهع، حتكم ا
وجلذذى كيعهنذذع. وال بذذد أث تنذذ  ي وجهذذ  وحتعأبذذ ، نيتلذذ  الوسذذع ل: 
الدجعيذذة حمذذدو، وم ذذذعأدة محلذذة الذذدجوة، واسذذذتعمعل الوسذذع ل ا عديذذذة. 

وهذم يعملذوث للتفعجذل مذع األمذة الذدجوة -و اا كعث جلى مَحََلة ا بذدأ 
أث يعتصذذذموا مذذذن األذى بكذذذل مذذذع يسذذذت يعوث، وأث جيذذذعهبوا  - بذذذد هم

الذذدجع ت ا ضذذللة، برذذر  دجذذوهتم، وأث يتمملذذوا كذذل مرذذنة ي هذذاا 
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 السبيل. 
 من الصعوات اختاف ال نعفة. و  -ب 

تكذذذوث ي االتمذذذع ثنعفذذذعت نتلفذذذة، وتكذذذوث ي األمذذذة أفكذذذعأ 
 تعذددة، متبعينة، إال أن  يكوث  ع إحسذعن واحذد. وتكذوث ال نعفذعت ا

وال سذذذذذذذذيمع ال نعفذذذذذذذذعت االسذذذذذذذذتعمعأية، تعبذذذذذذذذ اً معكوسذذذذذذذذعً جذذذذذذذذن هذذذذذذذذاو 
األحعسذذي ، ي حذذ، أث ثنعفذذة ا بذذدأ، أ  ال نعفذذة اإلسذذامية، تكذذوث 
تعبذذذ اً صذذذعدقعً جذذذن أحعسذذذي  األمذذذة.  ذذذ  أث الذذذرأ  العذذذعع ال نذذذعي ي 
االتمع وا نهع  ال نعي ي ا داأن وا ععهد، وسذع ر األمكنذة ال نعفيذة، 
يكذذذذوث سذذذذع راً مذذذذع ال نعفذذذذة األجنبيذذذذة. وكذذذذالك تكذذذذوث سذذذذع ر ايركذذذذعت 
السيعسية وال نعفية سع رة مع ال نعفة األجنبية. و ذاا ال بذد للمذاب ي 
ثنعفتذذذذذ  مذذذذذن الذذذذذدخول ي دوأ مذذذذذن الكفذذذذذع  مذذذذذع ال نعفذذذذذعت األخذذذذذرى، 
واألفكعأ األخرى، حى ي هر ل مة التعب  الصذميح جذن أحعسيسذهع 

ومذذذن هنذذذع كذذذعث ال بذذذد مذذذن أث يكذذذوث ي هذذذاا  ومذذذعوأهع، فتسذذذ  معذذذ .
الذذدوأ تصذذعدع بذذ، ايذذاب ي ثنعفتذذ  وفكذذرو، وبذذ،  ذذ و مذذن ال نعفذذعت 
واألفكذذعأ األخذذذرى. وهذذذاا تصذذذعدع بذذ، أبنذذذعء األمذذذة، ولذذذالك ال أيخذذذا 
دوأ احلذذدل العنذذيم، بذذل تسذذ  مجعجذذة ايذذاب جلذذى طرينذذة أسذذم ايتذذط 

ل جنذيم م لنذعً، لذئا ا ستنيم جند ايتط األجو . وال يدخلوث ي جد
يذذ د  إىل األاننيذذة الذذ  تعمذذ  وتصذذم جذذن اينينذذة، بذذل ترذذر  أفكذذعأ 
ايذذذاب، وتبذذذ، مذذذع ي األفكذذذعأ األخذذذرى مذذذن زيذذذ ، ومذذذع ي ال نعفذذذعت 
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األخذذذرى مذذذن اطذذذل، ومذذذع ي نتع  هذذذع مذذذن أخ ذذذعأ. وحينئذذذا تنصذذذرف 
األمة جنهع، وتت   حنذو ثنعفذة ايذاب وفكذرو، بذل ينصذرف جنهذع أيضذعً 

هبع، بعذذد أث ي هذذر  ذذم زيفهذذع، إذا كذذعنوا مذذن ا يلصذذ، الذذواج، أصذذمع
النذذذذذايه،. إال أث هذذذذذاو العمليذذذذذة مذذذذذن أمذذذذذ  العمليذذذذذعت جلذذذذذى ايذذذذذاب. 
ولذذالك كذذذعث إحذذذدان التفعجذذذل مذذذع األمذذذة ي ا كذذذعث الذذذا  تك ذذذر فيذذذ  
ال نعفة األجنبية أك ر صعوبة من األمكنة ال  تنذل فيهذع هذاو ال نعفذة، 

ي األمكنذة الذذ  تنذذل فيهذع نسذذبة ا  نفذذ، ثنعفذذة  وكعنذت قعبليذذة النهضذذة
أجنبيذذة أك ذذر مذذن األمكنذذة الذذ  ترتفذذع فيهذذع هذذاو النسذذبة. ولذذالك كذذعث 
جلى اياب أث يكذوث واجيذعً جلذى احلمعجذة الذ  يعمذل للتفعجذل معهذع، 

 ليس  ي ال ري  ا نعسبة  ع.
 من الصعوات وجود الواقعي، ي األمة. و  -جذ 

يم مذذذذن جذذذذراء ال نعفذذذذة األجنبيذذذذة، والتسذذذذموذلذذذذك أنذذذذ  يوجذذذذد 
  ألمة.األجنيب، ومن جراء احلهل، فئتعث   اث الواقعية ي ا
، ىل الواقذذعدجو إأمذذع الفئذذذة األوىل فهذذ  الفئذذذة الواقذذذعية، الذذ  تذذ

لواقذذذع تيذذذا اوإىل الرحمذذذع الواقذذذع، والتسذذذليم بذذذ ، كذذذ مر حتمذذذ ، ألهنذذذع ت
لذذى ريذذ  التغلذذ  جمصذذدأ تفك هذذع و خذذا منذذ  حلذذول مرذذعكلهع. وط

 أو أثصذذعوبتهع هذذو حمعولذذة التعمذذ  معهذذع ي البمذذا، حذذى تذذرى وتذذد
ع جذذن ث ترجذذالواقذذع إبذذع يتيذذا موحمذذع التفكذذ  لتغيذذ و، وبذذالك ميكذذن أ

 فكرهع. 
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ىب أث لذذ   اوأمذذع الفئذذة الواقعيذذة ال عنيذذة فهذذ  فئذذة ال اميذذ، 
ة لتفعهذذذذذتعذذذذذي  ي النذذذذذوأ، ألهنذذذذذع ألفذذذذذت اييذذذذذعة ي ال ذذذذذاع وتعذذذذذودت ا

والسذذذذذ مية، وأصذذذذذيبت نذذذذذرض الكسذذذذذل احلسذذذذذم  والكسذذذذذل العنلذذذذذ  
، دميعً ومجذذذدت جلذذذى النذذذد  الذذذا  وجذذذدت جليذذذ  ناءهذذذع الذذذرد كونذذذ  قذذذ

دة ولذذذالك فهذذذ  واقعيذذذة حنينذذذة، ألهنذذذع مذذذن جذذذن  الواقذذذع وهذذذ  جعمذذذ
لذى جتغلذ  فكراً. ولالك كعنت ي حعجة إىل مععانة أك ذر. وطريذ  ال

 مهع. هعد ي تصميح مفعهيصعوبتهع هو حمعولة ت نيفهع، واالجت
ت الذذذذ  تنذذذذ  ي وجذذذذ  الذذذذدجوة اأتبذذذذعل ومذذذذن الصذذذذعوا -د 

ية، النذذذذعن نصذذذذعيهم. وذلذذذذك أث اإلنسذذذذعث يذذذذرتبط نصذذذذعي  الريصذذذذ
أث هذذاو  يبذذدو وأجمعلذذ  اليوميذذة، ويذذرتبط ي نفذذ  الوقذذذت ا بذذذدأ. وقذذد

هذذذمع.   بينا صذذع  تتعذذعأض مذذع الذذدجوة للمبذذدأ. ولذذالك لذذعول التوفيذذ
عل أث جي غل  جلى هاو الصعوبة، جي  جلى كل من يعتن  ا بدأوللت

، ريصذذيةالذذدجوة وايذذاب مركذذا الذذدا رة الذذا  تذذدوأ حولذذ  مصذذعي  ال
 أ  يفذذذا جيذذذوز أث يرذذذتغل ي أ  جمذذذل يتنذذذعق  مذذذع الدجذذذذذوة، وال 
ن جوة مذجمل ينسذي  الذدجوة ويعوقذ  جنهذع. وبذالك يكذوث قذد ننذل الذد

 ث مصعي  حول حموأهع. دوأاهنع حول مصعي  إىل دوأا
ومذذذن الصذذذعوات الذذذ  تنذذذ  ي وجذذذ  الذذذدجوة صذذذعوبة  -هذذذذ 

التضذذذذمية برذذذذ وث اييذذذذعة الذذذذدنيع مذذذذن مذذذذعل ويذذذذعأة وحنومهذذذذع ي سذذذذبيل 
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 
اك  ويذذعو لذذ  ايتيذذعأ ي التضذذمية هبذذاو الرذذ وث وال يسذذتكرو جلذذى التذذ

مذذ ء. كتذذ  جليذذ  الصذذاة والسذذاع كتذذعاً لعبذذد هللا بذذن جمذذ  حذذ، 
بع   جلى أأن سذرية ليعصذد قريرذعً ي  لذة بذ، مكذة وال ذع  ، وقذد 

ــتُ  له وه »جذذعء ي ذلذذك الكتذذعب:  ــأه  ن  هه ر  ك  ــحه ــأه  ن  داً م  ــمه ى ال  لهــعه  كه اب  حه ص   ي  س 
 .«كه عه ب  ته  ن  يمه ي ف  ر  م  ِ  أله  ض  ام  وه  كه عه مه 

ث مذذذن الصذذذعوات االخذذذتاف ا ذذذد  ي أوقذذذد يتبذذذعدأ  -و 
وسذذذعل أاالتمعذذذعت، وذلذذذك أث األمذذذة تكذذذوث فيهذذذع أوسذذذعل ا ذذذدث  ذذذ  

  النريذة،ي هذع النرى، و   أوسعل البدو، وتكوث ا دنية ي ا دينة  
  يوحذذذذ يم. ولذذذالك قذذذدوهذذذ  ي النريذذذة   هذذذع ي مضذذذعأب البذذذدو وايتذذذ

ي  هذذذذاا االخذذذذتاف ي األمذذذذكعل ا دنيذذذذة للمذذذذاب فكذذذذرة االخذذذذتاف
ث األمذذة عء ألالت ني ، أو ي التوجيذ  ا بذد  . وهذاا مذن أخ ذر األمذذي
عسذذهع ، إحسمهذذذمع اختلذفذذذت فيهذذع األمذذذكعل ا دنيذذذة هذذذ  أمذذة واحذذدة

 ق فذذر واحذذد، ومبذذدمهع واحذذد، ولذذالك تكذذوث الذذدجوة فيهذذع واحذذدة، ال
 ب، مدينة وقرية، ويكوث العمل للتفعجل معهع واحداً.

ي هذذذذذذذذذذذذذاو ا رحلذذذذذذذذذذذذذة  مرحلذذذذذذذذذذذذذة  يتعذذذذذذذذذذذذذرض ايذذذذذذذذذذذذذاب - 17
التفعجذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذع األمذذذذذذذذذة( إىل خ ذذذذذذذذذرين: خ ذذذذذذذذذر مبذذذذذذذذذد    أ  جلذذذذذذذذذى 

 ا بدأ(، وخ ر طبن . 
أمذذذذع ايت ذذذذر ا بذذذذد   فيتذذذذ تى مذذذذن تيذذذذعأ احلمعجذذذذة، والر بذذذذة ي 
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  الرواسذذ  ا وجذذودة اسذذت عبة طلبعهتذذع اانيذذة ا لمذذة، ويتذذ تى مذذن تغلذذ
 ي نأاء مجعجة جلى الفكرة ايابية. 

 وذلذذذذك أث ايذذذذاب حذذذذ، خيذذذذوض  مذذذذعأ اييذذذذعة ي االتمذذذذع،
فيذ   يكذوث يتصل احلمهوأ للتفعجل مع ، ولنيعدتذ ، وي الوقذت الذا 
مذن  عقضذعتاياب ماوداً نبد  ، يكوث احلمهوأ قد اجتمعذت فيذ  متن

نبيذذة عأ أجل الغذذعبر، ومذذن أفكذذأفكذذعأ أجعيذذة قدميذذة، ووأااثت جذذن احليذذ
فعجذذل ة التخ ذذرة، وتنليذذد للكذذعفر ا سذذتعمر. فمذذ، ينذذوع ايذذاب بعمليذذ
يح لتصذذم مذذع احلمهذذوأ، يذذاودو حلأاء ايذذاب وأفكذذعأو، ويسذذعى جعهذذداً 
صذذعدقة، اء المفعهيمذذ ، ولبعذذا العنيذذدة اإلسذذامية فيذذ ، وإلجيذذعد األجذذو 

ة، وإىل لذدجو إىل ا والعذرف العذعع الصذع ، نفذعهيم ايذاب. وهذاا لتذع 
ي  تنذو  الدجعية، حذى جيمذع األمذة حولذ  جلذى أسذعن ا بذدأ، بصذوأة

االحذذذعاع اب، و األمذذذة اإلميذذذعث ا بذذذدأ، وتبعذذذا فيهذذذع ال نذذذة نفذذذعهيم ايذذذ
يكذوث  حينئذاوالتندير ل ، وحتملهع جلى االسذتعداد لل عجذة وللعمذل. و 

مذذذة،  األواجذذذ  ايذذذاب اإلك ذذذعأ مذذذن مذذذبعب  ا ذذذ من، ا وثذذذوق هبذذذم بذذذ،
اب ح ايذذلي لذذوا قعبضذذ، جلذذى زمعمهذذع، كعلضذذبعل ي احلذذي . فذذ ذا جنذذ

، حمذذذمن ريذذذدهعيهبذذاو ا رحلذذذة مذذن التفعجذذذل، قذذذعد األمذذة إىل الغعيذذذة الذذ  
 حدود ا بدأ، وأمن خرو  الن عأ جن ايتط. 

أمذذع إذا قذذعد ايذذاب احلمهذذوأ قبذذل أث يكتمذذل التفعجذذل معذذ ، 
ة، فذ ث قيعدتذ  تكذوث ال  حكذعع وقبل أث يوجد الوج  الععع جنذد األمذ
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ا بذذذذدأ وأفكذذذذعأو، بذذذذل بترذذذذذيي  مذذذذع جيذذذذي  ي نفذذذذ  األمذذذذذة، وئاثأة 
 جعطفتهع، وتصوير م علبهع قريبة ي متنعول يدهع.

إال أث هذذاا احلمهذذذوأ ال تنعذذذدع منذذ  ي هذذذاو ايعلذذذة مرذذذعجرو 
األوىل كعلوطنيذذذذذذة والنوميذذذذذذة والروحيذذذذذذة الكهنوتيذذذذذذة، وتكذذذذذذوث ايذذذذذذعالت 

ة  ذذذع، فت هذذذر حينئذذذا فيذذذ  العنعنذذذعت التعفهذذذة كعل ع فيذذذة احلمعجيذذذة م ذذذ  
وا اهبيذذة، واألفكذذعأ الندميذذة كعالسذذتنال وايريذذة، والنعذذرات الفعسذذدة  
كعلعنصذذرية والعع ليذذة، فيبذذدأ التنذذعق  بينذذ  وبذذ، ايذذاب، ألنذذ  يفذذذرض 
لنفس  م عل  ال تتف  مع ا بذدأ، وينذعد  بغذع ت ننيذة مضذرة ل مذة، 

ل ، وياداد هيعجذ  لتمنينهذع، وت هذر فيذ  نعذرات ويتمم   او ا  ع
متعذذذددة. وي هذذذاو ايذذذعل يكذذذوث موقذذذ  ايذذذاب بذذذ، انأيذذذن: إحذذذدامهع 
التعذذذرض لغضذذذ  األمذذذة وننمتهذذذع، وهذذذدع مذذذع بنذذذعو مذذذن السذذذي رة جلذذذى 
احلمعجذذة. واألخذذرى التعذذرض لاحنيذذعز جذذن مبد ذذ  والتسذذعهل فيذذ ، وكذذا 

ايذاب إذا تعذذعأض  الرذيئ، فيذ  خ ذر جليذ . ولذالك كذعث جلذى أجذعل
األمذذذر بذذذ، احلمهذذذوأ وا بذذذدأ أث يتمسذذذكوا ا بذذذدأ، ولذذذو تعرحمذذذوا لننمذذذة 
األمذذة، ألهنذذع ننمذذة م قتذذة. وثبذذعهتم جلذذى ا بذذدأ سذذيعيد  ذذم ثنذذة األمذذة. 
وليمذذاأوا مذذذن نعلفذذة ا بذذذدأ واييذذذد جذذن جذذذوهرو قيذذذد مذذعرة، ألنذذذ  هذذذو 

و ا واقذ  حيعة اياب، وهو الا  يضمن لذ  البنذعء. والتنذعء م ذل هذا
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 َسهِّل  ذلك العنعيذة  بفذعة الت نيذ  
، وايذرت  جلذى  جنعية فع نة، واالهتمعع  ال نعفة احلمعجية اهتمعمعً زا داً 

كرذذذذ  خ ذذذذط االسذذذذتعمعأ كرذذذذفعً دقينذذذذعً، ودواع  السذذذذهر جلذذذذى األمذذذذة 
ومصذذعيهع، واالنصذذهعأ  ا بذذدأ وايذذاب انصذذهعأاً اتمذذعً، ودواع  التننيذذ  
ي أفكذذذذعأ ايذذذذاب ومفعهيمذذذذ ، لبنع هذذذذع صذذذذعفية، وبذذذذال  أقصذذذذى جهذذذذد 

 مست عف ي ذلك كل ، مهمع كل  هاا من جهد وجنعء.
ف نذذذذذذذ  يتسذذذذذذرب إىل أجذذذذذذعل ايذذذذذذذاب، وأمذذذذذذع ايت ذذذذذذر ال بنذذذذذذ  

ال إىل األمذذذذذذذذة. وذلذذذذذذذذك أنذذذذذذذذ  حذذذذذذذذ، يكذذذذذذذذوث ايذذذذذذذذاب مي ذذذذذذذذل األمذذذذذذذذة أو 
أك ريتهذذذذذذع، تكذذذذذذوث لذذذذذذ  مكعنذذذذذذة مرموقذذذذذذة، ومنالذذذذذذة مذذذذذذوقرة، وإكبذذذذذذعأ اتع 
مذذذذن قبذذذذل األمذذذذة وايتعصذذذذة مذذذذن النذذذذعن. وهذذذذاو قذذذذد تبعذذذذا ي الذذذذنف  
 ذذذذذروأاً، فذذذذذ ى أجذذذذذعل ايذذذذذاب أهنذذذذذم أجلذذذذذى مذذذذذن األمذذذذذة، وأث مهمذذذذذتهم 

مذذذذذة األمذذذذذة أث تكذذذذذوث منذذذذذودة. وحينئذذذذذا يعفعذذذذذوث جلذذذذذى النيذذذذذعدة، ومه
أفذذذذذذراد األمذذذذذذة، أو جلذذذذذذى بعضذذذذذذهم، دوث أث لسذذذذذذبوا لذذذذذذالك حسذذذذذذعاً. 
وإذا تكذذذذذذرأ ذلذذذذذذك صذذذذذذعأت األمذذذذذذة ترذذذذذذعر  ث ايذذذذذذاب طبنذذذذذذة أخذذذذذذرى 
  هذذذذع، وصذذذذعأ ايذذذذاب يرذذذذعر كذذذذالك ال بنيذذذذة. وهذذذذاا الرذذذذعوأ هذذذذو 
أول طريذذذذ  اهنيذذذذعأ ايذذذذاب، ألنذذذذ  يضذذذذع  حذذذذرت ايذذذذاب جلذذذذى ثنذذذذة 

عء مذذذذذن احلمهذذذذذوأ، ويضذذذذذع  ثنذذذذة احلمهذذذذذوأ ايذذذذذاب، وحينئذذذذذا البسذذذذ 
تبذذذذذذذدأ األمذذذذذذذة تنصذذذذذذذرف جذذذذذذذن ايذذذذذذذاب. ومذذذذذذذى انصذذذذذذذرفت األمذذذذذذذة جذذذذذذذن 
ايذذذذاب فنذذذذد اهنذذذذعأ، واحتذذذذع  إىل بذذذذال جهذذذذد مضذذذذعج ، حذذذذى تعذذذذود 
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لذذذذ  هذذذذاو ال نذذذذة. ولذذذذالك كذذذذعث لاامذذذذعً جلذذذذى أجذذذذعل ايذذذذاب أث يكونذذذذوا  
خدمذذذذذة  كذذذذذ فراد األمذذذذذة البسذذذذذ عء، وأث ال يرذذذذذعروا  نفسذذذذذهم إال أهنذذذذذم

ل مذذذذة، وأث وظيفذذذذتهم ايابيذذذذة هذذذذ  خدمذذذذة األمذذذذة، ألث ذلذذذذك يوجذذذذد 
فذذذذذذذيهم ا نعجذذذذذذذة، ويذذذذذذذنفعهم ال بذذذذذذذدواع ثنذذذذذذذة احلمهذذذذذذذوأ فمسذذذذذذذ ، بذذذذذذذل 
يذذذذذذذذنفعهم أيضذذذذذذذذعً ي ا رحلذذذذذذذذة ال عل ذذذذذذذذة حذذذذذذذذ، يتولذذذذذذذذوث ايكذذذذذذذذم لتنفيذذذذذذذذا 

خدمذذذذة ل مذذذذة، حذذذذى يتسذذذذب  ذذذذم  -وهذذذذم حكذذذذعع  -ا بذذذذدأ. في لذذذذوث 
 تنفيا ا بدأ. 
  ة، ه  مرحلة الوصول إىل ايكم.  علا رحلة ال - 18

لذذ  إث ايذاب يصذذذل إىل ايكذم جذذن طريذ  األمذذة وأجمذعل ط
نذذذذذة ل رياالذنُّْصذذذذذذرة، وينفذذذذذا ا بذذذذذدأ دفعذذذذذة واحذذذذذدة، وذلذذذذذك مذذذذذع يسذذذذذمى 

 ، بذل  خذااءاً  االننابية. وهاو ال رينة ال تنبل االمعاو ي ايكم 
 بذذدأ انفذذا . وتايكذذم كلذذ ، وتتيذذاو طرينذذة لت بيذذ  ا بذذدأ، ولذذي   عيذذة
عنذذذذت همذذذذع كماإلسذذذذام  تنفيذذذذااً اننابيذذذذعً، وال تنبذذذذل طرينذذذذة التذذذذدأيأل 

 ال روف. 
ومى طبنت ا بدأ ت بينعً كعمًا معمًا كعث جليهع أث حتمل 
الذذذذذدجوة اإلسذذذذذامية، فت عذذذذذل ي مياانيذذذذذة الدولذذذذذة ااً خعصذذذذذعً للذذذذذدجوة 

ة أو وللدجعيذذذة، وتتذذذوىل اإلمذذذراف جلذذذى هذذذاو الذذذدجوة مذذذن انحيذذذة دوليذذذ
انحية حابية حس  منتضذيعت ال ذروف. والذر م مذن وصذول ايذاب 
إىل ايكذذم ف نذذ  يبنذذى حذذااً سذذع راً، ويبنذذى جهذذعزو قع مذذعً، سذذواء أكذذعث 
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أجضذذذذعمو ي كراسذذذذ  ايكذذذذم أع مل يكونذذذذوا. ويعتذذذذ  ايكذذذذم أول خ ذذذذوة 
جملية لتنفيا مبدأ اياب ي الدولة، والسع  لتنفياو ي كل جذاء مذن 

 . أجااء الععمل
، ييذعةهاو ه  ايت وات ال  يسذ  فيهذع ايذاب ي معذعو ا

و إىل معذع   بذدأليننل الفكرة إىل الدوأ العمل . وبعبعأة أخرى ليننذل ا
لذذدجوة المذل و اييذعة اسذذتئنعف اييذعة اإلسذذامية، وليذنه  االتمذذع، 
ا  وجذد وأ الذإىل الععمل. وحينئا يبذدأ ايذاب الذدوأ العملذ ، وهذو الذد

لذذة الدو   . وجلذذى ذلذذك فذذعياب هذذو الضذذمعنة اينينيذذة إلقعمذذةمذذن أجلذذ
اأ اسذذذتمر و اإلسذذذامية ولبنع هذذذع ولت بيذذذ  اإلسذذذاع، وإحسذذذعث ت بينذذذ ، 
نذذذذيم أث ي هذذذذاا الت بيذذذذ ، ومحذذذذل الذذذذدجوة اإلسذذذذامية للعذذذذعمل، ألنذذذذ  بعذذذذد

يكذوث عقرذتهع، و ة  نالدولة، يكوث أقيبعً جليهع، حمعسبعً  ذع، قع ذداً األمذ
وي  امية،حذذعمًا الذذدجوة اإلسذذامية ي الذذباد اإلسذذي نفذذ  الوقذذت 

   هع من اق  أجااء الععمل.


