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الوطنلمشاكلالتاموعيها،الناجحةالقيادةمستلزماتمنانفيشكلا

بيئةالىيئةمئتختلفالاوطانوقناكل.السويالطر،قىفيتقودءالذي

.الشرفىعلىتهباليومال!يالقوميا)تمحررفروح.عحرالى!رومن

السياسيةووحدنهالقوميةوحدتهلاظهارالملحالسعيعليهتفرض6العربي

،وطناوروبافياليومان!محينفي،فوراوكللبلأ،الوجودحيزالى

اوروبيةدولةفيللانضماميسعون،عشرالتاسعالقرنفيالقوميات

والحركةالالماليةكالحركة،القوميالبعثحركةمتناسين،أتحادية

تقوية،منهاوبتوجه،امريكامعبالانفاقيريدوناليومانهم.؟لايطالية

وتقمم،كمبدأالشيوعيةتقدميوقفسياسيباتحادالداخليةجبهتهم

الىالقيادةتطلعمناخطروليس،مقبلةحربايةةب،كدو"روسيا

فيهنافنحن.حالكلءلىالوطنمشاكلرونليست،بعيدةقناكل

تحتالرارحةالاقطارهدهتحريرسوىمشكلةمنلناليسالعربيالشرق

خىالجزيرةجنوبيومن،العراقىحتىمراكشمن،الاستعماريالنير

،للوحدة(لدعوةتوابدأت،التحررفيالاقطارهدهفياتفاذا.سورية

الشجبدانمما،واحدةعربيةدولةلطأإيف،باولاولاالمتحررةالاقطاربيئ

وعاطفيةوفهـريةتاريضيةوحدةيولفالخليجالىالمحي!منالعربي

فيالعربيالث!سبمصل!ةمنبرباطكلهاالمز؟ياهدهوترتبظواقتصادية،

الدولية.السياسةمسرحعلىاهميتهالهاثاثتةقوةليكون،الحاضرالعصر

الاستعمارمنالعربتحريرفي،البسيطةالواضحةالامافيهذهولكئ

وبدافع،والرقي(لتطورلداعيمنهماستجابةواحدةدولةفيو(تحادهم

يستطيعوالمالب!نميطة*ماليهده،وتاريخهموامانيهملغتهموحدةمن

يخفيولا.اجلهامنالسعيفيكلهالاخلاصويخلصو؟،عليهايتفقواان

العربية،الرقعةعلىالفشلعناصرتثبيتعلىساعد،دةالتيدوران

(لدولبعضدامت،مابعيدةجد..بع!يدةالوحدةنحوالطريقواضحت

مداهمابات.الاوسطالشرقعلىالدوليةالشيوعيةخطرأنتؤمنالعربية

مليونون!ردتفلسطينتوطنتالتيالعالميةالصهيونيةخطرمناكثر

الغالية.ارضناعلىاقدامهاويثبتالاستعماريومكلفييعاونها،لاجيء

حرباركانرئيسهندنبرعالمرشالقالهماالمجالهدافيويخطولي

الحربالمانيادخوللاسبابن!رحهابان،الاولىالحربفيالالمانيالجيش

لعثتالحربكبيلالمانيا؟نو!ك،-عندهاالمائلالميزانفيالاولىالعالمية

دخلتفلما،الخريطةعلىرقعتهامناوسعالدوليةالسياسةفيدورا

ونحن.الاوروبيمسرحهامناوسعبدورقيامهاجزاءحصدتالحرب

وطننا،مشاكلوءن،ارضنارقعةمناوسعمسرحاندخلكعربايوم

وارتباطاتهاالعد،بةمشاكلهالهاكبيرةدولمعسياسيةارتباطاتنرتبصاذ

مجالقارةكلفيلهماالمتصارعتانوالكتلتان،الخمسالقاراتفبمالمفقودة

انفسنانضعكنااذا-،الدماراسعوما...الحرب(هونفما..للأحتكاك

الشعوبارادةوتحديالمناعبعنالبحتهمها،كبيرةدولةخدمةفي

2!مادهأمأصم

بمكلإشبيب!هـ!

رفعتاذاحتى،الابدالىوالعبوديةالذلاسارمنالاذعتاقفيلراغبة

قبلمنوالذنب،الريحمهبفيكعربقضيتناوجدناالمسرحعنلستارة

اشئعالاس!نعماريالنفوذببقاءبقاءهاربطتالتيالقيادةذنب،بعدمن2

هذاتخصوكقضيةكشعبومستقبلناالقوميكيانناعلىواخطرهقاء

.وحدهلشعب

لانهاالابالمخاطرالمحفوفةالطربقهدهفيالسياسيةالقيادةتمشولم

القيادةخطواتوتضثظتوجهالتيتلك،الفكرية(لقيادةعنضفصلة

عنبعيدةتكونقدالفكريةفالقيادة.تنحرفاوتضطربفلألسياسية

وتضع،الشراتجاهاتوتخطظالطريقترسمولكنها،الحوادثصرح

وهذا.والوطنالامةحياةتعترضالتيالمشاكللكبرياتالجذريةلحلول

متقاربتعليعياسلوببالباعوذلك،موحرشبهرأيمنالاتيفي!

فيالتفير،ولتقاربنمظعلىالاجيالتترىبحيث،المراميواصحلعناصر

اداحتى،المفكرينالقادةقبلمنعليهاالمنفقالاساسيةللاموربعرض

فكرا،عنهاللرفاعالجميعهب،للخطرالاساسيةالامورهذءعرضت

القائمةءالساعةدور،السياسيةالقيادةدورويبقى،بسعلاحوسلأحا،لفكر

باسبابمستعينةالعمل،برنامجالفكرية؟لقيادةمنمستلهمة،ةوما

التيالعامةالمصلحةضرورياتوبيناليقظالعامالرأيبينالانسجام

ولكننا-.هايرة2انالمغمضةبعينهولوالقائدالسياسيالرجلبستطيع

الناجحةالقيادةميزاتاكثرمنمحرومة،جملتهافيالعربيةالقيادةإلكن

التالية:!لأسباب

واسباب،الفكريةوالقيادةالسياسيةالقيادةبينتامانفصالهناك-ا

بد)فعتأتلمالعربيالشرقفيالقيادةان،منها،عديذةألانفصال!دا

والسلطةكالعروةاجتماعيةلمكتسباتذتيجةجاءتبل،الشخصيةالكفاءة

الركي،الحكممنقروناربعةافسادحتى،والقلبيةوالعصبية،الروحية

نفسهاتفرض،أليومحتىتزاللا،بهلهاهي،خاطئةقياديةمفاهيمكولت

الشرقفي(لبرلماناتلمجالس(لنو(بترشيحانحتى..(لقادةاختيارفي

السياسيةللقيادةالخاطئةالمعطياتلهذءصادقةصوهـةيكونيكاد،العربي

صعوداناد،مطهرمناكرلهكانالقيادتبنبينالانفصالهذا.العربية

الزعيمهذاجعل،روحيمركراوثروةاوعصبيةمنبوحيمازعيم

منبالذاتالوضعوهذا،زعيمامنهجعلالذيبالوضعالارتباطثديد

تنتخبالتي-المثالسبيلعلىالعشا"لر-انحتى،وطنهتأخراشباب

عمليةفيالبدءدولةايةتستطعلم،عربيقطرمناكثرفينواباعنها

ينهي.هولاء،سوفتحصيرمجردلانالمواطنيئ،بباقياها،اـسوةواسعةتحضير

وجوديحميالذيالنائبحالؤلنتصور.البرلمانفيممثل-لهمايوجود

عامرأيذ(الانجاهموحديغروانظلهافيللوطنيمكنلارجعيةفكرة

والثقافةالعلممنبحظهممواطنيهاكرحطى،موحدشبهاو،موحد

العالمفيالقائمةالحكوماتاكثروجودولعل،المناسبةالاجتماعيةوالبرعاية



هذءمثلاوضاعتساير،النوعنفسمناجتماعيا،هيوالتي،العربي

صنحانصوتيةمقدرةلهولاءلان،وجمودهارجعيتهافيالمتطرفةالفئات

اسقاطها.فيوكذلك،الثقةطرحابانالحكوماتانجاحفي،التعبر

بينهما.فيماالتفاهمفقدان،القيادتبنبين-الانفص!لنتائجومن

لانصافمجالولا،التامةالتبعيةاو؟لتامةبالعزلةامايقضيوالوضع

سولى،شيئاتخطصلم،الحالىهداعلىوهيالفكريةوالقيادة.الحلول

دلك،فيوالعلة.الورقعلىتغفوانبمجردصلنتهاتفقديقطةاحلام

حولهاتنسحانحاولتثمقائمةمباديءبعدةامنتالفكرقيالقيادةان

ورلبة،وحذرشكموضعنفسهاهيالقائمةالمباديءهذهولكن،حيوطها

.الوحدةوفي،الاستعمارمنالتحررفيالعربوافانيمتفقةغبربداتهاهي

منالعربيالفكرعلىوابحافظة،الىشسعبسويةرفعوفي،؟لمنشودة

ناالىبالاضافة.المس!وردةالمباديءوكذلك،الاجنبيةاوشابالثقافات

وتحتقر،تحاربتزاللاالعكسعلىبل،تشيجعاتلقلمالفكريةالقيادة

نجبر،العربيالشرقفيوالادباءالمفكرينوالكتاباكثروضعفيولنا

الاالعيثسلقمةعلىيحصلونيكادونلاالانحنىهولاءدامما،مثال

دامتماوهي،السياسيةللقيادةانفسهمباعوااذاالا،الانفسبشق

الادباءيستطيعفعندما،المستعمرينجشعجمنعينيهااحدىاغمضتقد

علىولكئ..مرفهينيعيشواوان..يشبعوا؟ن،والكتابوالمفكرون

تس!اهمالبدايةفي:مندلكاكثرتفعللاالسياسيةوالقيادة؟منحساب

فشلت،وان،ونعمفبهانجحتفاذابالمسعاومةتبداثم،الاهمالعمليةفي

ايضاالسياسيةوالقيادةإ!القهمسنانمش؟وسعالسجهـونابو؟بفان

اهميةتقدرانتستطيعلا،الحقةالثقافةروافدعتبعدهابحكم،وايضا

الفكريةالقيادةانملأحظتهاوبحكم،الاوطانبناءفيوالفكرالثقافة

المحترفين،السياسيينمن(لطبقةهدهوبقاءلبقائهالحدوة،المخلصة

تلكتخرسانتستطيعقدرماتحاول،العداءهذااجلمنفهيولذلك

!إحبالمن،رقابهابهتحيظمااو..مالمنفمهابهتملأبماالاصوات

و(قصد.الشعبوبينالفكريةالقيادةبينتامانفصالهناك،كذلك

الشعبقضايااي،الفكريوالمدلول،شعبلكلمةاللفظيالمدلولبالشعب

وقضاسا.وجدانهفيوتصبوجدانهمنتنبعالتيتلك،الاساسية-

الاجنبيةالثقافيةالروافدضبصبدونتوضحانيمكنلا،العربيالشعب

وضبظ،اوطانهافيهناكاو،العربيالوطنفيهنا(ما،نتلقاهاالتي

علىللمحافظة،يلزمنالاوما،يلزمنافيماالموازنة،معناه،الروافدهذء

الذي،والمذ!بيالفكريالزحامهذلأوسطالعربيةالشخصيةاصالة

الانفعالانيخفىولا،المعموراطرافاربعةمنضجيجهاليومنسسمع

التيالثقافةيموازينالارتباط؟شدمرتبط،ماموقفتجاءالفكري

خارجي،حدثايتجا.فكرياينفعلددما،داكاوالمواطنهدايتلقاها

،وذاكالميواطنهذافيهايعطيالتيالنهائيةالحالة،.علىاننماثركليوثر

.مباتنرةبصورةبهتأثرالذيالخارجيالحدثهدافيالشخصيرأيه

مصادرمنالاستقاءفيالاضطرابهذانتائحيحصداليومالعربيوالعالم

وعدة،مدارسىعدة؟ليومالعربيالعالمفيانذلك،؟لعالميةالثقافة

ومبادئهاسدعوتهاجنورفيتعمقتالو-كلهاوهي،عقائديةاحزاب

؟عضاءاوالمدرسةهدهافرادتشربهالذيالثقافيالمعينعنصادقةصورة

حتى،بهااحتكوااو،فيهاتعلمواالتيالثقافيةالمجالاتفي،الحزبهذا

،للنصوصترجمةومجرد،والشرفى؟لغربمننقلمجردالوضعبات

!افينكرارولا.المحتوىاجنبية،الثوبعربيةطثعةفيواعدارها

قواعدهناكدامما،نفسهاتطورناحركةويوخرنهضتنايوخركلهذلك

الاجتماعيةواحواله،بهالخاصةظروفهله،-شعبكلانعلىتدلثانجة

يمكئلابالذ؟تالشعبهدافان.الاخرىالشعوباحوالتشبهلاالتي

حجممنهيبل،هناكاوهنامنليستو(حدةفكرةسوىتصلحهان

المعكوسة(لصورة،الصحهاسبابمنيستعملانيمكئماوخبر،المشكلة

يفسر-،وحدهوهذا.يبيدهالذيالدواءاسمعن؟لمرصريعطيها؟لتي

الكبرالعربيالوطنقضاياتجاهالمثقفةالفئاتتبديهالذيالانفعالنقص

حازمنالتطور،-واسلوبوالوحدة،التحررعنالعامةإلمفاهيموتجاه

بمزيدفجلانناحتى،مرونةوافضلحركةاكثراخرىحالالىجامدة

حدودخارجيجريبماتهتملاتكاد،المثقفةالفئاتاكنريةاق،الاسىمن

الثقاالةكانتفاو،الجمودولر،الطخرلروحدءوهذا،الصغيروطنها

نلمساليومكنالما،موحدةنسبه،(خلافهاعلى(لاقطادهذهفيالعربية

وبقاء،العامالعربيالصعيدعلىواجبهااداءعنالفكريةالقيادةتأحر

العربيةالقضاياعلىلمساوم،مراقبةودونتوجيهدونالسياسيةالقيادة

قضاياناباعتباريقضيالو؟جبانحينفي،والشاريالبائعمساومة

وجودنا.منجزطالعامة

مظهرمناكرالفكريةالقيادةوبينالشعببينللأنفصالولعل

اكثريةوبينالمثقفينبينتامانفصالهنافيبل.التركيزوعدمالتشتيت

(لمثقفة.يمر،قلناالتعبرفيالدقةاردناواذ(،المتعلمةغر؟لشعب

مواطنعايرونحين،التقززمنبشيءيشعرون،المثقفينبعضانخى

منتجعلالسترةوباتت،بالثقافةالزودنعمةمنالظروفحرمته،اصيلأ

السادة.طبقةمنلابسهانسانا،منطبقةدونيجعلالشعبيوالزيسيدا،لابيها

منقبلييربالط،يحطىالمتعلمةعيروالفئةالمتعلمةبينإلفئةالانفصالوهدا

اجبها،توديوانارادتادايةلفكرالقيادةاانتشعراهةبدالشاسيه،لانهالقيادةا

بلبالحربغرالمباشرصحالتعيرفيوجههلابالحرباناتنهارالنانعليهاكان

لهوترسمالوضعحقيقةعلىالشعباعينتفتحبانودلك،المباشرة

الثورةناراضطرمتعندماالبنادقيحملونممئفولتركانلماوالا،الطريق

فوجهوا،بوطنهمآمنواالذينالاحرار.المفكرينمنوغيره،الفرنسعية

سليقةمنيملكهبماوالشعب.الصحيحالطريقفيشعبهمجماهر

منرأساكبرتحطيمعلىقادر،الطالحمن(لصالحبهيميزوبما،اصيلة

هذالمستقرالعربيةالاقطاربعضانفينكرانولا،العتاةرؤوس

القيادةتوجيهفيواجبهايةالفيالقيادةلاداءتيجة،النجح

لجماهير،العربيللوطنالاساسيةالمشاكلوتوضيحجهةمنالسياسية

وبينالفكريةالقيادةبينالانعزالهذاالنهايةفيادىولقد.الشسب

!واخضاع،الشعباكثرية،السياسيةالقيادةاحتضانالى،الشعب

المصلحةتوارنمن،يختللاالذيالميزانواقامة،الشيطانيةلاساليبها

الث!خصيةالمصلحةهذهعلىوالمحافظة،الشعبمنمواطنلايالشخصية

ايةفيللثافيالاولخضعوعمقابل،سياسيقائدايقبلمن،ورعايتها

وبات.والاستقرار(لدوامإلشخصبميةلمصلحتهاراداذابرهايكلفهمهمة

النافذةهوالشعباكثريةلدى،للوطنالمقدسالساميالمفهوموضع

لا،ضيقةفكرةفالمواطن،الاجتمايمةالحياةعلىافرادءبهايطلالتي

يؤمز؟رزقايدربةعمل"!يوديهمااو،مالو5عقارمنيملكماحدودزحتعدى

وا،نائبا.برفعونهالذينهؤلا،،السياسيلدىوالوطن،الحياةدوام

نا"دبايبقيهالذيالوضعهذاعلىللمحافطةالملحوالسعي،وزيراينتقونه

(لشركات.نلك(لعامةمفاهيمهافيتشبهتكاددولةفي،مسوولااووزيرااو

!إالعالمبقاعاكرفيالمنتشرةالمغفلة
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لا،الدائموتحذيره،الشعبواحتضانالشعبعنبعزلهاالفكريةالقيادة

بل،الاساليببكلورعايتهاالخاصةمصالحهعلىحرصهمنبدآفع

الوطن،حدودتتعدى،اهميتهافيكبيرةارتباطات؟لى،موحراعمدت

أا0وابادتهاالفكريةالقيادة،لمحاربةواساليبها؟لكبرىالدولبنفودواستمانت

حرمثقفوكم،براءمنهاوهوبالثوعيةاتهملانه،قضىمثقفمنفكم

الشعبوصارحالواقععلىاستيقظلانهالسجون.نزيليزاللا،ابي

11ابادةمسووليةانفينكرانولا؟الخاطئةالسياسيةالقيادةبا"لجاهات

!ا،(لسياسيةالقيادةعاتقعلىتقع،الشعبجماهيربينمنالمثقفةالفئة

،والعدلالرحمةنطلباننريدلاونحن.المتعددةالعربيةالاقطارتلكفي

برفيتردتمهماالسياسيةالقيادةمننريد،.بلالاستعمارمنوالمساواة

فيولوتحافظانالمستعمرين!رغبانطوالاستسلأموالعجزالضعةمهاوي

يومفانوالا،انواعهامحتل!على،الوطنثرو؟تعلى،الحدوداصيق

بماالمقترنوالعقاب،آلصارمالعقاببين،الفصلالحدهوالحساب

-.فحسبالطالمةالايديج!ت

صنفسها،الفكريةالقيادةفيهتعرىالذيالعامالتخبظهراسريطهريكاد

والقيادة.مهادنتهافياوالسياسيةالقيادةصدالصريحةحربهافياما

،متعددةوالاثحاهاتالمشاربمتنافرةولكو!هاالشعبعنبانعزالهاالفكرية

قضاياتربمبزنحودونسعيمنها،والتوطنالمنشأاقليمية،والنزعاتالميول

صتمرفيتنموكما،القضاياهذهفيالحياةاسبابوبعث،العربي(لوطن

السياسية-القيادةكانعزال-قطركلفيمنعزلةلكونهاوهي،الشعب

سمىالدىاءطمرىالالمما-

أسلأميترأثأضخمككبيرالكتابهناأليئاحملى

رجالعليهايعتمدثتيالمصادراوثقمنيزهلولا

فهوالتاريح،وعلماعالفقهومورخوالحديت

والصحابةيلاعظمالرسولعنسيرةكاملةموسوعة

(لمولف.أيامحتىوالتابعين

8)جزءل32زهاءفيالكتابهذايصدر
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بيروتدأر-صاثردأر:الئاتنر

حيثمنتحدم،التحقيقصعبةواحلأماامالاتبقى،نفسهاعلىكمشة

العائليةالعصبيةذاتالرجعيةالقيادةتلك-السياسيةالقيادةتدري

دامتماسوالتجازية،والصناعية،والزراعيةوالاقطاعية،لقبلية

طريقعنيتم.انيمكنانماوتوحيدهموبعثهمالعرباصلاحانتقد

،تزولفلاالسياسيةالقيادةلهذهوقايةذاتهافيهي،الحكممنظمة

علىتدرللررقيباب،مثلاالنيابة؟نتعتقدالسياسية؟لقيادة!ده

الىبقائهماسبابوتوطد،المشروعةونجبرالمشروعةالارباحقرفيها

يبيعبىاأنللكبرينوتتيح،والشهرةالزعامةطريقامامهموتفتح،ابد

بغية،وطنهموخارجوطنهمفيوالسياسيةالاقتصاديةللشركاتفسهم

كل.؟لصميمميتطعئ،احرهاالىاولهامنكلها7،شيطانجبةمصالحلحمة

المتطوروالمجتمع،الموحدةوالامة،الشاملةالوحدةاجلمنخيررقة

الافضل.الحياةنحو!ا

تعاونهناكيكونانييبغيقدميهاعلىالسياسعيةالقيادةتقفلكي

بعصفيلحلينايصعباتهختى،الفكريةالقيادةوبنبينهافيمائيق

ينبعيقدميهاعلىالفكريةالقيادةتقفولكي.القيادتينفصل!جان

خلأصمةمستجمعة،الاساسيةالوطنبقضاياكاملأايمانامومنةتكونان!ا

2ىءبادعينيهانصبجاعلة،الحديثةالاممبتطوراثملمة،العالميةثقافات

!غفيمحددة،الصاعدللجيلتبسطهانعل!!ايجبماأهم،بدءي

فيالثقافيةودعوتناالفكريةلرسالتناالعريضةالخطوطابهاماوبس

اجمع.العالموفي،(لصغرطننا

أفلستقدالسياسيةالقيادةانعلىصارخةدلالةيدلالواقعولكن

حولنقالشمجزديحتمللاالوضعونجات،الفكريةالقيادةوكذلك،هاما

دوننحولاو،اخطاءثمةلنتلأفى،اتجاهتغييرأو،نظروجهةلديل

+المحيظمن،العربيالعالمفياليومالوضعان0المثماملةالكارثةقوع

يستطيعلاالعربيوالوطن.انقادعمليةالىبحاجةاضحىالخليجلى

هامين،عاملينبدونالحاسممسرهليسطئفالكبرىنهضتهينهض!

الفكريالوجهفهوالاولالعاملاما.الكنانةارضفياليوموجد(د

-وان،النيلواديرحابفيبالنمواخد(لذيالعربيةللثورةلصافي

(لمثالمعمنسجممتناغم-الثانيالعاملوهذا-؟لقياديلمثال

فينوثراندونفصلهماالاحيانبعضفبىعليناليصعبحتى،لفهـري

الموضوعية.الدر(سةلمجردالفصلكاقولوطتى،احدهماشاط

ومدرسة،حديعةمدرسة:مدرستاناليومالعربيالعالمفيكانواذا

فيالعربيالشعببتأيدتحطىانتوشكالحديثةالمدرسةفان،ديمة

ذلكنفسرفكيفوالا.فعلابهحطيتانهانقللمان،اقطارهختلف

نعدولااننا؟مصرفيالثورةلنظامالعربملايبنتمحضهالذيييدرط

تدركبدأتبخاصةوجماهره،بعامةالعربيالشعبانبقولنالحقيقة

تومضالتيالرجاءبوار!منالرغمعلى،بلأدهافيالسائدةالانطمةن

تستطيعلافانها،عليهاالمخلصيئبعصلقيامنطرا،1لاحيانبعض!ه!

واعداء،لشعب5لاعداءملأذاكونهاعنع!دا،الثائربالركبلاالشعبتلحقن

واعتبار،العربيالشعبمجموعةمنجزء(باعتباره،الاساسية،فضاياه

ظلفيهذهالعربيةوالاقطار.الكبيرالشاملالوطنمنجزءاسطنه

الجذري؟لاصلاحت!شدانيعقللاالفساءعواملوتراكموالرجعيةلتماخر

مجالسفيالشعبيمثلواكيالفسادعرشعلى؟لمنربعيناولئكطريقدن

ثقيلة،اوزارمنلهاويا..أوزارفيهاماكلوزار؟تعنهاتنبثق،يابية

لمقاييسهاالجماهيرهدهادراكلعدمألمعزوةالكبرىالتجهيلعمليةنعذي



لوهذه.المخربينوالفانسلين،المخلصينالقادرينبينالتمييز،المجدية

لاالاقطارهذءفيالفكريةالقيادةبدورمخدوعةتزاللابالذاتللجماهبر

11اليوميقيموهاانيريدوناتيكالكيانات،الكيبرالعربيالوطنعنالمنعزلة

11بمختلفابكياناتهذهوتدعيم،ديارهمتسىفيالعربعنسنعزلة

(1الافكاروعن،الاخرىالعربيةالاقطارعنعزلتهامنتزيداقيالاساليب

11جماعةيكياناتاشبهغدتحتى،العريةوالوحدةالعربيللتحررالعامة

البعيدةالاوطانالىالهـجرةفيراغبةفئة؟ومجدداتوطنواالسواحمن

!!نطاقاوسعوعلى..

نفسها،الىتحنوعندما،نسيءكلمنالبرغم0على،العربيةالجماه!ان

لا،الاصيلةالضمالرعلىايديهاوتض!العاجلةمصالحهااسارمنوتنعتق

بئهدء،مصرفيالثورةخطواتمعونفاعلهاانفعالهامنتقللان2نستطيع

/ا،العربيالعالممنجزءمصر:واضحةمبادىءتحملجاءتالتيالثورة

11ادىالمحيظمنالعربيوالوطن،العربيةالامةمنجزءالمصبريوالشعب

11وظروفهآمالهتدفعه،وتاريحيةوعاطفيةفكريةوحدةيولفالخليح

11طلبفييلحلانبلالوحدة.نحويسعىلأن!ليانهمنوالمنبعثةبهالمجيطة

وربيبتهالاستعمارهماالعربيوالوطنالعريةالقوميةاعداءوان.الىوحدة

منيصادقون،لاحدمنحازينغببرالدوليالصعيدعلىوالعرب،اسرائيل

ناللشعبينبغيالداخليالصمعيدوعلى،يعاديهممنويعادونيصادقهم

مدارجفيبيدءيوخذوان،ينثغيمااولالغدمنالخوفمنيتحرر

وكسائه،غدائهبروافدوالعناية،الصحةواسبابالتعليمباشناعةالرقي

يخدمونصالحينمواطنينافرادهمنتجعلالثيالواعيةالثقافةواعطائه

تويمدفيوبواجبهم،والسيادةالحريةفيوبحقه،بهويومنونوطنهم

-.والسيادةالحريةفيالصريحالحقهذا

نايعقلفلأ،القرونفسادتصلحانتحاولاليومكانتادا،ومصر

جيل،مرحلةيلزمهاالاقلعلى.محدودةفترةفيالاصلأحهذامنتفرغ

الثقافيةمشاربهوتمإجيهالتعليمطريقعنالثورةجيلتوجهانلتستطيع

وفي؟،الصغيرالوطنفيالاساسية-العزبقضاياتوكد،عربيةوجهة

كلباءالفلان،البليغةدلاتهلهالفكريالمثالوهذا.-اجمعالعالم

بانهالايمانمرحلةمنكاملشعباتجاهتطويريب!غي،جذرياصلأح

الامةمنجزءانهفيهايدرك،اصيلةجديدةمرحلةالىالفراعينسليل

الدسستورفيعليهاالنعربمجردالمرحلةهدءتتمانيعقللا،العربية

لمالقيادةفانوهكذا.المسوولينالسئةوءلىالصحففيلهاوالدعاية

كاجنبالىجنباوتمملأن،الفكليةالقيارةمعتتعاونعندماالسيا!لاجمة

اشيهمئهبدلاموكد!يبدووالنجاح،متزنةالخطواتوتمدوالطريق.تتضح

المنر.القمراوالساطعةبالشمس

والقيادةالفكريةللقيادة،الناجحبنالمثلينهذينجانبالىولكن

مريضة،،سياسيةقياداتالانجاهاتمختلفعلىتمتد،السياسية

بعضها،وتوعكا،وعلة،مرضااكثرفكريةوقيادات،ومئوعكة،وعليلة

مشاربمنمستقاةفلسفاتوبعضها،هيئاتوبعضها،احزاباسمي

وحقيقة،الاصيلةالعربيالشعبحقيقةعنالبعدكلبعيدة،انإتعمارية

المريضة،القياداتهذهترابظيزدادولسوف.الخالدةالقوميةقضاياه

استجابهتكئلم؟لقياداتهذ.لان،السياسيةالقياداتمنهاوبخاصة

لها،اجتماعيةحتىاو..اقتصاديةاو،جعرافيةاووطنيةلفرورة

تسعىانينبفيالذيالكبيربالوطنولا،فيهنعيشالذيبالوطنصلة

والسياسيالاجتماعيالفسادزبدةالعكسعلىهيبل.نج!للنوبان

هذءانمنالرعمعلى،المتعددةالعربيةالاقطارهدهفيلاقتصادي

نشداننحوالعربيةالجماهيراتجاهتويدانها.تدعم!تزاللانيادات

اتجاهاتعنبعيد،صر!عربيمنهاجوفق،واحدةدولةواقامة،إحدة

فيالقياداتهذهمنوامعانا.سواءحدعلىالشرقيةاوالغربية،اهب

عىتصريحاتهامنتكثرنراها-التعبيرصحان-السياسيةديلة

كانتوان،الاجنثيالالرمنوالانعتاقوالتحرر،والمستعمرينستعمار

سياسيةبارتباطات،تدريولاتدريحيثمنللأستعمارتوطدالحقيقة9

ارتبطتالثيالاجنيإةالدوللهذهالسياسيينللمعنمدينوسماحهاصبوهة

،وحدهالاستعمارتفيدوجهةفيلاقطارهاالمحليةالشياسةبتوجيه،ا

(نهاشكولا.الاصليينالبلأدابناءالمواطنينعلىبالوبالعود

انضهاجعنتأنجرهاالاول،وجهينذاتخيانةوطنهاتخونكله.لك

مختلفوفي،ذطاقاوسععلىالاصلاح،الداخلفيالاصلأحمباب

القضيةالىالاساءةمحاولتها،(لخيانةمنالثافيوالوجه،عموون

النزوعهذ(وفرضالوحدةنحوالعربنزوعتعطيلفيالكبرىمربية

خامي.بوجهالمتصارعتببنكلتلتيهوعلى،العالمعلىحر

بعضيخالهالذيالخضمفيهذااتجاهنامننتاكدانالآننستطيع-3

لهاالحينطمان.الهالكبنتجاربمنتجربة،الجوفاءالحريةلاة

محتوىانعكاسهي،التعببرفيالدقةاردناان،اجتماعيةألة

منمجردةالنطمدراسةتكونانيعقلولاوتاريخيوفكرينجتماعي

وتطورها،للنطمتاريخيةدراسةمجردتغدوعندئدلانها،هدهمتوياتها

بلأدهم،فيالانجليزبديموقر(طيةيحلمونالهينولعل،القرونمدىى

أصرةاءاانا-سضء
،سما للىرإ(

)
)
أـلوفاءوخلأن(

)

اليفلسفةفىكنا!.علىالعر،ىالقارىءيقمللم
000.05...

اخوانرسائلىعهىاقعالهوالتصوفوالعوم(

تقسبموالخمسونلاثنتانالرسائلفهذه،الصفاء

الرياضيةثعهومفييلاولى:أررعةاقسامألى

الطميعةبعدمافىالثالث-أنطبيعةفيالثاني-

-يلار!ءفيوكرابع-والعقلياتالئفسانياتمن

ألدينبينالتوفيقمئهاغايتهم،وفىيانن

والفلسفة.

(مجلدات،)جزءا12في2الكتابهذايصدر

،با،شتراكلبنا.نياقرشا-.25الواحدالجزءثمن

سنةالثانيتشرينشهرفيللطبعانتهاءوعند
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دوانمابالكاتالدبمواراطنلهذهيقررالذببهكا.الشعبانيتسمن

الحلفاءدعايةمجمنساايظ،المانياعليينعوثلللالذيط.الانجبلبؤبتالضهحت

ئوبوالباسهالالمانيالنظامعلىوالنعي،الثمانيكالعالميكالحربلابان

الذبإالالمانيالضعبلابل،تاريخيلنلحظانناحينفي،الكبرىالجريمك

سلمفيحلياكبخطىيتلدمكاظ،وهتلر،وبسمارك،فردريكعامر

الاصييليبإ.والاوميالفكربروتراثيهكبمهمجبغلكمنسحما،الحضلرة

اجتمابمياالمتكككذالكعوععانوهك،مخكدهوماجدنلدممنوكداظنريدولا

بكتذا-علىالحزامتثدلماذاتنقختاذلتستظيجلا،وثكلكيلظلقتصلديا

واحدةوكيادكواحدكنكهـرا،واحد؟عانيفيوتمضيالتتهثيرصحاظ

حظ،احرنر(،حكاديموكر؟ظييننكوثألبروانتا..المتشيدغرضعللنحك

الن(حدة،والارادك،والحمم،الطدكدبنركبمنمرادللنايتبغي،حكاسهداء

تاريكنا6(صللذيعهـس،لصينط،منحدبمظهرالظناورنستكيعلكيواننا

الذيالناكععليعيكننانفيحانيحب،المستكبمطريدلاماحناويل

نناقي،الاحرارعننللظونك،(لاحمحلءعنالمرهىنعزلوان،كيهنعيش

والسيادةالمنيحكالحيالفيالرلغبكتلك،الضعنيمظالمييكالمحمخعكعلى

..الاممبين؟لركيعكوالمكلغك،القخيك

كي،نطاقيغوسععلتمنتشركالديمطكراظيكالنكمانالامرلكيمكبا

نجيابية،مجالسنجبهللتيالتيالاككارحتت،الهربحكالاككارممتلف

والدساتر،شيءالواكجولكئ.الضنربلعلىكائماحكماتحكمانواتدهي

وا،العربيكالااطاريعضخذةل.خر7ئيءبلةالنكرالكصكمظالسغئدك

بحسشيعتار،رئيسوفيه،وزلركخفيبرلمانايه،منولالاصاوطرل

اما

للكاملشألج!ننسيشابى!وجمة

الحدييثالعلمضوءعلىالجئسي!ةالقضايااهمتعالج
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مع!-..للطما!أ.النا:

!ف!وم/ثئثر.عهبيروتر.

خداكوا،الرئيسالملكاو،الملكالرئيسولنسمه،للبلأدرمزاإلدستةر

لكافةعدي!ةحقوقعلىيئعىالرستورتجدوا،القطرهذاأحوالفي

منالملأداعداءايديفييضع،التطميقحيثمنولكنه،المواطيين

الدكةاردناانبيعهاصلاحيك،الحقوفىهدهتطبيقصلاحية،جلادينا

الىبعضهامرصوصةلفاظا3الدكشورهذاةبفانوكزلك.التعبر!ي

تكليطفيوالعدالةالاجبارهإوالتعليمالفرعىتكافوعن،بعضزانب

لا،مريضذتزاهإلاالشعباكثريذانعلىيدلالواةجولكئ،الفرأغش

،وكذلكوعلماوصحذدىتردادالاقليةواى،فقيرةتزالىلا،جادلذتزالى

اكأرالكاقعفي"الصحافذنلبئ،الصحافذحريذعإىينعرالدستورفان

الضمرجعلهاعن،الصحففىهذهمصدريبعضيتورع.ولا،حرة!ن

انها،الاصيلكالفكرلحريكامتهانانها.الاثمانمبأبخسي،للآجارالجاهز

المكازيظاضطراةأتع!سحيذصكرة،المضطربذالفكريذالفيادةكندورك

للاكز،العامالصالححسابعلىالمتصارعذالقوبوتنازح،المثلإبنلل

،مسوولنجبرانهعلىالدستورنصالذيا!رئيصىوان.منهالاسدحصة

يحمرهاولاالمسوولياتيورعنطامظلفي،بأمرهالحاكمالحقيقةفيلو

،؟لاهمالسيرخظترصدأهلارأدتاذااليوظالشعهمعينتضيجهتى

وأمانيه.بمولأراتهالتلأعباو،التقاعسو

وعلىالمربيالكطظعلىتلذى،الغرضبممبرأةمذلصذنظرةولعل

تدلنا،العالمخريطذعىمكالاصفاروهناكهناالمبعارةالمجزأكدنلهثر

فيهطوانماديمموراطيعرهك،ألاوطارهدهايالحكمغنمحلىوهوح

اضريكحسابعلىتعيىإ،المكتركةالمصالحوحدتهاكاوكحكمهويقته

لان.وتأخيهاعافذتهدابنابل،بالاصلاحتومنلا،للبائى!شعب

الويادةهذه،الحاكمذالطموذهذه؟نمعناه،مكانأيفياصلأح

بهاتكهأسهت،بيديقاكيرهاتحفرسظف،تمولسكفسياسيذ

مماتمكئالتيتلك،السلككاسبهغوفقدأندعائمهااكهيارالىطتها

بيكالعرلدثل؟بعةياظبهياسيذفيالقياد(تهذهلتمكببن،وادحدوبعدصبابالبذاءا

سلكبزممرودةبكيامنتكانحماهرث!عحاتحسىلانها،لثكرةامصرتحاربتنييقملا

هذهفانثلدلك،المعريالشعهإبقاينعماخذالتيوبلاصلأحات،عر

،النحاحفيتستدرانممرلتجربذ.نريدلاالمريضذالسمياسيذفيادات

عظتتكانىلاوهي،نفودهاوعلى،بوائقاوءلىوجةدهاعلىبهطرما

ممالمخازاحكمحرلىغالعربيذوالوكميذالعروبذاعداءمعنحالظ

ابانالمائعالسياسيذالكياداتهدءبعغرمووفكما،الكرعلمنرتقا

باعيهـد.الش!ويقذممرعلىالثلائيلدوان

بالديميوراكيكيتمرسلم،الذليحالىالمحيظمذ،العربيالشعبان

الكيتاريحهكيلذفي-المصالحتمدد-؟لاحزابيددعلىالينمنائمن

عكدممابتطءالاسلاميالعهدحرى،الاسلاموبيالكبيلذبسيادة!داء

بثيدثلذسيادةمظمانجراء،العباسيذالدولذزخالحتى..سكلى

واذا.الاولى؟لعالميذالحربمستهلو-شالعربيذالااطارعلىهان

؟ستهرةتشاقتككرحصيلةهيالييابيذالديموقراطيذانفينحادللا

،عمادهاباسمذصكرةالديمكور(طيذصكرةبدتخى..اورنباكي!ين

علىسماحذفياليكظ،الممافى،المتعلم،اجتماعياللمةمن،صعب

وهأىم..اوخيفدونالشلممعالمتفاعلذالقوميذمندباطفي،طحته

حريكوالى..دستمرالىندعثخت،المراحلبهذهمررنانحط،

الفر؟ئب،تكليففيالعدالذوالت..الفرصممافووالى..عافذ



الاجتماعيالتطورخلأمةحقيقتهمفيهملاعضا،،الحكم!نسلمنقفثم

التركي.الاستعمارمنقروناربعةطيلةالعوبيلشعبناالفاسد

مصلحةثمةوليست،واحدةمصلحةالواحدةالامةؤكبانالواقع

وترابظ.الاحرىالمصلحةمع،الاكثريةاوالاقليةباسم،تتصارع؟خرلى

الشعبحالوكذلكمصلحتهافيمصلحتهيذيب،العائلةمعالهرد

،بالمجموعخاصةومصلحةللفرد،خاصةمصلحةتبقىانيعقللا.الواحد

العدالةبحقيقةتشعر(نتريدلا،فوضوبةمجتمعاتعنصصورةهذهان

ابعدحتىالوطنتجاهافسووليةفيالمشاركةوحقيقة،المساواةوحقيقة

بلسانالعامةالمصلحةعنالتعبيراو،الواحدالحزبوفكرة.الحدود

المثال!باعدادنفكراننامبعثها،المنشودةالموحدةالعربيةللدولة،واحد

بالشخصيةالخاصوالمثال-،والاجتماعي،الفكريالمثال،الدولةلهذه

اـنينبفيالذيال!نظاموصورةينسجماطاروفقالرولةالذهالحقوقية

واحد،صزبانهس.التطورامراضفيلهسنعرضماوهذا-بهتاخذ

معهااذنرابطةالفكرية(لقيادةمعفكر؟مرابطة،واحدةسياسيةوقيادة

مصالح.عنتعبيراحقيقتهافيكاتاذاا!راءبتعددتسمحلا،سياسيا

بوجهاتللسماحالحزبهذااستعدادمع،جماعيةاوفرديةخاصة

التقدمبمجاليوالاخذ،التعبيرصحانالداخلمنوالتطور،النطر

الشخصيةتلك،ألاصيلةالعربيةالشخصيةبوتقةفيواذابتهاالعالمي

.جالكلعلىنثرقيةاوغربيةليستهيالتي

،الاحزابوويدمن،العربيةالارضعلى.،؟لايامهذهفينشهدهماان

اصالةولا..الاحزابهذهاصالةليسمنشأهانما،البرامجوروير

مردءانما00الاحزابهذهعلىالقائميناصالةولا..الاحزابهذهافكار

قطر،وتفاوتالىمنقطرفيالانتشارالحدلثةالحضارةتفاوت-واخرااولا

مرحلةالى7.-.التامالهلاكمرحلةمنالاقطارهذهفيالاجتماعيالفساد7

الاحزابهذهوفيامالمتضاربةالمصالحتعددوكذلك،التوعكاو؟لاعياء

وما.سلطانمنبهااللهانزلماالتيالث!يطانجبةالمصالحهدهعنبالتعبير

العربية،البلاداكذرفيالسياسيةالقياداتبهاتومنالتيالمبادىءهذه

وأ!وت،-الراكدالمجتمععنالراكدةالصور،تحتهيخفيبراقطلاءسوى

الذيذلك،العربيالوطننواحيمختلفعلىالسود0ابرادهينشرالذي

علىعيونكمواؤتحوا،اقنعتكماخلعواانبالمتقاعسيناعماقهمنيصرح

الصحيح،والبعث،الصحيحةالحريةطريقفيوانطلقوا،الشاملةيقةالحق

وعلىانفسكمعلىالحيوجودكموافرضوأ،الخالقة؟رادتكمووكدوا

..العالم

مرضمنث!كو،الخلبجالىالمحيظءنالعربيةالامةكانتواذا

مرضمنالخلاصاستطاعتفانها،والتطورالسيادةوامراضالقيادة

سوففانها-نهائيةبصصورةممرفيمنهتخلصتوهي-قد-القيادة

القوةمندرعاللعروبةلتبهب،الآخرينلمرضين1منالتخلصتستطيع

ربيبته،ائيلولاس،الاستعمارواعوانللأستعماربالمرصادوتقف،الخارقة

ماضببهافيالعروبةوقفاتمنحيةصورةالادهانالىتعيد،اصيلةوقفة

قوضتالتيالبطوليةالانطلأقةتلك،الاحرارالعربانطلقيوم،الخالد

!الانسانمنبنيبالألوهية؟لمدعينوجبروت،الاصنامسلطان،قوضتفيما

بالورعليحدب
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ال!تحباًحس!تعلىندلكنحن

والتقرأهاالكتبهذهمننسختكاشتريتهل

تكونماكاحسنلاخوانكاولاولادك!لتهديها

قبلفسارعللانتشترلمكنتاذا؟الهدية

النسبئنفلذ

أعربيه3االامةتالويخ

اجزاءثلاثةفىصدروبلادكأمتكلتاريخروأيةأصدق

ئبهالهالر+عصر1

لاسلأمقبلالعربتاريخ

الومط!لهعمهممىء2ء

لاسلاموظهورالعربيالرسولسيرة:لاولالقس!م

ائىىلراالملىةا!ةسير3+

الانطلاقعصر.منالعانيالقسم

علي-ارممر-بمربول

الدثنور"لكيبر*ديببقلم
!س.أرمحمد

*

2أوحامدابنرواية

طغنانحى!سفو

للشرقالعربىالنضالصفحاتمن-رائعةصفحة

الاحمربنيملوكلياماخر،الاندلىفى

المعلوففوزيالخالدثتنماعربقلم

*

ء

عىيعا.ساتمز

لارضفىالمعنببنلكلكعزاءكفكتاب
سلامةبولسككبيرأنشاعربقلم

-لابببروتلإندلسمكتبةدارمنشورات


