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الرتاث  كتب  اإ�سدار  »اإع�دة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�سروع  هذا  فكرة  اإن 
/ الت��سع ع�سر  ِ الإ�سالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنينْ
والع�سرين امليالِديَّني«، قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة الإ�سكندرية ب�س�أن 
املعرفة،  جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �سرورة 
بني  التوا�سل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�س�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�س�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف -ل �سكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�سبة بعط�ء ال�س�بقني، واإن التجديد الفع�ل ل 
يتم اإل مع الت�أ�سيل. و�سم�ن هذا التوا�سل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�سطلعت به�، منذ ن�س�أته� الأوىل وعرب مراحل تطوره� املختلفة.

غري  �س�ئد  انطب�ع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�سي  وال�سبب 
�سحيح؛ وهو اأن الإ�سه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�سلمون قد 
توقفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق املوثقة ت�سري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�سوي التنويري - واإن 

مقدمة ال�سل�سلة
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� هو توا�سل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيم� يهدف - اإىل تكوين مكتبة متك�ملة ومتنوعة، 
ت�سم خمت�رات من اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�سالح والتجديد الإ�سالمي 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�سع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�سداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًس� على �سبكة املعلوم�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�ستهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�سب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�سفة خ��سة. 

منهجية  وفق  املتميزين،  الب�حثني  اأحد  اأعده  تقدمٌي  كت�ب  كلَّ  وي�سبق 
من�سبطة، جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجته�داتهم من جهة، والتعريف 
من جهة  الجته�دات  تلك  فيه  ظهرت  الذي  الجتم�عي  الت�ريخي/  ب�ل�سي�ق 
اأ�س��ًس� على  اأخرى؛ مب� ك�ن فيه من حتدي�ت وق�س�ي� نه�سوية كربى، مع الت�أكيد 
اأعلى  اآراء املوؤلف واجته�داته والأ�سداء التي تركه� الكت�ب. وللت�أكد من توافر 
مع�يري الدقة، ف�إن التقدمي�ت التي كتبه� الب�حثون قد راجعته� واعتمدته� جلنة من 
من�ق�س�ت م�ستفي�سة، وحوارات علمية  بعد  املتخ�س�سني، وذلك  الأ�س�تذة  كب�ر 
ر�سينة، ا�ستغرقت جل�س�ت متت�لية لكل تقدمي، �س�رك فيه� ك�تب التقدمي ونظراوؤه 
الب�حثني الذين �س�ركوا يف هذا امل�سروع الكبري. كم� ق�مت جمموعة  من فريق 
من املتخ�س�سني على تدقيق ن�سو�ص الكتب ومراجعته� مب� يوافق الطبعة الأ�سلية 

للكت�ب.

اإ�شماعيل �شراج الدين
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًس� - يف اإط�ر هذا امل�سروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة اأبن�ء امل�سلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وموؤ�س�س�ت �سن�عة  �ستتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�س�عد ذلك على تنقية �سورة الإ�سالم من الت�سويه�ت 
التي يل�سقه� البع�ص به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من الته�م�ت الب�طلة التي 

هم به� امل�سلمون يف جملتهم، خ��سة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�سالمي  الفكر  والإ�سالح يف  التنوير  رواد  كت�ب�ت  كبرًيا من  ق�سًم�  اإن 
خالل القرنني الث�لث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�سواء، 
ومن ثم ل يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�سكالت التي تواجهه� جمتمع�تن�. 
اأ�سب�ب  النه�سوي الإ�سالمي �سبًب� من  الق�سم من الرتاث  ورمب� ك�ن غي�ب هذا 
تكرار الأ�سئلة نف�سه� التي �سبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �سي�ق واقعهم 
الأزم�ت  تف�قم  اأ�سب�ب  من  �سبًب�  اأي�ًس�  الغي�ب  هذا  ك�ن  ورمب�  ع��سروه.  الذي 
الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�ص له� اأبن�وؤن� من الأجي�ل اجلديدة داخل جمتمع�تن� 
العربية والإ�سالمية وخ�رجه�. ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، 
والأفغ�ين، والكواكبي، وحممد اإقب�ل، وخري الدين التون�سي، و�سعيد النور�سي، 
ل الف��سي، والط�هر ابن ع��سور، وم�سطفى املراغي، وحممود  وم�لك بن نبي، وعالَّ
�سلتوت، وعلي �سريعتي، وعلي عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت ب��س� - وغريهم- 
ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل اجلديدة من ال�سب�ب يف اأغلبية البلدان العربية 

مقدمة ال�شل�شلة
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اأو  اأوروبية  جمتمع�ت  يف  يعي�ص  الذي  امل�سلم  ال�سب�ب  عن  ف�ساًل  والإ�سالمية، 
اأمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عبًئ� م�س�عًف� من اأجل ترجمة هذه الأعم�ل، 

.)� � واإلكرتونيًّ ولي�ص فقط اإع�دة ن�سره� ب�لعربية وتي�سري احل�سول عليه� )ورقيًّ

اإن هذا امل�سروع ي�سعى للجمع بني الإحي�ء، والتجديد، والإبداع، والتوا�سل 
مع الآخر. ولي�ص اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�س�رة اإىل رف�ص اجلديد الوافد علين�، بل 
علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��سبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، وتتجدد 
فتنتج  والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن� 
الأجي�ل اجلديدة عط�ءه� اجلديد، اإ�سه�ًم� يف الرتاث الإن�س�ين امل�سرتك، بكل م� 

فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�سيلة  معرفية  م�س�در  اإت�حة  يف  ن�سهم  اأن  هو  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�ستنه�ص هذه الإ�سه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف مواجهة التحدي�ت التي تعي�سه� الأمة؛ م�ستلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �س�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��سوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتف�علوا مع ق�س�ي� اأمتهم، وبذلوا ق�س�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�سرهم من اأجل نه�سته� وتقدمه�. 

اإ�شماعيل �شراج الدين
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مكتبة  يف  م�سئولي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�سر،  ال�سب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  توعية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية، 
غريه� من البلدان العربية والإ�سالمية، وغريهم من ال�سب�ب امل�سلم يف البالد غري 
الإ�سالمية  ب�لعط�ء احل�س�ري للعلم�ء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�س�ئد اخل�طئ، الذي  امل�س�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق اأن اأ�سرن� اإليه؛ فلي�ص �سحيًح� اأن جهود العط�ء احل�س�ري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ست عليه� عدة قرون، وال�سحيح هو 
اأنهم اأ�س�فوا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�س�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني نوعية احلي�ة لبني الب�سر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�س�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��ص عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.
إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�سرف الع�م على امل�سروع 

مقدمة ال�شل�شلة
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ب�لأمر،  ال�س�دع  ال�سعيف  �س�أن  لالكتت�م  م�سطر  عربي  م�سلم  واأن�  »اأقول 
واألف  اإنني يف �سنة ثم�ين ع�سرة وثالثم�ئة  ال�سرق )..(  راأيه حتت �سم�ء  املعلن 
يل  واتخذته�  م�سر  فزرت  ال�سرق،  يف  �سرًح�  دي�ري  هجرت  )1901م(  هجرية 
َتِنًم� عهد احلرية فيه� )..( فوجدت اأفك�ر �سراة القوم يف م�سر  مركًزا اأرجع اإليه ُمغنْ
كم� هي يف �س�ئر ال�سرق خ�ئ�سة عب�ب البحث يف امل�س�ألة الكربى، اأعني امل�س�ألة 
الجتم�عية يف ال�سرق عموًم� ويف امل�سلمني خ�سو�ًس�، اإمن� هم ك�س�ئر الب�حثني، كلٌّ 
يذهب مذهًب� يف �سبب النحط�ط ويف م� هو الداء، وحيث اإين قد متح�ص عندي 
الد�ستورية،  ب�ل�سورى  ال�سي��سي ودواوؤه دفعه  الداء هو ال�ستبداد  اأ�سل هذا  اأن 
ا، بعد بحث ثالثني ع�ًم�...  وقد ا�ستقر فكري على ذلك، كم� اأن لكل نب�أ م�ستقرًّ
بحًث� اأظنه ك�د ي�سمل كل م� يخطر على الب�ل من �سبب يتوهم فيه الب�حث عند 
النظرة الأوىل، اأنه ظفر ب�أ�سل الداء اأو ب�أهم اأ�سوله، ولكن ل يلبث اأن يك�سف له 

التدقيق اأنه مل يظفر ب�سيء، اأو اأن ذلك فرع لأ�سل، اأو هو نتيجة ل و�سيلة«)1(.

جمدي سعيد

)1(  عبد الرحمن الكواكبي، طب�ئع ال�ستبداد وم�س�رع ال�ستعب�د، الطبعة احل�لية، �ص 3 - 4.

تقدمي
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 –1854 )1270–1320هـ/  الكواكبي  الرحمن  عبد  تكلم  هكذا 
عن  ك��سًف�  ال�ستعب�د«  وم�س�رع  ال�ستبداد  »طب�ئع  لكت�به  متهيده  يف  1902م( 
ال�سوؤال اأو املع�سلة التي �سغلت ب�له ثالثني ع�ًم�، و�سغلت ب�ل علم�ء الأمة وق�دته� 
اأفراًدا وجم�ع�ت وم� زالت ت�سغل َب�َلُهم بعد مرور اأكرث من م�ئة ع�م، ُكلٌّ يراه� من 
زاويته ومن جهته ووفق تكوينه وظروف زم�نه الع�م منه� واخل��ص، وهو ال�سوؤال/ 
املع�سلة الذي ح�ول اأن يجيب عليه يف كت�به هذا ت�سخي�ًس� للمر�ص، مر�ص الأمة 
الإ�سالمية الذي اأوهنه� واأ�سعفه� وو�سل به� اإىل درك النحط�ط كم� عرب، وذكر 

فيه م� راآه من اأعرا�سه وطرق عالجه.

1-  الأو�شاع والأفكار العامة يف ع�شر الكواكبي

�ص احل�لة التي ك�نت عليه� الأمة يف زم�نه ب�أنه�  اإذا ك�ن الكواكبي قد �َسخَّ
ح�لة من »النحط�ط« اأو »الفتور الع�م«، ف�إن هذا الفتور الع�م ك�ن قد اأدى على 
ي وقته� بـ  مر الزم�ن وبتق�دم عمر الدولة العثم�نية التي ع��ص يف ظله� اإىل م� �ُسمرِّ
»امل�س�ألة ال�سرقية« والتي ك�نت تعني م�س�ألة »النزاع الق�ئم بني بع�ص دول اأوروب� 
وبني الدولة العلية ب�س�أن البالد الواقعة حتت �سلط�نه�، وبعب�رة اأخرى هي م�س�ألة 
اأن ن�سبه تلك احل�لة مب� �سبه به  اأوروب�«)1(. وميكنن�  وجود الدولة العلية نف�سه� يف 

)1(   عبد الرازق عي�سى وعبري ح�سن، املوؤلف�ت الك�ملة مل�سطفى ب��س� ك�مل، اجلزء الأول، امل�س�ألة ال�سرقية، الق�هرة، 
العربي للن�سر والتوزيع، الطبعة الأوىل، 2001، �ص 97.
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الر�سول اأمث�له� من ح�لت الأمة التي ت�سري فيه� كـ»الق�سعة« التي يتداعى الأكلة 
من الدول الأوروبية اإليه� ب�عتب�ره� »رجل اأوروب� املري�ص« )1(، وميكنن� اأن نعترب و�سع 
النحط�ط والفتور الع�م يف الأمة والدولة، ومن ثم ا�ست�سع�ف الدولة العثم�نية، 
هذا »نتيجة« لعدد من العوامل التي اأدت على مر الزم�ن اإىل غلبة عوامل ال�سعف 
لدى الدولة العثم�نية والأمة الإ�سالمية على عوامل القوة فيه�، وذلك يف مق�بل 
فيه�)2(،  ال�سعف  عوامل  وت�س�وؤل  الأوروبية  البلدان  لدى  القوة  عوامل  ت�س�عد 
ويف نف�ص الوقت ميكنن� اأن نعترب تداعي الأكلة الأوروبيني على الق�سعة العثم�نية 
اأي�ًس� »�سبًب� مغذًي�« اأدى اإىل ت�س�عف عوامل ال�سعف والنحط�ط والفتور �سعوًدا 
اإىل  النه�ية  اأدى يف  الت��سع ع�سر، الأمر الذي  اإىل القرن  الث�من ع�سر  من القرن 
انهي�ر الدولة العثم�نية يف الربع الأول من القرن الع�سرين ككي�ن �سي��سي ح�ر�ص 
ب�إيج�ز  نتن�ول  الت�لية �سوف  ال�سطور  الع�مل الإ�سالمي، ويف  اأق�ليم  وج�مع ملعظم 

)1(   اأطلقت هذه الت�سمية اأول م� اأطلقت يف املج�ل الدبلوم��سي - الأوروبي- املغلق وعلى اأعلى امل�ستوي�ت، ولكن 
مل مت�ص �سنوات ذات عدد حتى اأذيعت هذه الت�سمية واأ�سب�هه� وم� اأح�ط به� من مالب�س�ت يف اخلم�سيني�ت 
وتلقفه�  الأوروبية،  البالد  �س�ئر  اإىل  انتقلت  ثم  الربيط�ين،  الع�م  الراأي  عليه�  ووقف  ع�سر،  الت��سع  القرن  من 
و�سواء ك�ن  العثم�نية،  ب�لدولة  للت�سهري  م�دة  منه�  واتخذوا  املتح�ملون،  ال�سي��سة  والب�حثون ورج�ل  املوؤرخون 
هذا التوجه ب�إيع�ز من حكوم�ت بع�ص الدول الأوروبية، اأو ج�ءت كت�ب�تهم بوحي من تفكريهم وحقدهم، فقد 
ك�ن الهدف هو النيل من الدولة، والإعداد امل�سبق لدى ال�سعوب الأوروبية ب�أن �سقوط الدولة العثم�نية اأمر 
و�سيك واأن نه�يته� ال�سريعة اآتية ل ريب. حول هذه الت�سمية ومالب�س�ته� انظر: عبد العزيز حممد ال�سن�وي، 
الف�سل  الث�ين،  امل�سرية، 2004، اجلزء  الأجنلو  الق�هرة، مكتبة  اإ�سالمية مفرتى عليه�،  العثم�نية دولة  الدولة 

الرابع، �ص 123- 148.
العثم�نية-  الدولة  انهي�ر  حممود،  ال�سيد  حممد  �سيد  ط�لع:  النهي�ر  واأ�سب�ب  والقوة  ال�سعف  عوامل  )2(   حول 

الأ�سب�ب، الق�هرة، مكتبة الآداب، 2003.

تقــدمي



16 16

يقت�سيه مو�سوع املقدمة جتلي�ت تلك احل�لة على الأو�س�ع الع�مة داخل الدولة، 
وانعك��س�ت تلك الأو�س�ع على الأفك�ر، مع الرتكيز على الأو�س�ع والأفك�ر يف 
فرتة حكم ال�سلط�ن عبد احلميد الث�ين )1293 – 1327 هـ/ 1876- 1909م( 

وهي الفرتة التي ع��سره� الكواكبي ون�سج فيه� اإنت�جه الفكري.

1-1 امل�شاألة ال�شرقية

جتلى م� عرف بـ »امل�س�ألة ال�سرقية« يف مظهرين اأ�س��سيني:

رو�سي�  اخل�سو�ص  وجه  -وعلى  ال�ستعم�رية  الأوروبية  الدول  �سعي  اأ- 
وبريط�ني� وفرن�س� والنم�س� واإيط�لي�- اإىل تقلي�ص رقعة الأرا�سي الواقعة حتت حكم 
الدولة العثم�نية، اإن مل يكن اإىل تفكيك الدولة ذاته�، وذلك من خالل جره� 
اإىل �سل�سلة متالحقة من احلروب ل تفيق من اإحداه� حتى تقع يف الأخرى، ومن 
خالل افتع�ل الأزم�ت يف اأق�ليم الدولة �سعًي� لفر�ص احلم�ية ومن ثم الحتالل 
الع�سكري لبع�سه� )مثلم� حدث من احتالل مل�سر واجلزائر وتون�ص(، ومن خالل 
دفع الدولة اإىل عقد عدد من التف�قي�ت وتوقيع عدد من املع�هدات التي تتن�زل 

فيه� عن بع�ص اأو كل �سي�دته� على اأق�ليم اأخرى )ك�ليون�ن والقرم(.)1(       

مل�سطفى  الك�ملة  املوؤلف�ت  الرازق عي�سى وعبري ح�سن،  الأوروبية يف: عبد  ال�سي��س�ت  تلك  من�ذج من  )1(   ط�لع 
ك�مل،  مرجع �س�بق، الف�سل اخل��ص ب�مل�س�ألة ال�سرقية يف القرن الث�من ع�سر، �ص 113- 132، وحرب القرم، 
-1895 )1313-1305هـ/  ع�م  من  بعده�  وم�  قبله�  وم�  والرو�سي�  تركي�  بني  واحلرب   ،225  -203 �ص 

1887م(، �ص 227- 281. 
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الدولة  اأق�ليم  يف  امل�سيحية  لالأقلي�ت  ال�ستعم�رية  الأوروبية  الدول  ت�أليب  ب- 
العثم�نية للقي�م بثورات واإحداث ا�سطراب�ت والعتداء على امل�سلمني يف تلك 
تلك  ب��ستقالل  اإم�  ينتهي  م�  وهو  فيه�،  الدينية  ال�سراع�ت  يوؤجج  مم�  الأق�ليم، 
الأق�ليم )كم� حدث يف اأق�ليم البلق�ن(، اأو ا�سطرار الدولة اإىل التغ��سي عن الرد 
ال�سعبي الإ�سالمي على ا�ستفزازات تلك الأقلي�ت، اأو قي�م �سلط�ت الدولة ب�لرد 
بنف�سه� على تلك ال�ستفزازات ب��ستعم�ل العنف )كم� حدث مع الأرمن(، اأو اأن 
ينتهي الأمر بتكري�ص اأو�س�ع متييزية ل�س�لح تلك الأقلي�ت الواقعة حتت احلم�ية 

الأوروبية )كم� حدث يف لبن�ن()1(.  

1-2 الدولة العثمانية اإ�شكالت واإ�شالحات

واإذا ك�ن للفتور الع�م اأ�سب�به اخل�رجية التي اأ�سرن� اإليه� يف امل�س�ألة ال�سرقية، 
والتي �س�همت يف م�س�عفة اأعرا�سه، والتي مل يتعر�ص له� الكواكبي يف كت�به »اأم 
القرى« الذي حم�ص وبحث فيه ودقق يف اأ�سب�ب الفتور الع�م اإل اأنه ذكره كنتيجة 
ولي�ص ذكره ك�سبب من الأ�سب�ب، ومر عليه مرور الكرام يف طب�ئع ال�ستبداد، اإل 

)1(   ط�لع من�ذج من �سي��سة ت�أليب الأقلي�ت امل�سيحية يف الدولة يف: املرجع ال�س�بق، حول ا�ستقالل اليون�ن، �ص 
133- 160، وحول امل�س�ألة الأرمنية، �ص 353- 384. ويف: عبد العزيز حممد ال�سن�وي، الدولة العثم�نية دولة 
اإ�سالمية مفرتى عليه�، مرجع �س�بق، اجلزء الث�لث، الف�سل الث�ين ع�سر، مذابح لبن�ن وامتداده� اإىل دم�سق �سنة 
1860، �ص 279- 312، ومذابح الأرمن وق�سيتهم، الف�سل الث�لث ع�سر، �ص 313- 388، وق�سية الأرمن 

ومذابحهم، الف�سل الرابع ع�سر، �ص 389- 440.
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اأن له اأي�ًس� اأ�سب�به الداخلية والتي تعر�ص له� الكواكبي يف كت�ب�ته، وتعر�ص له� 
دار�سو الدولة العثم�نية فذكروا منه� اأ�سب�بً� من اأهمه�:

اأ�سب�ب  اإىل  َزى  ُيعنْ والذي  العربية)1(:  اجلم�هري  معي�سة  م�ستوى  هبوط  اأ- 
الذي  احلديث  ومنه�  الربتغ�يل  ب�ل�ستعم�ر  يتعلق  الذي  القدمي  منه�  خ�رجية 
الولي�ت  حكوم�ت  خزائن  موارد  انكم��ص  منه�  داخلية  واأ�سب�ب  اآنًف�،  ذكرن�ه 
العثم�نية ب�سبب اجلزية ال�سنوية، وم� ي�سمى مبعت�دات الآ�ست�نة)2(، وتزايد الإنف�ق 
الإقليم  لولة  امل�لية  والتك�ليف  والططرية)3(،  الق�بجية  قدوم  وكرثة  الع�سكري، 
وح��سيتهم، وزي�دة اعتم�دات احلرمني ال�سريفني، وتق�ع�ص الدولة العثم�نية عن 

تنفيذ م�سروع�ت ع�مة للحف�ظ على املرافق الع�مة القدمية.

ب- تعرث احلي�ة الد�ستورية: »م�ست الدولة العثم�نية يف م�سريته� احل�س�رية 
وتو�سعه� الإقليمي يف اأوروب� واآ�سي� واإفريقية حتى اإذا ج�ء الربع الأخري من القرن 
الت��سع ع�سر اأرادت الدولة اأن ت�س�ير ركب الدول الأوروبية املتح�سرة ف�أ�سدرت 

)1(    للتف��سيل حول هذا العيب ط�لع: عبد العزيز حممد ال�سن�وي، الدولة العثم�نية دولة اإ�سالمية مفرتى عليه�، 
مرجع �س�بق، اجلزء الث�لث، الف�سل الع��سر، �ص 247- 271.

)2(   وت�سمل اأنواًع� من الهداي� ال�سخ�سية لل�سلط�ن وزوج�ته واأولده وكب�ر رج�ل الب�ب الع�يل، ط�لع يف هذا البند 
املرجع ال�س�بق، �ص 253.

)3(   الق�بجية مفرده� ق�بجي هو ر�سول من الب�ب الع�يل ي�س�فر بحًرا ويعد له ا�ستقب�ل ح�فل، والططرية مفرده� 
ا ويعد له ا�ستقب�ل ح�فل اأي�ًس�، املرجع ال�س�بق، ه�م�ص رقم  ططري، وهو ر�سول من الب�ب الع�يل ي�سل برًّ

2، وه�م�ص رقم 3، �ص 254.
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»م�سروطية« اأي د�ســتوًرا يف �سنة )1293هـ/ 1876م(  على عهد ال�ســلطــ�ن 
عبد احلميد الث�ين«)1(. لكن هذه اخلطوة ك�نت قد �سبقته� حم�ولت منذ بداي�ت 
القرن الت��سع ع�سر لتو�سيع رقعة امل�س�ركة يف اتخ�ذ القرار املت�سل ب�سئون احلكم 
والإدارة)2(. ومن ثم فقد ك�ن �سدور ذلك الد�ستور امتداًدا مل�سروع�ت الإ�سالح 

� ول مطلًق�، واإمن� م�سروط بقيود وحدود يعينه� ويقرره� الد�ستور،  )1(   ومعنى امل�سروطية اأن احلكم يف الدولة لي�ص فرديًّ
اإ�سالمية مفرتى عليه�، مرجع �س�بق، اجلزء الرابع،  ط�لع: عبد العزيز حممد ال�سن�وي، الدولة العثم�نية دولة 

�ص 23. 
)2(   اأول تلك اخلطوات ك�ن �سدور �سند-ى اتف�ق يف اأوائل عهد ال�سلط�ن حممود الث�ين ع�م )1222هـ/1808م( 
والذي ك�ن ن�جًت� عن عقد اجتم�ع لالأعي�ن والدره بكوات )اأي اأمراء الودي�ن( يف الأن��سول والأق�ليم الأوروبية 
عرف ب��سم املجل�ص ال�ست�س�ري الع�م، وك�ن يهدف اإىل اإع�دة تنظيم العالق�ت بني احلكومة املركزية والأق�ليم 
مل  التف�ق  هذا  لكن  وتقويته�،  الدولة  مت��سك  يحقق  مب�  وال�سي��سية،  وامل�لية  الع�سكرية  اجلوانب  يف  خ��سة 
ال�سلط�ن حممود  وا�ستط�ع  حتفه،  الجتم�ع  راأ�ص  الذي  م�سطفى  الأعظم  ال�سدر  لقي  طوياًل، حيث  يع�ص 
اإخ�س�ع الأعي�ن والدره بكوات، وجعل الولي�ت الأوروبية خ��سعة حلكومة مركزية قوية، حول التف�ق ط�لع، 
ال�س�بق، �ص 23-27. ويف عهد ال�سلط�ن عبد املجيد الأول )1254- 1277هـ/ 1839- 1861م(   املرجع 
�سدر مر�سوم�ن �سلط�ني�ن اإ�سالحي�ن، الأول )هو خط-ى �سريف-ى( جلخ�نة و�سدر �سنة )1839/1254م(، 
والث�ين هو خط-ى هم�يون-ى و�سدر ع�م )1272هـ/1856م(، وينظر لهذين املر�سومني على اأنهم� وثيقت�ن 
د�ستوريت�ن ت�أ�سي�ًس� على اأنهم� ا�ستمال على مب�دئ ع�مة يف احلكم والإدارة، مثل اإعالن امل�س�واة بني جميع رع�ي� 
الدولة اأم�م الق�نون بغ�ص النظر عن اأجن��سهم ودي�ن�تهم، وامل�س�واة يف احلقوق وال�سرائب، ومنح اجلميع حرية 
اإق�مة ال�سع�ئر الدينية، ومنع العقوب�ت البدنية، وغري ذلك ويف ع�م )1261هـ/ 1845م( ق�م نف�ص ال�سلط�ن ب�أول 
جتربة ني�بية ك�نت الأوىل من نوعه� يف الدولة العثم�نية حيث اأن�س�أ جمل�ص اأعي�ن الولي�ت، ويتكون من ع�سوين 
من كل ولية يخت�ران من بني امل�ستنريين واأ�سح�ب املعرفة امللمني مبط�لب الرخ�ء وطب�ئع ال�سك�ن، وتتحمل 
ا�ستدع�ئهم  اأهداف  تو�سح  من�سورات  عليهم  وزعت  النواب  و�سل  ومل�  �سفرهم�،  نفق�ت  ولية  كل  حكومة 
وتطلب من كل منهم اأن يعرب عن وجهة نظره فيم� يخت�ص ب�لأو�س�ع ال�س�ئدة يف الدولة والإ�سالح�ت التي 
املر�سومني  ب�لف�سل )حول  التجربة  وب�ءت  الأمر  واختلط عليهم  ال�سك  الأع�س�ء  اإدخ�له�، فداخل  يقرتحون 
واملجل�ص انظر املرجع ال�س�بق، �ص 27-29(، ويف عهد ال�سلط�ن عبد العزيز تكون جمل�ص �سوري-ي =
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التي �سهدته� الدولة خالل القرن الت��سع ع�سر وعرفت ب��سم »التنظيم�ت اخلريية«، 
نتيجة جهود بع�ص رج�ل الدولة امل�ستنريين حيث متكن فريق من الأحرار من 
ال�سلط�ن  اأمر  حني  ب�لنج�ح  جهودهم  وكللت  الد�ستوري،  احلكم  فكرة  ترويج 
بت�سكيل جلنة لو�سع م�سروع الد�ستور برئ��سة مدحت ب��س� )1237– 1301 هـ/ 
1822 – 1884م( رئي�ص جمل�ص �سورى الدولة، انتهت اإىل و�سع هيكل للنظ�م 
»الأعي�ن«،  جمل�ص  عليه  يطلق  لل�سيوخ  جمل�ص  جمل�سني:  على  يقوم  الربمل�ين 

وجمل�ص للنواب يطلق عليه جمل�ص »املبعوث�ن«.    

احلكم  اأفك�ر  لتقبل  مهي�أة  الدولة  رع�ي�  من  املثقفني  نفو�ص  ك�نت  وقد 
الد�ستوري، نتيجة لـ:

خالل  من  الغرب  يف  الد�ستورية  احلي�ة  حول  الأفك�ر  •    ت�سرب 
العديد من كت�ب�ت عدد من رع�ي� الدولة، ومنهم  رف�عة الطهط�وي 
)1216– 1290 هـ/ 1801– 1873م( خ��سة يف كت�به »تخلي�ص 
الإبريز يف تلخي�ص ب�ريز« والذي ترجم اإىل الرتكية ع�م )1255هـ/ 
واأي�ًس�  فرن�س�،  الد�ستورية يف  احلي�ة  فيه  تن�ول  والذي  1839م( 

خري الدين التون�سي الذي ق�م بدوره يف رحلة التنظيم�ت. 

    =    دولت اأو �سورى الدولة ع�م 1876، وك�ن ينق�سم لع�سر اإدارات، وير�سح حك�م الأق�ليم اأع�س�ءه من 
امل�سلمني وغريهم، ويخت�ر جمل�ص الوزراء من املر�سحني وي�سدر فرم�ن بتعيينهم، وك�ن للمجل�ص اخت�س��س�ت 
ا�ست�س�رية وق�نونية، ويعد م�سروع�ت القوانني التي تريد احلكومة اإ�سداره�، ويبدي الراأي للوزارات يف القوانني 

واللوائح املعمول به� )حول املجل�ص انظر املرجع ال�س�بق، �ص 30-29(.
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بع�سهم  وربط  الد�ستورية،  ب�حلي�ة  الأتراك  الكت�ب  من  عدد  •   من�داة 
الإ�سالمية  ب�ملب�دئ  نداءاتهم  الأفك�ر-  تلك  حول  يكتبون  وهم   -
خ��سة يف اآي�ت ال�سورى، وا�ستهر يف هذا اخل�سو�ص ا�سم ن�مق كم�ل 
)1256– 1305هـ/1840- 1888م( من خالل كت�ب�ته يف جريدة 
»ت�سوير-ى اأفك�ر« اأي تنوير الأفك�ر، والذي ا�ستهر فيه� بكت�بة املق�لت 
ال�سي��سية، والتي دع� فيه� اإىل احلي�ة الربمل�نية وربط بينه� وبني حقوق 
العدالة  حتقيق  هو  احلكومة  على  الأول  الواجب  اأن  واأكد  الإن�س�ن، 
التي  الأفك�ر  هذه  اأن  واأكد  للمواطن،  ال�سي��سية  احلقوق  واحرتام 
ال�سريعة  ملب�دئ  مط�بقة  وفرن�س�  اإجنلرتا  يف  ال�سي��سي  الفكر  اإىل  ترجع 

الإ�سالمية، ودلل على اأفك�ره ب�آي�ت ال�سورى يف القراآن الكرمي.

الب�ي  ك�إعالن  العثم�نية،  الدولة  اأق�ليم  يف  الأحداث  من  عدد  •   وقوع 
)1277هـ/1861م(،  ع�م  يف  التون�سي  للد�ستور  ال�س�دق  حممد 
اإ�سم�عيل ع�م  واإن�س�ء جمل�ص �سورى النواب مب�سر يف عهد اخلديوي 

)1283 هـ/ 1866م(، ثم �سدور د�ستور روم�ني� يف نف�ص الع�م. 

اخلديوي  �سقيق  ف��سل  م�سطفى  امل�سري  العثم�ين  الأمري  •   ن�س�ط 
اإىل  اأمري  »من  بعنوان  ب�لفرن�سية  مفتوًح�  خط�بً�  وكت�بته  اإ�سم�عيل 
�سلط�ن« والذي ط�لب فيه ب�إدخ�ل النظ�م الد�ستوري يف الدولة ونعى 
اإىل  ترجم اخلط�ب  وقد  املطلق،  ال�سلط�ن يف احلكم  اأ�سلوب  فيه على 
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الرتكية كل من ن�مق كم�ل واأبي �سي� توفيق و�سعد اهلل ون�سرته جريدة 
دوائر  كبرًيا يف  اهتم�ًم�  الرتجمة  تلك  اأث�رت  وقد  اأفك�ر«  »ت�سوير-ى 
الأحرار يف الدولة العثم�نية)1(، وقد ترجم اأحمد فتحي زغلول اخلط�ب 

اأي�ًس� اإىل اللغة العربية.

اإل اأن تلك احلي�ة الد�ستورية التي ت�قت اإليه� النفو�ص مل تدم طوياًل حيث 
اأ�سدر ال�سـلط�ن قــراًرا بتعطيل الد�ســتور وحل الربملـ�ن يف )�سفر 1295هـ/ 
هـ/ 1908م( حني   1326( ع�م  تعطيله حتى  ا�ستمر  والذي  فرباير 1878م(، 
الذي  الأمر  اأخرى)2(،  مرة  ب�لد�ستور  العمل  اإع�دة  احلميد  عبد  ال�سلط�ن  قرر 
ب�أنه مطلق و�سمويل، ومرتبط  اإىل ت�س�عد ح�لة ال�سخط واته�م نظ�م احلكم  اأدى 
ب�إرادة ال�سلط�ن، وهو م� اأدى اإىل املزيد من التطلع »لل�سورى الد�ستورية« كم� عرب 

الكواكبي يف كت�ب�ته.  

ج- عيوب اأخرى يف الدولة العثم�نية: وقد عرفت الدولة العثم�نية عدًدا 
ر�سيد  وجود  وعدم  الع�سكري،  الإنف�ق  يف  الإ�سراف  منه�:  العيوب،  من  اآخر 
و�سعته�  التي  احلكم  اأنظمة  تطوير  وعدم  املهنيني،   الفنيني  املدنيني  من  ب�سري 

الدولة يف م�ستهل عهده�، وق�سور حركة التنظيم�ت اخلريية)3(. 
)1(   حول العوامل التي اأح�طت بن�س�أة احلي�ة الد�ستورية يف الدولة العثم�نية ط�لع: املرجع ال�س�بق، �ص 30- 53.

)2( حول مراحل احلي�ة الد�ستورية يف الدولة العثم�نية ط�لع الف�سل الث�ين من املرجع ال�س�بق، �ص 55- 92.
)3( حول تلك العيوب ط�لع املرجع ال�س�بق، الف�سل الث�لث، �ص 108-93.
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1-3  ع�شر ال�شلطان عبد احلميد الثاين

ال�سلطة يف ظروف متن�هية يف ظالمه�  الث�ين  ال�سلط�ن عبد احلميد  »توىل 
وق�سوته�، ومل يرتدد املوؤرخ الربيط�ين وليم ميلر - وهو من املوؤرخني املتح�ملني على 
الدولة وعلى ال�سلط�ن عبد احلميد ب�لذات- عن القول ب�أنه ندر اأن توىل �سلط�ن 
من �سالطني اآل عثم�ن احلكم و�سط �سع�ب اأكرث خطورة على مركزه من الأخط�ر 
التي تعر�ص له� عبد احلميد الث�ين من ميني وي�س�ر وهو ال�سي��سي الداهية«.)1( وقد 
)1279– 1327هـ/  ع�ًم�  واأربعني  ب�سعة  الث�ين  احلميد  عبد  ال�سلط�ن  »حكم 
العثم�نية حكًم�، وك�ن يف  الدولة  اأطول �سالطني  1863- 1909م(، فك�ن من 
زم�نه ول يزال ملء الأ�سم�ع، ولكنه تعر�ص حلمالت اإعالمية �سر�سة من خ�سومه 
ال�سلط�ن  ب�أنه  ف�تهم  نقي�سة،  الع�مة واخل��سة بكل  فيه� حي�ته  تن�ولوا  ال�سي��سيني 
الذي  املن�فق  وال�سلط�ن  الديكت�تور،  وال�سلط�ن  الأحمر،  وال�سلط�ن  ال�سف�ح، 
ك�ن يتظ�هر ب�لتقوى وال�سالح اأم�م رع�ي�ه)..(، ثم اأ�س�ف خ�سومه اإىل كل هذه 
اأفراده� ثالثني  اأنح�ء الدولة �سبكة من اجل��سو�سية، بلغ عدد  اأنه ن�سر يف  املث�لب 
األف �سخ�ص )..(، ويف غمرة هذه احلمالت الإعالمية ف�سر اخل�سوم واحل�قدون، 
ففي   ،� تع�سفيًّ تف�سرًيا  احلميد  عبد  تعهده  اإ�سالحي  م�سروع  كل  عرب،  ومنهم 
راأيهم ك�ن هدفه اخلفي والأوحد من بع�ص هذه امل�سروع�ت، هو اأن ت�ستد قب�سته 
على الولي�ت العثم�نية ليحكمه� بيد من حديد اإر�س�ء لنزعته ال�ستبدادية «)2(. 

)1(  املرجع ال�س�بق، اجلزء الث�ين، �ص 307.
)2(   املرجع ال�س�بق، �ص 259.
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واحلقيقة اأن املت�أمل حل�ل الدولة العثم�نية فرتة حكم عبد احلميد واملوؤامرات التي 
ك�نت حت�ك له�، والطعن�ت التي ك�نت تتلق�ه� من كل ج�نب من الداخل واخل�رج 
متهيًدا لتفكيكه� وتقطيع اأو�س�له�، رمب� يدرك ال�سي�ق الذي لبد من ا�ستح�س�ره 
نواي�ه احل�سنة  املوؤملة وهو يحكم على فرتة حكم الرجل، فمهم� ك�نت  بتف��سيله 
و�سدق رغبته يف الإ�سالح، اإل اأن هذا ال�سي�ق الت�آمري ك�ن ولبد اأن يدفعه اإىل 
الريبة وال�سك فيمن وفيم� حوله، ومن ثم اإىل الع�سف حيًن� والبط�ص حيًن� اآخر؛ 
اأنه ك�ن يرث مرياث  النية، كم�  اأن يط�ل بع�ص ح�سني  الأمر الذي ك�ن ولبد 
دولة عظمى ترهلت اأجهزته� وترامت اأطرافه�، وج�ءته املط�مع واملط�مح فيه� من 
وهو  مبوؤامرة،  ي�سعى  الآخر  والبع�ص   � حقًّ يطلب  بع�سه�  ك�ن  والتي  ج�نب،  كل 
يف هذا كله قد ورث نظ�م حكم اعت�د اأن يعتمد على �سخ�ص واحد هو �سخ�ص 
ال�سلط�ن، الذي اأح�طت به ح��سية مل تكن مرباأة من العيوب، ومن ثم مل ُتَتح 
اأغلب  ف�نتك�ست  واإ�سالحه،  احلكم  ق�عدة  لتو�سيع  الطبيعية  الظروف  لل�سلط�ن 

م�س�ريعه الإ�سالحية، ومن اأهمه� م�س�ريع الإ�سالح ال�سي��سي.  

1-4  الدعوة اإىل اجلامعة الإ�شالمية

الدولة  يف  النهي�ر  عجلة  لإيق�ف  احلميد  عبد  ال�سلط�ن  من  حم�ولة  يف 
موقعه  »وبحكم  اخل�رجية،  الهدم  عوامل  مع  الداخلية  الت�آكل  عوامل  وحت�لف 
امل�سلمني  اأفئدة  وجذب  الهمم،  ل�ستنه��ص  ب�لدعوة  ق�م-   - للم�سلمني  خليفة 
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يف كل اأ�سق�ع الأر�ص اإىل �سكل من الوحدة الإ�سالمية والت�س�من للوقوف اأم�م 
»اجل�معة  م�سطلح  الدعوة حول  هذه  وتركزت  الط�مية،  الإ�سالم  اأعداء  موج�ت 
الإ�سالمية،  اخلالفة  هم�:  ع�مالن  الرئي�سي  املحور  فيه�  �سكل  التي  الإ�سالمية« 
واحلج اإىل بيت اهلل احلرام. ومد ال�سكك احلديدية، ومنه� اخلط احلديدي الذي 
اأكرث.  تو�سع�ت  له  تكون  اأن  وتقرر  املنورة،  املدينة  اإىل  الأوىل  مراحله  يف  و�سل 
ويف جم�ل �سعي عبد احلميد لتحقيق فكرة اجل�معة الإ�سالمية ق�م بدعم هذين 
املحورين فن�سط الدع�ة، واأجرى ال�سلط�ن ات�س�لت مع ق�دة الدول الإ�سالمية يف 
ذلك احلني، وق�م بت�سكيل الكت�ئب امل�سلحة التي �سملت الأعراق املختلفة من 
للدف�ع عن حمى الإ�سالم  واأكراد وترك وبربر وغريهم،  واألب�ن و�سراك�سة  عرب 
واخلالفة الإ�سالمية)1(، وقد حتم�ص للفكرة يف ال�سرق الإ�سالمي زعم�وؤه ال�سعبيون 
التي  الإ�سالمية  اخلالفة  تلتزم  اأن  �سرورة  يرون  ك�نوا  اأنهم  غري  املثقفون،  وق�دته 
تلتف حوله� اجل�معة الإ�سالمية ب�سروط اخلالفة ال�سورية الختي�رية كم� حدده� 
اأن  براأيهم  والتي يجب  الإ�سالمية  اإىل اخلالفة  منهم  البع�ص  دع�  ال�سرع)2( كم� 

)1(   علي ح�سون، العرب والدولة العثم�نية، دم�سق، دار الروؤية، الطبعة الأوىل، 2006م، �ص 225.
وط�لع   ،1988 العربي،  لالإعالم  الزهراء  الق�هرة،  اخلالفة،  ر�س�،  ر�سيد  ال�سيخ حممد  كت�ب  ذلك  )2(   راجع يف 
كذلك: حممد عم�رة،  اجل�معة الإ�سالمية والفكرة القومية، منوذج م�سطفى ك�مل، الق�هرة، دار ال�سروق، الطبعة 
الأوىل، 1994، حيث ر�سد عدًدا من التي�رات يف اإط�ر اجل�معة الإ�سالمية، منه� التي�ر الذي ق�ده جم�ل الدين 
الأفغ�ين وحممد عبده وك�ن يتميز بعدة خ�س�ئ�ص منه�: الإ�سالح الديني من منطلق العقالنية الإ�سالمية، 
وجديد ال�سالت احل�س�رية مع الغرب واقتب��ص املن��سب منه�، واملح�فظة على بق�ء ال�سلطنة العثم�نية من منطلق 
�سرورة الت�سدي للعدو ال�ستعم�ري الأوروبي، وجعل عالقة الدين واملعتقد بدياًل للعالق�ت القومية، وعدم =
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تكون خالفة عربية ق�ئمة على اأ�س��ص ال�سورى الد�ستورية والالمركزية يف احلكم 
ومنهم عبد الرحمن الكواكبي)1(. 

2- الكواكبي: رحلة اخلربات والأفكار

2-1  املولد والن�شاأة والتكوين

ولد عبد الرحمن الكواكبي بحلب)2( يوم )14 �سوال 1271هـ/ 
9 يوليو 1854م(، ويقول املوؤرخون اإن والده اأحمد به�ئي بن حممد بن م�سعود 

     =   وعدم اإنك�ر حق ال�ستقالل الذاتي لل�سعوب الإ�سالمية املوؤهلة يف اإط�ر ال�سلطنة العثم�نية، والدعوة اإىل توحيد 
العن��سر الوطنية لالأقط�ر الإ�سالمية ب�سرف النظر عن العق�ئد والأدي�ن، وعدم اعتب�ر اجل�معة الإ�سالمية حركة 
يواجه فيه� اإ�سالم ال�سرق م�سيحية الغرب. ومن هذه التي�رات تي�ر الكواكبي الذي اأ�سرن� اإليه يف املنت، ومنه� 
تي�ر م�سطفى ك�مل الذي ميكن اأن نعتربه متفًق� مع اأغلب م� دع� اإليه تي�ر الأفغ�ين مع ت�أكيده على املزج بني 
الث�ين  احلميد  عبد  ال�سلط�ن  يقوده  ك�ن  الذي  العثم�ين  التي�ر  ومنه�  الإ�سالمية،  واجل�معة  امل�سرية  الوطنية 
والذي ك�ن يعني ب�سكل اأ�س��سي وحدة الع�مل الإ�سالمي يف ظالل حكم الدولة العثم�نية، وقد �سلك عم�رة 

يف تي�ر اجل�معة الإ�سالمية اأي�ًس� احلرك�ت الوه�بية وال�سنو�سية والإ�سم�عيلية.
اإليه الدكتور حممد عم�رة يف كت�به: عبد الرحمن الكواكبي �سهيد احلرية وجمدد  )1(   نختلف هن� مع م� و�سل 
الإ�سالم )الق�هرة، دار ال�سروق، الطبعة الث�لثة، 2007، �ص 101- 135( من اأن الكواكبي ك�ن داعية عروبة اأو 
قومية ، بل اإن الأدلة من كتبه ت�سري بجالء اإىل اأنه ك�ن داعية لت�أ�سي�ص اجل�معة الإ�سالمية على اأ�س�ص جديدة، 
اأي اإنه ك�ن يدعو لتغيري اأ�س�ص الرابطة بني امل�سلمني، ل اإىل حله� على اأ�س�ص قومية عرقية. ط�لع حول موقف 
الكواكبي من حركة اجل�معة الإ�سالمية: عبد العزيز حممد ال�سن�وي، الدولة العثم�نية دولة اإ�سالمية مفرتى 
عليه�، مرجع �س�بق، اجلزء الث�لث، الف�سل الرابع بعنوان: الكواكبي ودعم حركة اجل�معة الإ�سالمية العربية، 

�ص 89- 129.
)2(   ك�نت حلب ال�سهب�ء مركز الولية العثم�نية امل�سم�ة ب��سمه� والتي ت�سكلت ع�م 1866 وك�نت تت�ألف من ثالثة 
ال�سم�يل من �سورية، وي�سمل حلب وم� ج�وره� من الأق�سية والقرى، واللواء  الق�سم  اللواء الأول، وهو  األوية: 
الث�ين، وهو الق�سم اجلنوبي من اآ�سي� ال�سغرى، وي�سمل مرع�ص وم� ج�وره�، واللواء الث�لث، وهو اأورفة ويدعى =
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اأبي ط�لب، وقد ك�ن حجة يف علم الفرائ�ص  الكواكبي يرقى ن�سبه اإىل علي بن 
اإدارة  مبجل�ص  وع�سًوا  الزمن،  من  مدة  ولية حلب  للفتوى يف  واأميًن�  )املرياث( 
الولية، وق��سًي� له�، وم�ستودع �سر الن��ص وحمرر عقودهم و�سكوك مع�مالتهم، 
ثم خطيًب� واإم�ًم� يف م�سجد جده اأبي يحيى الكواكبي، ومديًرا ومدر�ًس� ب�ملدر�سة 
الكواكبية، واملدر�سة ال�سرفية، واجل�مع الأموي بحلب، اإ�س�فة اإىل ذلك فقد ك�ن 
يف اأ�سرته لأبيه نق�بة الأ�سراف يف حلب. اأم� اأمه فهي ال�سيدة عفيفة بنت م�سعود 
اآل النقيب، ك�ن اأبوه� مفتًي� لأنط�كية، ويعود ن�سبه� اإىل حممد الب�قر بن علي زين 

الع�بدين.)1(

ب��سمه�  م�سم�ة  عثم�نية  ولية  مركز  الكواكبي  ِوَلَدة  وقت  حلب  ك�نت 
يقطنه� حوايل م�ئة األف من ال�سك�ن ثلث�هم من امل�سلمني، والب�قي من امل�سيحيني 
واليهود، يتحدث اأهله� العربية املختلطة ببع�ص الألف�ظ الرتكية، مع معرفة البع�ص 
الع�دات  اأن  اإل  ال�سرقية،  وتق�ليدهم  ع�داتهم  لأهله�  ك�ن  واإن  للف�ر�سية،  منهم 
والتق�ليد الغربية ك�نت قد بداأت يف الت�سرب اإىل بع�سهم خ��سة من امل�سيحيني 

           = قدميً� الره�. ط�لع: ع�ئ�سة الدب�غ، احلركة الفكرية يف حلب يف الن�سف الث�ين من القرن الت��سع ع�سر ومطلع 
القرن الع�سرين، حلب، مديرية الكتب واملطبوع�ت اجل�معية، الطبعة الث�نية، 2007، �ص 15. 

)1(   املعلوم�ت حول مولد واأ�سرة الكواكبي نقاًل عن: حممد عم�رة، عبد الرحمن الكواكبي �سهيد احلرية 
الده�ن،  و�س�مي   .76  -73 �ص   ،2007 الث�لثة،  الطبعة  ال�سروق،  دار  الق�هرة،  الإ�سـالم،  وجمدد 
عبد الرحمن الكواكبي 1854- 1902، الق�هرة، دار املع�رف، �سل�سلة نوابغ العرب 23، الطبعة اخل�م�سة، 

1984، �ص 12-16. وميكن الطالع على مزيد من املعلوم�ت فيهم�.
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الذين خ�لطوا الأج�نب املقيمني به� والذين ك�ن اأغلبيتهم من الفرن�سيني والطلي�ن، 
� عظيًم� لوقوعه� كنقطة ه�مة يف طرق املوا�سالت  حيث ك�نت حلب مركًزا جت�ريًّ
مع اأوروب�، وحمطة كربى للطرق الداخلية، وهو املركز الذي ت�سرر كثرًيا ب�فتت�ح 
الإدارة  ل�سوء  نتيجة  اأي�ًس�  ت�سرر  وقد  هـ/ 1868م(  ع�م )1286  ال�سوي�ص  قن�ة 

العثم�نية واإ�س�بة حلب ب�لأوبئة املتكررة والزلزل)1(.

اأبوه  »ف�أر�سله  اأمه  توفيت  عمره  من  ال�س�د�سة  الرحمن  عبد  بلغ  وعندم� 
اإىل خ�لته ال�سيدة �سفية بنت م�سعود النقيب)..( وك�نت م�سهورة بني اأترابه�، 
جتيد القراءة والكت�بة واخلط )..(، وك�نت على ذك�ء وا�سع فلبث عنده� ثالث 
وع�د  والكت�بة.  القراءة  يف  درو�سه  وت�بع  الرتكية،  اللغة  خالله�  تعلم  �سنوات، 
مدر�سة  اإىل  واأر�سله  ب�لغة،  عن�ية  به  فعني  والده  كف�لة  اإىل حلب يف  ذلك  بعد 
ال�سيخ ط�هر الكلزي )..( فتعلم العربية والرتكية والف�ر�سية. ولكنه مل يلبث اأن 
�س�فر اإىل اأنط�كية �سنة )1280هـ/1864م( وقد بلغ الع��سرة من عمره، واأ�سبح 
والب�س�تني  ال�ساللت  وفيه�  املدينة  هذه  بجم�ل  فت�أثر  و�سوره�،  الأ�سي�ء  يدرك 
اأ�س�تيذه�  واحلدائق الوا�سعة )..(، ويف املدينة داوم على مدر�سة خ�سو�سية من 
بع�ص اأن�سب�ئه لأمه ك�لعالمة عبد الرحمن العلبي، ع�سو �سورى الدولة، وال�سيد 
جنيب النقيب عم والدته، وكالهم� م�سهوران يف ع�سرهم�، فقد عني اخلديو توفيق 
اإىل  اأنط�كية ع�د  � لبنه عب��ص حلمي، وبعد �سنة مكثه� يف  اأ�ست�ًذا خ��سًّ ث�نيهم� 

)1(   ط�لع حول حلب زمن الكواكبي واأحواله� الع�مة، ع�ئ�سة الدب�غ، م�سدر �س�بق، �ص 13- 73.
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حلب ف�أدخله والده يف املدر�سة الكواكبية )..(، فتعلم فيه� علوم الدين والعربية، 
وك�ن من اأ�س�تيذه فيه� ال�سيخ عبد الق�در احلي�ل، وال�سيخ حممد علي الكحيل 
اأمني الفتوى بحلب وغريهم� من فحول العلم�ء، وتلقى العلوم الع�سرية على يد 
والف�ر�سية  الرتكية  ف�أتقن  امل�سهورين،  الأتراك  اأدب�ء  من  وهو  خور�سيد،  الأ�ست�ذ 
تكلًم� وكت�بة. )..(، وك�ن الفتى يجنح اإىل القراءة يف العلوم الري��سية والطبيعية، 
ويكرث من املط�لعة واملراجعة، وك�نت �سحف اإ�ست�نبول ت�سل اإىل حلب وفيه� خري 
�سليًع�  وك�ن  مع�رفه�  مو�سوعة يف  اأ�سبح  اإنه  قيل  الغرب، حتى  املرتجم�ت عن 
فيه�، فراح يعب منه� حتى قوي عوده وا�ستق�م ل�س�نه، وات�سع اأفقه حني بلغ �سن 
ال�سب�ب وزحف نحو الع�سرين من �سنيه، يعي�ص يف و�سط ثق�يف رفيع، من حوله 
اأبوه واأهله وهم علم�ء اأدب�ء، و�سلح�ء فقه�ء، وعلى مقربة من املدر�سة الكواكبية 
وك�نت م�سنًع� لكثري من �سيوخ الع�سر تعلموا فيه� واأخذوا عن اأ�س�تيذه�، ف�س�ر 
على �ُسّنة من قبله وبلغ اإىل م� بلغوا اإليه من ثق�فة ورفعة وقوة«.)1( »وقد ات�سل عبد 
الرحمن ب�لغرب واآراء الغرب بوا�سطة اجلرائد الرتكية، التي ك�نت ت�سل حلب 
ا حيًن� اآخر، وهن� بداأ هذا ال�س�ب العبقري يع�ين الأزم�ت  وغريه�، جهًرا حيًن� و�سرًّ
اأدرك معنى احلرية يف زمن ك�ن فيه عبد  الفكرية التي رافقته طوال حي�ته، فقد 
احلميد �سلط�ن تركية والإمرباطورية )1293 – 1327 هـ/ 1876 – 1909 م( 

الع�سرين،  القرن  الت��سع ع�سر ومطلع  القرن  الث�ين من  الن�سف  الفكرية يف حلب يف  الده�ن، احلركة  )1(   �س�مي 
مرجع �س�بق، �ص 17- 19.
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ن عبد الرحمن الكواكبي تكويًن�  وراأى م� يع�نيه اأبن�ء بالده وقومه«)1(. اإًذا فقد تكوَّ
والرتكية  العربية  لغ�ت  تعلم ثالث  له  اأتيح  اإذ  وا�سع  اأفق  ذو  لكنه   � تقليديًّ  � دينيًّ
والف�ر�سية، اإ�س�فة اإىل العلوم الدينية، كم� اأنه اأمل بثق�فة حديثة من خالل مط�لعته 
والتي ك�نت  والد�ستور  ب�حلرية  املط�لبني  الأتراك  واأفك�ر  الغربية  والأفك�ر  لالآراء 
تنقله� اإليه ال�سحف الرتكية، واختلطت تلك العلوم والثق�فة بنف�ص ت�سربت ب�إب�ء 
و�سمم احل�سب والن�سب والعلم املتوارث مع حمية وانطالقة ال�سب�ب وميله املعت�د 

اإىل املث�لي�ت من الأفك�ر.

وقد ع��سر الكواكبي عدًدا من مفكري واأدب�ء حلب الذين ك�ن اأغلبهم من 
امل�سيحيني، وقد تع�مل مع بع�سهم ومنهم: 

- جربائيل دلل )1252 – 1309 هـ/ 1836- 1892 م(: ك�ن متمكًن� 
من اجلغرافي� والت�ريخ، مولًع� ب�لغن�ء واملو�سيقى والت�سوير، متقًن� للفرن�سية والإيط�لية 
والرتكية، تنقل يف بالد كثرية، توىل جريدة ال�سدى التي ك�نت ت�سدره� وزارة 
املع�رف الفرن�سية، واأن�س�أ جريدة ال�سالم يف اإ�سطنبول، ودر�ص العربية يف فيين�، ثم 
ع�د وتوىل التدري�ص يف املكتب الإعدادي يف حلب، له ق�سيدة العر�ص والهيكل، 

وديوان �سعر، ور�س�لة يف الت�ريخ الع�م، ور�س�ئل لغوية خمتلفة. 

والتوزيع،  للن�سر  الأهلية  بريوت،  ع�سر،  والت��سع  ع�سر  الث�من  القرنني  من  اأعالم عرب حمدثون  زي�دة،  )1(   نقول 
1994، �ص 88، وقد اأ�سرن� اإىل مالب�س�ت وظروف حكم عبد احلميد ال�سعبة فيم� �سبق، والتي تربر م� ُعزي اإىل 

حكمه من انتق�دات، لكن املوؤرخني العرب مل يراعوا تلك الظروف يف تقييمهم حلكمه.
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- ميخ�ئيل �سق�ل )1268 – 1356 هـ/ 1852- 1937 م(: �س�عر جميد 
طويل النف�ص من طليعة اأهل الأدب، عمل ب�لتدري�ص واملح�م�ة، ارحتل اإىل م�سر 
العرب«  »كت�ب  له  امل�سورة،  »الأجي�ل«  واأ�سدر جملة  )1313هـ/ 1896م(  �سنة 
وديوان �سعر، و »لط�ئف ال�سمر يف �سك�ن الزهرة والقمر«، و »طرائف الندمي يف ت�ريخ 

حلب القدمي«، وخمطوط يف علم الت�سريح، ور�س�لة علمية �سغرية يف النحل. 

- ك�مل الغزي )1269 – 1352 هـ/ 1853- 1933 م(: اأقرب اأ�سدق�ء 
وال�سعر،  واملنطق  واللغة  واحلديث  الفقه  علوم  من  وافرة  ح�سة  ن�ل  الكواكبي، 
َو�َسَم� يف الأمور الأدبية والت�ريخية، َتَوىلَّ عدة من��سب حكومية، ك�ن مت�س�حًم� يف 
الدين وعلى ات�س�ل قريب مب�سيحيي حلب، اأَلَّف فيهم »يف حقوق اأهل الذمة«، 
ك�ن يراأ�ص جمعية الع�دي�ت احللبية ويقوم معه� برحالت للتنقيب عن اآث�ر حلب 
من  الإ�سالمية.  الرابطة  اأ�س��سه�  التي  العربية  ب�لقومية  يوؤمن  ك�ن  ج�وره�،  وم� 
موؤلف�ته »نهر الذهب يف ت�ريخ حلب«، يف 3 اأجزاء، و»القول ال�سريح يف الأدب 
ال�سحيح«، و»ر�س�لة يف املو�سيقى« وغريه�، كم� ترجم »اإحت�ف الأخالف يف اأحك�م 

الأوق�ف« عن الرتكية)1(.

)1(   حول مفكري واأدب�ء حلب ط�لع: ع�ئ�سة الدب�غ، احلركة الفكرية يف حلب يف الن�سف الث�ين من القرن الت��سع 
ع�سر ومطلع القرن الع�سرين، مرجع �س�بق، �ص 117- 192.
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2-2 اخلربات العملية يف حياته

مر الكواكبي يف حي�ته العملية بثالثة اأطوار: الأول: عمله ب�ل�سح�فة وقد 
تقلب فيه بني ثالث جرائد حلبية وا�ستمر فيه)1( خم�ص �سنوات. 

فم� ك�د الكواكبي يبلغ الع�سرين من عمره حتى اأ�سبح حمرًرا غري ر�سمي 
ب�للغتني  احلكومة  ت�سدره�  ك�نت  التي  الر�سمية  اجلريدة  وهي  »فرات«  جلريدة 
� لهذه اجلريدة نف�سه�)3(، ثم راح  العربية والرتكية )2(، وبعد ع�م اأ�سبح حمرًرا ر�سميًّ

)1(   هن�ك اأخط�ء متكررة من �س�مي الده�ن يف كت�به »عبد الرحمن الكواكبي« يف ح�س�ب �سن الكواكبي يف كل 
مرحلة مق�رنة ب�لتواريخ وذلك حتى وف�ة الكواكبي، فعلى حني يقول اإن الكواكبي ا�ستمر 5 �سنوات يف العمل 
ب�ل�سح�فة، يقول ب�أن �سنه وقت بداية العمل ب�ل�سح�فة ك�نت 22، ووقت بداية مرحلة التوظيف ك�نت �سنه 25 
�سنة وذلك �سنة 1879. اإًذا رمب� ن�ستنتج من ذلك اأنه بداأ العمل ب�ل�سح�فة و�سنه ع�سرون ع�ًم� حيث يقول يف 
�سفحة 18 من كت�به اإنه قد »ات�سع اأفقه حني بلغ �سن ال�سب�ب وزحف نحو الع�سرين من �سنيه...«، على حني 
يقول اإنه يف �سنة )1298هـ/1881م( انتقل لعمل اآخر وك�نت �سنه 29 �سنة، ووفًق� لهذا الت�ريخ ينبغي اأن 
ه 40 �سنة،  َ رئي�ًس� لغرفة التج�رة �سنة )1310هـ/1892م( وك�نت �سنُّ يكون �سنه وقته� 27 �سنة، ويقول اإنه ُعنيرِّ
ووفًق� لهذا الت�ريخ يكون �سنه وقته� 38 �سنة.. وهكذا، ويبدو اأن هذا الختالف راجع لنقل الده�ن عن ك�مل 

الغزي �سديق الكواكبي، دون متحي�ص.  
)2(   �س�مي الده�ن، عبد الرحمن الكواكبي، مرجع �س�بق، �ص 19، وي�سيف اأن هذه اجلريدة ك�ن قد اأ�س�سه� اأحمد 
جودت ب��س� املوؤرخ الرتكي ال�سهري �سنة )1284هـ/1867م(، حني ك�ن والًي� على حلب، وجعله� بعنوان »غدير 
الفرات« وظلت ت�سدر �سنتني بهذا العنوان، ثم تغري ا�سمه� اإىل »فرات« وظلت اجلريدة اأربًع� واأربعني �سنة حتى 
الغزي، وحممد  الكواكبي، وك�مل  الرحمن  فيه� عبد  واإبداع، حرر  قوة  �سنة )1392هـ/1911م( ت�سدر يف 

احلنيفي، وهم اأعالم حلب لع�سرهم، فهي من ال�سحف الفريدة ول يجري يف ميدانه� اإل ف�ر�ص احللبة.
)3(   املعلوم�ت التي ت�سري اإليه� ع�ئ�سة الدب�غ تخ�لف ذلك، حيث تقول اإن تلك اجلريدة الر�سمية الأ�سبوعية التي 
واإعالن�ته�  احلكومة  واأوامر  الولية  اأخب�ر  لن�سر  والعربية،  الرتكية  ب�للغتني  )1284هـ/1867م(  ع�م  ت�أ�س�ست 
واحلوادث الداخلية واخل�رجية وتوىل حتريره� زمن ت�أ�سي�سه� يف ولية جودت ب��س� املوؤرخ الرتكي امل�سـهور  = 
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ب�ل�سرتاك  »ال�سهب�ء«  �سم�ه�  1877م(  )1294هـ/  �سنة  يحرره�  جريدة  ين�سئ 
مع ه��سم العط�ر)1(، وهي اأول جريدة عربية �سدرت يف حلب، وقد اغتبط الن��ص 
بهذه ال�سحيفة واأقبلوا عليه� اأمي� اإقب�ل، غري اأنهم ل�سوء احلظ مل يتمتعوا ب��ستجالء 
حم��سن هذه البكر الوحيدة �سوى اأي�م قليلة حتى ف�ج�أه� القدر ب�نق�س�ء الأجل. 
يكره  اآنذاك  حللب  والًي�  امل�سهور،  الأعظم  ال�سدر  القرب�سي،  ب��س�  ك�مل  وك�ن 
ال�سح�فة واحلرية مًع�، فع�جله� ب�لتعطيل، ويرى ك�مل الغزي اأن من�س�أ ذلك ت�سرع 
ال�س�ب الكواكبي يف الإ�سالح، ونقده الكثري املوجه اإىل اأعم�ل الوايل وموظفي 
وليته م�سرًيا من طرف خفي اإىل ا�ستبداد ال�سلط�ن عبد احلميد واأن�نيته املفرطة يف 
تثبيت �سلط�نه، يف حني ك�نت ال�سحف الأخرى تكيل املديح لل�سلط�ن، ويغ�يل 
حمرروه� يف الإغداق عليه ب�لألق�ب واملدائح مم� مل ينله قبله ملك اأو �سلط�ن، ولذا 
فقد اأغلقت ال�سحيفة بعد �سدور �ستة ع�سر عدًدا منه�، واأن�س�أ جريدة »العتدال« 

           =  مكتوبجي الوليــة  )رئي�ص الديوان( ح�لت بك، واإن الكواكبي قد َتَوىل الرتجمة فيهـ� مدة خم�ص �سنوات، 
ثم اأُِنينَْطت حوايل �سنة 1882 بك�مل الغزي، وبقيت يف عهدته ع�سرين ع�ًم�.ع�ئ�سة الدب�غ، احلركة الفكرية يف 

حلب يف الن�سف الث�ين من القرن الت��سع ع�سر ومطلع القرن الع�سرين مرجع �س�بق، �ص 80- 81. 
الكواكبي، ظهرت  الرحمن  ال�سقــ�ل وعبد  فيه� ميخ�ئيل  ا�ســـرتك  العط�ر، ثم  امتي�زه� هو ه��سم  )1(    �س�حب 
يف 10 م�يو )1294هـ/1877م(: ع�ئ�سة الدب�غ، املرجع ال�س�بق، �ص 82، يقول طح�ن يف مقدمته لالأعم�ل 
الك�ملة اإن الكواكبي ك�ن يحرره� من اأوله� اإىل اآخره�، اإذ مل يظهر يف الأعداد التي بني اأيدين� �سوى اأ�سم�ء 
�ستة اأ�سخ��ص، اأولهم مك�تب اجلريدة يف ال�س�م، واخلم�سة الب�قون مل يكتب كل منهم �سوى مرة واحدة فقط، 
وهم: احل�ج م�سطفى الأنط�كي، جربائيل دلل، ق�سطنطني حم�سي، اأنطونيو�ص قندلفت، اأحمد وهبي. ط�لع 
العربية، �سل�سلة  حممد جم�ل الطح�ن، مقدمة الأعم�ل الك�ملة للكواكبي، بريوت، مركز درا�س�ت الوحدة 

الرتاث القومي، ط/ 3، 2007م، �ص 65- 66.
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�سنة )1296هـ/ 1879م()1(وك�نت ب�متي�ز �سعيد بن علي �سريف وك�نت ت�سدر 
فيم�  العثم�نية  الدولة  وزراء  �سيخ  ب��س�  جميل  الوايل  ف�ألغ�ه�  والرتكية،  ب�لعربية 
اإىل  تطلع  ال�س�ب  لأن  وذلك  الأوىل،  اجلريدة  ب��س�  ك�مل  �سلفه  األغى  كم�  بعد 
حرية قومه من خالل الأنه�ر التي ك�ن ي�سوده� يف ال�سحف، ون�دى ب�آراء غريبة 
على مثله ف�أرادت ال�سلطة العثم�نية اأن توقف هذا التي�ر، واأن حتول دون جري�نه، 
ف�سدت كل ب�ب ك�ن يفتحه، واأو�سدت كل �سبيل ك�ن يلجه، لئال ي�سري وراءه 
�سب�ب غريه، في�سعب الرتق، وتفتح الأذه�ن لهذا اللون من التفكري، وقد �سلخ 
ال�س�ب خم�ص �سنوات يف ال�سح�فة احللبية يكتب يف اللغتني حتى ح�سن اإن�س�وؤه 

و�سلم بي�نه )2(.

غري اأنه ا�ستمر بعد تلك الفرتة يف الكت�بة لعدد من ال�سحف العربية منه�: 
�سحف »املوؤيد« و»املن�ر« و»العمران« و»الق�هرة« و»الأهرام« امل�سرية، ومنه� النج�ح 

وامل�سب�ح اللبن�نيت�ن، و»النحلة« العربية التي ك�نت ت�سدر يف بريط�ني�.

اأم� الطور الث�ين: فهو عمله ب�لعديد من املن��سب الر�سمية والوظ�ئف احلرة 
يف حلب، وقد ا�ستمر فيه� اإىل اأن بلغ اخل�م�سة والأربعني من عمره، اأي م� يوازي 
يف  واأجل�أته  العداوات  من  الكثري  عليه  جلبت  التي  املرحلة  وهي  ع�ًم�،  ع�سرين 

النه�ية اإىل النزوح.

)1(  )6 �سعب�ن 1296هـ/ 25 متوز 1879م( كم� ذكر كل من ع�ئ�سة الدب�غ وحممد جم�ل طح�ن. 
)2( �س�مي الده�ن، عبد الرحمن الكواكبي، مرجع �س�بق، �ص 19- 20.

جمدي �صعيد
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قلن� اإن الكواكبي تقلب خالل تلك الفرتة يف عدد من املن��سب الر�سمية 
)ب�ملع�رف)1( وامل�لية والأ�سغ�ل الع�مة)2( واملط�بع واملح�كم)3( والبلدية)4(( والوظ�ئف 
الأعم�ل  من  ب�لعديد  ق�م  الر�سمي  عمله  وخالل  والتج�رة(  )املح�م�ة  احلرة 

والإجن�زات، كم� اكت�سب العديد من العداوات.

اإىل  الأوىل  مراحله  يف  الكواكبي  توله�  التي  املن��سب  تلك  اأدت  وقد 
الآخر،  تلو  واحًدا  املن��سب  وارتق�ئه  الدولة،  اأعم�ل  على  ووقوفه  عوده،  ا�ستداد 
وك�ن فيه� جميًع� مو�سع الثقة والإعج�ب لعلو ثق�فته، و�سمو نف�سه، و�سعة مداركه 
وحبه لبني وطنه، و�سعيه يف الإ�سالح، واعتق�ده ب�أن املوظف ملك للدولة والأمة، 
وهو اأجري له�، يعمل خلريه�. على اأن الثب�ت يف مب�دئه، وال�سج�عة يف ثورته �سد 
الف�س�د وال�ستبداد، نبه� اأنظ�ر ال�سلطة اإىل خطره، ف��سطر لال�ستق�لة وتفرغ للعمل 
اخل��ص يف مكتب املح�م�ة، وخالل عمله ب�ملح�م�ة حتول مكتبه اإىل ندوة لأعداء 
الوايل واملتظلمني منه، فك�ن يتوىل حترير �سك�واهم من الوايل اإىل ال�سلط�ن يكتبه� 

)1(   ت�سكلت ع�م )1299هـ/1882م( لتخلي�ص الأوق�ف من املت�سلطني عليه� واإنف�ق اأمواله� على مدار�ص املع�رف: 
ع�ئ�سة الدب�غ، احلركة الفكرية يف حلب يف الن�سف الث�ين من القرن الت��سع ع�سر ومطلع القرن الع�سرين، مرجع 

�س�بق،  �ص 59.
ال�س�بق، �ص 59-  املرجع  الطرق وغريه�:  وتعبيد  والقن�طر  اجل�سور  لبن�ء  ع�م )1301هـ/1884م(  )2(   ت�سكلت 

.60
)3(  ت�سكلت حمكمة البداية يف حلب ع�م )1295هـ/ 1878م( للف�سل يف خ�سوم�ت املدينة واإع�دة املح�كم�ت 

التي ت�سدر من الأق�سية الت�بعة، املرجع ال�س�بق، �ص 56.
)4(  ت�سكل جمل�سه� ع�م )1282هـ/1866م( لالإ�سراف على النظ�فة الع�مة ومراقبة ب�عة امل�أكولت وحتديد امتداد 

الأبنية، والإن�رة، املرجع ال�س�بق، �ص 58.
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ت�أتي  التحقيق  وجل�ن  ترتى،  ال�سك�وى  زالت  وم�  مثرية،  ب�رعة  بلهجة  ب�لرتكية 
لتحقق فيه� حتى عزل الوايل الظ�مل املرت�سي.

جريًئ�  فيهم�  ك�ن  معلمني،  ذي  نهج  على  �س�ر  تلك  حي�ته  م�سرية  خالل 
غري هي�ب، مندفًع� غري مرتيث، �سلًب� ل يلني: الأول هو الوقوف يف وجه الظلم 
متمثاًل يف حت�لف الف�س�د وال�ستبداد ب�لكت�بة ال�سحفية و/ اأو الق�نونية، والث�ين 
هو ا�ستثم�ر املن��سب التي توله� يف الإ�سالح والوقوف �سد الف�س�د والإف�س�د يف 
�سواء  العداوات عليه،  بت�أليب  امل�سلك�ن كفيلني  الولية، وك�ن هذان  موؤ�س�س�ت 
من قبل ولة حلب )مثل جميل ب��س� اأو ع�رف ب��س� اأو عثم�ن ب��س� الأعرج الذي 
ت�أتيه  الذي ك�نت  ال�سلط�ن  قبل  اأو من  واأتب�عهم،  خلفه يف من�سبه( وح��سيتهم 
اأو  الق�ئمة،  الأو�س�ع  امل�ستفيدين من  قبل  اأو من  للكواكبي،  امل�س�دة  الو�س�ي�ت 
املت�سررين من بع�ص قراراته الإ�سالحية، اأو من قبل احل��سدين له ولأ�سرته من 
اأمث�ل اأبي الهدى ال�سي�دي )1265 – 1327هـ/ 1849 – 1909م()1( اأحد 

�، قديًرا  )1(   �سوري من حلب ك�ن فقري امل�ل واحل�سب، ولكنه ك�ن اأف�ًق�، دفعته املق�دير اإىل اإ�سطنبول، وك�ن م�هًرا ذكيًّ
على التغلغل يف اأعم�ق نفو�ص الن��ص ومعرفة مواطن ال�سعف والقوة يف كل منهم، ا�ستحوذ على عقل ال�سلط�ن 
عبد احلميد وربط ن�سبه زوًرا وبهت�نً� ب�أعلى ن�سب، واأدخل يف روع ال�سلط�ن اأنه قر�سي ه��سمي، علوي، وهو يف 
الطريقة رف�عي، له الأتب�ع الكثريون، وك�ن ل يطيق اأن ين�ف�سه من�ف�ص لدى ال�سلط�ن، وا�ستط�ع اأن ينتزع نق�بة 
الأ�سراف من اأ�سرة عبد الرحمن الكواكبي، وك�ن له اأعني ت�أتي له بكل الأخب�ر، في�ستغله� اأمهر ا�ستغالل، 
مل يقف عند الدين والولية وال�سوفية، بل امتد نفوذه اإىل امل�س�ئل ال�سي��سية والإدارية والع�سكرية، يحلم فال 
حد حللمه ويبط�ص فال حد لبط�سه، توىل الد�ص لدى ال�سلط�ن على كل من الكواكبي والأفغ�ين والندمي..

وغريهم، حوله ط�لع: عبد العزيز حممد ال�سن�وي، الدولة العثم�نية دولة اإ�سالمية مفرتى عليه�، مرجع �س�بق، 
اجلزء الث�لث، ه�م�ص �سفح�ت 68- 70.
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املقربني من ال�سلط�ن، والذي انتزع من اأ�سرة الكواكبي نق�بة الأ�سراف، ونتيجة 
بع�سه�،  من  والعزل  وظ�ئفه  معظم  يف  للم�س�يقة  الكواكبي  تعر�ص  فقد  لذلك 
والتف�ق  اأجنبية  بدولة  الت�س�ل  تهمة  وتلفيق  واجتم�ع�ته،  واملراقبة يف حترك�ته 
كم�  اأهـــ�يل حلب،  ثورة  لول  لالإعــدام  يتعر�ص  فك�د  له�  املدينة  ت�سليم  على 
تعر�ص لل�ســجن مرتني ع�م )1303هـ/ 1886م(، ثم اغت�سبت اأرا�سي مزرعته 
به  ب��س�، حتى �س�قت  الوايل عثم�ن  بتحري�ص من  الأرمن  من قبل جم�عة من 
اأ�سبح  الذي  به� من هذا اجلو  نف�سه، ففكر يف و�سيلة يتخل�ص  وانقب�ست  حلب 

ا اإىل م�سر )1(.   خ�نًق� ل يط�ق، فك�ن اأن نزح �سرًّ

واأم� الطور الث�لث من حي�ته فيبداأ بنزوحه اإىل م�سر وجتواله يف اأرج�ء الع�مل 
فيه� كت�ب�ه:  التي �سدر  املرحلة  به�، وهي  ووف�ته  اإىل م�سر  ثم عودته  الإ�سالمي 
»اأم القرى«،  و»طب�ئع ال�ستبداد وم�س�رع ال�ستعب�د«، فقد اتخذ من م�سر موطًن� 
له اإىل اأن تويف بعد اأن مكث فيه� ع�مني ون�سف الع�م، وقد �س�ر فيه� على ثالثة 

حم�ور: 

�سكل  على  ال�ستبداد  حول  مق�لته  ن�سر  حيث  الن�سر،  •���الأول: 
–1280( يو�سف«  »علي  ل�س�حبه�  »املوؤيد«  �سحيفة  يف  مق�لت 
1331هـ/ 1863– 1913م(، ون�سر كت�به »اأم القرى« ع�م )1318هـ-

)1(   ملزيد من التف��سيل حول العداوات واملظ�مل التي تعر�ص له� ط�لع �س�مي الده�ن، عبد الرحمن الكواكبي، 
وجمدد  احلرية  �سهيد  الكواكبي  الرحمن  عبد  عم�رة،  حممد  اأي�ًس�:  وط�لع   .28 –  21 �ص  �س�بق،  مرجع 

الإ�سالم، مرجع �س�بق، �ص 83- 88.

تقــدمي
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1900م(، والذي ك�ن قد األفه يف حلب، وعر�سه على �سديقه ال�سيخ 
اإنه  ثم  – 1933م(،  هـ/ 1853   1351 –  1271( الغزي«  »ك�مل 
كت�به  يف  ون�سره�  ونقحه�  وراجعه�  ال�ستبداد،  حول  مق�لته  جمع 
»طب�ئع ال�ستبداد« ع�م )1320 هـ/ 1902م(. وقد اأحدث الكت�ب�ن 
مبنع  ال�سلط�ن  اإرادة  و�سدرت  عظيمة،  �سجة  العثم�ين  امل�بني)1(  يف 
اإىل  و�سال  ذلك  رغًم� عن  اأنهم�  بيد  العثم�نية  املم�لك  اإىل  دخولهم� 

حلب ب�سكل خفي. 

وال�ستبداد،  احلرية  واأو�س�ع  لل�سلطنة  الع�م  ال�س�أن  من�ق�سة  •���الث�ين: 
ال�سوريني  والكت�ب  الأدب�ء  من  عدد  مع  اجتم�عه  خالل  من  وذلك 
1354هـ/   –1282( ر�س�  ر�سيد  ال�سيخ  مثل:  م�سر  اإىل  الن�زحني 
1372هـ/   –  1293( علي  كرد  وحممد  1935م(،   –  1865
1957م(،  هـ/   1376( النج�ر  �سليم  واإبراهيم  1953م(،   –1876
وط�هر اجلزائري )1268 – 1349هـ/ 1852–1930 م(، وعبد الق�در 
– 1343هـ/  العظم )1284  املغربي )1375 هـ/ 1956م(، ورفيق 
هـ/   1333–1272( الزهراوي  احلميد  وعبد  – 1925م(،   1867

)1(    مقر الإدارة واحلكم العثم�ين وم�سكن ال�سلط�ن عبد احلميد، انظر و�سًف� للق�سر يف: حممد حرب، رحلة 
الهالل،  كت�ب  �سل�سلة  الهالل،  دار  الق�هرة،  )1327هـ/1909م(،  ع�م  الآ�ست�نة  اإىل  زيدان  جرجي 

العدد 645، �سبتمرب )2004م/ 1424هـ(، �ص 67 – 74.
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1855 – 1916م(، وبع�ص ال�سحفيني.. وكلهم ممن ا�ستهروا ب�لبالغة 
والبي�ن والكت�بة والفكر، ممن عملوا يف م�سر من خالل كت�بة املق�لت 

ك�سرخ�ت يف �سبيل احلرية.

الث�ين  عب��ص  اخلديوي  من  بتكليف  م�سر  خ�رج  طوافه  •���الث�لث: 
)1291 – 1363هـ/ 1874– 1944م( الذي ك�ن يتوق للخالفة، 
وال�سعي  ب�لدع�ية  ليقوم  قيل–  –كم�  الكواكبي  طلب  يف  ف�أر�سل 
اخلديوي  فيه�  يب�يعون  العرائ�ص  بتوقيع  والعرب�ن  ال�سيوخ  لدى 
فط�ف  1901م(  هـ/   1319( ع�م  �سفره  يف  �سرع  وقد  ب�خلالفة)1(، 
والهند،  اإفريقي�،  و�سرق  الهندي،  املحيط  و�سواحل  العربية،  ب�جلزيرة 
وافرة، عن ح�لة  مبعلوم�ت  الرحلة  وع�د من هذه  العربية،  وال�سواحل 

)1(    هذا م� ذكره �س�مي الده�ن  يف كت�ب »عبد الرحمن الكواكبي« )�سفح�ت 29 -30( من اأن �سبب طواف 
الكواكبي هو تكليف اخلديوي عب��ص حلمي الث�ين له ب�لدعوة اإليه للخالفة، اإل اأنن� نرى اأن هذا الأمر خم�لف 
ل�سخ�سية الرجل الك�ره لكل ال�سلط�ت امل�ستبدة، خ��سة اأنه ك�ن �سديًق� لر�سيد ر�س� يف م�سر وجلي�ًس� له، وهو 
األ�سق تالميذ حممد عبده به، ونحن نعرف م� ك�ن بني عبده واخلديوي من جف�ء، كم� نراه خم�لًف� للنت�ئج التي 
ق�ل الده�ن نف�سه اإن الكواكبي قد انتهى اإليه� والتي توحي ب�أنه وك�أنه ك�ن يجمع معلوم�ت عن اأحوال البالد 
التي زاره�، ل اأنه ك�ن يجمع توقيع�ت لت�أييد خالفة اخلديوي، اإل اأن م� قد يربر تلك املقولة هو اأن الكواكبي 
ق�ل يف مقدمة كت�به طب�ئع ال�ستبداد ممتدًح� اخلديوي عب��ص: مغتنًم� عهد احلرية على عهد عزيزه� ح�سرة 
�سمي عم النبي )العب��ص الث�ين( الن��سر لواء الأمن على اأكن�ف ملكه.. )الكواكبي، طب�ئع ال�ستبداد وم�س�رع 
ال�ستعب�د، مرجع �س�بق، �ص 3(، كم� قد يربره اأي�ًس� م� ورد من قول الده�ن ب�أن اخلديوي عب��ص اأمر بدفن 
الكواكبي على نفقته اخل��سة، واأن يعجل بدفنه، واأنه ك�ن قد اأر�سل مندوبه لت�سييعه..)�س�مي الده�ن، 

عبد الرحمن الكواكبي، مرجع �س�بق، �ص 31(.
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البالد الزراعية واملعدنية، وقد دامت رحلته �ستة اأ�سهر ع�د بعده� اإىل 
م�سر، وك�نت يف نف�سه رحلة اأخرى يتم به� مع�رفه وم�س�هداته، وهي 
انتقل  اأنه  ذلك  تتحقق،  مل  الأمنية  هذه  الغرب)1(، لكن  اإىل  الرحلة 
اأ�سهر من عودته اإىل م�سر )ربيع الأول 1320 هـ/ اإىل ربه بعد 3 

يونية 1902م(، فخالل مق�مه يف م�سر التف حوله جم�عة من اأدب�ء 
اأنهم من املع�ر�سني لل�سلطنة، وم� هم يف احلقيقة  الأتراك يزعمون 
امل�بني.  اإىل  به�  ويكتبون  و�سكن�ته  حرك�ته  يرقبون  جوا�سي�ص  اإل 
يونية 1902م(  الأول 1320 هـ/ 14  ربيع  ليلة اخلمي�ص )6  ويف 
جل�ص يف منتداه املعت�د مع اأ�سدق�ئه ال�سوريني، و�سرب قهوة مرة وبعد 
ن�سف �س�عة اأح�ص ب�أمل يف معدته فق�م يف احل�ل، وق�سد مع ابنه ال�سيد 
ك�ظم اإىل داره، وظل يقيء حتى ق�رب الليل منت�سفه، ف�أ�سيب بنوبة 
قلبية �سعيفة، ع�ودته بعد �س�عة، وعندم� ذهب ابنه ي�ستدعي الطبيب 
اأنه م�ت  الأو�س�ط  ف�رق احلي�ة، و�س�ع يف كثري من  اأب�ه قد  ليجد  ع�د 

م�سموًم�)2(.

)1(  اأو الرحلة اإىل بالد املغرب كم� يقول اأحمد اأمني، زعم�ء الإ�سالح يف الع�سر احلديث، مرجع �س�بق، 
�ص 251.

)2(   حول التف��سيل ط�لع: �س�مي الده�ن، عبد الرحمن الكواكبي، مرجع �س�بق، �ص 28- 32.
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3-  اأم القرى والن�صب الفكري للكواكبي
3-1  الكواكبي يف كتابه »اأم القرى«)1(

م�سر )1318هـ/  اإىل  قدم  للكواكبي حينم�  ن�سر  م�  اأول  هو  القرى«  »اأم 
1900م(، لكنه بح�سب رواية �سديقه ك�مل الغزي ك�ن قد األفه قبل �سفره اإىل 
م�سر، وبح�سب رواية ر�سيد ر�س�، ف�إنه قد نقحه �ست مرات، وب�لرغم من اأن معظم 
املوؤرخني مييلون اإىل اأن الكت�ب هو ق�سة خي�لية، اإل اأن الكواكبي يقول كم� روى 
� م� ك�ن  ر�سيد ر�س� اإن لهذه اجلمعية اأ�ساًل واإنه ك�ن قد تو�سع يف ال�سجل)2(. واأيًّ
� اأم خي�ًل، بع�سه اأم كله، ف�إن كت�به هذا كم� و�سفه اأحمد  اأمر تلك اجلمعية حقيقيًّ
امل�سلمني  من  فيه  يقف  ال�سخ�سية،  اإظه�ر  يف  واأو�سح  البتك�ر  على  »اأدل  اأمني 
يف  عالجه  وي�سف  اأ�سب�به  ويتعرف  داءه  يفح�ص  املري�ص،  من  الطبيب  موقف 
اأ�سلوب ق�س�سي جذاب«)3(، وقد مثل لأع�س�ء تلك اجلمعية مبمثلني من بلدان 
الع�مل العربي والإ�سالمي يتن�ق�سون فيم� بينهم ويقلبون الراأي يف ت�سخي�ص ح�لة 

)1(    طبع الكت�ب يف الأ�سل بعنوان: �سجل مذكرات اأم القرى اأو موؤمتر النه�سة الإ�سالمية املنعقد يف مكة املكرمة 
�سنة 1316هـ، ج�معه ال�سيد الفراتي ك�تب اجلمعية- ط�لع اله�م�ص رقم )1( �ص 55 من املرجع ال�س�بق.

)2(  املرجع ال�س�بق، �ص 55. ورمب� ك�نت بع�ص تلك املن�ق�س�ت قد متت يف حلب، واأنه اأ�س�ف اإليه�، اإل اأنه� مل حتدث 
ب�لت�أكيد يف مكة لأنه مل يعرف اأن الكواكبي قد �س�فر قبل �سفره اإىل م�سر، اإل �سفرته اإىل الآ�ست�نة التي امتدت 

�ستة اأ�سهر.
)3(  اأحمد اأمني، زعم�ء الإ�سالح يف الع�سر احلديث، مرجع �س�بق، �ص 267.
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امل�سلمني وتدار�ص اأ�سب�به�، ومن ثم ميكن و�سع ت�سور حلله�، وقد انتهى املوؤمتر اإىل 
املقررات الت�لية: امل�سلمون يف ح�لة فتور م�ستحكم ع�م، يجب تدارك هذا الفتور 
�، �سبب الفتور ته�ون احلك�م، ثم العلم�ء، ثم  �سريًع�، واإل فتنحل ع�سبيتهم كليًّ
الأمراء، جرثومة الداء اجلهل املطلق، اأ�سر فروع اجلهل: اجلهل يف الدين، الدواء 
الن��سئة،  روؤو�ص  للرتقي يف  اإيج�د �سوق  ث�نًي�:  ب�لتعليم،  الأفك�ر  تنوير  اأوًل:  هو: 
و�سيلة املداواة عقد اجلمعي�ت التعليمية الق�نونية، املكلفون ب�لتدبري هم حكم�ء 
يف  موجودة  ب�لتدريج  الفتور  لإزالة  الكف�ءة  والعلم�ء،  ال�سراة  من  الأمة  وجنب�ء 
الآتي  الق�نون  دائرة  ونفوذ يف  مك�نة  ذات  ت�سكيل جمعية  يلزم  خ��سة،  العرب 
البي�ن ب��سم )جمعية تعليم املوحدين(، وقد و�سع الكواكبي ق�نونً� لهذه اجلمعية 

يف كت�به على نحو مف�سل)1(. 

ا من اأم القرى 3-2  م�صارات الإ�صالح والنه�صة انطالًقًً

 ميكنن� اتخ�ذ م� انتهى اإليه الكواكبي يف نه�ية كت�ب اأم القرى من اأ�سب�ب 
الإ�سالح  م�س�رات  لر�سم  منطلًق�  »النحط�ط«،  اأو  الع�م«  »الفتور  بـ  اأ�سم�ه  م� 
والتنوير والنه�سة يف الأمة يف امل��سي واحل��سر، مع اإ�س�فتن� له� م� اأدى اإليه ذلك 
الفتور الع�م من »ا�ستعم�ر« وم� �سبقه من »تدخل القوى ال�ستعم�رية« يف �سئون 

)1(  ط�لع ق�نون اجلمعية يف املرجع ال�س�بق، �ص 376- 386.

جمدي �صعيد



4343

اإىل ذلك ال�ستعم�ر،  اأف�سى  البلدان الإ�سالمية تدخاًل  الدولة العثم�نية، و�س�ئر 
وهو م� اأ�سلمن� لحًق� اإىل م� ميكن ت�سميته بـ »ال�ستقالل املتوهم« والذي يعني 
زوال ال�ستعم�ر يف �سكل الحتالل الع�سكري، وبق�ءه كـ »ت�أثري« ي�سل اإىل حد 
التحكم اأحي�نً�، اأو بق�ءه يف �سكل »َتَبٍّ للنهج« يوؤمم م�س�رات الإ�سالح والتنوير 
والنه�سة ل ليحل حمله�، بل ليوهن منه� ويجعل �سعوب الأمة وبلدانه� حترث يف 
املي�ه اأو تقف »حملك �سر« اإن مل تتخذ و�سع »للخلف در«. هذه النت�ئج اخلطرية 
للفتور الع�م تعود فتغذي اأ�سب�به وتعمق منه�، وهو م� يجعلن� نبقى يف مك�نن� منذ 
قرن اأو يزيد على اإ�سدار الكواكبي لكت�به �سديد الأهمية، وميكنن� اأن ن�سور الأمر 

ب�لر�سم الت�يل:

الأ�صباب اخللقيةالأ�صباب ال�صيا�صيةالأ�صباب الدينية

الفتور العام اأو التخلف اأو النحطاط

التدخل ال�صتعماري )ما قبل ال�صتعمار(
فال�صتعمار

فال�صتقالل املتوهم )ما بعد ال�صتعمار(
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والتنوير  الإ�سالح  م�س�رات  نحدد  اأن  ميكنن�  التحليل  ذلك  من  وانطالًق� 
اأن  ينبغي  والتي  اأو منفردة  ال�س�بقون جمتمعة  امل�سلحون  �سلكه�  التي  والنه�سة 
الديني:  الإ�سالح  م�س�رات:م�س�ر  اأربعة  تك�ملي يف  ب�سكل  الالحقون  ي�سلكه� 
ويع�لج جمموعة الأ�سب�ب الدينية، وم�س�ر الإ�سالح ال�سي��سي: ويع�لج جمموعة 
الأ�سب�ب ال�سي��سية، وم�س�ر التنوير والنه�سة: يع�لج جمموعة الأ�سب�ب اخللقية، 
وم�س�ر التحرر الوطني: يع�لج ا�ستالب الإرادة يف املراحل ال�ستعم�رية املختلفة، 
اأم� من حيث ت�سنيف املن�هج التي ي�سلكه� اأ�سح�ب تلك امل�س�رات فيمكنن� اأن 
نر�سد: النهج الثوري، والنهج التدريجي اأو الإ�سالحي. واأم� من ن�حية الأدوات، 
والتنوير  الإ�سالح  يف  ا�ستخدمت  التي  الأدوات  من  عدًدا  نر�سد  اأن  فيمكنن� 
واإ�سالح  جديدة،  موؤ�س�س�ت  واإبداع  والإعالم،  التعليم،  والتحرر:  والنه�سة 
والأحزاب،  الع�م،  ال�س�أن  تداول  منتدي�ت  على  والقي�م  الق�ئمة،  املوؤ�س�س�ت 

واحلرك�ت الجتم�عية.

3-3 كواكبي واحد وقراءات متعددة

وال�سي��سي  الديني  الإ�سالح  دع�ة  من   � اإ�سالميًّ م�سلًح�  الكواكبي  ك�ن 
والتنوير، ورغم نزعته الثورية كم� نراه� يف ثورته على ال�ستبداد والغيبوبة الدينية 
 � � وعقليًّ ف�إنه ك�ن مييل نظريًّ العدالة الجتم�عية،  اإىل  التعبري، ويف تطلعه  اإذا ج�ز 
احلديث  ذكره حني  �سي�أتي  تلك -كم�  ثورته  ال�سلمي يف  التدريجي  املنهج  اإىل 
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عن كت�به »طب�ئع ال�ستبداد«- وقد ا�ستخدم يف حي�ته اأدوات: الإعالم، واإ�سالح 
املوؤ�س�س�ت الق�ئمة، كم� ا�ستخدم منتدي�ت تداول ال�س�أن الع�م، ودع� اإىل اإن�س�ء 
اجلمعي�ت التي تن�سر الوعي وتنبه الأذه�ن، واإىل تربية الن��سئة مب� يوؤدي يف النه�ية 
اإىل اخلروج من نفق الفتور الع�م اأو النحط�ط املظلم، ومن ثم فقد ك�ن من بن�ة 
وكت�ب�ته  اأغفل يف حي�ته  قد  اأنه  والتنويريني. كم� نالحظ  والإ�سالحيني  الوعي 
الع�م،  للفتور  املوؤدية  الأ�سب�ب  مع�جلة  يرى  ك�ن  لأنه  رمب�  الوطني  التحرر  م�س�ر 
والذي اأدى بدوره وكم� حدث يف زم�نه اإىل التدخل ال�ستعم�ري ف�ل�ستعم�ر، 

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ      ﴿ الكرمية  لالآية  منه  اإعم�ًل  ذلك  ك�ن  ورمب� 
)القوم(  اجلم�عية  الذات  بتغيري  اهتم  فقد  ثم  ومن  [الرعد/11]  ڭ﴾  ڭ  
الكواكبي  يدخل  اإرادة.  وا�ستالب  فتور،  من  بهم(  )اأو  به�  اأمل  م�  يتغري  حتى 
ن�حية  من  ر�س�  ور�سيد  عبده  اأمث�ل حممد  من  الإ�سالميني  امل�سلحني  زمرة  يف 
الندمي  اهلل  وعبد  الأفغ�ين  الدين  زمرة جم�ل  التنويري، ويف  الإ�سالحي  الفكر 
)1261 – 1314هـ/1845 – 1896م( من ن�حية الروح الث�ئرة �سد ال�ستبداد 
من  الكواكبية  اخللطة  تلك  جند  اأن  وميكنن�  الجتم�عية،  العدالة  اإىل  واملتطلعة 
اأمث�ل  املت�أخرين عنه  الثورية لدى عدد من املفكرين  الفكر الإ�سالحي والروح 
والأ�ست�ذ  – 1996م(،  – 1416هـ/ 1917  الغزايل« )1336  ال�سيخ »حممد 
»خ�لد حممد خ�لد« )1339 – 1416هـ/ 1920 – 1996م( والأ�ست�ذ »�سيد 
اأ�سبههم  الغزايل  ك�ن  واإن  1966م(،   –1906 هـ/   1386  –1324( قطب« 

تقــدمي



46 46

ب�لكواكبي)1( وقد عقد اأحمد اأمني مق�رنة ذكية بني الأفغ�ين والكواكبي ن�سعه� 
يف اجلدول الت�يل:)2( 

)1(   ط�لع م� كتبه الغزايل يف كت�بيه: الإ�سالم وال�ستبداد ال�سي��سي، والإ�سالم والأو�س�ع القت�س�دية، وم� كتبه خ�لد 
حممد خ�لد يف كت�به: مواطنون ل رع�ي�، وم� كتبه �سيد قطب يف كت�به: العدالة الجتم�عية يف الإ�سالم. 

)2(  اأحمد اأمني، زعم�ء الإ�سالح يف الع�سر احلديث، مرجع �س�بق، �ص 278.

عبد الرحمن الكواكبيجمال الدين الأفغاين

اكتوى من ال�ســي��سة الأوروبية ف�سب عليــه� 
ج�م غ�سبه، وا�ستغرقت حملته على ال�سي��سة 

الإجنليزية اأكرب ق�سم يف العروة الوثقى.

نظر اإىل العوامل اخل�رجية للم�سلمني فدع�هم 
اإىل اأن ين�ه�سوه�.

ك�نت مع�جلته للم�س�ئل مع�جلة ث�ئر، تخرج من 
فمه الأقوال ن�ًرا ح�مية.

غ��سب، داع اإىل ال�سيف، ح�د الذك�ء والطبع.

اإذا و�سعت اأم�مهم� عقبة تخط�ه� قبل الكواكبي.

ك�ن مثل دوي املدفع.

اكتوى ب�ل�سي��سة العثم�نية فك�نت مو�سع نقده.

نظر اإىل نف�ص امل�سلمني فدع�هم اإىل اإ�سالحه�.

مع�جلته مع�جلة طبيب يفح�ص املر�ص يف هدوء ويكتب 
الدواء يف اأن�ة.

م�سفق، داع اإىل املدر�سة، رزين الذك�ء، ه�دئ الطبع.

تخط�ه� الكواكبي بعده ولكن من خري نقطة لتخطيه�.

ك�ن مثل خرير امل�ء يعمل يف بطء حتى يفتت ال�سخر.
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وهي مق�رنة تفرق بني: دوافع اختالف النهج بني من اكتوى ب�ل�سي��س�ت 
بني  الهتم�م  بوؤرتي  بني  ثم  ومن  العثم�نية،  ب�ل�سي��س�ت  اكتوى  ومن  الأوروبية 
العوامل اخل�رجية والداخلية اأو بني نت�ئج الفتور الع�م واأ�سب�به، كم� اأنه� تفرقة يف 

النهج بني الثوري والإ�سالحي امل�سوب بروح الثورة. 

وهذه التفرقة مل ترق لبع�ص دار�سي الكواكبي كونه »اأث�ر من الق�س�ي�، واأ�س�ر 
اإىل حلول ل ميكن اأن تع�لج على النحو الذي اأراده وحدده، بغري الثورة، والثورة 
والبن�ء،  الهدم  ج�نبي  يف  واجلذرية  التغيري،  يف  احل��سمة  اجلذور  العميقة  اجل�رفة 
ومعظم الأهداف واحللول والقرتاح�ت التي خطه� قلم الكواكبي ل تتحقق اإل 
ب�لثورة ال�س�ملة التي تعيد بن�ء هذا املجتمع وترتيبه من جديد)1(. واإذا كن� نتفق معه 
الثورية  اأن الكواكبي يف و�سفه للمم�ر�سة  اإل  على ثورية الفكر لدى الكواكبي، 
الواجبة يجعله� ثورية م�سروطة طويلة الأجل معلومة الوجهة كم� اأ�س�ر لذلك موؤلفو 
كت�ب »كيف تفقد ال�سعوب املن�عة �سد ال�ستبداد« حيث يقولون: بثالث جمل 
ال�ستبداد  »طب�ئع  كت�به  يف  الري��سي�ت  قوانني  مثل  الو�سفة  الكواكبي  اخت�سر 

وم�س�رع ال�ستعب�د« يف ف�سل مبحث ال�سعي يف رفع ال�ستبداد: 

ك�نت  اإمي�نويل  الفيل�سوف  مع  بهذا  ويتفق   - التغيري  اإىل  ب�حل�جة  ال�سعور 
)1136-1218هـ/1724 – 1804م(.

)1(   حممد عم�رة، عبد الرحمن الكواكبي �سهيد احلرية وجمدد الإ�سالم، مرجع �س�بق، �ص 216- 217.
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)1(  الأمة التي ل ت�سعر كله� اأو اأكرثه� ب�آلم ال�ستبداد ل ت�ستحق احلرية 
� وب�لتدريج، ويتفق بهذا مع ق�نون الأنبي�ء  ويجب اأن يتم التغيري �سلميًّ
يف التغيري الجتم�عي: اإن اهلل ل يغري م� بقوم حتى يغريوا م� ب�أنف�سهم، 

ولي�ص بقتل احلك�م اأو النقالب�ت الع�سكرية يف الظالم. 

)2( ال�ستبداد ل يق�وم ب�ل�سدة اإمن� يق�وم ب�للني والتدرج. 

م�ذا  تهيئة  ال�ستبداد  مق�ومة  قبل  يجب  اإذ  البديل  ت�سور  من  )3(  لبد 
كت�به  يف  يرى  الذي  ديك�رت  مع  بهذا  ويتفق  ب�ل�ستبداد  ي�ستبدل 
ك�نت  مهم�  القدمية  البيوت  هدم  عدم  يجب  اأنه  املنهج«  عن  »مقال 
�سيئة فال يفعل هذا مهند�ص ع�قل وي�سع اأ�سح�به حتت املطر والريح، 
بل لبد من تهيئة البيت اجلديد ف�إذا انتقل اإليه مل يرجع اإىل القدمي 

قط)1(. 

وحديثن� حول القراءتني لنهج الكواكبي، ي�أخذن� للحديث حول القراءات 
ب�سكل  الأيديولوجية  ن�سبته  ن�حية  من  دار�سيه)2(  قبل  من  للكواكبي  املتعددة 

)1(   ه�س�م علي ح�فظ، وجودت �سعيد، وخ�ل�ص جلبي، كيف تفقد ال�سعوب املن�عة �سد ال�ستبداد، بريوت، ري��ص 
الري�ص للكتب والن�سر، الطبعة الث�نية، 2002، �ص 223- 224.

)2(   حول اأهم الدرا�س�ت التي تن�ولت الكواكبي ط�لع مقدمة الأعم�ل للكواكبي، درا�سة وحتقيق حممد جم�ل 
الطح�ن، مرجع �س�بق، �ص 55- 64.
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خ��ص انطالًق� من اآرائه بع�سه� اأو كله�، والتي ميكن اأن نلمح فيه� عدة اجت�ه�ت 
تبدو متن�ق�سة تن�ق�ًس� عجيًب� اأحي�نً�:

1-   الجت�ه الغ�لب هو الذي اعترب الكواكبي من رواد دع�ة القومية العربية، 
والق�ئلون بهذا ينق�سمون بني فريقني: فريق من العروبيني وفريق من 

غالة الإ�سالميني. 

2-   اجت�ه ث�ٍن يعترب الكواكبي من اأوائل دع�ة ف�سل الدين عن الدولة اأي 
من دع�ة العلم�نية.

الكن�سي  ب�ملعنى  دينية  دولة  داعية  الكواكبي  يعترب  ث�لث  3-   اجت�ه 
الغربي.

4-   اجت�ه رابع يرى الكواكبي من دع�ة الإ�سالح الإ�سالمي واإن اختلف 
الدور  اأهمية  فيه على  موؤكًدا  الإ�سالح عن غريه،  تف��سيل ذلك  يف 

العربي يف هذا الإ�سالح.  

وممن ميثلون الفريق الأول من الجت�ه الأول: الدكتور حممد عم�رة يف القدمي، 
ففي كت�به: عبد الرحمن الكواكبي �سهيد احلرية وجمدد الإ�سالم)1( ويف ف�سله 

)1(   املرجع ال�س�بق، وقد ظهرت الطبعة الأوىل لهذا الكت�ب يف ع�م 1984، والتي غري الدكتور عم�رة كم� يبدو 
مقدمة طبعته الث�لثة دون ف�سوله، ومن ثم اختلف ت�سنيفه لفكر الكواكبي طبًق� لتغري زاوية نظره اإليه واإليه� وفًق� 

لختالف مواقف عم�رة الفكرية يف مراحله املختلفة.

تقــدمي
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املعنون ب��سم: مع العروبة، والذي ح�ول فيه اأن ينق�ص اآراء الق�ئلني ب�لراأي الث�لث 
)ك�لدكتور بطر�ص غ�يل يف كت�به: الكواكبي واجل�معة الإ�سالمية �ص 33، و�ص 
79( والرابع )كمحمد ر�سيد ر�س� يف مق�لته ب�ملن�ر، نقاًل عن �س�مي الده�ن �ص 
74( ق�ئاًل: ف�لذين ح�ولوا اأن ي�سوروا الكواكبي داعية خالفة اإ�سالمية، ودولة تقوم 
على اأ�س��ص من عقيدة الدين الإ�سالمي، واجلن�سية فيه اإمن� تقوم على الإمي�ن بدين 
الإ�سالم)1(، قد ظنوا اأن ترديد الكواكبي لعب�رات مثل »اجل�معة الدينية« و»الرابطة 
الإ�سالمية« و»اأهل القبلة«، وكذلك و�سف كت�به هذا –يق�سد اأم القرى– ب�أنه مل 
يكتب مثله يف الإ�سالح الإ�سالمي، واحلديث عن الكواكبي ب�أنه »رجل عظيم 
ال�سيخ حممد  قول  من  العب�رت�ن  وه�ت�ن   - الإ�سالمي«  الإ�سالح  رج�لت  من 
ر�سيد ر�س� اأقرب اأ�سدق�ئه وجل�س�ئه يف م�سر – ظنوا يف ذلك واأمث�له دلياًل على 
اأن الكواكبي اإمن� ك�ن داعية دولة دينية ب�ملعنى الكن�سي الغربي )وهو قول بطر�ص 
الأ�س��سي  الغر�ص  واأن  الكواكبي(،  اآراء  من  املراد  املن�ق�ص حلقيقة  وفهمه  غ�يل 
من املوؤمتر الذي �سور من�ق�س�ته وحم�وراته وجل�س�ته يف اأم القرى اإمن� هو »تكوين 
اإ�سالمية تربط بني البالد الإ�سالمية« يف دولة مركزية)2(، وهي حقيقة م�  ج�معة 

)1(   وهو تالزم مل يقل به الكواكبي نف�سه، ورمب� ينق�سه م� اأورده الدكتور عم�رة نف�سه من ت�سنيف الكواكبي يف 
اأحد تي�رات اجل�معة الإ�سالمية الذي رام جتديد حي�ة الع�مل الإ�سالمي، ولكن حتت قي�دة العن�سر العربي )وهو 
اأمر يختلف عن الدعوة للقومية العربية كم� عرفه� الع�مل العربي ب�سدة يف الن�سف الث�ين من القرن الع�سرين( 
فك�نت اجل�معة الإ�سالمية عنده تي�ًرا من�ه�ًس� لالأتراك العثم�نيني )اأو ب�لأدق لقي�دة الأتراك العثم�نيني للخالفة 
الدولة  انحط�ط  قي�دتهم خ��سة يف ع�سور  لتلك اخلالفة يف ظل  اأو�س�ع  �سبق ذكره من  مل�  نتيجة  الإ�سالمية 

العثم�نية، انظر يف هذا: حممد عم�رة، اجل�معة الإ�سالمية والفكرة القومية ، مرجع �س�بق، 1994، �ص 59.  
)2(  حممد عم�رة، عبد الرحمن الكواكبي.. ، مرجع �س�بق، �ص 104-103.
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دع� اإليه الكواكبي يف كت�به واإن قرنه ب�لدعوة لإ�سالح الدين وال�سي��سة يف تلك 
اجل�معة وت�سليم قي�دته� للعرب، وامل�س�واة يف اإط�ره� بني اأ�سح�ب العق�ئد والأدي�ن 
ًل اآراءه  املختلفة يف احلقوق والواجب�ت. ويدلل عم�رة على عروبة الكواكبي مت�أوِّ
التي ل  املعلنة  الكواكبي ومواقفه  اآراء  العميق ملجمل  الت�أمل  ي�ستقيم مع  مب� ل 
اأثبته عم�رة نف�سه يف مقدمته احلديثة يف  اأنه� ت�سلكه يف الجت�ه الرابع، ومب�  �سك 
فهمن�  اإذا  اأنن�  على  يقول:  الث�ين، حيث  الجت�ه  �س�حب  داية«  »ج�ن  على  رده 
اأن  ميكن  الدينية« ل  و»الرابطة  الإ�سالمية«  »اجل�معة  عن  احلديث  اأي  احلديث، 
ي�ستلزم احلديث عن الدولة الدينية ب�ملعنى الكهنوتي –ول �سك يف ذلك– واإمن� 
هو يعني ذلك الإمي�ن بوجود روابط معينة، وخيوط م�سرتكة، وق�سط من الوحدة 
بني الذين يدينون بدين الإ�سالم، ل يرتقي مب�ستوى »الوحدة املركزية« يف »الدولة 

الواحدة«)1(. 

ولئن ك�ن الكواكبي مل يق�سد جمع املوؤمنني ب�لإ�سالم »وحدهم« يف دولة 
مركزية واحدة دون �سواهم من اأ�سح�ب الدي�ن�ت الأخرى، ف�إنه مل يكن يطرح 
تلك  مواطني  جتمع  ك�نت  التي  الواحدة  املركزية  الدولة  تفتيت  فكرة  ب�لت�أكيد 
دويالت  اأو  دول  اإىل  الأخرى  العق�ئد  اأ�سح�ب  من  وغريهم  مب�سلميهم  الدولة 
 � � و�سوريًّ عربية اأم غري عربية، بل طرح اإ�سالًح� لأحوال تلك الدولة املركزية اإداريًّ

)1(   املرجع ال�س�بق، �ص 105.
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اأ�سلح لقي�دته� من وجهة نظره، ول يت�س�وى  اأيٍد عربية لأنهم  وجعل قي�دته� يف 
هذا ب�لت�أكيد مع م� اآل اإليه الفكر العروبي القومي يف الن�سف الث�ين من القرن 

الع�سرين. 

بن  اإبراهيم  بن  خ�لد  الدكتور  الأول:  الجت�ه  يف  الث�ين  الفريق  وميثل 
عبداهلل الدبي�ن يف كت�به حول اجلمعي�ت القومية العربية، الذي يقول اإن »الرواد 
�سب�ب  من  كثري  نظر  لفتت  بدعوات  بع�سهم  دع�  الذين  والدع�ة  املفكرين  من 
ن�س�أة  اأ�سب�ب  �سبًب� من  مم� ك�نت  الأفك�ر  اأذه�نهم كثرًيا من  العرب وقدحت يف 
اجلمعي�ت القومية العربية«)1(. رغم ت�أكيده على مالحظة اأن املب�دئ القومية التي 
املط�لبة  حول  تركزت  القومية  اجلمعي�ت  ن�س�أة  قبل  املفكرين  بع�ص  اإليه�  دع� 
ب�لإ�سالح، اإ�سالح احلكم، والق�س�ء على الف�س�د فيه، وك�نت تعني اأي�ًس� مط�لبة 
من  اأوفر  بق�سط  واملط�لبة  والواجب�ت،  احلقوق  الأتراك يف  مع  مب�س�واتهم  العرب 
توؤكد  اجلمعي�ت  تلك  اأع�س�ء  لبع�ص  اأقواًل  ينقل  ثم  واملدنية.  ال�سي��سية  احلرية 
ت�أثري كت�ب�ت الكواكبي فيهم ومنه� قول حممد عزة دروزة اإن م� قدمه الكواكبي 
من كت�ب�ت ومق�لت ك�ن له� اأثر عظيم يف اأفك�ر ن��سئة العرب ووعيهم ويقظتهم 
مم� جعلهم يعدونه من اأبرز رج�ل النه�سة العربية وموقظيه�. ثم يقول اإن الكواكبي 
اجلمعي�ت  ت�أ�سي�ص  يف  �سبًب�  ك�نت  ه�مة  فكرية  ق�س�ي�  عدة  القرى  اأم  يف  اأبرز 

جمدي �صعيد

)1(   خ�لد بن اإبراهيم بن عبد اهلل الدبي�ن، اجلمعي�ت القومية العربية وموقفه� من الإ�سالم وامل�سلمني يف القرن الرابع 
ع�ســـر الهجري، الريـ��ص، دار امل�سلم للن�سر والتوزيع الطبعة الأوىل، 2004، اجلزء الأول، �ص 257- 283.
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القومية العربية وميكن ح�سره� ب�لنق�ط الت�لية: حتقيق مطلب اإق�مة خالفة عربية 
قر�سية، والطعن يف حكم الأتراك، والعداء بني العرب والأتراك، وف�سل ال�سي��سة 
الكواكبي:  عند  والرباء  الولء  اأم�  والالمركزي،  املركزي  واحلكم  الدين،  عن 
وجم�راة  الدينية،  الرابطة  على  القومية  الرابطة  يقدمون  ممن  الدبي�ن  اعتربه  فقد 
العرب للغرب، ويف�سلون احلكم الأجنبي الك�فر على حكم الأتراك، وممن نظروا 
لت�أ�سي�ص تلك اجلمعي�ت، وينتهي من كل ذلك اإىل القول اإنه من خالل العر�ص 
ال�س�بق يلحظ اأن الكواكبي قد وقع يف خم�لف�ت عق�ئدية، وذلك يف تقريره لكثري 
اآراء  يف  العق�ئدية  املخ�لفة  هي  م�  احلقيقة  يف  اأدري  القومية)1(. ول  امل�س�ئل  من 
ميثل  التي  التوحيدية  ال�سلفية  ب�لآراء  الوا�سح  ت�أثره  من  الرغم  على  الكواكبي، 

الك�تب نت�ًج� مت�أخًرا له�.

وميثل الجت�ه الث�ين: ج�ن داية يف كت�به »الإم�م الكواكبي: ف�سل الدين 
عن الدولة« حيث يقول:

»اإن الكواكبي هو رائد الق�ئلني مببداأ ف�سل الدين عن الدولة على �سعيد 
الأئمة والكت�ب امل�سلمني.. فلم يربز اأي ك�تب م�سلم قبله ق�ل ب�سرورة الف�سل بني 
ال�سلطتني الدينية وال�سي��سية، مم� يرجح ال�ستنت�ج ب�أن الكواكبي هو الذي �سق 
هذه الطريق الطويلة ال�س�قة.. ويف جريدة املقطم ج�ء تعبري الكواكبي عن ف�سل 
الدين عن الدولة واإمي�نه به اأكرث و�سوًح� وقوة مم� هو عليه يف جريدتيه )ال�سهب�ء( 

تقــدمي
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الدكتور عم�رة  القرى( و)طب�ئع ال�ستبداد(. وقد كف�ن�  )اأم  و)اعتدال( وكت�بيه 
مئونة الرد على تلك املقولة واإثب�ت عدم ن�سبة تلك املق�لة اإىل الكواكبي، والرد 

على الأدلة الأخرى التي �س�قه� داية تدلياًل على راأيه)1(. 

»الكواكبي  كت�به  يف  غ�يل  بطر�ص  بطر�ص  الدكتور  الث�لث:  الجت�ه  وميثل 
واجل�معة الإ�سالمية« والذي �سبه الكواكبي: ببع�ص قدامى الكت�ب ال�سي��سيني 
يف الغرب من اأمث�ل بيري ديبوا الذي دع� اإىل تكوين ع�سبة من الدول الأوروبية 
امل�سيحية لال�ستيالء على الأرا�سي املقد�سة يف ال�سرق ومثل اإيرا�سمو�ص الذي 
دع� اإىل قي�م احت�د بني دول اأوروب� امل�سيحية ومثل �سويل وزير هرني الرابع ملك 
فرن�س� الذي ا�سطبغت دعوته ب�ل�سبغة الدينية)2(، وهو م� رد عليه عم�رة يف معر�ص 

تدليله على عروبة الكواكبي دون دعوته لدولة دينية.

لالأعم�ل  مقدمته  يف  طح�ن  جم�ل  حممد  من  كل  الرابع:  الجت�ه  وميثل 
الك�ملة للكواكبي، وحممد عم�رة يف مقدمته احلديثة لأعم�ل الكواكبي وال�سيخ 
ر�سيد ر�س� من مع��سريه، و�سنكتفي هن� ب�إيراد م� قرره طح�ن يف نه�ية مقدمته)3(

والذي ا�ستنتجه من ا�ستقرائه ملجمل م� كتبه الكواكبي من اأن »منطلق الكواكبي 
الأ�س��سي هو الإ�سالم، اإنه مفكر متدين، ولأنه يدين ب�لإ�سالم، فقد �سرحه مبيًن� 

)1(  حممد عم�رة، عبد الرحمن الكواكبي، �سهيد احلرية وجمدد الإ�سالم، مرجع �س�بق، �ص 7- 62.
)2( املرجع ال�س�بق، �ص 104.

)3( حيث ميكن الرجوع هن� لآراء عم�رة التي توؤكد اإ�سالمية الكواكبي يف مقدمته �س�لفة الذكر.
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اختالفه عن الإ�سالم الر�سمي ال�س�ئد، وميز بني امل�سلمني والإ�سالم والإ�سالمية 
عنده  الإ�سالمية  �سكلت  املعنى  وبهذا  الإ�سالم،  من  امل�ستق  املنهج  التي عده� 
انتم�ئه القومي والديني، من خالل  املنطلق واملنهج والهدف. وقد ح�ول تعزيز 
وحدة �سي��سية عربية، وج�معة اإ�سالمية يتوله� خليفة عربي، وهكذا ف�إن عالقة 
اإ�سالم الكواكبي بعروبته عالقة تك�مل وان�سج�م، ل عالقة تن�فر وخ�س�م« )1(. وهو 
م� يوؤكده اأدوني�ص يف مقدمة كت�به »الكواكبي« بقوله اإن: النظرية التي ي�سدر عنه� 
الكواكبي للق�س�ء على النحط�ط، من جهة، ولتحقيق النهو�ص من جهة ث�نية، 
هي م� ي�سميه� بـ »الإ�سالمي«)2(. وقوله: اإن النه�سة عنده لي�ست عملية اقتب��ص، 
ولي�ست جمرد عملية حترر، اإنه� ا�ستمرار تفتح �سمن الت�ريخ الإ�سالمي- العربي، 
اإذن هي يف فكره  والنه�سة  الوعي.  تعميق  وا�ستمرار يف  اإ�سالمية  بهدي مب�دئ 
و�سل م� انقطع يف مم�ر�سة الإ�سالمية و�سريورته�، ولي�ص الآخر الغربي اإل منوذًج� 

�، اأعني اأنه لي�ص م�سدر معرفة للنهو�ص، ول مقي��ص نهو�ص)3(.   حتري�سيًّ

ولعل خري م� اأختم به واأوؤكد به العب�رة حول ن�سبة الكواكبي م� ق�له بنف�سه 
يف كت�به: »طب�ئع ال�ستبداد« مب� ل يدع جم�ًل للب�ص من اأن �س�أن امل�سلمني هو هم 
الليل والنه�ر الذي ك�ن ي�سغله: »ي� قوم واأعني منكم امل�سلمني.. اأيه� امل�سلمون 

)1(    حممد جم�ل الطح�ن، مقدمة الأعم�ل الك�ملة للكواكبي، مرجع �س�بق، �ص 98- 99.
العلم  دار  بريوت،  النه�سة،  ديوان  �سل�سلة  الكواكبي،  وتقدميه�(،  الن�سو�ص  )اختي�ر  �سعيد  وخ�لدة  )2(   اأدوني�ص 

للماليني، الطبعة الأوىل، 1982، �ص 10.
)3(  املرجع ال�س�بق، �ص 18- 19.
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اإين ن�س�أت و�سبت واأن� اأفكر يف �س�أنن� الجتم�عي ع�سى اأهتدي لت�سخي�ص دائن� 
اأقول   ،� ع�مًّ اأظنه  م�  وقعت على  اإذا  ال�سبب، حتى  بعد  ال�سبب  اأتق�سى  فكنت 
لعل هذا هو جرثومة الداء، ف�أتعمق فيه متحي�ًس� واأحلله حتلياًل فيتك�سف التحقيق 
عن اأن م� ق�م يف الفكر هو �سبب من جملة اأ�سب�ب، اأو هو �سبب فرعي ل اأ�سلي، 
اأجهد الفكر يف  اأم�سيت واأ�سبحت  اإىل البحث والتنقيب، وط�مل�  ف�أخيب واأعود 
ال�ستق�س�ء، وكثرًيا م� �سعيت و�س�فرت لأ�ستطلع اآراء ذوي الآراء، ع�سى اأهتدي 
اإىل م� ي�سفي �سدري من اآلم بحث اأتعبني به ربي...« )1(. وهذا احلديث ي�سوقن� 

ى تلك: اإىل الكت�ب الذي نقدم له هن� والذي بث فيه الكواكبي همومه احلرَّ

4- الكواكبي يف كتابه طبائع ال�صتبداد

4-1  الكتاب بني القتبا�س واملدار�صة

موقًع�  اإخوانه  نفو�ص  يف  وقع  حتى  م�سر  اإىل  ي�سل  الكواكبي  ك�د  م� 
فه  عرَّ م�  اإذا  وال�سداقة حتى  الود  بروابط  بهم  ف�رتبط  ف�لتفوا حوله)...(،  ح�سًن� 
�سديقه ال�سيخ ر�سيد ر�س� �س�حب »املن�ر« ب�لأ�ست�ذ ال�سيخ علي يو�سف متكنت 
الن�سر  يف  على خطة  �سك  غري  من  واتفق�  والتقدير،  احلب  اأوا�سر  الرجلني  بني 
والتحبري، ويف ذات يوم �سدرت »املوؤيد« حتمل اإىل قرائه� ف�سوًل غريبة يف اللهجة 

)1(  عبد الرحمن الكواكبي، طب�ئع ال�ستبداد وم�س�رع ال�ستعب�د، مرجع �س�بق، �ص 149.
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والأ�سلوب واملو�سوع، مل ي�سبق ل�سحيفة عربية اأن تطرقت اإىل مثله�، فقد ك�نت 
م�سبعة ب�ل�سراحة واحلرية واجلراأة، حتوم حول ال�ستبداد، فلفت الأنظ�ر وت�س�ءل 
ات�س�له�  رغم  على  »املوؤيد«  جريدة  ت�سدر يف  املق�لت  هذه  �س�حب  عن  القراء 
�س�حب  يكون  من  ترى  ويقولون  وب�لآ�ست�نة،  الث�ين  عب��ص  ب�خلديوي  ال�سديد 
فقيد  وتفكري  قلم  نت�ج  من  اأنه  وهلة  لأول  اجلمهور  واعتقد  ال�ستبداد«؟  »طب�ئع 
ال�سرق ال�سيخ حممد عبده، لول اجلف�ء الذي ك�ن م�ستحكًم� بني �س�حب املوؤيد 
وبينه. فلم� عرفوا اأنه عبد الرحمن الكواكبي و�سعوه يف الدرجة الأوىل من رج�ل 

الفكر والقلم واأنزلوه منزلته واأعلوا قدره)1(.

يقول ح�سن حنفي حول الكت�ب اإنه يعد من امل�س�هم�ت الأوىل يف ر�سد 
هذه اجلذور الت�ريخية لأزمة احلرية والدميقراطية يف الوجدان العربي )...(، وهو من 
اأجمل العن�وين واأكرثه� دللة يف الفكر العربي احلديث واملع��سر. يتجه مب��سرة 
وال�ستعب�د.  وال�ستبداد  الن�فية،  �سيغته  يف  والدميقراطية  احلرية  املو�سوع:  نحو 
يجمع بني النظر والعمل، بني البحث عن طب�ئع ال�ستبداد والبحث عن م�س�رع 
ال�ستعب�د اأي طرق التخل�ص منه. وهو بحث يف امل�هي�ت اأي يف اجلذور والطب�ئع 
اأكرث منه بحًث� يف الظروف ال�سي��سية والجتم�عية والقت�س�دية. هو بحث فل�سفي 
�. حمرره� ولي�ص موؤلفه� الرح�لة »ك« ولي�ص املفكر وامل�سلح  ولي�ص بحًث� اجتم�عيًّ

)1(  �س�مي الده�ن، عبد الرحمن الكواكبي، مرجع �س�بق، �ص 42.
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والع�مل الكواكبي. ف�لرح�لة هو الذي ي�ستمد فكره من جت�ربه وم�س�هداته ولي�ص 
من امل�س�در املدونة القدمية. والرمز »ك« يعني اأن اأي رح�لة ق�در على الو�سول اإىل 
نف�ص النت�ئج بو�سفه� خربة جم�عية م�سرتكة، ورمب� حم�ية لنف�سه وت�سرًتا من حك�م 
الزم�ن« . ويعرتف هو بهذين املرجعني،  الطغي�ن، »واأن� امل�سطر لالكتت�م ح�سب 
»منه� م� در�سته ومنه� م� اقتب�سته«. ول ي�سري اإىل م�سدر القتب��ص بل يكتفي بذكر 
الآث�ريون«،  »العلم�ء  ال�سي��سيني«،  »املدققني  »املدققني«،  املدققني«،  »املوؤرخني 
»بع�ص احلكم�ء«، »اأحد املحررين ال�سي��سيني«، »املحررين«، »اأهل النظر يف اأحوال 
ولكن  اإلخ،  ال�سرقيني«،...  من  »املت�أخرون  اأوروب�«،  اأهل  من  »املت�أخرون  الب�سر«، 
الكواكبي يعيد قراءة الوافد لإع�دة توظيفه يف تنظريه املب��سر للواقع، وك�أن الوافد 
اخل�رجي ي�سف الواقع املحلي، ل فرق بني واقع اأوروب� وواقع ال�سرق. ف�ل�ستبداد 
واحد، ل فرق بني اأب�طرة اأوروب� وقي��سرته� وبني خلف�ء بني عثم�ن. ل فرق بني 
اجلذور  عن  الغ�فلني  تنبيه  فقط  ق�سد  بل  بعينه  حكًم�  يق�سد  ل  والأن�.  الآخر 

الت�ريخية للداء الدفني)1(.

اأم� القتب��ص في�سري اإليه اأحمد اأمني بقوله: وقد اقتب�ص فيه كثرًيا من اأقوال 
»األفريي«. ول اأعرف كيف و�سلت اإليه، واألفريي »Alfieri Vittoria«، ك�تب اإيط�يل 

http://www.weghatnazar.com/article/article_details.asp?page=9&id=73&issue_id=30 

)1(   ح�سن حنفي، ال�ستبداد يف الفكر العربي املع��سر، املوقع الإلكرتوين ملجلة الكتب وجه�ت نظر، عدد فرباير 
:2002
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ع��ص من �سنة )1162- 1218هـ/1749- 1803م(، من بيت نبيل وقد �س�ح 
)1106-1192هـ/1694–  فولتري  كتب  ودر�ص  �سنوات،  �سبع  نحو  اأوروب�  يف 
ق احلرية وكره ال�ستبداد  ع ب�آرائهم احلرة َوَتع�سَّ 1778م( ورو�سو ومنت�سكيو، وَت�َسبَّ
ه اأدبه للتغني ب�حلرية ومن�ه�سة ال�ستبداد، ينطق بذلك اأبط�ل  اأ�سد الكره، َوَوجَّ
البيئة  ين��سب  مب�  وعدله�  ه�سمه�  الكواكبي  ولكن  كت�ب�ته،  يف  ويبثه  رواي�ته، 

ال�سرقية والعقلية الإ�سالمية، وزاد عليه� من جت�ربه واآرائه)1(. 

اأم� الدرا�سة: ف�إنن� ميكنن� اأن نالحظ يف كت�بي الكواكبي بع�ص الآراء التي 
بن  حممد  اأطلقه�  التي  ال�سلفية  الدعوة  ب�أفك�ر  ت�أثره  يف  لل�سك  جم�ًل  تدع  ل 
التي  ب�لطريقة  ولكن  1703– 1792م(،  هـ/   1206 –1115( الوه�ب  عبد 
� لالإن�س�ن من اأ�سر املعتقدات التي  تنظر ملفهوم »التوحيد« ب�عتب�ره مفهوًم� حتريريًّ
الدكتور  يقول  العقل،  وا�ستالب  اخلرافة،  فكر  من  اأو  الوثنية  م�س�حة  من  تقربه 
فتحي عثم�ن يف كت�به »ال�سلفية يف املجتمع�ت املع��سرة« بعد اأن ذكر نقوًل عن 
الكواكبي: ولهذا كله دللته التي ل تخفى يف اإمي�ن الكواكبي بنهج ال�سلفية يف 
تفهم الإ�سالم واقتن�عه ب�أن اأقرب من يكون اإليه عرب اجلزيرة، وم� و�سلت اجلزيرة 
حية  �سورة  الكواكبي  يقدم  وهكذا  اأي�ًس�:  ويقول  ال�سلفية،  ب�لدعوة  اإل  لذلك 
جلية لبدع ال�سرك املع��سر، اأعط�ه� من تف��سيل الواقع م� جعله� �سورة حقيقية 

)1(   اأحمد اأمني، زعم�ء الإ�سالح يف الع�سر احلديث، مرجع �س�بق، �ص 254.
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ن�طقة معربة، هي اأبلغ يف خم�طبة العقول والقلوب من اأية تقريرات نظرية ج�فة، 
وقد ك�ن هذا �س�أن ال�سيخ حممد بن عبد الوه�ب رحمه اهلل..)1( 

ويبدو من الكت�ب اأن الكواكبي قد اقتب�ص بع�ص اأفك�ره يف هذا الكت�ب 
من األفريي)2( ومن غريه من الكت�ب الغربيني، كم� در�ص غريه من امل�س�در الفكرية 
العربية والإ�سالمية والغربية مثل »الأمري« ملكي�فيللي، و»روح الق�نون« ملونت�سيكيو 
)1689– 1755م()3( يف هذه الفرتة ك�نت هن�ك ترجمة عربية لكت�ب روح ال�سرائع 
هـ/ 1332– 1406م()4(،   808 –  732( ابن خلدون  ومقدمة  م�سر  من�سورة يف 
كم� قراأ كت�ب�ت اأحمد جودت )1238– 1313هـ/ 1822– 1895م( ون�مق 
-1227( الطرابل�سي  و�سليم�ن  1306هـ/1840–1888م(   –1256( كم�ل 
 –1216( الطهط�وي  رف�عة  كت�ب�ت  اإىل  اإ�س�فة  1940م(،  1359هـ/1812- 
)1237– 1308هـ/  التون�سي  الدين  وخري  1801– 1873م(  1290هـ/ 
)1219– 1306هـ/ 1804–  ال�سدي�ق  ف�ر�ص  واأحمد  – 1890م(،   1821
1884م()1(،   –  1848 1302هـ/   –1264( الب�ست�ين  و�سليم  1888م(، 

)1(   ط�لع: حممد فتحي عثم�ن، ال�سلفية يف املجتمع�ت املع��سرة، الكويت، دار القلم، الطبعة الأوىل، 1993، 
�ص 87- 97.

)2(  عبد الرحمن الكواكبي، طب�ئع ال�ستبداد وم�س�رع ال�ستعب�د، مرجع �س�بق، �ص 179.
)3(   املرجع ال�س�بق، �ص 457.

)4(    املرجع ال�س�بق، �ص  14 فكرة عمر احل�س�رات و�ص 54 يف انتق�د ابن خلدون خلروج احل�سني بن علي على 
يزيد بن مع�وية.
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اإ�س�فة اإىل ذلك فقد ا�ستقى الكواكبي اآراءه من مع�ي�سته لال�ستبداد وا�ستقرائه 
الع�م،  ال�س�أن  لالأحوال حتت وط�أته، ومن�ق�سته� مع الآخرين يف جل�س�ت تداول 
ثم من خالل التفكر يف اأحوال امل�ستبدين وامل�ستبد بهم، ويف اآث�ر ال�ستبداد يف 
واقع احلي�ة العملية، حتى خرج اإلين� من خال�سة الدرا�سة والقتب��ص واملع�ي�سة 

واملن�ق�سة والتفكر بهذا ال�سفر الفريد يف »طب�ئع ال�ستبداد وم�س�رع ال�ستعب�د«.

ب�لتحقيق  تن�ول  قد  الطح�ن  اأن حممد جم�ل  اإىل  الإ�س�رة  ولبد هن� من 
قيمة  اإىل مالحظ�ت  واأ�س�ر  ال�ستبداد،  لكت�ب طب�ئع  املختلفة  الن�سخ  والدرا�سة 

حوله� يح�سن الرجوع اإليه�)2(.

4-2   كيف بحث الكواكبي يف ال�صتبداد؟

الكواكبي يف كت�به طب�ئع ال�ستبداد ك�ن وك�أنه يعيد طرح ال�سوؤال و�سي�غة 
»�سراة  وجد  اإنه  يقول  حيث  القرى«  »اأم  الأول  كت�به  يف  طرحه�  التي  الإج�بة 
القوم« يف م�سر »ك�س�ئر الب�حثني كل يذهب مذهًب� يف �سبب النحط�ط ويف م� هو 
الداء، وحيث اإين قد متح�ص عندي اأن اأ�سل هذا الداء هو ال�ستبداد ال�سي��سي 
ودواوؤه دفعه ب�ل�سورى الد�ستورية، وقد ا�ستقر فكري على ذلك، كم� اأن لكل نب�أ 

)1( املرجع ال�س�بق �ص 7 - 8.
)2(    راجع م� ق�له حممد جم�ل الطح�ن، مقدمة الأعم�ل الك�ملة للكواكبي، مرجع �س�بق، �ص 49- 52.
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الب�ل من  م� يخطر على  ي�سمل كل  ك�د  اأظنه  ع�ًم�...بحًث�  بعد ثالثني  ا،  م�ستقرًّ
�سبب يتوهم فيه الب�حث عند النظرة الأوىل، اأنه ظفر ب�أ�سل الداء اأو ب�أهم اأ�سوله، 
ولكن ل يلبث اأن يك�سف له التدقيق اأنه مل يظفر ب�سيء، اأو اأن ذلك فرع لأ�سل، 

اأو هو نتيجة ل و�سيلة)1(.  

اإًذا فقد ك�ن ال�س�غل هو هو .. ال�سوؤال عن اأ�سب�ب الداء وو�سفة الدواء، 
وك�ن ت�سخي�سه لأ�سب�ب الداء خمتلًف� من حيث ترتيب الأولوي�ت وترتيب النت�ئج 
على الأ�سب�ب، وك�نت و�سفته للدواء هن� تعدياًل على و�سفته ال�س�بقة التي وردت 
يف »اأم القرى« من ب�ب تغري و�سف الداء، فدعون� نرى التغري يف الو�سف والو�سفة 

لنعيد ر�سمه وفًق� لطب�ئع ال�ستبداد وم�س�رع ال�ستعب�د. 

يف مقدمة كت�به يحدد الكواكبي عن��سر درا�سته لال�ستبداد حيث يقول: 
هو  م�  وت�سخي�ص  تعريف  يالحظ  اأن  عليه  ال�ستبداد  يف  املتكلم  اأن  اأرى  اإين 
ووفًق�  دواوؤه؟)3(.  م�  اإنذاره)2(؟  م�  �سريه؟  م�  اأعرا�سه؟  م�  �سببه؟  م�  ال�ستبداد؟ 
لهذه العن��سر ميكنن� اأن نرى اأهم اأفك�ر الكت�ب الذي ج�ء يف اأ�سلوب القت�س�ب، 

)1( عبد الرحمن الكواكبي، طب�ئع ال�ستبداد وم�س�رع ال�ستعب�د، مرجع �س�بق، �ص 430.
)2(  يق�سد هن� عواقبه املنذرة ب�لوقوع، اأو التي تو�سك اأن تقع. 

)3(   املرجع ال�س�بق، �ص 9، ومن املالحظ اأن الكواكبي مل يحر�ص يف تبويبه لكت�به على ال�سري وفق هذه العن��سر، 
ولكنن� جنتهد يف ا�ستالل املع�ين وو�سعه� وفق هذا الت�سنيف.
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وج�ء هذا القت�س�ب كث�فة وعمًق� يف املعنى يجعل من مهمة الغو�ص يف بح�ره 
مهمة غ�ية يف ال�سعوبة، اإذ ل يعرف املرء م� ي�أخذ منه وم� يدع)1(.

فعاًل  العن�ن  املطلقة  للحكومة  �سفة  عنده  ال�ستبداد  ال�ستبداد:  تعريف 
اأو حكًم� التي تت�سرف يف �سئون الرعية كم� ت�س�ء بال خ�سية ح�س�ب ول عق�ب 
حمققني)2(.  ومن اأ�سب�به كون احلكومة غري مكلفة بتطبيق ت�سرفه� على �سريعة، اأو 
على اإرادة الأمة. اأو اأنه� متلك بنفوذه� اإبط�ل قوة القيد مب� تهوى، كم� اأنه ينتج عن 
غفلة الأمة اأو التمكن من اإغف�له�، وي�ستمر ال�ستبداد ب�سبب جه�لة الأمة، وبقوة 
اجلنود املنظمة. كم� ينتج عن ا�ستبداد الن��ص بع�سهم ببع�ص ف�مل�ستبدون يتولهم 

م�ستبد، والأحرار يتولهم الأحرار، فـ )كم� تكونوا ُيوّل عليكم(«)3(.

�سفح�ت  معظم  ا�ستغرق  الذي  الق�سم  وهو  واإنذاره:  ال�ستبداد  �سري 
الكت�ب، وحتدث فيه الكواكبي عن عالق�ت الت�س�ند بني ال�ستبداد والنحراف 
ال�ستبداد  بني  التن�فر  وعالقة  ال�سي��سي،  وال�ستبداد  اجلهل  وبني  الدين،  يف 

)1(   واإذا ك�ن الكواكبي قد ا�ستعمل القت�س�ب يف العب�رات، ف�إنه ا�ستطرد يف الو�سف واأ�سهب يف العر�ص بطريقة 
اأ�سبه ب�خلواطر حتت كل عنوان من عن�وين ف�سوله، دون ترتيب منطقي مت�سل�سل للكالم، تنق�سم فيه اأفك�ر 
الف�سل على اأفك�ر وعن��سر فرعية حمددة ووا�سحة، وهو م� يزيد يف �سعوبة ا�ستخال�ص املع�ين يف �سكل عن��سر 

حمددة كم� نح�ول اأن نفعل.
)2( املرجع ال�س�بق، �ص 12.

)3(  املرجع ال�س�بق، �ص 11- 20.
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مع  املت�س�بكة  وعالقته  والرتقي  والأخالق  املجد  على  ال�ستبداد  واآث�ر  والعلم، 
امل�ل، ومن ذلك:

ال�ستبداد واملجد: املجد هو اإحراز مق�م احلب والحرتام يف القلوب، وهو 
ل ين�ل اإل بنوع من البذل يف �سبيل اجلم�عة وبتعبري ال�سرقيني يف �سبيل اهلل اأو 
�سبيل الدين، وبتعبري الغربيني يف �سبيل املدنية اأو �سبيل الإن�س�نية، اأم� التمجد 
وامل�ستبدون  الأعظم.  امل�ستبد  كنف  يف  �سغرًيا  ا  م�ستبدًّ الإن�س�ن  ي�سري  اأن  فهو 
يعتمدون غ�لًب� على العريقني يف خدمة ال�ستبداد الوارثني من اآب�ئهم واأجدادهم 
اأ�سم�ه بيوت الظلم والإم�رة، وهي مطمح  الأخالق املر�سية للم�ستبدين وهو م� 

نظر امل�ستبد يف ال�ستع�نة ومو�سع ثقته)1(.

امل�ل  يجعل  ال�ستبداد  اأن  ب�مل�ل  ال�ستبداد  فعالقة  وامل�ل:  ال�ستبداد 
ب�طلة،  بحجة  اأو  غ�سًب�،  وعم�له  واأعوانه  امل�ستبد  ل�سلب  عر�سة  الن��ص  اأيدي  يف 
وعر�سة اأي�ًس� ل�سلب املعتدين من الل�سو�ص واملحت�لني الراتعني يف اأم�ن الإدارة 
ال�ستبدادية، ومن طب�ئع ال�ستبداد اأن الأغني�ء اأعداوؤه فكًرا واأوت�ده عماًل، فهم 
رب�ئط امل�ستبد يذلهم فيثنون وي�ستدرهم فيحنون، ولهذا يكرث الذل يف الأمم التي 
لدواعي  الإن�س�ن عليه  تطبع  فقد  امل�ل(  ادخ�ر  )اأي  التمول  اأم�  اأغني�وؤه�*.  يكرث 

)1(  املرجع ال�س�بق، �ص 52 - 72.
اأغني�وؤه� ومل يكرث الذل فيه�، فهو ارتب�ط  *      هذا ارتب�ط لي�ص من الرتب�ط�ت ال�سرطية فكم �سهدن� من اأمم كرث 

تع�سفي مب�لغ فيه من قبل الكواكبي.
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احلكوم�ت  عهد  يف  القبيح  التمول  حر�ص  وي�ستد  املتوهمة،  اأو  املحققة  احل�جة 
امل�ستبدة حيث ي�سهل فيه� حت�سيل الرثوة ب�ل�سرقة من بيت امل�ل، وب�لتعدي على 

احلقوق الع�مة، وبغ�سب م� يف اأيدي ال�سعف�ء)1(.

ال�ستبداد والأخالق: ف�لأخالق هي اأثم�ر بذره� الوراثة، وتربته� الرتبية، 
عن  ف�ساًل  للع�مة  ال�سعيفة  العقول  على  ي�ستويل  وال�ستبداد  العلم،  و�سقي�ه� 
يف  نظ�م  ول  حي�ته  نظ�م يف  ل  ال�ستبداد  ف�أ�سري  يريد،  كم�  فيف�سده�  الأج�س�م 
اأخالقه، واأ�سري ال�ستبداد العريق يرث �سر اخل�س�ل وتربى على اأ�سره�، كم� اأن 
من طبيعة ال�ستبداد األفة بع�ص الأخالق الرديئة، حتى الأخي�ر من الن��ص ف�إن 

ال�ستبداد يرغمهم على األفة الري�ء والنف�ق و لبئ�ص ال�سيئت�ن)2(.

ال�صتبداد والرتبية: ف�لإن�س�ن يف ن�س�أته يكون ك�لغ�سن الرطب فهو م�ستقيم 
بطبعه، واأهواء الرتبية متيل به اإىل ميني اخلري اأو �سم�ل ال�سر، والرتبية وال�ستبداد 
بقوته،  ال�ستبداد  يهدمه  �سعفه�  مع  الرتبية  تبنيه  م�  فكل  متع�ك�س�ن  ع�مالن 
والرتبية علم وعمل ولي�ص من �س�أن الأمم اململوكة �سوؤونه� اأن يوجد فيه� من يعلم 
الرتبية ول من يعلمه�، والرتبية غري مق�سودة ول مقدورة يف ظالل ال�ستبداد اإل 

)1(  املرجع ال�س�بق، �ص73 - 91.
)2(  املرجع ال�س�بق، �ص 93 - 113. 
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م� قد يكون ب�لتخويف من القوة الق�هرة، وهذا النوع ي�ستلزم انخالع القلوب 
ل تزكية النفو�ص)1(.

ال�صتبداد والرتقي: ال�ستبداد يقلب ال�سري من الرتقي اإىل النحط�ط، ومن 
اأجمع احلكم�ء  ، وقد  ال�سحيح*  الغرمي  الت�أخر، ويالزم الأمة مالزمة  اإىل  التقدم 
على اأن اأهم م� يجب عمله على الآخذين بيد الأمم، الذين فيهم ن�سمة من مروءة 
ال�ستبداد  ي�سببه  الذي  العقول  على  ال�سغط  رفع  يف  ي�سعوا  اأن  حمية  و�سرارة 
مم�  املخ�وف)2(، وميكنن�  التي متطر  الأوه�م  فتمزق غيوم  النمو  �سبيله� يف  لينطلق 

عر�سن� له ر�سم خريطة ت�سخي�ص الداء:

)1(    املرجع ال�س�بق، �ص 131-115.

*     واملت�أمل حل�ل اأمم الع�مل الث�لث بعد ا�ستقالله� الظ�هري عن ال�ستعم�ر وعالقة ن�سيب كل اأمة منه� من احلرية اأو 
ال�ستبداد، وعالقة ذلك ب�لرتقي والنحط�ط مبعن�ه الع�م والوا�سع، اأو التقدم والت�أخر حتى ب�ملعنى القت�س�دي 
والعلمي يالحظ م� يوؤكد تلك املقولة وهذا الرتب�ط ال�سرطي، ولعل يف املق�رنة بني بلدان كم�ليزي�، والهند بل 
وحتى تركي� مثاًل يف مق�بل دولة كبرية يف ال�سرق كم�سر ون�سيب كل منه� بعد ن�سف قرن من ال�ستقالل من 

التقدم والت�أخر، م� يثبت ذلك.
)2(   املرجع ال�س�بق، �ص 133- 167.
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دواء ال�صتبداد: وله ثالثة �صروط

ت�ستحق  ل  ال�ستبداد  ب�آلم  اأكرثه�  اأو  كله�  ي�سعر  ل  التي  1-   الأمة 
احلرية. 

2-   ال�ستبداد ل يق�وم ب�ل�سدة اإمن� يق�وم ب�للني والتدرج.
3-   يجب قبل مق�ومة ال�ستبداد تهيئة م� يتم اإبداله ب�ل�ستبداد.

ال�صتبداد

 ف�صاد
 تاأويل

 الدين،
 وف�صاد
التدين

 �صيادة
 اجلهل

 والتجهيل
 وحماربة

العلم

 �صياع
 املجد

 و�صيادة
التمجد

 ف�صاد املال
 والتمول

 و�صوء
توزيع املال

 ف�صاد
 الأخالق
 و�صعوبة
اإ�صالحها

 �صياع
 جهود
الرتبية

اأو ف�صادها 

انقالب امل�صرية من الرتقي اإىل النحطاط
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ويلزم للدواء اأوًل تنبيه ح�ص الأمة ب�آلم ال�ستبداد، ثم يلزم حمله� على 
البحث يف القواعد الأ�س��سية ال�سي��سية املن��سبة له� بحيث ي�سغل ذلك اأفك�ر كل 
طبق�ته�، والأوىل اأن يبقى ذلك حتت خم�ص العقول �سنني بل ع�سرات ال�سنني 
يف  احلرية  نوال  على  احلقيقي  التلهف  ظهور  يح�سل  وحتى  مت�ًم�،  ين�سج  حتى 

الطبق�ت العلي� والتمني يف الطبق�ت ال�سفلى)1(. 

4-3  اأثر الكتاب

ك�ن للكواكبي الف�سل الأكرب يف و�سع ق�سية ال�ستبداد من خالل هذا 
الكت�ب على اأجندة البحث يف الفكر العربي والإ�سالمي، وهو اأمر مل ي�سبقه اإليه 
اأحد يف الع�سر احلديث، ب��ستثن�ء م� اأ�س�ر اإليه ف�روق اأبو زيد)2( من �سبق كت�ب 
»احل�كم واملحكوم« ل�سعيد اأفندي الب�ست�ين والذي ن�سر ع�م )1298هـ /1881م(، 
والذي ك�ن قد ن�سره اأوًل كمق�لت متت�بعة يف �سحيفة »م�سر« التي ك�ن ي�سدره� 
عوين اإ�سح�ق �سقيق الك�تب ال�سوري اأديب اإ�سح�ق، واإن ك�ن الكت�ب قد فقد 
ف�إن املق�لت قد بقيت، وفيه� ك�سف الب�ست�ين عن الفرق بني احلكوم�ت املطلقة 
اأو احلكوم�ت ال�ستبدادية.. وبني احلكوم�ت املقيدة اأو احلكوم�ت الدميقراطية...

)1(  املرجع ال�س�بق، �ص 169 - 191.
)2(   ف�روق اأبو زيد، ع�سر التنوير العربي، بريوت، املوؤ�س�سة العربية للدرا�س�ت والن�سر، الطبعة الأوىل، 1978 

�ص 93- 94. 
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وتعر�ص لدرا�سة مو�سوع ال�ستبداد و�سرح مفهومه وك�سف نواق�سه وثغراته.. وهو 
تو�سل  حيث  ونقده،  ال�ستبداد  ملو�سوع  الت�سدي  يف  الكواكبي  ي�سبق  بذلك 
اأكرث الجتــه�دات الفكرية التي ج�ء به� الكواكـبي، ويوؤكد  الب�ســـت�ين اإىل 
اأبو زيد من ثم »ت�أثر الكواكبي ب�لب�ست�ين اإىل الدرجة التي اأخذ عنه اأفك�ره«، كم� 
ي�سري اأبو زيد اأي�ًس� اإىل �سبق رف�عة الطهط�وي بدوره للب�ست�ين يف ت�سنيفه لأنواع 
امل�سرية«  »الوق�ئع  ب�سحيفة  ن�سره  »متهيد«  بعنوان  للطهط�وي  مق�ل  احلكوم�ت يف 
ع�م )1258هـ/ 1842م()1(.  اإل اأن كل ذلك ل مينع من تفرد الكواكبي بتحليله 
اأدى اإىل ترجمة  املتعمق لال�ستبداد واآث�ره بطريقة متميزة وغري م�سبوقة، وهو م� 
كت�به اإىل اللغة الف�ر�سية والتي ق�م به� »عبد احل�سني احللي« كم� ترجمه امل�ست�سرق 

الرو�سي ليفني اإىل اللغة الرو�سية)2(.     

واإذا ك�ن الكواكبي قد ُقِرئ قراءات متعددة يف املجمل الع�م لفكره فقد 
وبطريقتني  خمتلفني  اجت�هني  يف  ال�ستبداد«  »طب�ئع  وكت�به  الك�تب  ت�أثري  اأتى 

رئي�سيتني:

اأم� الجت�ه�ن: فهم� الجت�ه العروبي القومي، والجت�ه الإ�سالمي.

واأم� الطريقت�ن: فطريقة عملية واأخرى نظرية.

)1(  املرجع ال�س�بق، �ص 101.
الطبعة  والتوزيع،  للن�سر  بي�س�ن  الذاتية(، بريوت،  الكواكبي )ال�سرية  الرحمن  الكواكبي، عبد  )2(   �سعد زغلول، 

الأوىل، 1998، �ص 118.
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اأم� الجت�ه العروبي القومي: واملبني على قراءة الكواكبي كداعية للقومية 
القومي،  العروبي  الجت�ه  مت�س�دان:  اجت�ه�ن  تبن�ه�  التي  القراءة  وهي  العربية، 
والجت�ه الإ�سالمي املت�سدد، وقد اأخذ يف الأغلب الطريقة العملية والتي تدعمت 
مب�س�هم�ت نظرية اأخرى من اأمث�ل �س�طع احل�سري )1297– 1388هـ/ 1880– 
1968م( وغريه من دع�ة القومية العربية يف زم�ن الكواكبي وم� تاله، والتي ر�سده� 
»خ�لد الدبي�ن« يف كت�به �س�بق الذكر، ومن قبله »حممد حممد ح�سني« يف كت�به: 
»الجت�ه�ت الوطنية يف الأدب املع��سر«، وقد نقل الدبي�ن عن »حممد كرد علي« 
قوله ب�أن للكواكبي وكت�ب�ته الف�سل بتنبيهه الأفك�ر، وو�سف �سق�ء الأمة، ف�أبدع 
بدعوته بدعة ح�سنة مل ي�سبق اإليه�، ف�أودى بحي�ته ليوؤ�س�ص للعرب دولة ترع�هم، 
 –1305( دروزة«  عزة  »حممد  قول  نقل  كم�   ، اإليهم«  النور  حمل  على  وتوفر 
القومية  اجلمعي�ت  ت�أثر  ونقل  ذكره)1(،  ال�س�بق  1887– 1984م(  هـ/   1404
بكت�بي »الكواكبي« ومنهم� »طب�ئع ال�ستبداد« والذي ركز فيه »الكواكبي« على 
مفهوم احلرية، »والذي اأكرثت اجلمعي�ت القومية يف املط�لبة به، حتى اأ�سبح من 
ال�سع�رات التي ن�دت به، واأكد اأع�س�ء اجلمعي�ت القومية يف املوؤمتر العربي الأول 
مقيدة،  غري  كت�بهم  واأقالم  مطلقة،  �سح�فتهم  تكون..  اأن  العرب  اأم�ين  من  اأن 

ومدار�سهم ت�س�ء ب�لكهرب�ء الوطنية ال�سورية«)2(.      

القرن  العربية وموقفه� من الإ�سالم وامل�سلمني يف  القومية  الدبي�ن، اجلمعي�ت  اإبراهيم بن عبد اهلل  )1(   خ�لد بن 
الرابع ع�سر الهجري، مرجع �س�بق، �ص 258- 260. 

)2(  املرجع ال�س�بق، �ص 263- 264.
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العملية  الطريقتني  ب�لكت�ب بني  ت�أثره  لزم يف  فقد  الإ�سالمي:  اأم� الجت�ه 
والنظرية، اأم� العملي منه فقد بدا يف ت�أثر الإم�م الن�ئيني )1273 – 1355هـ/ 
بكت�ب  اإيران  يف  الإ�سالحية  الدينية  املرجعي�ت  اأحد  1936م(   –1857
الكواكبي حول طب�ئع ال�ستبداد اأثن�ء انخراطه يف احلركة الد�ستورية ب�إيران، وهو 
م� دفعه فيم� بعد اإىل ت�أليف كت�ب حول ال�ستبداد واحلكم ال�سوري الد�ستوري 
كعالج له، حيث ك�ن كت�ب »طب�ئع ال�ستبداد« قد ترجم بعد ن�سر الطبعة الأوىل 
منه بثالث �سنوات اإىل اللغة الف�ر�سية على يد »عبد احل�سني احللي« والذي ك�ن 
معتمًدا من قبل »اآية اهلل الن�ئيني« و�س�حبه »اخلرا�س�ين« )1255– 1329هـ/ 
1839– 1911م( الذي ت�أثر به فق�م بثورته على الأ�سرة الق�ج�رية ع�م )1323هـ/ 
� بطهران ع�م )1325هـ/ 1907م(.)1(  1905م(، لكن الكت�ب ك�ن قد ن�سر ر�سميًّ
اأم� املظهر الث�ين للت�أثر العملي فيبدو يف و�سع الإم�م ح�سن البن� موؤ�س�ص جم�عة 
اأو�سى  لالإخوان)2(،  الثق�يف  املنهج  �سمن  الكواكبي  لكت�بي  امل�سلمني  الإخوان 
للمنتمني  فقط  ولي�ص  الن��ص،  لعموم  املنزل«  »مكتبة  الكت�ب�ن �سمن  يكون  ب�أن 

جلم�عته. 

من هذين املظهرين العمليني ي�أتي الت�أثري النظري للكت�ب الذي ميكنن� اأن 
نر�سده من خالل كت�بني تن�ول نف�ص الق�سية على الأر�سية الإ�سالمية يف بلدين 

)1( �سعد زغلول، عبد الرحمن الكواكبي، مرجع �س�بق، �ص 117- 118. 
)2( انظر الالئحة الع�مة للمنه�ج الثق�يف لالإخوان. جملة التع�رف عدد رقم 61-1940م، �ص9 - 12.
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خمتلفني، وهو م� مل يكن ليحدث لول ت�أثر �س�حبيهم� بكت�ب الكواكبي ب�سكل 
مب��سر اأو غري مب��سر، رمب� لت�س�به �س�حبيهم� مع الكواكبي يف الروح الأبية التي 
ترف�ص ال�سيم، ويف النظرة النقدية لأو�س�ع امل�سلمني الدينية ولفهمهم لدينهم مم� 
اأوقعهم فري�سة ال�ستبداد، وهذان الكت�ب�ن هم�: كت�ب »تنبيه الأمة وتنزيه امللة« 
لالإم�م الن�ئيني، وهو مع��سر للكواكبي، وقد �سدر كت�به ذلك ع�م )1325هـ/ 
»الإ�سالم  وكت�ب:  اأعوام،  بخم�سة  الكواكبي  كت�ب  �سدور  بعد  اأي  1907م(، 
وال�ستبداد ال�سي��سي« لل�سيخ حممد الغزايل، والذي �سدر يف نه�ية الأربعيني�ت 
من القرن الع�سرين، وميكنن� اأن نق�رن بني هذه الكتب الثالثة وبحثه� يف ال�ستبداد 

من خالل النق�ط الأربع الت�لية:

•��الكتاب بني التاأثر والتاأثري

والعربية يف كت�به  والرتكية  الغربية  امل�س�در  فقد ه�سم  الكواكبي:  -    اأم� 
وطبقه� على الأر�سية الإ�سالمية، وتدار�ص م� تو�سل اإليه يف جل�س�ت 
تداول ال�س�أن الع�م، وبدا فيه مت�أثًرا مب� ع�ي�سه من ال�ستبداد يف ولية 

حلب من ولي�ت الدولة العثم�نية.

-     واأم� الن�ئيني:  فقد ه�سم كت�ب الكواكبي و�سم اإليه م� ا�ستف�ده من 
م�س�در مذهبية وفل�سفية، وتداول الأمر مع رفق�ئه يف احلركة الد�ستورية 
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الإيرانية  ال�س�ه�نية  ا�ستبداد  من  ع�ي�سه  مب�  ت�أثره  اإىل  اإ�س�فة  الإيرانية، 
ومم�لأته� لالأطم�ع الغربية يف بالده)1(.

-   وب�لن�سبة لل�سيخ الغزايل:  فقد قراأ كت�بي الكواكبي �سمن املنهج الثق�يف 
البن� جلم�عة الإخوان امل�سلمني وت�أثر بهم�،  الذي و�سعه الإم�م ح�سن 
وبخ��سة بكت�ب طب�ئع ال�ستبداد، وقد األقى م�دة كت�به حول ال�ستبداد 
على معتقلي الإخوان يف منطقة الطور ب�سين�ء)2(، وبدا فيه مت�أثًرا مبط�لعته 
م�  اإىل  اإ�س�فة  لبالده  الغرب  ب�حتالل  ومنفعاًل  الغربية  الأمم  لأحوال 

ع�ي�سه من ا�ستبداد احلكم امللكي يف م�سر)3(.

•��اأ�صلوب معاجلة ق�صية ال�صتبداد
-    الكواكبي: ع�جله� ب�أ�سلوب ينم عن اطالع وا�سع على جمري�ت ع�سره 
واأدبي�ته الغربية منه� مع ثق�فة اإ�سالمية عميقة، ومتتع فيه بنظرات عميقة 
عمومه�  يف  الق�سية  فتن�ول  ال�سي��سي،  الجتم�ع  علم  رواد  من  جتعله 
و�سموله� دون التقيد مبذهب ودون الرتكيز فقط على اجلوانب ال�سي��سية 

دون غريه�، واإن بدا فيه انتم�وؤه الإ�سالمي الذي ل لب�ص فيه.

)1(   ط�لع التف�سيل يف: اآية اهلل املحقق الن�ئيني، تنبيه الأمة وتنزيه امللة، تعريب عبد احل�سن اآل جنف، حققه وكتب 
املدخل اإليه  عبد الكرمي اآل جنف، قم، موؤ�س�سة اأح�سن احلديث، الطبعة الأوىل، 1419هـ.

)2( يف عهد وزارة ال�سعديني برئ��سة اإبراهيم ب��س� عبد اله�دي يف 1949م.
)3( ط�لع التف�سيل يف: حممد الغزايل، الإ�سالم وال�ستبداد ال�سي��سي، الق�هرة، دار الكت�ب العربي، بدون ت�ريخ. 

تقــدمي
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اأو�س�ع  على  املع�جلة  فق�سر  املذهبي  الفقيه  ب�أ�سلوب  ع�جله�  -     الن�ئيني: 
بالده واأهل مذهبه وتن�ول املو�سوع من زاوية اأكرث �سيًق� من زاوية تن�ول 
الكواكبي لالأمر، حيث ركز فيه على اإثب�ت م�سروعية احلكم ال�سوري 

الد�ستوري من وجهة النظر الإم�مية اإزاء امل�سككني يف م�سروعيته�.

-   الغزايل: ع�جله� ب�أ�سلوب الداعية املهموم بق�س�ي� اأمته، وتن�ول املو�سوع 
يف عموميته دون التقيد مبذهب اأو جغرافي�، واإن ك�ن تن�وله على اأر�سية 
اإ�سالمية اأكرث من زميليه كم� يك�سف عن ذلك عنوان الكت�ب وطرق 
ا�ستدلله على الآراء، وبدا فيه اأقرب اإىل روح الكواكبي الثورية ونظراته 
العميقة من الن�ئيني، وعرج من مو�سوع ال�ستبداد اإىل ق�سية احلرية يف 
الإ�سالم وانعك��س�ته� يف مو�سوع�ت �ستى، واإن ك�ن اأقل �سموًل اأي�ًس� 

يف تن�ول املو�سوع من الكواكبي. 

•��كيف قدم احلل مل�صكلة ال�صتبداد؟

كم�  اخلطوات  وحمدد  مف�ساًل  احلل  تقدمي  على  حر�ص  -    الكواكبي: 
�سي�أتي مف�ساًل يف ن�ص الكت�ب، واإن ك�ن هذا احلل �سعب املن�ل.

خ�متة  يف  ال�ستبداد  مل�سكلة  حل  تقدمي  على  اأي�ًس�  حر�ص  -    الن�ئيني: 
اأربعة  يف  امللعونة  وقواه  ال�ستبداد  من�بع  اأ�سم�ه  م�  فو�سع  الكت�ب، 

جمدي �صعيد
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الدولة  ووظ�ئف  حقوقه  على  ال�سعب  اطالع  وعدم  اجلهل  اأ�سب�ب: 
من  اأخطر  واعتربه  الديني،  ال�ستبداد  وقوة  واملن�س�أ،  الأ�سل  واعتربه 
لل�سلط�ن  اإىل حد المتن�ع، والتزلف  العالج  واأ�سعب يف  القوى  ب�قي 
واإظه�ر اخل�سوع له وهو م� اأ�سم�ه الكواكبي ب�لتمجد، واإلق�ء اخلالف بني 
ال�سعب وتفريق كلمته، والإره�ب والتخويف والتعذيب، ور�سوخ رذيلة 
البالد  اإمك�ن�ت  وم�س�درة  الأقوي�ء،  جبلة  يف  ال�سعف�ء  اإزاء  ال�ستبداد 
امل�لية والع�سكرية وتكري�سه� للق�س�ء على نف�ص ال�سعب، ثم ح�ول اأن 
يطرح عالًج� ملن�بع ال�ستبداد تلك واإن بدا فيه ل يقدم حلوًل حمددة 
املع�مل يف نق�ط، فبدا كالمه اأقرب اإىل الكالم الع�م، واإن بدا يف كت�به 
العملي  احلل  تقدمي  اإىل  اأقرب  الد�ستورية  للحكومة  �سرحه  ويف  ع�مة 

املف�سل من ذلك الكالم الع�م يف الف�سل اخلت�مي.

-    الغزايل: مل يقدم حالًّ منف�ساًل مل�سكلة ال�ستبداد واإن بدا احلل مبثوًث� 
الإ�سالم  اإىل  العودة  يف  احلل  اأن  على  فيه  وركز  كت�به،  وهن�ك يف  هن� 
ال�س�يف اخل�يل من ال�سوائب التي علقت بفهمه طوال عهود ال�ستبداد، 
كم� ركز يف الف�سل املعنون بـ »مكمن الداء« على الأ�سب�ب الأخالقية 
ال�س�دة  بني  والري�ء  والِكرب،  والنف�ق  والطمع  ك�لكذب  لال�ستبداد 
والأتب�ع، والتبذير من اأقوات ال�سعوب، وهو م� يتوافق مع ت�سوره للحل.

تقــدمي



76 76

•��حول عالقة ال�صتبداد بال�صتعمار

-    الكواكبي: مر على الأمر مرور الكرام يف ف�سل »ال�ستبداد والرتقي«.

ف�سله  يف  لال�ستبداد  حتمية  كنتيجة  ال�ستعم�ر  اإىل  اأ�س�ر  -    الن�ئيني: 
املعنون بـ »وظيفة امل�سلمني ال�سي��سية يف ع�سر الغيبة«.

-   الغزايل: حمل الكت�ب روؤى نقدية للغرب يف ا�ستعم�ره لبلدان ال�سرق 
ب�سكل وا�سح وبرتكيز كبري يف اأم�كن عدة من كت�به.

جمدي �صعيد
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل، خ�لق الكون على نظ�م حمكم متني، وال�سالة وال�سالم على 
م� منهم على النبي العربي الذي  اأنبي�ئه العظ�م هداة الأمم اإىل احلق املبني، ل �سيَّ

اأر�سله رحمة للع�ملني لريقى بهم مع��ًس� ومع�ًدا على �سلم احلكمة اإىل ِعلِّيني.

اأقول واأن� م�سلم عربي م�سطر لالكتت�م �س�أن ال�سعيف ال�س�دع ب�لأمر، املعلن 
راأيه حتت �سم�ء ال�سرق، الراجي اكتف�ء املط�لعني ب�لقول عمن ق�ل: وتعرف احلق 
يف ذاته ل ب�لرج�ل، اإنني يف �سنة ثم�ين ع�سرة وثالثم�ئة واألف هجرية، هجرت 
َتِنًم� عهد  دي�ري �سرًح� يف ال�سرق، فزرت م�سر، واتخذته� يل مركًزا اأرجع اإليه ُمغنْ
احلرية فيه� على عهد عزيزه� ح�سرة �َسِمّي عمِّ النبي )العب��ص الث�ين( الن��سر لواء 
الأمن على اأكن�ف ُملنِْكِه، فوجدت اأفك�ر �سراة القوم يف م�سر كم� هي يف �س�ئر 
ال�سرق، خ�ئ�سة عب�ب البحث يف امل�س�ألة الكربى، اأعني امل�س�ألة الجتم�عية يف 
ال�سرق عموًم� ويف امل�سلمني خ�سو�ًس�، اإمن� هم ك�س�ئر الب�حثني، ُكلٌّ يذهب مذهًب� 
اأ�سل  اأن  قد متح�ص عندي  اإين  الدواء. وحيث  هو  م�  النحط�ط ويف  �سبب  يف 
هذا الداء هو ال�ستبداد ال�سي��سي ودواوؤه دفعه ب�ل�سورى الد�ستورية. وقد ا�ستقر 

متهـيد
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ا  - بعد بحث ثالثني ع�ًم�... بحًث�  فكري على ذلك - كم� اأن لكل نب�أ م�ستقرًّ
اأظنه ك�َد ي�سمل كل م� يخطر على الب�ل من �سبب يتوهم فيه الب�حث عند النظرة 
الأوىل، اأنه ظفر ب�أ�سل الداء اأو ب�أهم اأ�سوله، ولكن ل يلبث اأن يك�سف له التدقيق 

اأنه مل يظفر ب�سيء، اأو اأن ذلك فرع لأ�سل، اأو هو نتيجة ل و�سيلة.

ف�لق�ئل مثاًل: اإن اأ�سل الداء الته�ون يف الدين، ل يلبث اأن يقف ح�ئًرا 
اختالف  الداء  اإن  والق�ئل:  الدين؟  يف  الن��ص  ته�ون  مل�ذا  نف�سه  ي�س�أل  عندم� 
ُكل  الآراء، يقف مبهوًت� عند تعليل �سبب الختالف. ف�إن ق�ل: �سببه اجلهل، َي�سنْ
عليه وجود الختالف بني العلم�ء ب�سورة اأقوى واأ�سد ... وهكذا يجد نف�سه يف 
حلقة مفرغة ل مبداأ له�؛ فريجع اإىل القول: هذا م� يريده اهلل بخلقه، غري مكرتث 

مبن�زعة عقله ودينه له ب�أن اهلل حكيم ع�دل رحيم.

د لهم املب�حث التي ط�مل� اأتعبت نف�سي يف  واإين اإراحة لفكر املط�لعني، اأعدِّ
حتليله� وخ�طرت حتى بحي�تي يف در�سه� وتدقيقه�، وبذلك يعلمون اأين م� وافقت 
اإل بعد عن�ء طويل  اأ�سل الداء هو ال�ستبداد ال�سي��سي  ب�أن  الراأي الق�ئل  على 
يرجح اأين قد اأ�سبت الغر�ص. واأرجو اهلل اأن يجعل ح�سن نيتي �سفيع �سيئ�تي، 

وه� هي املب�حث:

يف زي�رتي هذه مل�سر، ن�سرت يف اأ�سهر جرائده� بع�ص مق�لت �سي��سية حتت 

طبائع ال�صتبداد وم�صارع ال�صتعباد
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عنوان�ت ال�ستبداد، م� هو ال�ستبداد؟ وم� ت�أثريه على الدين؟ على العلم؟ على 
الرتبية؟ على الأخالق؟ على املجد؟ على امل�ل؟... اإىل غري ذلك.

تلك  فو�سعت  ال�سبيبة،  بع�ص  تكليف  اأجبت  ث�نية،  م�سر  زي�رتي  يف  ثم 
طرائق  اإليه�  واأ�سفت  والأخالق،  ك�لرتبية  الجتم�عي�ت  املب�حث خ�سو�ًس� يف 
ال�ستبداد  )طب�ئع  �سميته  كت�ب  يف  ذلك  ون�سرت  ال�ستبداد،  من  التخل�ص 
املب�ركة الأبّية، املعقودة  العربية  للن��سئة  وم�س�رع ال�ستعب�د( وجعلته هدية مني 

اآم�ل الأمة بيمن نوا�سيهم، ول غرو، فال �سب�ب اإل ب�ل�سب�ب.

قليلة  ُبرهة  يف  نفد  قد  الكت�ب  وجدت  الث�لثة،  وهي  هذه،  زي�رتي  يف  ثم 
ف�أحببت اأن اأعيد النظر فيه واأزيده زيًدا مم� در�سته ف�سبطته، اأو م� اقتب�سته وطبقته، 
يف  اأق�سد  ل  واأن�   ... قليل  غري  وعن�ًء  عزيًزا  عمًرا  ال�سبيل  هذا  يف  �سرفت  وقد 
مب�حثي ظ�ملً� بعينه، ول حكومة اأو اأمة خم�س�سة، واإمن� اأردت بي�ن طب�ئع ال�ستبداد 
وم� يفعل، وت�سخي�ص م�س�رع ال�ستعب�د وم� يق�سيه ومي�سيه على ذويه ... ويل هن�ك 
ق�سد اآخر وهو التنبيه ملورد الداء الدفني، ع�سى اأن يعرف الذين ق�سوا نحبهم، 
اأنهم هم املت�سببون مل� حّل بهم، فال يعتبون على الأغي�ر)1( ول على الأقدار، اإمن� 
يعتبون على اجلهل وفقد الهمم والتواكل ... وع�سى الذين فيهم بقية رمق من 

احلي�ة ي�ستدركون �س�أنهم قبل املم�ت.

)1( الأغي�ر: جمع ِغرَي وهي اأحوال الدهر واأحداثه املتغرية.

متهـيد
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وقد تخريت يف الإن�س�ء اأ�سلوب القت�س�ب، وهو الأ�سلوب ال�سهل املفيد 
الت�أ�سيل  التعقيد و�سال�سل  ابتع�ًدا عن قيود  اللغ�ت،  ُكتَّ�ب �س�ئر  الذي يخت�ره 
اإمن�  الزلل،  عن  العفو  اأمتنى  فال  املوؤلفني،  اأولئك  اأخ�لف  واإين  هذا  والتفريع. 

اأقول: 

هذا جهدي، وللن�قد الف��سل اأن ي�أتي قومه بخري منه. فم� اأن� اإل ف�حت ب�ب 
�سغري من اأ�سوار ال�ستبداد ع�سى الزم�ن يو�سعه، واهلل ويّل املهتدين.

                                                              )1320ه / 1902م(

طبائع ال�صتبداد وم�صارع ال�صتعباد



دقيقة  ومب�حث  فنون كثرية  اإىل  يتفرع  ا،  وا�سع جدًّ علم  ال�سي��سة  اأن  ل خف�ء 
�ستى.  وقلم� يوجد اإن�س�ن يحيط بهذا العلم، كم� اأنه قلم� يوجد اإن�س�ن ل يحتك فيه.

وقد وجد يف كل الأمم املرتقية علم�ء �سي��سيون، تكلموا يف فنون ال�سي��سة 
ومب�حثه� ا�ستطراًدا يف مدون�ت الأدي�ن اأو احلقوق اأو الت�ريخ اأو الأخالق اأو الأدب. 
ول تعرف لالأقدمني كتب خم�سو�سة يف ال�سي��سة لغري موؤ�س�سي اجلمهوري�ت يف 
الروم�ن واليون�ن، واإمن� لبع�سهم موؤلف�ت �سي��سية اأخالقية ككليلة ودمنة، ور�س�ئل 

غوريغوريو�ص، وحمررات �سي��سية دينية كنهج البالغة،  وكت�ب اخلراج.

لغري  الفن  هذا  يف  مف�سلة  اأبح�ث  توؤثر  فال  املتو�سطة  القرون  يف  واأم� 
األفوا فيه ممزوًج� ب�لأخالق ك�لرازي، والطو�سي، والغزايل،  علم�ء الإ�سالم؛ فهم 
طريقة  وهي  واملتنبي،  ك�ملعري،  ب�لأدب  وممزوًج�  الفر�ِص،  طريقة  وهي  والعالئي، 

العرب، وممزوًج� ب�لت�ريخ ك�بن خلدون، وابن بطوطة، وهي طريقة املغ�ربة.

اأم� املت�أخرون من اأهل اأوروب�، ثم اأمريك�، فقد تو�سعوا يف هذا العلم واألفوا 
فيه كثرًيا واأ�سبعوه تف�سياًل حتى اإنهم اأفردوا بع�ص مب�حثه يف الت�أليف مبجلدات 

مقدمة
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�سخمة، وقد ميزوا مب�حثه اإىل �سي��سة عمومية، و�سي��سة خ�رجية، و�سي��سة اإدارية، 
�ستى  اأبواب  اإىل  منه�  كالًّ  وق�سموا  اإلخ.  حقوقية،  و�سي��سة  اقت�س�دية،  و�سي��سة 

واأ�سول وفروع.  

اأكرث  األفوا يف  الرتك كثريون  ُوِجد من  ال�سرقيني، فقد  املت�أخرون من  واأم� 
ت�آليف م�ستقلة وممزوجة مثل: اأحمد جودة ب��س�، وكم�ل بك، و�سليم�ن  مب�حثه 
ب��س�، وح�سن فهمي ب��س�، واملوؤلفون من العرب قليلون ومقلون، والذين ي�ستحقون 
الذكر منهم فيم� نعلم رف�عة بك، وخري الدين ب��س� التون�سي واأحمد ف�ر�ص، و�سليم 

الب�ست�ين، واملبعوث املدين.

ولكن يظهر لن� الآن اأن املحررين ال�سي��سيني من العرب قد كرثوا، بدليل 
لح  ولهذا  كثرية.  موا�سيع  يف  واملجالت  اجلرائد  يف  من�سوراتهم  من  يظهر  م� 
هو  مبو�سوع  العربية  اجلرائد  بع�ص  ل�س�ن  على  ح�سراتهم  ر  اأُذكِّ اأن  الع�جز  لهذا 
اأهم املب�حث ال�سي��سية، وقل من طرق ب�به منهم اإىل الآن. ف�أدعوهم اإىل ميدان 
امل�س�بقة يف خري خدمة ينريون به� اأفك�ر اإخوانهم ال�سرقيني وينبهونهم، ل �سيم� 
ب�لبحث والتعليل و�سرب الأمث�ل  العرب منهم، مل� هم عنه غ�فلون، فيفيدونهم 

والتحليل )م� هو داء ال�سرق؟ وم� هو دواوؤه؟(.

مبقت�سى  امل�سرتكة  ال�سوؤون  »اإدارة  هو  ب�أنه  ال�سي��سة  علم  تعريف  ك�ن  ومل� 
اأي  )ال�ستبداد(،  بحث  واأهمه�  ال�سي��سة  مب�حث  اأول  ب�لطبع  يكون  احلكمة« 

الت�سرف يف ال�سوؤون امل�سرتكة مبقت�سى الهوى.
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واإين اأرى اأن املتكلم يف ال�ستبداد عليه اأن يالحظ تعريف وت�سخي�ص »م� 
هو ال�ستبداد؟ م� �سببه؟ م� اأعرا�سه؟ م� �سريه؟ م� اإنذاره؟ م� دواوؤه؟« وكل مو�سوع 
�ته�)1(:  اأمَّ من  �ستى  مب�حث  على  وينطوي  كثرية  تف�سيالت  يتحمل  ذلك  من 
م�هي طب�ئع ال�ستبداد؟ مل�ذا يكون امل�ستبد �سديد اخلوف؟ مل�ذا ي�ستويل اجلب 
املجد؟  على  العلم؟  على  الدين؟  على  ال�ستبداد  ت�أثري  م�  َتبد؟  املُ�سنْ رعية  على 
على امل�ل؟ على الأخالق؟ على الرتقي؟ على الرتبية؟ على العمران؟ من هم 
اأعوان امل�ستبد؟ هل ُيتحمل ال�ستبداد؟ كيف يكون التخل�ص من ال�ستبداد؟ 

مب�ذا ينبغي ا�ستبدال ال�ستبداد؟

قبل اخلو�ص يف هذه امل�س�ئل ميكنن� اأن ن�سري اإىل النت�ئج التي ت�ستقر عنده� 
اأفك�ر الب�حثني يف هذا املو�سوع، وهي نت�ئج متحدة املدلول خمتلفة التعبري على 

ح�سب اختالف امل�س�رب والأنظ�ر يف الب�حثني، وهي:

يقول امل�دي: الداء القوة، والدواء املق�ومة.

ويقول ال�سي��سي: الداء ا�ستعب�د الربية، والدواء ا�سرتداد احلرية.

على  القتدار  والدواء  العت�س�ف)2(،  على  القدرة  الداء  احلكيم:  ويقول 
ال�ستن�س�ف.

مقــدمة

)1( اأم�ته�: جمع الأم والأمة اأي الوالدة لغري الع�قل.
)2( من مع�ين العت�س�ف: الظلم وامليل عن احلق.
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تغليب  والدواء  ال�سريعة،  على  ال�سلطة  َتَغلُّب  الداء  احلقوقي:  ويقول 
ال�سريعة على ال�سلطة.

.� ويقول الربَّ�ين: الداء م�س�ركة اهلل يف اجلربوت، والدواء توحيد اهلل حقًّ

وهذه اأقوال اأهل النظر، و اأم� اأهل العزائم:

فيقول الأبي: الداء مدُّ الرق�ب لل�سال�سل، والدواء ال�سموخ عن الذل.

ب�لقيود  ربطهم  والدواء  زم�م،  بال  الروؤ�س�ء  وجود  الداء  املتني:  ويقول 
الثق�ل.

ويقول احلر: الداء التع�يل على الن��ص ب�طاًل، والدواء تذليل املتكربين.

ويقول املف�دي: الداء حب احلي�ة، والدواء حب املوت.



اأو  الن�سيحة،  قبول  عن  والأنفة  براأيه  املرء  غرور  هو  لغة:  ال�ستبداد    
ال�ستقالل يف الراأي ويف احلقوق امل�سرتكة.

مظ�هر  لأنه�  خ��سة؛  احلكوم�ت  ا�ستبداد  اإطالقه  عند  ب�ل�ستبداد  ويراد 
اأ�سراره التي جعلت الإن�س�ن اأ�سقى ذوي احلي�ة. واأم� حتكم النف�ص على العقل، 
وحتكم الأب والأ�ست�ذ والزوج، وروؤ�س�ء بع�ص الأدي�ن، وبع�ص ال�سرك�ت، وبع�ص 

الطبق�ت، فيو�سف ب�ل�ستبداد جم�ًزا اأو مع الإ�س�فة.

حقوق  يف  جمع  اأو  فرد  ت�سرف  هو  ال�سي��سيني:  ا�سطالح  يف  ال�ستبداد 
قوم ب�مل�سيئة، وبال خوف َتِبَعة، وقد تطراأ مزيدات على هذا املعنى ال�سطالحي، 
في�ستعملون يف مق�م كلمة )ا�ستبداد( كلم�ت: ا�ستعب�د، واعت�س�ف، وت�سلط، وحتكم. 
ويف مق�بلته� كلم�ت: م�س�واة، وح�ص م�سرتك، وتك�فوؤ، و�سلطة ع�مة. وي�ستعملون يف 
مق�م �سفة )م�ستبد( كلم�ت: جب�ر، وط�غية، وح�كم ب�أمره، وح�كم مطلق. ويف مق�بلة 
) حكومة م�ستبدة( كلم�ت: ع�دلة، وم�سوؤولة، ومقيدة، ود�ستورية. وي�ستعملون يف 

 ما هـو ال�ســتبداد؟
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وبوؤ�س�ء،  وُم�ست�سَغرين،  اأ�سرى،  كلم�ت:  عليهم(  )امل�ستبد  الرعية  و�سف  مق�م 
وم�ستنبتني، ويف مق�بلته�: اأحرار، واأب�ة، واأحي�ء، واأعزاء.

تعريفه  واأم�  واملق�بالت،  املرادف�ت  ذكر  ب�أ�سلوب  ال�ستبداد  تعريف  هذا 
ب�لو�سف: فهو اأن ال�ستبداد �سفة للحكومة املطلقة الَعن�ن فعاًل اأو حكًم�، التي 
قني.  حُمقَّ عق�ب  ول  ح�س�ب  خ�سية  بال  ت�س�ء  كم�  الرعية  �سوؤون  يف  تت�سرف 
وتف�سري ذلك هو كون احلكومة اإم� هي غري مكلفة بتطبيق ت�سرفه� على �سريعة، 
اأو على اأمثلة تقليدية، اأو على اإرادة الأمة، وهذه ح�لة احلكوم�ت املطلقة. اأو هي 
مقيدة بنوع من ذلك، ولكنه� متلك بنفوذه� اإبط�ل قوة القيد مب� تهوى، وهذه ح�لة 

اأكرث احلكوم�ت التي ت�سمي نف�سه� ب�ملقيدة اأو ب�جلمهورية. 

واأ�سك�ل احلكومة امل�ستبدة كثرية لي�ص هذا البحث حمل تف�سيله�. ويكفي 
هن� الإ�س�رة اإىل اأن �سفة ال�ستبداد، كم� ت�سمل حكومة احل�كم الفرد املطلق الذي 
توىل احلكم ب�لغلبة اأو الوراثة، ت�سمل- اأي�ًس� احل�كم الفرد املقيد املنتخب متى ك�ن 
ل  الراأي  يف  ال�سرتاك  لأن  منتخًب�؛  ولو  اجلمع  حكومة  وت�سمل  م�سوؤول،  غري 
يدفع ال�ستبداد، واإمن� قد يعدله الختالف نوًع�، وقد يكون عند التف�ق اأ�سر من 
ا�ستبداد الفرد. وي�سمل اأي�ًس� احلكومة الد�ستورية املفرقة فيه� ب�لكلية قوة الت�سريع 
عن قوة التنفيذ وعن قوة املراقبة؛ لأن ال�ستبداد ل يرتفع م� مل يكن هن�ك ارتب�ط 
يف امل�سوؤولية، فيكون املنفذون م�سوؤولني لدى امل�سرعني، وهوؤلء م�سوؤولني لدى 
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واأن  تراقب  اأن  وتعرف  كله،  ال�س�أن  �س�حبة  اأنه�  تعرف  التي  الأمة  تلك  الأمة، 
تتق��سى احل�س�ب.

الفرد  ال�سيط�ن هي حكومة  من  به�  ذ  ُيَتَعوَّ التي  ال�ستبداد  مراتب  واأ�سد 
نقول  اأن  ولن�  دينية.  �سلطة  احل�ئز على  للجي�ص،  الق�ئد  للعر�ص،  الوارث  املطلق، 
ب�حل�كم  ينتهي  اأن  اإىل  ال�ستبداد،  خفَّ  الأو�س�ف:  هذه  من  و�سف  َقلَّ  كلم� 
عدد  َقلَّ  كلم�  طبًع�  ال�ستبداد  يخف  وكذلك  فعاًل.  امل�سوؤول  املوقت  املنتخب 
وكلم�  الرثوة،  يف  التف�وت  وقل  الث�بتة،  ب�لأمالك  الرتب�ط  وَقلَّ  الرعية،  نفو�ص 

ترّقى ال�سعب يف املع�رف. 

اإن احلكومة من اأي نوع ك�نت ل تخرج عن و�سف ال�ستبداد م� مل تكن 
�سدر  يف  جرى  كم�  فيه،  ت�س�مح  ل  الذي  والحت�س�ب  ال�سديدة  املراقبة  حتت 
الإ�سالم فيم� نقم على عثم�ن، ثم على علّي،  ر�سي اهلل عنهم� ، وكم� جرى يف 

عهد هذه اجلمهورية احل��سرة يف فرن�س� يف م�س�ئل الني��سني، وبن�م�، ودريفو�ص. 

� اأنه م� من حكومة ع�دلة ت�أمن امل�سوؤولية  ومن الأمور املقررة طبيعة وت�ريخيًّ
التلب�ص  اإىل  وت�س�رع  اإل  اإغف�له�  من  التمكن  اأو  الأمة  غفلة  ب�سبب  واملوؤاخذة 
ب�سفة ال�ستبداد، وبعد اأن تتمكن فيه ل ترتكه، ويف خدمته� اإحدى الو�سيلتني 
العظيمتني: جه�لة الأمة، واجلنود املنظمة. وهم� اأكرب م�س�ئب الأمم، واأهم مع�ئب 
الإن�س�نية، وقد تخل�ست الأمم املتمدنة نوًع� من اجله�لة، ولكن بليت ب�سدة اجلندية 
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اجلربية العمومية، تلك ال�سدة التي جعلته� اأ�سقى حي�ة من الأمم اجل�هلة، واأل�سق 
ع�ًرا ب�لإن�س�نية من اأقبح اأ�سك�ل ال�ستبداد، حتى رمب� ي�سح اأن يق�ل: اإن خمرتع 
هذه اجلندية اإذا ك�ن هو ال�سيط�ن فقد انتقم من اآدم يف اأولده اأعظم م� ميكنه اأن 
ينتقم! نعم اإذا م� دامت هذه اجلندية التي م�سى عليه� نحو قرنني اإىل قرن اآخر 
اأي�ًس� تنهك جَتلُّد الأمم وجتعله� ت�سقط دفعة واحدة. ومن يدري كم يتعجب رج�ل 
ال�ستقب�ل من ترقي العلوم يف هذا الع�سر ترقًي� مقرونً� ب��ستداد هذه امل�سيبة التي 
ل ترتك حمالًّ ل�ستغراب اإط�عة امل�سريني للفراعنة يف بن�ء الأهرام�ت �سخرة؛ لأن 
تلك ل تتج�وز التعب و�سي�ع الأوق�ت، واأم� اجلندية فتف�سد اأخالق الأمة؛ حيث 
ال�ستقالل،  وفكرة  الن�س�ط  ومتيت  والتك�ل،  العمي�ء  والط�عة  ال�سرا�سة  تعلمه� 
ال�ستبداد  لت�أييد  من�سرف  ذلك  وكل  يط�ق،  ل  الذي  الإنف�ق  الأمة  وتكلف 
امل�سوؤوم: ا�ستبداد احلكوم�ت الق�ئد لتلك القوة من جهة، وا�ستبداد الأمم بع�سه� 

على بع�ص من جهة اأخرى.

املدنية  احلكوم�ت  ت�ريخ  يف  يعهد  ل  ف�أقول:  البحث  لأ�سل  ولرنجع 
ا�ستمرار حكومة م�سوؤولة مدة اأكرث من ن�سف قرن اإىل غ�ية قرن ون�سف، وم� �سذ 
من ذلك �سوى احلكومة احل��سرة يف اإنكلرتة؛ وال�سبب يقظة الإنكليز الذين ل 
ي�سكرهم انت�س�ر، ول يخملهم انك�س�ر، فال يغفلون حلظة عن مراقبة ملوكهم، حتى 
اإن الوزارة هي التي تنتخب للملك خدمه وح�سمه ف�ساًل عن الزوجة وال�سهر. 
وملوك الإنكليز الذين فقدوا منذ قرون كل �سيء م� عدا الت�ج، لو ت�سنى الآن 
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ة من قومه ي�ستلم فيه�  لأحدهم ال�ستبداد لغنمه ح�ًل، ولكن هيه�ت اأن يظفر ِبِغرَّ
زم�م اجلي�ص.

ع�س�ئر  من  اأكرثه�  اأو  كله�  رعيته�  تت�ألف  التي  البدوية  احلكوم�ت  اأم� 
حريتهم  م�ست حكومتهم  متى  والتفرق  الرحيل  عليهم  ي�سهل  الب�دية  يقطنون 
ال�سخ�سية و�س�متهم �سيًم�، ومل يقووا على ال�ستن�س�ف، فهذه احلكوم�ت قلم� 
اندفعت اإىل ال�ستبداد. واأقرب مث�ل لذلك اأهل جزيرة العرب، ف�إنهم ل يك�دون 
اإل فرتات  الآن  اإىل  �ن  وغ�سَّ رَي  وِحمنْ تّبع  ملوك  قبل عهد  ال�ستبداد من  يعرفون 
ِنرَي  حتت  الوقوع  عن  ب�جلملة  بعيدة  البدوية  احل�لة  اأن  يف  احلكمة  واأ�سل  قليلة. 
ال�ستبداد، وهو اأن ن�س�أة البدوي ن�س�أة ا�ستقاللية بحيث كل فرد ميكنه اأن يعتمد 
يف معي�سته على نف�سه فقط، خالًف� لق�عدة الإن�س�ن املدين الطبع، تلك الق�عدة 
التي اأ�سبحت �سخرية عند علم�ء الجتم�ع املت�أخرين، الق�ئلني ب�أن الإن�س�ن من 
احليوان�ت التي تعي�ص اأ�سرابً� يف كهوف وم�س�رح خم�سو�سة، واأم� الآن فقد �س�ر 
من احليوان الذي متى انتهت ح�س�نته عليه اأن يعي�ص م�ستقالًّ بذاته، غري متعلق 
ب�أق�ربه وقومه كل الرتب�ط، ول مرتبط ببيته وبلده كل التعلق، كم� هي معي�سة 
اأكرث الإنكليز والأمريك�ن الذين يفتكر الفرد منهم اأن تعلقه بقومه وحكومته لي�ص 
ب�أكرث من رابطة �سريك يف �سركة اختي�رية، خالًف� لالأمم التي تتبع حكوم�ته� حتى 

فيم� تدين.

ما هو ال�صتبداد؟
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مرتاكمني،  متال�سقني  يعي�سون  الأ�سراء  اأن  يرى  الأمم  اأحوال  يف  الن�ظر 
اإذا  بع�سه�  على  تلتفت  ك�لغنم  ال�ستبداد،  �سطوة  من  ببع�ص  بع�سهم  يتحفظ 
ذعره� الذئب، اأم� الع�س�ئر والأمم احلرة امل�لك اأفراده� ال�ستقالل الن�جز فيعي�سون 

متفرقني.

ال�ستبداد  املت�أخرون منهم يف و�سف  �سيم�  بع�ص احلكم�ء ل  تكلم  وقد 
ودوائه بجمل بليغة بديعة، ت�سور يف الأذه�ن �سق�ء الإن�س�ن، ك�أنه� تقول له هذا 

عدوك ف�نظر م�ذا ت�سنع، ومن هذه اجلمل قولهم:

ل  بهواه  ويحكم  ب�إرادتهم،  ل  ب�إرادته  الن��ص  �سوؤون  يف  يتحكم  »امل�سَتِبد 
ب�سريعتهم، ويعلم من نف�سه اأنه الغ��سب املتعدي؛ في�سع كعب رجله على اأفواه 

املاليني من الن��ص ي�سده� عن النطق ب�حلق والتداعي ملط�لبته«.

»امل�ستبد عدو احلق، عدو احلرية وق�تلهم�، واحلق اأبو الب�سر، واحلرية اأمهم، 
اإن  الرا�سدون،  اإخوتهم  هم  والعلم�ء  �سيًئ�،  يعلمون  ل  ني�م  اأيت�م  �سبية  والعوام 

وا، واإل فيت�سل نومهم ب�ملوت«. اأيقظوهم هّبوا واإن دعوهم لبُّ

»امل�ستبد يتج�وز احلد م� مل ير ح�جًزا من حديد، فلو راأى الظ�مل على جنب 
املظلوم �سيًف� مل� يقدم على الظلم، كم� يق�ل: ال�ستعداد للحرب مينع احلرب«.
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»امل�ستبد اإن�س�ن م�ستعد ب�لطبع لل�سر وب�لإجل�ء)1( للخري، فعلى الرعية اأن تعرف 
م� هو اخلري وم� هو ال�سر فتلجئ ح�كمه� للخري رغم طبعه، وقد يكفي لالإجل�ء جمرد 
ال�ستعداد  اأن جمرد  املعلوم  ومن  فعاًل.  القول  وراء  اأن  احل�كم  علم  اإذا  الطلب 

للفعل فعل يكفي �سر ال�ستبداد«.

وك�لكالب  وط�عة،  ا)1(  درًّ ك�لغنم  ُخِلَقت  رعيته  تكون  اأن  يود  »امل�ستبد 
ِرَبتنْ  �سُ واإن  َخَدَمت،  ُخِدَمت  اإن  ك�خليل  تكون  اأن  الرعية  وعلى  ومتلًق�،  تذباًل 
كله،  ب�ل�سيد  عليه�  ت�أثر  ُي�سنْ ول  ُتاَلعب  ل  ك�ل�سقور  تكون  اأن  وعليه�  �سر�ست، 
نعم  العظ�م.  من  ُحِرَمتنْ حتى  اأو  عمت  اأُطنْ عنده�  فرق  التي ل  للكالب  خالًف� 
على الرعية اأن تعرف مق�مه� هل ُخِلَقت خ�دمة حل�كمه�، تطيعه اإن عدل اأو ج�ر، 
وُخِلَق هو ليحكمه� كيف �س�ء بعدل اأو اعت�س�ف؟ اأم هي ج�ءت به ليخدمه� ل 
لي�ستخدمه�!. والرعية الع�قلة تقيد وح�ص ال�ستبداد بزم�م ت�ستميت دون بق�ئه يف 

يده� لت�أمن من بط�سه، ف�إن �سمخ هزت به الزم�م، واإن �س�ل ربطته«.

من اأقبح اأنواع ال�ستبداد ا�ستبداد اجلهل على العلم، وا�ستبداد النف�ص على 
ى ا�ستبداد املرء على نف�سه، وذلك اأن اهلل َجلَّت نعمه خلق الإن�س�ن  العقل، وُي�َسمَّ
اأن يكون عبًدا ق�ئده اجلهل. خلقه و�سخر له  اإل  ا، ق�ئده العقل، ففكر واأبى  حرًّ

)1( الإجل�ء: اأجل�أك اإىل اأن ت�أتي اأمًرا ب�طنه خالف ظ�هره. اأي اأحوجك اإىل اأن تفعل فعاًل تكرهه.
ا اأي امتالأ لبًن� واملراد كرث خريهم. ا: َدرَّ ال�سرع درًّ )2( َدرًّ

ما هو ال�صتبداد؟
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اأبً�،  والعمل   � اأمًّ الأر�ص  له  جعل  ثم  اأ�سده،  يبلغ  اأن  اإىل  ده  ب�أَونْ يقوم�ن  واأبً�   � اأمًّ
فكفر وم� ر�سي اإل اأن تكون اأمته اأمه وح�كمه اأب�ه. خلق له اإدراًك� ليهتدي اإىل 
ول�س�نً�  ليعمل،  ويدين  لي�سعى،  ورجلني  ليب�سر،  وعينني  مهلكه،  ويتقي  مع��سه 
ليكون ترجم�نً� عن �سمريه، فكفر وم� اأحب اإل اأن يكون ك�لأبله الأعمى، املقعد، 
ل�س�نه جن�نه. خلقه  يط�بق  وقلم�  �سيء من غريه،  ينتظر كل  الكذوب،  الأ�سّل، 
منفرًدا غري مت�سل بغريه ليملك اختي�ره يف حركته و�سكونه، فكفر وم� ا�ستط�ب 
اإل الرتب�ط يف اأر�ص حمدودة �سم�ه� الوطن، وت�س�بك ب�لن��ص م� ا�ستط�ع ا�ستب�ك 
ك�ن  اأن  بعد   � عن�سًرا حيًّ لي�سكره على جعله  ... خلقه  تع�ون  ا�ستب�ك  تظ�مل ل 
ترابً�، وليلج�أ اإليه عند الفزع تثبيًت� للجن�ن، ولي�ستند عليه عند العزم دفًع� للرتدد، 
وليثق مبك�ف�أته اأو جم�زاته على الأعم�ل، فكفر واأبى �سكره وخلط يف دين الفطرة 
ال�سحيح ب�لب�طل ليغ�لط نف�سه وغريه. خلقه يطلب منفعته ج�عاًل رائده الوجدان، 
فكفر، وا�ستحل املنفعة ب�أي وجه ك�ن، فال يتعفف عن حمظور �سغري اإل تو�ساًل 
ونب�ت وحيوان ومع�دن  ون�سيم  نور  له مواد احلي�ة، من  ملحرم كبري. خلقه وبذل 
وعن��سر مكنوزة يف خزائن الطبيعة، مبق�دير ن�طقة بل�س�ن احل�ل، ب�أن واهب احلي�ة 
فكفر  وابتذاًل،  وجوًدا  اأكرث  ذاته،  لزوًم� يف  اأكرث  احلي�ة  مواد  حكيم خبري جعل 
الإن�س�ن نعمة اهلل، واأبى اأن  يعتمد كف�لة رزقه، فوكله ربه اإىل نف�سه، وابتاله بظلم 

نف�سه وظلم جن�سه، وهكذا ك�ن الإن�س�ن ظلوًم� كفوًرا.  
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ال�ستبداد يد اهلل القوية اخلفية ي�سفع به� رق�ب الآبقني من جنة عبوديته 
اإىل جهنم عبودية امل�ستبدين الذين ي�س�ركون اهلل يف عظمته ويع�ندون جه�ًرا، وقد 
ورد يف اخلرب: )الظ�مل �سيف اهلل ينتقم به، ثم ينتقم منه(، كم� ج�ء يف اأثر اآخر: 
)من اأع�ن ظ�ملً� على ظلمه �سّلطه اهلل عليه(، ول �سك يف اأن اإع�نة الظ�مل تبتدئ 

من جمرد الإق�مة يف اأر�سه.

الآخرة،  يف  غ�سبه  ن�ر  واجلحيم  الدني�،  يف  اهلل  غ�سب  ن�ر  هو  ال�ستبداد 
وقد خلق اهلل الن�ر اأقوى املطهرات، فيطهر به� يف الدني� دن�ص من خلقهم اأحراًرا 
وب�سط لهم الأر�ص وا�سعة، وبذل فيه� رزقهم، فكفروا بنعمه، ور�سخوا لال�ستعب�د 

والتظ�مل.

ول  اخل�ملني،  عب�ده  من  النتق�م  به  اهلل  يتعجل  بالء،  اأعظم  ال�ستبداد 
يرفعه عنهم حتى يتوبوا توبة الأنفة)1(. نعم، ال�ستبداد اأعظم بالء؛ لأنه وب�ء دائم 
ب�ل�سلب والغ�سب،  ب�لفنت، وجدب م�ستمر بتعطيل الأعم�ل، وحريق متوا�سل 
ل  واأمل  الأب�س�ر،  يعمي  وظالم  القلوب،  يقطع  وخوف  للعمران،  ج�رف  و�سيل 
يبتلي اهلل  واإذا �س�أل �س�ئل: مل�ذا  يفرت، و�س�ئل ل يرحم، وق�سة �سوء ل تنتهي. 
عب�ده ب�مل�ستبدين؟ ف�أبلغ جواب م�سكت هو: اإن اهلل ع�دل مطلق ل يظلم اأحًدا، 
فال يويّل امل�ستبد اإل على امل�ستبدين. ولو نظر ال�س�ئل نظرة احلكيم املدقق لوجد 

)1( الأنفة: العزة واحلمية.

ما هو ال�صتبداد؟
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وع�ئلته  زوجته  جلعل  قدر  لو  نف�سه،  يف  ا  م�ستبدًّ ال�ستبداد  اأ�سراء  من  فرد  كل 
وع�سريته وقومه والب�سر كلهم حتى وربه الذي خلقه ت�بعني لراأيه واأمره.

�سريح  وهذا  الأحرار،  يتولهم  والأحرار  م�ستبد،  يتولهم  ف�مل�ستبدون 
معنى: )كم� تكونوا يولَّ عليكم(.

م� األيق ب�لأ�سري يف اأر�ص اأن يتحول عنه� اإىل حيث ميلك حريته، ف�إن الكلب 
الطليق خري حي�ة من الأ�سد املربوط. 



على  لالأدي�ن  الطبيعي  الت�ريخ  يف  الن�ظرين  العلم�ء  اأكرث  اآراء  ت�س�فرت 
مل  اإن  يقول:  والبع�ص  الديني،  ال�ستبداد  من  متولد  ال�سي��سي  ال�ستبداد  اأن 
نوان  �سِ هم�  اأو  الري��سة،  واأمهم�  التغلب  اأبوهم�  اأخوان  فهم�  توليد  هن�ك  يكن 
قوي�ن بينهم� رابطة احل�جة على التع�ون لتذليل الإن�س�ن، وامل�س�كلة بينهم� اأنهم� 
ح�كم�ن اأحدهم� يف مملكة الأج�س�م والآخر يف ع�مل القلوب. والفريق�ن م�سيب�ن 
التوراة  من  الت�ريخي  والق�سم  الأولني،  اأ�س�طري  مغزى  اإىل  ب�لنظر  حكمهم�  يف 
التعليمية الأخالقية  اإىل الإجنيل، وخمطئون يف حق الأق�س�م  امل�س�فة  والر�س�ئل 
فيهم�، كم� هم خمطئون اإذا نظروا اإىل اأن القراآن ج�ء موؤيًدا لال�ستبداد ال�سي��سي. 
ولي�ص من العذر �سيء اأن يقولوا نحن ل ندرك دق�ئق القراآن نظًرا خلف�ئه� علين� يف 
اآي�ته، واإمن� نبني نتيجتن� على مقدم�ت م�  ب�أ�سب�ب نزول  طي بالغته ووراء العلم 

ن�س�هد عليه امل�سلمني منذ قرون اإىل الآن من ا�ستع�نة م�ستبديهم ب�لدين.

تدعو  ال�سم�وية  الكتب  ومنه�  الدينية  التع�ليم  اإن  املحررون  هوؤلء  يقول 
الإن�س�ن بكل  تتهدد  قوة  العقول كنهه�،  تدرك  قوة عظيمة ل  اإىل خ�سية  الب�سر 

 ال�سـتبداد والديـن
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املم�ت،  وبعد  احلي�ة  يف  اأو  واليهودية،  البوذية  عند  كم�  فقط،  احلي�ة  يف  م�سيبة 
كم� عند الن�س�رى والإ�سالم، تهديًدا ترتعد منه الفرائ�ص فتخور القوى، وتنذهل 
للنج�ة  اأبوابً�  التع�ليم  تفتح هذه  ثم  واخلمول،  للخبل)1(  فت�ست�سلم  العقول؛  منه 
�ب)2(  ُحجَّ الأبواب  تلك  ولكن على  مقيم،  نعيم  وراءه�  املخ�وف جن�ة  تلك  من 
ب�لدخول  للن��ص  ي�أذنون  ل  الذين  واأمث�لهم  والق�سو�ص  والكهنة  الرباهمة)3(  من 
اأو ثمن غفران، حتى  غ�ر، ويرزقوهم ب��سم نذر  م� مل يعظموهم مع التذلل وال�سَّ
اب يف بع�ض الأديان يحجزون فيما يزعمون لقاء الأرواح بربها ما  اإن اأولئك احلجَّ
مل ياأخذوا عنها مكو�ض)4( املرور اإىل القبور وفدية اخلال�ض من مطهر الأعراف. 
وينذرونهم  اهلل  غ�ضب  من  النا�ض  ُيرهبون  كم  الأديان  على  املهيمنون  وهوؤلء 
بحلول م�ضائبه وعذابه عليهم، ثم ير�ضدونهم اإىل اأن ل خال�ض ول منا�ض لهم 
اإل باللتجاء اإىل �ضكان القبور الذين لهم دالة، بل �ضطوة على اهلل فيحمونهم من 

غ�ضبه.

هذا  من  اأ�ضا�ض  على  ا�ضتبدادهم  كذلك  يبنون  ال�ضيا�ضيني  اإن  ويقولون 
القبيل، فهم ي�ضرتهبون النا�ض بالتعايل ال�ضخ�ضي والت�ضامخ احل�ضي، ويذللونهم 
لأجلهم  عاملني  لهم،  خا�ضعني  يجعلوهم  حتى  الأموال،  و�ضلب  والقوة  بالقهر 

)1( اخَلبنْل: الف�س�د.
اب الذي مينع من الدخول. �ب: ج ح�جب وهو الَبوَّ )2( ُحجَّ

)3( الرباهمة: قبيلة ب�لهند اأنكروا النبوات وق�لوا ب�لتن��سخ.
)4( املكو�ص: ال�سرائب.
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حلومها،  وياأكلون  األبانها،  ي�ضربون  التي  الأنعام  من  نوع  كاأنهم  بهم،  يتمتعون 
ويركبون ظهورها وبها يتفاخرون.

وال�ضيا�ضي  الديني  ال�ضتبدادين  ونتائج  بناء  يف  الت�ضاكل  هذا  اأن  ويرون 
جعلهما يف مثل فرن�ضا خارج باري�ض م�ضرتكني يف العمل كاأنهما يدان متعاونتان، 
ي�ضجالن  والقلم  اللوح  كاأنهما  الوظيفة  يف  م�ضتبكني  رو�ضيا  مثل  يف  وجعلهما 

ال�ضقاء على الأمم.

ويقررون اأن هذا الت�ضاكل بني القوتني ينجر بعوام الب�ضر وهم ال�ضواد الأعظم 
اإىل نقطة اأن يلتب�ض عليهم الفرق بني الإله املعبود بحق وبني امل�ضتبد املطاع بالقهر، 
التعظيم،  مزيد  ا�ضتحقاق  يف  الت�ضابه  حيث  من  اأذهانهم  م�ضايق  يف  فيختلطان 
ا  والرفعة عن ال�ضوؤال وعدم املوؤاخذة على الأفعال، بناء عليه ل يرون لأنف�ضهم حقًّ
يف مراقبة امل�ضتبد لنتفاء الن�ضبة بني عظمته ودناءتهم، وبعبارة اأخرى يجد العوام 
معبودهم وجبارهم م�ضرتكني يف كثري من احلالت والأ�ضماء وال�ضفات، وهم هم، 
باأمره، وبني )ل  واحلاكم  املطلق(،  ال  )الفعَّ مثاًل بني  يفرقوا  اأن  �ضاأنهم  لي�ض من 
�ضاأنه(  )جلَّ  وبني  النعم،  وويل  )املُْنِعم(  وبني  م�ضوؤول،  وغري  يفعل(  عما  ُي�ضاأل 
وجليل ال�ضاأن. وبناء عليه يعظمون اجلبابرة تعظيمهم هلل، ويزيدون تعظيمهم على 
التعظيم هلل؛ لأنه حليم كرمي، ولأن عذابه اآجل غ�ئب، واأم� انتق�م اجلب�ر فع�جل 
ح��سر. والعوام كم� يق�ل عقولهم يف عيونهم، يك�د ل يتج�وز فعلهم املح�سو�ص 
امل�س�هد، حتى ي�سح اأن يق�ل فيهم: لول رج�وؤهم ب�هلل، وخوفهم منه فيم� يتعلق 

ال�صتبداد والدين
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بحي�تهم الدني�، مل� �سلوا ول �س�موا، ولول اأملهم الع�جل مل� رجحوا قراءة الدلئل 
يعتقدون  كم�  املقربني  ب�لأولي�ء  اليمني  رجحوا  ول  القراآن،  قراءة  على  والأوراد 

على اليمني ب�هلل.

وهذه احل�ل هي التي �سهلت يف الأمم الغ�برة املنحطة دعوى بع�ص امل�ستبدين 
الألوهية على مراتب خمتلفة، ح�سب ا�ستعداد اأذه�ن الرعية، حتى يق�ل: اإنه م� 
من م�ستبد �سي��سي اإىل الآن اإل ويتخذ له �سفة قد�سية ي�س�رك به� اهلل، اأو تعطيه 
يعينونه  الدين  َخَدَمِة  من  بط�نة  يتخذ  اأن  من  اأقل  ول  اهلل.  مع  مق�م ذي عالقة 
على ظلم الن��ص ب��سم اهلل، واأقل م� يعنون به ال�ستبداد، تفريق الأمم اإىل مذاهب 
و�سيع متع�دية تق�وم بع�سه� بع�ًس�، فتته�تر قوة الأمة ويذهب ريحه�، فيخلو اجلو 
لال�ستبداد ليبي�ص ويفرخ، وهذه �سي��سة الإنكليز يف امل�ستعمرات، ل يوؤيده� �سيء 
اختالفهم يف  ب�سبب  بينهم  ب�أ�سهم  واإفن�ئهم  اأنف�سهم،  الأه�يل على  انق�س�م  مثل 

الأدي�ن واملذاهب.

ويعللون اأن قي�م امل�ستبدين من اأمث�ل )اأبن�ء داود( و)ق�سطنطني( يف ن�سر 
الث�من(  و)هرني  الإ�سب�ين  الث�ين(  )فيليب  مثل  وانت�س�ر  رع�ي�هم،  بني  الدين 
احل�كم  وقي�م  )اإنكليزي�سيون(،  جم�ل�ص  بت�سكيل  حتى  للدين،  الإنكليزي 
الف�طمي وال�سالطني الأع�جم يف الإ�سالم ب�لنت�س�ر لغالة ال�سوفية، وبن�ئهم لهم 
التك�ي� مل يكن اإل بق�سد ال�ستع�نة مبم�سوخ الدين وببع�ص اأهله املغفلني على 
ظلم امل�س�كني، واأعظم م� يالئم م�سلحة امل�ستبد ويوؤيده� اأن الن��ص يتلقون قواعده 
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واأحك�مه ب�إذع�ن بدون بحث اأو جدال، فيودون ت�أليف الأمة على تلقي اأوامرهم 
مبثل ذلك، ولهذا الق�سد عينه، كثرًيا م� يح�ولون بن�ء اأوامرهم، اأو تفريعه� على 

�سيء من قواعد الدين.

ويحكمون ب�أن بني ال�ستبدادين ال�سي��سي والديني مق�رنة ل تنفك متى 
اأو متى زال رفيقه، واإن �سلح، اأي �سعف  اإليه،  اأمة جر الآخر  ُوجد اأحدهم� يف 
ا ل يخلو  اأحدهم� �سلح اأي �سعف الث�ين. ويقولون اإن �سواهد ذلك كثرية جدًّ
منه� زم�ن ول مك�ن. ويربهنون على اأن الدين اأقوى ت�أثرًيا من ال�سي��سة اإ�سالًح� 
والأمل�ن،  والأمريك�ن،  والهولنديني،  الإنكليز  اأي  ب�ل�سك�سون  وميثلون  واإف�س�ًدا، 
الذين قبلوا الربوت�ستنتية، ف�أثر التحرير الديني يف الإ�سالح ال�سي��سي والأخالق 
اأكرث من ت�أثري احلرية املطلقة ال�سي��سية يف جمهور الالتني اأي الفرن�سيني والطلي�ن 
والإ�سب�نيول والربتغ�ل. وقد اأجمع الكت�ب ال�سي��سيون املدققون، ب�ل�ستن�د على 
اأي  الدين  تنطع يف  اأو �سخ�ص  اأو ع�ئلة  اأمة  م� من  اأن  الت�ريخ وال�ستقراء، على 

ت�سدد فيه اإل واختل نظ�م دني�ه وخ�سر اأُوله وعقب�ه.

مي�سي�ن  والدين  ال�سي��سة  اأن  يرون  ال�سي��سيني  املدققني  اأن كل  واحل��سل 
متك�تفني، ويعتربون اأن اإ�سالح الدين هو اأ�سهل واأقوى واأقرب طريق لالإ�سالح 

ال�سي��سي.

ال�صتبداد والدين
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الإ�سالح  يف  الدين  ا�ستخدم  اأي  امل�سلك  هذا  �سلك  من  اأول  ك�ن  ورمب� 
امل�ستبدين يف حملهم  ملوكهم  اليون�ن؛ حيث حتيلوا على  ال�سي��سي هم حكم�ء 
على قبول ال�سرتاك يف ال�سي��سة ب�إحي�ئهم عقيدة ال�سرتاك يف الألوهية، اأخذوه� 
ب�إله،  واحلرب  ب�إله،  العدالة  تخ�سي�ص  ب�سورة  ب�أ�س�طري،  ومزجوه�  الآ�سوريني  عن 
والأمط�ر ب�إله، اإىل غري ذلك من التوزيع، وجعلوا لإله الآلهة حق النظ�رة عليهم، 
وحق الرتجيح عند وقوع الختالف بينهم. ثم بعد متكن هذه العقيدة يف الأذه�ن 
دفعهم  احلكم�ء  اأولئك  على  �سهل  البي�ن،  و�سحر  املظ�هر  من جاللة  األب�ست  مل� 
اإدارة الأر�ص  الن��ص اإىل مط�لبة جب�برتهم ب�لنزول من مق�م النفراد، وب�أن تكون 
العظمى  الو�سيلة  اإىل ذلك مكرهني. وهذه هي  ف�ن�س�ع ملوكهم  ال�سم�ء،  ك�إدارة 
فعل  وكذلك  واإ�سب�رطة،  اأثين�  جمهوري�ت  اإق�مة  من  اأخرًيا  اليون�ن  مكنت  التي 
الروم�ن. وهذا الأ�سل مل يزل املث�ل القدمي لأ�سول توزيع الإدارة يف احلكوم�ت 

امللكية واجلمهوري�ت على اأنواعه� اإىل هذا العهد.

اإمن� هذه الو�سيلة اأي الت�سريك، ف�ساًل عن كونه� ب�طلة يف ذاته�، نتج عنه� 
اأنه� فتحت مل�سعوذين من �س�ئر طبق�ت الن��ص  اأ�سر كثرًيا، وذلك  اأخرًيا رد فعل 
ب�بً� وا�سًع� لدعوى �سيء من خ�س�ئ�ص الألوهية، ك�ل�سف�ت القد�سية والت�سرف�ت 
كنمرود  اجلب�برة  من  اأفراد  غري  مثله�  على  يتهجم  ل  ذلك  قبل  وك�ن  وحّية،  الرُّ
وملالءمة  وال�سويّف.  والب�درّي  الرَبهمّي  يدعيه�  �س�ر  ثم  مو�سى،  وفرعون  اإبراهيم 
هذه املف�سدة لطب�ع الب�سر من وجوه كثرية لي�ص بحثن� هذا حمله� انت�سرت وعمت 

وجندت جي�ًس� عرمرًم� يخدم امل�ستبدين.
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وقد ج�ءت التوراة ب�لن�س�ط، فخل�ستهم من خمول التك�ل، بعد اأن بلغ 
فيهم اأن يكلفوا اهلل ونبيه يق�تالن عنهم، وج�ءتهم ب�لنظ�م بعد فو�سى الأحالم، 
ورفعت عقيدة الت�سريك، م�ستبدلة مثاًل اأ�سم�ء الآلهة املتعددة ب�ملالئكة، ولكن 
َعة  مل ير�َص ملوك اآل كوهني ب�لتوحيد ف�أف�سدوه. ثم ج�ء الإجنيل ب�سل�سبيل الدَّ
واحللم، ف�س�دف اأفئدة حمروقة بن�ر الق�س�وة وال�ستبداد، وك�ن اأي�ًس� موؤيًدا لن�مو�ص 
التوحيد، ولكن مل يقَو دع�ته الأولون على تفهيم تلك الأقوام املنحطة، الذين 
ب�دروا لقبول الن�سرانية قبل الأمم املرتقية، اأن الأبوة والبنوة �سفت�ن جم�زيت�ن يعرب 
بهم� عن معنى ل يقبله العقل اإل ت�سليًم� كم�س�ألة القدر التي ورثت الإ�سالمية 
التفل�سف فيه� عن اأدي�ن الهنود واأوه�م اليون�ن. ولهذا تلقت الأمم الأبوة والبنوة 
مبعنى توالد حقيقي؛ لأنه اأقرب اإىل مداركهم الب�سيطة التي ي�سعب عليه� تن�ول 
م� فوق املح�سو�س�ت؛ ولأنهم ك�نوا قد األفوا العتق�د يف بع�ص جب�برتهم الأولني 
اأنهم اأبن�ء اهلل، فكرب عليهم اأن يعتقدوا يف عي�سى- عليه ال�سالم - �سفة هي دون 
تلب�ست  اأقوام خمتلفون،  ودخله�  الن�سرانية  انت�سرت  مل�  ثم  امللوك.  اأولئك  مق�م 
ثوبً� غري ثوبه�، كم� هو �س�أن �س�ئر الأدي�ن التي �سلفته�، فتو�سعت بر�س�ئل بول�ص 
�سع�ئر  على  م�س�فة  وامل�سريني  للروم�ن  وثنية  و�سع�ئر  ب�أزي�ء  ف�متزجت  ونحوه�، 
ونحوه�.  امللوك  مظ�هر  من  واأ�سي�ء  وغريه�،  الأ�س�طري  من  واأ�سي�ء  الإ�سرائيليني 
وهكذا �س�رت الن�سرانية تعظم رج�ل الكهنوت)1( اإىل درجة اعتق�د الني�بة عن 

)1( الكهنوت: موؤ�س�سة ت�سدر اأوامر وزارية علي� للكني�سة الك�ثوليكية.

ال�صتبداد والدين
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اهلل والع�سمة عن اخلط�أ وقوة الت�سريع، ونحو ذلك مم� رف�سه اأخرًيا الربوت�ست�ن اأي 
الراجعون يف الأحك�م لأ�سل الإجنيل.

احلكمة  على  �ًس�  ُموؤَ�سَّ والن�سرانية،  لليهودية  بً�  ُمَهذِّ الإ�سالم  ج�ء  ثم 
والعزم، ه�دًم� للت�سريك ب�لكلية، وحمكًم� لقواعد احلرية ال�سي��سية املتو�سطة بني 
تغلبية  اأو  دينية  �سلطة  ونزع كل  التوحيد،  ف�أ�س�ص  والأري�ستقراطية،  الدميوقراطية 
تتحكم يف النفو�ص اأو يف الأج�س�م، وو�سع �سريعة حكمه اإجم�لية �س�حلة لكل 
زم�ن وقوم ومك�ن، واأوجد مدينة فطرية �س�مية، واأظهر للوجود حكومة كحكومة 
اخللف�ء الرا�سدين التي مل ي�سمح الزم�ن مبث�ل له� بني الب�سر حتى ومل يخلفهم 
فيه� بني امل�سلمني اأنف�سهم خلف، اإل بع�ص �سواذ كعمر بن عبد العزيز، واملهتدي 
العب��سي، ونور الدين ال�سهيد. ف�إن هوؤلء اخللف�ء الرا�سدين فهموا معنى ومغزى 
القراآن الن�زل بلغتهم، وعملوا به واتخذوه اإم�ًم�، ف�أن�سوؤوا حكومة ق�ست ب�لت�س�وي 
يف  واأحدثوا  و�سظفه�)1(،  احلي�ة  نعيم  يف  الأمة  فقراء  وبني  اأنف�سهم  بينهم  حتى 
امل�سلمني عواطف اأخوة وروابط هيئة اجتم�عية ا�سرتاكية ل تك�د توجد بني اأ�سق�ء 
�سخ�سية،  وظيفة  منهم  لكل  واحدة،  اأم  ح�س�نة  ويف  واحد  اأب  ب�إع�لة  يعي�سون 
ووظيفة ع�ئلية، ووظيفة قومية. على اأن هذا الطراز ال�س�مي من الري��سة هو الطراز 
� غري اأبي بكر وعمر، ثم اأخذ ب�لتن�ق�ص، و�س�رت  النبوّي املحمدّي مل يخلفه فيه حقًّ
الأمة تطلبه وتبكيه من عهد عثم�ن اإىل الآن، و�سيدوم بك�وؤه� اإىل يوم الدين اإذا 

)1( �سظفه�: �سدته� و�سيقه�.
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مل تنتبه ل�ستعوا�سه بطراز �سي��سّي �سورّي، ذلك الطراز الذي اهتدت اإليه بع�ص 
اأمم الغرب، تلك الأمم التي لرمب� ي�سح اأن نقول قد ا�ستف�دت من الإ�سالم اأكرث مم� 

ا�ستف�ده امل�سلمون.

العدل  واإحي�ء  ال�ستبداد  اإم�تة  بتع�ليم  م�سحون  الكرمي  القراآن  وهذا 
والت�س�وي حتى يف الق�س�ص منه، ومن جملته� قول بلقي�ص ملكة �سب�أ من عرب 

ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ﴿ قومه�:  اأ�ســـراف  تخ�طب  ع  تبَّ
ەئ   ائ      ائ   ى     ى   ې   ې   ې   ې   ۅ.ۉ   ۅ    ۋ   ۋ  
ىئىئ   ىئ    ېئ  ېئ   ېئ   ەئ  وئ.ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    

ی  ی﴾ [النمل/ 34-33-32].

فهذه الق�سة تعلم كيف ينبغي اأن ي�ست�سري امللوك املالأ اأي اأ�سراف الرعية، 
واأن ل يقطعوا اأمًرا اإل براأيهم، وت�سري اإىل لزوم اأن حُتفظ القوة والب�أ�ص يف يد الرعية، 
�ص امللوك ب�لتنفيذ فقط، واأن ُيكَرموا بن�سبة الأمر اإليهم توقرًيا، وتقّبح  واأن ُيَخ�سَّ

�س�أن امللوك امل�ستبدين.

ومن هذا الب�ب اأي�ًس� م� ورد يف ق�سة مو�سى - عليه ال�سالم - مع فرعون 
﴿ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ.ڈ  ژ  ژ   تع�ىل:  قوله  يف 
ڑ  ڑک  ک  ک﴾ [الأعراف/ 109-110] اأي ق�ل الأ�سراف بع�سهم 

گ   گ   گ    ﴿ قرارهم:  وهو  لفرعون  خط�بً�  راأيكـم؟﴿ق�لوا﴾  م�ذا  لبع�ص: 
گ  ڳ  ڳ  ڳ.ڱ   ڱ  ڱ  ڱ﴾ [الأعراف/ 111-112]  ثم 

ال�صتبداد والدين
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و�سف مذاكراتهـــم بقوله تعــ�ىل: ﴿ې  ى﴾ [طه/ 62] اأي راأيهم 
﴿  ى    ائ   ائ﴾ [طه/ 62] اأي اأف�ست مذاكراتهم العلنية اإىل النزاع؛ 

ف�أجروا مذاكرة �سرية طبق م� يجري اإىل الآن يف جم�ل�ص ال�سورى العمومية.

بناء على ما تقدم، ل جمال لرمي الإ�ضالمية بتاأييد ال�ضتبداد مع تاأ�ضي�ضها 
﴿ڤ  ڦ   تعاىل:  قوله  منها  التي  البينات  الآيات  هذه  اأمثال  من  مئات  على 
ېئ   ېئ   ۈئ    ﴿ تعاىل:  قوله  ومن  ال�ضاأن،  يف  اأي   [159 عمران/  [اآل  ڦ﴾ 
الراأي  اأ�ضحاب  اأي   ،[59 [الن�ضاء/  ی﴾  ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ  

وهم  املف�ضرين،  اأكرث  عليه  اتفق  ما  على  والروؤ�ضاء  العلماء  وهم  منكم،  وال�ضاأن 
الأ�ضراف يف ا�ضطالح ال�ضيا�ضيني. ومما يوؤيد هذا املعنى اأي�ًضا قوله تعاىل: ﴿ی  
ی  جئ﴾ [هود/ 97]  اأي ما �ضاأنه، وحديث »اأمريي من املالئكة جربيل« اأي 

م�ضاوري.

الأفهام  من  كثري  على  الأمر(  )اأويل  معنى  �ضياع  الغريب  بالأمر  ولي�ض 
بت�ضليل علماء ال�ضتبداد الذين يحرفون الكلم عن موا�ضعه، وقد اأغفلوا معنى 
قيد )منكم( اأي املوؤمنني منًعا لتطرق اأفكار امل�ضلمني اإىل التفكر باأن الظاملني ل 
يحكمونهم مبا اأنزل اهلل، ثم التدرج اإىل معنى اآية ﴿چ  چ  چ  ڇ﴾  [النحل / 90]، 
اأي الت�ضاوي ﴿  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې﴾ [الن�ضاء/ 58]؛ اأي 

الت�ضاوي، ثم ينتقل اإىل معنى اآية: ﴿ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ﴾ [امل�ئدة/44] ثم ي�ستنتج عدم وجوب ط�عة الظ�ملني، واإن ق�ل بوجوبه� 
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بع�ص الفقه�ء املم�لئني دفًع� للفتنة التي حت�سد اأمث�لهم ح�سًدا. والأغرب من هذا 
ج�س�رتهم على ت�سليل الأفه�م يف معنى )اأمر( يف اآية: ﴿وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ف�إنهم  [الإ�سراء/ 16]،  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی﴾ 
كبرًيا،  ا  علوًّ ذلك  اهلل عن  تع�ىل   ... ب�لف�سق  الأمر  اهلل  اإىل  ين�سبوا  اأن  يب�لوا  مل 
اأي   - ت�سديده�  اأو  امليم  بك�سر   - اأمرن�  مبعنى  اأنه  هن�  )اأمرن�(  معنى  واحلقيقة يف 
جعلن� اأمراءه� مرتفيه� ېئ  ېئ  )اأي ظلموا اأهله�( فحق عليهم العذاب؛ )اأي 

نزل بهم العذاب(.

�، وهو احلكم  والأغرب من هذا وذاك اأنهم جعلوا للفظة العدل معنى عرفيًّ
مبقت�سى م� ق�له الفقه�ء؛ حتى اأ�سبحت لفظة العدل ل تدل على غري هذا املعنى، 
مع اأن العدل لغة الت�سوية؛ ف�لعدل بني الن��ص هو الت�سوية بينهم، وهذا هو املراد يف 

اآية: ﴿چ  چ  چ  ڇ ﴾ [النحل/ 90]، وكذلك الق�ضا�ض يف اآية: ﴿ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ   ۇ  ۆ﴾ [البقرة/ 179] املتواردة مطلًقا، ل املعاقبة باملثل 
فقط على ما يتبادر اإىل اأذهان الأ�ضراء الذين ل يعرفون للت�ضاوي موقًعا يف الدين 

غري الوقوف بني يدي الق�ضاة.

الفقه�ء من ل تقبل �سه�دتهم ل�سقوط عدالتهم، فذكروا حتى  وقد عدد 
قوا الأمراء  من ي�أكل م��سًي� يف الأ�سواق، ولكن �سيط�ن ال�ستبداد اأن�س�هم اأن يف�سِّ
الظ�ملني فريدوا �سه�دتهم. ولعل الفقه�ء ُيعذرون ب�سكوتهم هن� مع ت�سنيعهم على 

الظ�ملني يف مواقع اأخرى، ولكن م� عذرهم يف حتويل معنى الآية: ﴿ ڳ  ڳ  
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ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ ﴾ [اآل عمران/ 104] اإىل 
اأن هذا الفر�ص هو فر�ص كف�ية ل فر�ص عني؟ واملراد منه �سيطرة اأفراد امل�سلمني 
بع�سهم على بع�ص ل اإق�مة فئة ت�سيطر على حك�مهم كم� اهتدت اإىل ذلك الأمم 
املوفقة للخري؛ فخ�س�ست منه� جم�ع�ت ب��سم جم�ل�ص نواب، وظيفته� ال�سيطرة 
فتخل�سوا  والت�سريعية،  وامل�لية  ال�سي��سية  العمومية:  الإدارة  على  والحت�س�ب 
بذلك من �س�آمة)1( ال�ستبداد. األي�ست هذه ال�سيطرة وهذا الحت�س�ب ب�أهم من 
ال�سيطرة على الأفراد؟ ومن يدري من اأين ج�ء فقه�ء ال�ستبداد بتقدي�ص احلك�م 
عن امل�سوؤولية حتى اأوجبوا لهم احلمد اإذا عدلوا، واأوجبوا ال�سرب عليهم اإذا ظلموا، 

وعدوا كل مع�ر�سة لهم بغًي� يبيح دم�ء املع�ر�سني؟!

، اإن امل�ستبدين و�سرك�ءهم قد جعلوا دينك غري الدين الذي اأنزلت،  اللهمَّ
فال حول ول قوة اإل بك!

زاوي�تهم  الإنع�م�ت على  الذين جعلتهم  ال�سوفية  اأولئك  م� عذر  كذلك 
� من اأولي�ء اهلل، ول ي�أتي اأمًرا اإل ب�إله�م  اأن يقولوا: ل يكون الأمري الأعظم اإل وليًّ
من اهلل، واإنه يت�سرف يف الأمور ظ�هًرا، ويت�سرف فيه� قطب الغوث ب�طًن�! األ 

�سبح�ن اهلل م� اأحلمه!

)1( �س�آمة: من ال�سوؤم خالف اليمن.
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نعم، لول حلم اهلل خل�سف الأر�ص ب�لعرب؛ حيث اأر�سل لهم ر�سوًل من 
اأنف�سهم اأ�س�ص لهم اأف�سل حكومة اأ�س�ست يف الن��ص، جعل ق�عدته� قوله: »كلُّكم 
راع، وكلُّكم م�سوؤول عن رعيته«؛ اأي كل منكم �سلط�ن ع�م وم�سوؤول عن 
الأمة. وهذه اجلملة التي هي اأ�سمى واأبلغ م� ق�له م�سرع �سي��سي من الأولني 
والآخرين، فج�ء من املن�فقني من حرَّف املعنى عن ظ�هره وعموميته اإىل اأن 
فوا معـنى الآية:  امل�سلم راع على ع�ئلته وم�سوؤول عنه� فقــط. كم� حرَّ
﴿ک  گ  گ   گ  گ﴾ [التوبة/ 71] اإىل ولية ال�سه�دة دون 

الولية الع�مة، وهكذا غريوا مفهوم اللغة، وبّدلوا الدين، وطم�سوا على العقول 
حتى جعلوا الن��ص ين�سون لذة ال�ستقالل، وعزة احلرية، بل جعلوهم ل يعقلون 

كيف حتكم اأمة نف�سه� بنف�سه� دون �سلط�ن ق�هر.

�سوا�سية  »الن��ص   : النبي  بقول  ي�سمعوا  مل  امل�سلمني  وك�أن 
ك�أ�سن�ن امل�سط، ل ف�سل لعربيٍّ على عجميٍّ اإل ب�لتقوى«. وهذا احلديث من 

﴿ ڇ    ڍ  ڍ   الآية  مف�سًرا  للحكمة، وجميئه  ملط�بقته  الأح�ديث  اأ�سح 
ڌ  ڌ﴾ [احلجرات/ 13] ف�إن اهلل - جلَّ �س�أنه - �س�وى بني عب�ده موؤمنني 
ُرمة بقوله: ﴿ ک  ک        ک  گ ﴾ [الإ�ضراء/ 70]، ثم جعل  وك�فرين يف املَكنْ
العب�دة،  كرثة  لي�ص  لغة  التقوى  ومعنى  فقط.  للمتقني  الكرامة  يف  الأف�سلية 
كم� �س�ر ذلك حقيقة عرفية غر�سه� علم�ء ال�ستبداد الق�ئلني يف تف�سري ﴿عند 
اهلل﴾؛ اأي يف الآخرة دون الدني�؛ بل التقوى لغة هي التق�ء؛ اأي البتع�د عن 
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رذائل الأعم�ل احرتاًزا من عقوبة اهلل. فقوله: ﴿ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾ [
احلجرات/ 13] كقوله: اإن اأف�سل الن��ص اأكرثهم ابتع�ًدا عن الآث�م و�سوء عواقبه�.

كل  برفعه�  احلرية  اأ�سول  على  موؤ�س�سة  الإ�سالمية  اأن  تقدم  مم�  ظهر  وقد 
�سيطرة وحتكم، ب�أمره� ب�لعدل وامل�س�واة والق�سط والإخ�ء، بح�سه� على الإح�س�ن 
والتح�بب. وقد جعلت اأ�سول حكومته�: ال�سورى الأري�ستوقراطية؛ اأي �سورى 
الأمة:  اإدارة  اأ�ضول  وجعل  ب�سيوفهم.  ل  بعقولهم  الأمة  يف  والعقد  احَللَِّ  اأهل 
عهد  م�ضى  وقد  بعد.  فيما  ياأتي  ح�ضبما  ال�ضرتاكي  اأي  الدميقراطي،  الت�ضريع 
�ضورها.  واأكمل  باأمت  الأ�ضول  هذه  على  الرا�ضدين  اخللفاء  وعهد    النبي 
اإقامة  م�ضائل  غري  يف  مطلًقا  ديني  نفوذ  الإ�ضالمية  يف  يوجد  ل  اأنه  املعلوم  ومن 
تبلغ مائة قاعدة وحكم،  التي ل  الت�ضريعية  العامة  القواعد  الدين، ومنها  �ضعائر 
كلها من اأجلِّ واأح�سن م� اهتدى اإليه امل�سرعون من قبل ومن بعد. ولكن وااأ�سف�ه 
على هذا الدين احلر، احلكيم، ال�سهل، ال�سمح، الظ�هر فيه اآث�ر الرقي على غريه 
من �سوابقه، الدين الذي رفع الإ�سر)1( والأغالل، واأب�د امليزة وال�ستبداد، الدين 
الدين  الهوان،  قبور  يف  ودفنوه�  القراآن  حكمة  فهجروا  اجل�هلون،  ظلمه  الذي 
الذي فقد الأن�س�ر الأبرار واحلكم�ء الأخي�ر، ف�سط� عليه امل�ستبدون واملرت�سحون 
اآلة  وجعلوه  �سيًع�،  الأمة  وتق�سيم  الكلمة  لتفريق  و�سيلة  واتخذوه  لال�ستبداد، 

)1( الإ�سر: الإثم.
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والت�سديد  والتو�سيع،  ب�لتفريع  اأهله  مزاي�ه، وحريوا  ف�سيعوا  ال�سي��سية،  لأهوائهم 
والت�سوي�ص، واإدخ�ل م� لي�ص منه فيه كم� فعل قبلهم اأ�سح�ب الأدي�ن ال�س�ئرة، 
حتى جعلوه ديًن� حرًج� يتوهم الن��ص فيه اأن كل م� دّونه املتفننون بني دفتي كت�ب 
ين�سب ل�سم اإ�سالمي هو من الدين، ومبقت�س�ه� اأن ل يقوى على القي�م بواجب�ته 
اأ�سبحت مبقت�س�ه� حي�ة  اإل من ل عالقة له ب�حلي�ة الدني�، بل  واآدابه ومزيداته، 
الإن�س�ن الطويل العمر، الع�طل عن كل عمل، ل تفي بتعلم م� هي الإ�سالمية 
اأهله�  اأط�ل  التي  املت�سعبة  الآراء  تلك  الب�طل من  ال�سحيح من  متييز  عجًزا عن 
األزم  اأنه  اإل وكل منهم يف موقفه الأول يظهر  فيه� اجلدال واملن�ظرة، وم� افرتقوا 
تعًب� وكالًل  اأن كالًّ منهم قد �سكت  ب�لربه�ن، واحلقيقة  خ�سمه احلجة واأ�سكته 

من امل�س�غبة.

وبهذا الت�سديد الذي اأدخله على الدين من�ف�سو املجو�ص، انفتح على الأمة 
م على النف�ص واعتق�د التق�سري املطلق، واأن ل جن�ة ول خمرج ول اإمك�ن  ب�ب التلوُّ
ملح��سبة النف�ص ف�ساًل عن حم��سبة احلك�م املنوط بهم قي�م العدل والنظ�م. وهذا 
الإهم�ل للمراقبة، وهو اإهم�ل الأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر، قد اأو�سع لأمراء 
الإ�سالم جم�ل ال�ستبداد وجت�وز احلدود، وبهذا وذاك ظهر حكم حديث: »لت�أمرنَّ 
في�سومونكم)1(  �سراركم  اهلل عليكم  لي�ستعملن  اأو  املنكر،  ولتنهوّن عن  ب�ملعروف 
�سوء العذاب« واإذا تتبعن� �سرية اأبي بكر وعمر -ر�سي اهلل عنهم�- مع الأمة، جند 

)1( ي�سومونكم: يولونكم.

ال�صتبداد والدين
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اأنهم� مع كونهم� مفطورين خري فطرة، ون�ئلني الرتبية النبوية، مل ترتك الأمة معهم� 
املراقبة واملح��سبة، ومل تطعهم� ط�عًة عمي�ء.

وقد جمع بع�سهم جملة مم� اقتب�سه واأخذه امل�سلمون عن غريهم، ولي�ص هو من 
دينهم ب�لنظر اإىل القراآن واملتواترات من احلديث واإجم�ع ال�سلف الأول فق�ل:

يف  و)�س�هوا()2(   ،)1( الغوثية  ب��سم  الب�بوية  مق�م  الن�سرانية  من  )اقتب�سوا( 
وال�سهداء  والكردين�لية)3(  البط�رقة،  واأعداد  اأو�س�ف  والأعداد  الأو�س�ف 
املب�سرين و�سربهم،  والدع�ة  القدي�سني وعج�ئبهم،  مظ�هر  و)ح�كوا(  والأ�س�قفة، 
واحلمية  ور�سومه�  والرهبن�ت  وب�دريته�.  الأديرة  وح�لة  وروؤ�س�ئه�،  والرهبن�ت 
األب�ستهم  يف  ومتيزهم  مراتبهم  والرباهمة يف  الكهنوت  رج�ل  و)قلدوا(  وتوقيته�، 
الرق�ص  يف  الروم�نيني  الوثنيني  )وقلدوا(  الرق�ب،  يف  امل�س�بح  ولب�ص  و�سعورهم، 
على اأنغ�م الن�ي، والتغ�يل يف تطييب املوتى والحتف�ل الزائد يف اجلن�ئز وت�سريح 
الذب�ئح معه� وتكليله� وتكليل القبور ب�لزهور، و)�س�كلوا( مرا�سم الكن�ئ�ص وزينته�، 
والِبيع)4( واحتف�لته�، والرتنح�ت)5( ووزنه�، والرتمن�ت)6( واأ�سوله�، واإق�مة الكن�ئ�ص 

)1(  الغوثية: من الغوث وهي مرتبة عند ال�سوفية يتمكن به� �سيخ الطريقة اأن ي�سمع ب�هلل، ويب�سر ب�هلل، ويبط�ص ب�هلل.
)2( �س�هوا : من �سه�: م�س�كلة ال�سيء ب�ل�سيء.

)3( الكردين�ل: اأحد اأحب�ر الكني�سة الك�ثوليكية الذين يوؤلفون املجمع املقد�ص، وهم م�ست�س�رو احلرب الأعظم.
)4( البيع: جمع بيعة وهي معبد اليهود اأو كني�سة الن�س�رى.

)5( الرتنح�ت: من ترنح اأي: مت�يل من ال�سكر وغريه.
ع ال�سوت. )6( الرتمن�ت: من َرِن اأي َرجَّ
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وتعليق  لديه�،  واخل�سوع  عليه�،  والإ�سراج  لزي�رته�،  الرح�ل  و�سد  القبور،  على 
الآم�ل ب�سك�نه�. و)اأخذوا( التربك ب�لآث�ر: ك�لقدح واحلربة والد�ست�ر، من احرتام 
ال�س�حلني،  ال�سدر عند ذكر  اليد على  اإمرار  العك�ز، وكذلك  وقد�سية  الذخرية 
من اإمراره� على ال�سدر لإ�س�رة ال�سليب. و)انتزعوا( احلقيقة من ال�سر، ووحدة 
الوجود)1( من احللول)2(، واخلالفة من الر�سم، وال�سقي� من تن�ول القرب�ن، واملولد 
من امليالد، وحفلته من الأعي�د، ورفع الأعالم من حمل ال�سلب�ن، وتعليق األواح 
الأ�سم�ء املرجعة ب�لنداء على اجلدران من تعليق ال�سور والتم�ثيل، وال�ستف��سة 
من  ال�ستهداء  و)منعوا(  الأ�سن�م.  اأم�م  انحن�ًء  ب�لقلوب  التوجه  من  واملراقبة 
اأحب�ر  وامتن�ع  الإجنيل،  من  التفهم  الك�ثوليك  وال�سنة كحظر  الكت�ب  ن�سو�ص 
اليهود عن اإق�مة الدليل من التوراة يف الأحك�م. و)ج�وؤوا( من املجو�سية ب��ستطالع 
للملك،  �سع�ًرا  اأ�سك�له�  وب�تخ�ذ  الكواكب  اأو�س�ع  وبخ�سية  الفلك،  من  الغيب 
والري��سة  الطريق  يف  بحرف  حرًف�  البوذيني  و)قلدوا(  ومواقده�.  الن�ر  وب�حرتام 
ال�سموم،  و�سرب  والعق�رب  ب�حلي�ت  واللعب  وال�سالح،  ب�لن�ر  اجل�سم  وتعذيب 
ودق الطبول وال�سنوج وجعل رواتب من الأدعية والأن��سيد والأحزاب، واعتق�د 
ت�أثري العزائم ونداء الأ�سم�ء وحمل التم�ئم، اإىل غري ذلك مم� هو م�س�هد يف بوذيي 
الإ�سالمية  اإىل  نقله  اإنه  قيل  وقد  هذا.  يومن�  اإىل  وال�سند  ف�ر�ص  وجمو�ص  الهند 

)1( وحدة الوجود: عند الفال�سفة تعني اأن اهلل والوجود �سيًئ� واحًدا.
)2(  احللول: �س�عت هذه الفكرة عند بع�ص الفال�سفة واملتكلمني، ويقول اأ�سح�به�: اإن ال�س�لك اإذا و�سل اإىل درجة 

خ��سة يف ال�سف�ء، َحلَّ اهلل فيه ك�مل�ء يف العود الأخ�سر، دون ت�س�به اأو تغ�ير.

ال�صتبداد والدين
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اأمث�ل جون و�ست، و�سلط�ن علي منال والبغدادي، وح��سية فالن ال�سيخ وفالن 
الف�ر�سي، على اأن اإ�سن�د ذلك اإىل اأ�سخ��ص معينني يحت�ج اإىل تثبيت. و)لفقوا( 

من الأ�س�طري والإ�سرائيلي�ت اأنواًع� من القرب�ت، وعلوًم� �سموه� َلُدنِّّي�ت)1(.

املت�أخرون  اعتربه  م�  اأكرث  اأن  من  الن�س�رى،  مبتدعي  عن  يق�ل  وكذلك 
منهم من ال�سع�ئر الدينية حتى م�سكلة التثليث ل اأ�سل له فيم� ورد عن نف�ص 
امل�سيح  ؛ اإمن� هو مزيدات وترتيب�ت قليله� مبتدع وكثريه� متبع. وقد اكت�سف 
التي  ال�سحف  ومن  والآ�سورية  الهندية  احلفرية  ال�سف�ئح  من  الآث�ريون  العلم�ء 
وجدوا  وكذلك  اأكرثه�.  م�آخذ  على  الأقدمني  امل�سريني  نواوي�ص)2(  يف  وجدت 
الآ�سورية،  والألواح  والآث�ر  الأ�س�طري  اأ�سوًل يف  الأحب�ر  وبدع  التلمود  ملزيدات 
اأ�سول  اإىل  امل�س�فة  اخلراف�ت  معظم  اأن وجدوا  اإىل  والتدقيق  التطبيق  وترقوا يف 
ال�سرق  املن�سوبة لنحل  الو�سعي�ت  ال�سرق الأدنى مقتب�سة من  ع�مة الأدي�ن يف 
اأخب�ر  وجعل  الأدي�ن  ت�ريخ  اأخفى  ال�ستبداد  اأن  الآث�ر  ك�سفت  وقد  الأق�سى، 
من�سئه� يف ظالم مطبق، حتى اإن اأعداء الأدي�ن املت�أخرين اأمكنهم اأن ينكروا اأ�س��ًس� 
وجود مو�سى وعي�سى -عليهم� ال�سالم- كم� �سو�ص ال�ستبداد يف امل�سلمني ت�ريخ 
اآل البيت -عليهم الر�سوان- الأمر الذي تولد عنه ظهور الِفرق التي ت�سيعت لهم 

ك�لإم�مية، والإ�سم�عيلية، والزيدية، واحل�كمية وغريهم.

)1( لدني�ت: علوم ري��سية ت�سل �س�حبه� عن طريق الإله�م.
)2( نواوي�ص: جمع ن�وو�ص وهو �سندوق من خ�سب اأو نحوه ي�سع الن�س�رى فيه جثة امليت.
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كله�  تك�د  الأدي�ن  و�سوهت  الإمي�ن  �سو�ست  التي  الِبدع  اأن  واخلال�سة 
تت�سل�سل بع�سه� من بع�ص، وتتولد جميعه� من غر�ص واحد هو املراد، األ وهو 

ال�ستعب�د.

وامللوك  اخللف�ء  من  للم�ستبدين  يجد  الإ�سالم  ت�ريخ  يف  املدقق  والن�ظر 
اأقواًل  الأولني، وبع�ص العلم�ء الأع�جم، وبع�ص مقلديهم من العرب املت�أخرين 
افرتوه� على اهلل ور�سوله ت�سلياًل لالأمة عن �سبيل احلكمة، يريدون به� اإطف�ء نور 
كت�به  للم�سلمني  فحفظ  نوره،  يتم  اأن  اإل  اهلل  اأبى  ولكن  اهلل،  نور  واإطف�ء  العلم 
الكرمي الذي هو �سم�ص العلوم وكنز احلكم من اأن مت�سه يد التحريف، وهي اإحدى 
فم�  [احلجر/ 9]  ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ﴾  معجزاته؛ لأنه ق�ل فيه: 
اأخرب عن ذلك  اأي�ًس� من معجزاته؛ لأنه  ب�لت�أويل، وهذا  اإل  املن�فقون  م�سه 

ۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ﴿ قوله:   يف 
ۓ﴾ [اآل عمران/ 7].

واإين اأمثل للمط�لعني م� فعله ال�ستبداد يف الإ�سالم، مب� حجر على العلم�ء 
مدقًق�؛  تف�سرًيا  القراآن  من  والأخالق  الآلء  ق�سمي  يف�سروا  اأن  من  احلكم�ء 
لأنهم ك�نوا يخ�فون خم�لفة راأي بع�ص الغفل ال�س�لفني اأو بع�ص املن�فقني املقربني 
م�س�ألة يف  اأهم  وهي  القراآن،  اإعج�ز  م�س�ألة  وهذه  َتُلون.  فُيقنْ رون  فيكفَّ املع��سرين، 
الدين مل يقدروا اأن يوفوه� حقه� من البحث، واقت�سروا على م� ق�له فيه� بع�ص 
ال�سلف قوًل جمماًل من اأنه� ق�سور الط�قة عن الإتي�ن مبثله يف ف�س�حته وبالغته، 

ال�صتبداد والدين
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اأنه لو فتح للعلم�ء ميدان  الروم ِمن بعد غلبهم �سيغلبون. مع  اأن  اأخرب عن  واأنه 
لق عن�ن التخريف لأهل الت�أويل واحلكم،  التدقيق وحرية الراأي والت�أليف، كم� اأُطنْ
لأظهروا يف األوف من اآي�ت القراآن األوف اآي�ت من الإعج�ز، ولراأوا فيه كل يوم اآية 

تتجدد مع الزم�ن واحلدث�ن تربهن اإعج�زه ب�سدق قوله: ﴿  جب  حب  خب   مب  ىب  
يب  جت          حت﴾ [�ضورة الأنعام/ 59] وجلعلوا الأمة توؤمن ب�إعج�زه عن بره�ن وعي�ن 

ل جمرد ت�سليم واإذع�ن.

وطب�ئع  حق�ئق  الأخرية  القرون  هذه  يف  ك�سف  العلم  اأن  ذلك:  ومث�ل 
القراآن  يف  واملدقق  واأمريك�،  اأورب�  علم�ء  من  لك��سفيه� وخمرتعيه�  َزى  ُتعنْ كثرية 
يجد اأكرثه� ورد به الت�سريح اأو التلميح يف القراآن منذ ثالثة ع�سر قرنً�، وم� بقيت 
م�ستورة حتت غ�س�ء من اخلف�ء اإل لتكون عند ظهوره� معجزة للقراآن �س�هدة ب�أنه 
كالم ربٍّ ل يعلم الغيب �سواه، ومن ذلك اأنهم قد ك�سفوا اأن م�دة الكون هي 

ې   ې   ۉ        ۉ   ۅ    ﴿ فق�ل:  التكوين  بدء  القراآن  و�سف  وقد  الأثري)1(، 
والقراآن  دائبة،  دائمة  الك�ئن�ت يف حركة  اأن  وك�سفوا  [ف�ضلت/ 11]،  ې﴾ 

يقول: ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ﴾ [ي�ض/ 33]  اإىل اأن يقول: ﴿جئ  حئ  
مئ  ىئ﴾ [ي�ض/ 40].

)1( الأثري: عند الطبيعيني: �سي�ل ميالأ الفراغ، وعند الكيمي�ئيني: �س�ئل غري ذي لون.
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ڳ       ﴿ يقول:  والقراآن  ال�سم�سي،  النظ�م  يف  منفتقة  الأر�ص  اأن  وحققوا 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ [الأنبياء/30]

وحققوا اأن القمر من�سق من الأر�ص، والقراآن يقول: ﴿ ى  ى  ائ  ائ   
ھ   ھ    ﴿ ويقول:   [44 [الأنبياء/  وئ﴾  وئ    ەئ   ەئ  

ے  ے﴾  [القمر/ 1]   

وحققوا اأن طبق�ت الأر�ص �سبع، والقراآن يقول: ﴿ ىئ  يئ    جب   حب  خب  
مب  ىب  يب ﴾ [الطالق/ 12].

وحققوا اأنه لول اجلب�ل لقت�سى الثقل النوعي اأن متيد الأر�ص اأي ترجت يف 
دورته�، والقراآن يقول: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾ [النحل/ 15].

وك�سفوا اأن �سر الرتكيب الكيم�وي بل واملعنوي هو تخ�لف ن�سبة املق�دير 
و�سبطه�، والقراآن يقول: ﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾ [الرعد/ 8].

وك�سفوا اأن للجم�دات حي�ة ق�ئمة مب�ء التبلور، والقراآن يقول: ﴿ ں   ں  
ڻ  ڻ       ڻ  ڻ﴾ [الأنبياء/ 30].

والقراآن  اجلم�د،  من  ترّقى  الإن�س�ن،  ومنه  الع�سوي،  الع�مل  اأن  وحققوا 
يقول: ﴿گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ﴾ [املوؤمنون/ 12].

ال�صتبداد والدين
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ھ   ﴿   ھ   يقول:  والقراآن  النبات،  يف  العام  اللقاح  نامو�ض  وك�ضفوا 
ھ  ے  ے  ۓ﴾ [ي�ض/ 36]، ويقول: ﴿  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  
ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ويقول:﴿    ،[53 [طه/  ڦ﴾  ڦ  
ۈئ﴾ [احلج/ 5] ويقول: ﴿ ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  ک﴾ [الرعد/ 3].  

وك�سفوا طريقة اإم�س�ك الظل؛ اأي الت�سوير ال�سم�سي، والقراآن يقول: 
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ    ٹ      ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ﴿

ڄ﴾ [الفرقان/ 45].

وك�سفوا ت�سيري ال�سفن واملركب�ت ب�لبخ�ر والكهرب�ء والقراآن يقول، بعد ذكره 
الدواب واجلواري ب�لريح: ﴿ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾ [ي�ض/ 42]

والقراآن  وت�أثريه واجلدري وغريه من الأمرا�ص،  روب  امِلكنْ وك�سفوا وجود 
يقول: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾ [الفيل/ 3] اأي متتابعة جمتمعة ﴿ ڻ   
ڻ  ڻ  ڻ﴾ [الفيل/ 4]؛ اأي من طني امل�ستنقع�ت الي�ب�ص. اإىل غري ذلك 
من الآي�ت الكثرية املحققة لبع�ص مكت�سف�ت علم الهيئة والنوامي�ص الطبيعية. 
يف  �سره�  �سينك�سف  اآي�ته  من  كثرًيا  اأن  يقت�سي  ذكره  تقدم  م�  على  وب�لقي��ص 
امل�ستقبل يف وقته� املرهون، جتديًدا لإعج�زه ب�إخب�ره عم� يف الغيب م�دام الزم�ن 
وم� كرَّ اجلديدان، فال بد اأن ي�أتي يوم يك�سف العلم فيه اأن اجلم�دات اأي�ًس� تنمو 
ب�للق�ح كم� ت�سري اإىل ذلك اآية ﴿ ىئ  ی  ی  ی  ی﴾ [الذاريات/ 49]. 

)1( اجلديدان: الليل والنه�ر.



القوي، يت�سرف يف  ب�لو�سي اخل�ئن  اإىل رعيته  ن�سبته  اأ�سبه امل�ستبد يف  م� 
اأنه لي�ص من  اأموال الأيت�م واأنف�سهم كم� يهوى م� داموا �سع�ًف� ق��سرين؛ فكم� 
�س�لح الو�سي اأن يبلغ الأيت�م ر�سدهم، كذلك لي�ص من غر�ص امل�ستبد اأن تتنور 

الرعية ب�لعلم.

�، اأن ل ا�ستعب�د ول اعت�س�ف اإل  ول يخفى على امل�ستبد، مهم� ك�ن غبيًّ
م�دامت الرعية حمق�ء تخبط يف ظالمة جهل وتيه عم�ء، فلو ك�ن امل�ستبد طرًيا 
لك�ن خف��ًس� ي�سط�د هوام العوام يف ظالم اجلهل، ولو ك�ن وح�ًس� لك�ن ابن اآوى 

يتلقف دواجن احلوا�سر يف غ�س�ء الليل، ولكنه هو الإن�س�ن ي�سيد ع�مله ج�هله.

ًدا للحرارة  ًرا، ولَّ �ًف� مب�سِّ العلم قب�سة من نور اهلل، وقد خلق اهلل النور ك�سَّ
�ًح� لل�سر، يولد يف النفو�ص حرارًة ويف  �ًح� للخري ف�سَّ والقوة، وجعل العلم مثله و�سّ
الروؤو�ص �سه�مًة، العلم نور والظلم ظالم، ومن طبيعة النور تبديد الظالم، واملت�أمل 
يف ح�لة كل رئي�ص ومروؤو�ص يرى كل �سلطة الرئ��سة تقوى وت�سعف بن�سبة نق�س�ن 

علم املروؤو�ص وزي�دته.

ال�ســتبداد والعـلم
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الل�س�ن،  م  ُيَقوِّ بع�سه�  التي  العلوم  تلك  اللغة،  علوم  يخ�سى  ل  امل�ستبد 
واأكرثه� هزل وهذي�ن ي�سيع به الزم�ن، نعم ل يخ�ف علم اللغة اإذا مل يكن وراء 
لأنه  اجليو�ص؛  عقد  يحل  بي�ن  �سحر  اأو  الألوية،  تعقد  حم��ص  حكمة  الل�س�ن 
يعرف اأن الزم�ن �سنني ب�أن تلد الأمه�ت كثرًيا من اأمث�ل: الكميت، وح�س�ن، اأو 

مونتي�سكيو، و�سيلالر.

وكذلك ل يخ�ف امل�ستبد من العلوم الدينية املتعلقة ب�ملع�د، املخت�سة م� 
بني الإن�س�ن وربه؛ لعتق�ده اأنه� ل ترفع غب�وًة ول تزيل غ�س�وة، واإمن� يتلهى به� 
املتهو�سون للعمل، حتى اإذا �س�ع فيه� عمرهم، وامتالأته� اأدمغتهم، واأخذ منهم 
منهم  امل�ستبد  ي�أمن  فحينئذ  علمهم،  علًم� غري  يرون  ل  ف�س�روا  اأخذ،  م�  الغرور 
كم� يوؤمن �سر ال�سكران اإذا َخِمر. على اأنه اإذا نبغ منهم البع�ص ون�لوا حرمة بني 
العوام، ل يعدم امل�ستبد و�سيلة ل�ستخدامه يف ت�أييد اأمره وجم�راة هواه يف مق�بلة 
اأنه ي�سحك عليهم ب�سيء من التعظيم، وي�سد اأفواههم بلقيم�ت من فت�ت م�ئدة 
يكونون  اأهله�  ال�سن�عية حم�ًس�؛ لأن  العلوم  يخ�ف من  ال�ستبداد، وكذلك ل 
م�س�ملني �سغ�ر النفو�ص، �سغ�ر الهمم، ي�سرتيهم امل�ستبد بقليل من امل�ل والإعزاز، 
ول يخ�ف من امل�ديني؛ لأن اأكرثهم مبتلون ب�إيث�ر النف�ص، ول من الري��سيني؛ لأن 

غ�لبهم ق�س�ر النظر.

والفل�سفة  النظرية،  احلكمة  مثل  احلي�ة  علوم  من  امل�ستبد  فرائ�ص  ترتعد 
املف�سل،  والت�ريخ  املدنية،  وال�سي��سة  الجتم�ع،  وطب�ئع  الأمم،  وحقوق  العقلية، 
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ف  واخلط�بة الأدبية، ونحو ذلك من العلوم التي تكرب النفو�ص، وتو�سع العقول، وُتعرِّ
الإن�س�ن م� هي حقوقه، وكم هو مغبون فيه�، وكيف الطلب، وكيف النوال، وكيف 
احلفظ. واأخوف م� يخ�ف امل�ستبد من اأ�سح�ب هذه العلوم، املندفعني منهم لتعليم 
الن��ص ب�خلط�بة اأو الكت�بة وهم املعرب عنهم يف القراآن ب�ل�س�حلني وامل�سلحني يف 
نحو قوله تع�ىل: ﴿     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ﴾ [الأنبياء/ 105] ويف 
[هود/ 117]،   ﴾ ی  جئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب   ﴿ قوله: 
التعبد كم�  واإن ك�ن علم�ء ال�ستبداد يف�سرون م�دة ال�سالح والإ�سالح بكرثة 
على  الت�سوي�ص  اإىل  اهلل  نظ�م  تخريب  من  والإف�س�د:  الف�س�د  م�دة  معنى  حولوا 

امل�ستبدين.

الرا�سدين  الع�ملني  العلم�ء  هوؤلء  من  يخ�ف  امل�ستبد  اأن  واخلال�سة: 
املر�سدين، ل من العلم�ء املن�فقني اأو الذين حفر روؤو�سهم حمفوظ�ت كثرية ك�أنه� 

مكتب�ت مقفلة!

كم� يبغ�ص امل�ستبد العلم لنت�ئجه، يبغ�سه اأي�ًس� لذاته؛ لأن للعلم �سلط�نً� 
اأقوى من كل �سلط�ن، فال بد للم�ستبد من اأن ي�ستحقر نف�سه كلم� وقعت عينه 
على من هو اأرقى منه علًم�. ولذلك ل يحب امل�ستبد اأن يرى وجه ع�مل ع�قل 
املت�س�غر  الغبي  يخت�ر  واملهند�ص  الطبيب  ملثل  ا�سطر  ف�إذا  فكًرا،  عليه  يفوق 
املتملق. وعلى هذه الق�عدة بنى ابن خلدون قوله: »ف�ز املتملقون«، وهذه طبيعة 

ال�صتبداد والعلم
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يكون  من  كل  على  ثن�ئهم  مبنى  وعليه�  الن��ص،  غ�لب  يف  بل  املتكربين،  كل 
م�سكيًن� خ�ماًل ل يرجى خلري ول ل�سر.

ا: ي�سعى  وينتج مم� تقدم اأن بني ال�ستبداد والعلم حربً� دائمًة وطراًدا م�ستمرًّ
يتج�ذب�ن  والطرف�ن  نوره�،  اإطف�ء  يف  امل�ستبد  ويجتهد  العقول،  تنوير  يف  العلم�ء 
العوام. ومن هم العوام؟ هم اأولئك الذين اإذا جهلوا خ�فوا، واإذا خ�فوا ا�ست�سلموا، 

كم� اأنهم هم الذين متى علموا ق�لوا، ومتى ق�لوا فعلوا.

العوام هم قوة امل�ستبد وقوته؛ بهم عليهم ي�سول ويطول، ي�أ�سرهم فيتهللون 
اإبق�ئه حي�تهم، ويهينهم فيثنون على  اأموالهم فيحمدونه على  ل�سوكته، ويغ�سب 
اأموالهم  اأ�سرف يف  واإذا  ب�سي��سته،  فيفتخرون  بع�ص  بع�سهم على  ويغري  رفعته، 
يقولون كرمي، واإذا قتل منهم ومل ميثل يعتربونه رحيًم�، وي�سوقهم اإىل خطر املوت، 

فيطيعونه حذر التوبيخ، واإن نقم عليه منهم بع�ص الأب�ة ق�تلهم ك�أنهم بغ�ة.

واحل��سل اأن العوام يذبحون اأنف�سهم ب�أيديهم ب�سبب اخلوف الن��سئ عن 
ل  الن��ص  واأ�سبح  اخلوف،  زال  العقل  وتنور  اجلهل  ارتفع  ف�إذا  والغب�وة،  اجلهل 
نف�سه، وعند ذلك  الع�قل ل يخدم غري  ينق�دون طبًع� لغري من�فعهم، كم� قيل: 
لبد للم�ستبد من العتزال اأو العتدال. وكم اأجربت الأمم برتقيه� امل�ستبد اللئيم 
على الرتقي معه� والنقالب رغم طبعه اإىل وكيل اأمني يه�ب احل�س�ب، ورئي�ص 
حي�ًة  الأمة  تن�ل  وحينئذ  ب�لتح�بب!  يتلذذ  حليم  واأب  النتق�م،  يخ�سى  ع�دل 
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الرئي�ص من ذلك  ويكون حظ  و�سع�دة،  ومن�ء، حي�ة عز  هنية، حي�ة رخ�ء  ر�سية 
راأ�ص احلظوظ، بعد اأن ك�ن يف دور ال�ستبداد اأ�سقى العب�د؛ لأنه ك�ن على الدوام 
ملحوًظ� ب�لبغ�س�ء، حم�ًط� ب�لأخط�ر، غري اأمني على ري��سته، بل وعلى حي�ته طرفة 
اأم�مه من ي�سرت�سده فيم� يجهل؛ لأن الواقف بني يديه  عني، ولأنه ل يرى قطَّ 
مهم� ك�ن ع�قاًل متيًن�، ل بد اأن يه�به، في�سطرب ب�له، فيت�سو�ص فكره، ويختل راأيه، 
ل يهتدي اإىل ال�سواب، واإن اهتدى فال يج�سر على الت�سريح به قبل ا�ستطالع 
 ،� غيًّ اأو  ك�ن  ر�سًدا  ت�أييده  اإل  ي�سعه  فال  يراه  فيم�  مت�سلًب�  راآه  ف�إن  امل�ستبد،  راأي 
وكل م�ست�س�ر غريه يدعي اأنه غري هّي�ب فهو كذاب. والقول احلق: اأن ال�سدق 
ل يدخل ق�سور امللوك، بن�ًء عليه ل ي�ستفيد امل�ستبد قط من راأي غريه، بل يعي�ص 
يف �سالل وتردد وعذاب وخوف، وكفى بذلك انتق�ًم� منه على ا�ستعب�ده الن��ص 

وقد خلقهم ربهم اأحراًرا.

اإن خوف امل�ستبد من نقمة رعيته اأكرث من خوفهم ب�أ�سه؛ لأن خوفه ين�س�أ 
عن علمه مب� ي�ستحقه منهم، وخوفهم ن��سئ عن جهل، وخوفه عن عجز حقيقي 
فيه، وخوفهم عن وهم التخ�ذل فقط، وخوفه على فقد حي�ته و�سلط�نه، وخوفهم 
على لقيم�ت من النب�ت، وعلى وطن ي�ألفون غريه يف اأي�م، وخوفه على كل �سيء 

حتت �سم�ء ملكه، وخوفهم على حي�ة تعي�سة فقط.

كلم� زاد امل�ستبد ظلًم� واعت�س�ًف� زاد خوفه من رعيته وحتى من ح��سيته، 
وحتى من هواج�سه وخي�لته. واأكرث م� تختم حي�ة امل�ستبد ب�جلنون الت�م، قلت: 

ال�صتبداد والعلم
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)الت�م(؛ لأن امل�ستبد ل يخلو من احلمق قط، لنفوره من البحث عن احلق�ئق، واإذا 
�س�دف وجود م�ستبد غري اأحمق في�س�رعه املوت قهًرا اإذا مل ي�س�رعه اجلنون اأو 
العته، وقلت: اإنه يخ�ف من ح��سيته؛ لأن اأكرث م� يبط�ص ب�مل�ستبدين حوا�سيهم؛ 
لأن هوؤلء هم اأ�سقى خلق اهلل حي�ًة، يرتكبون كل جرمية وفظيعة حل�س�ب امل�ستبد 
الذي يجعلهم مي�سون وي�سبحون خمبولني م�سروعني، يجهدون الفكر يف ا�ستطالع 
م� يريد منهم فعله بدون اأن يطلب اأو ي�سرح. فكم ينقم عليهم ويهينهم ملجرد اأنهم 
ل يعلمون الغيب! ومن ذا الذي يعلم الغيب، الأنبي�ء والأولي�ء؟ وم� هوؤلء اإل 
اأ�سقي�ء، اأ�ستغفرك اللهم! ل يعلم غيبك نبي ول ويل، ول يدعي ذلك اإل دّج�ل، 

ول يظن �سدقه اإل املغفل، ف�إنك اللهم قلت وقولك احلق: ﴿ۈئ  ېئ  ېئ   
اخلري  علمُت  »لو  يقول:  اأنبي�ئك  واأف�سل   [26 [اجلن/  ىئ﴾  ىئ   ىئ   ېئ   

ل�ستكرثُت منه«.

م�ستبدين  بني  املوازنة  اأراد  اإذا  اأحدهم  اأن  املدققني:  املوؤرخني  قواعد  من 
كنريون وتيمور مثاًل، يكتفي اأن يوازن درجة م� ك�ن� عليه من التحذر والتحفظ، 
واإذا اأراد املف��سلة بني ع�دلني ك�أنو�سروان وعمر الف�روق، يوازن بني مرتبتي اأمنهم� 

يف قوميهم�.

مل� ك�نت اأكرث الدي�ن�ت موؤ�س�سة على مبداأي اخلري وال�سر ك�لنور والظالم، 
وال�سم�ص وزحل، والعقل وال�سيط�ن، راأت بع�ص الأمم الغ�برة اأن اأ�سر �سيء على 
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الإن�س�ن هو اجلهل، واأ�سر اآث�ر اجلهل هو اخلوف، فعملت هيكاًل خم�س�ًس� للخوف 
يعبد اتق�ًء ل�سره.

زم�ن  كل  يف  امل�ستبد  ق�سر  اأرى  »اإين  ال�سي��سيني:  املحررين  اأحد  ق�ل 
ومكتبته  الكهنة،  واأعوانه هم  املعبود،  هو  اجلب�ر  ف�مللك  عينه:  هو هيكل اخلوف 
هي املذبح املقد�ص، والأقالم هي ال�سك�كني، وعب�رات التعظيم هي ال�سلوات، 
والن��ص هم الأ�سرى الذين يقدمون قرابني اخلوف، وهو اأهم النوامي�ص الطبيعية 
يف الإن�س�ن، والإن�س�ن يقرب من الكم�ل يف ن�سبة ابتع�ده عن اخلوف، ول و�سيلة 
اأن  اأو نفيه غري العلم بحقيقة املخيف منه؛ لينك�سف لالإن�س�ن  لتخفيف اخلوف 
ل حمل فيه للخوف منه« وهكذا اإذا زاد علم اأفراد الرعية ب�أن امل�ستبد امروؤ ع�جز 

مثلهم، زال خوفهم منه وتق��سوه حقوقهم.

ويقول اأهل النظر: اإن خري م� ي�ستدّل به على درجة ا�ستبداد احلكوم�ت، 
ومرا�سيم  احلفالت،  وعظمة  الق�سور،  وفخ�مة  امللوك،  �سن�آن)1(  يف  تغ�ليه�  هو 
الت�سريف�ت، وعالئم الأبهة، ونحو ذلك من التمويه�ت التي ي�سرتهب به� امللوك 
رع�ي�هم عو�ًس� عن العقل واملف�داة، وهذه التمويه�ت يلج�أ اإليه� امل�ستبد كم� يلج�أ 
امل�ل  وقليل  لليمني،  ال�سدق  وقليل  ف،  للت�سوُّ العلم  وقليل  للتكرب،  العّز  قليل 

لزينة اللب��ص.

)1( ال�سن�آن: الُبغ�ص.            

ال�صتبداد والعلم
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احلرية  اأو  ال�ستعب�د  يف  الأمة  عراقة  على  ي�ستدل  كذلك  اإنه  ويقولون: 
غنية يف  هي  اأم  مثاًل؟  ك�لعربية  التعظيم  األف�ظ  قليلة  هي  هل  لغته�،  ب��ستنط�ق 
اأن�  املتخ�طبني  بني  فيه�  لي�ص  التي  اللغة  وكتلك  ك�لف�ر�سية،  اخل�سوع  عب�رات 

واأنت، بل �سيدي وعبدكم.

م�ستبدة  اإدارة  فكل  متغ�لب�ن،  �سدان  والعلم  ال�ستبداد  اأن  واخلال�سة 
والعلم�ء  اجلهل.  ح�لك  يف  الرعية  وح�سر  العلم،  نور  اإطف�ء  يف  جهده�  ت�سعى 
اأحي�نً� يف م�س�يق �سخور ال�ستبداد ي�سعون جهدهم يف  ينبتون  احلكم�ء الذين 
تنوير اأفك�ر الن��ص، والغ�لب اأن رج�ل ال�ستبداد يط�ردون رج�ل العلم وينكلون 
اأن كل الأنبي�ء  بهم، ف�ل�سعيد منهم من يتمكن من مه�جرة دي�ره، وهذا �سبب 
العظ�م - عليهم ال�سالة وال�سالم- واأكرث العلم�ء الأعالم والأدب�ء النبالء تقلبوا 

يف البالد وم�توا غرب�ء.

كلمة  اأول  اأن  �س�هًدا  وكفى  العلم،  على  ح�ّص  دين  اأول  الإ�سالمية  اإن 
اأجله� اهلل وامنت به�  ِمنة  اأمًرا مكرًرا، واأول  ب�لقراءة  اأنزلت من القراآن هي الأمر 
على الإن�س�ن هي اأنه علمه ب�لقلم، علمه به م� مل يعلم، وقد فهم ال�سلف الأول 
من مغزى هذا الأمر وهذا المتن�ن وجوب تعلم القراءة والكت�بة على كل م�سلم، 
وبذلك عمت القراءة والكت�بة يف امل�سلمني اأو ك�دت تعم، وبذلك �س�ر العلم يف 
ا مب�ًح� للكل ل يخت�ص به رج�ل الدين اأو الأ�سراف كم� ك�ن يف الأمم  الأمة حرًّ
ق�تل  ولكن،  امل�سلمني!  عن  اأخًذا  الأمم  �س�ئر  يف  العلم  انت�سر  وبذلك  ال�س�بقة، 
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اهلل ال�ستبداد الذي ا�سته�ن ب�لعلم حتى جعله ك�ل�سلعة ُيعطى ومُينح لالأميني، 
ول يجروؤ اأحد على العرتا�ص؛ اأجل ق�تل اهلل ال�ستبداد الذي رجع ب�لأمة اإىل 

الأمية، ف�لتقى اآخره� ب�أوله�، ول حول ول قوة اإل ب�هلل.

ق�ل املدققون: اإن اأخوف م� يخ�فه امل�ستبدون الغربيون من العلم اأن يعرف 
وال�سرف  ه�،  وعزَّ النف�ص  يعرفوا  واأن  احلي�ة،  اأف�سل من  احلرية  اأن  الن��ص حقيقة 
وعظمته، واحلقوق وكيف حتفظ، والظلم وكيف يرفع، والإن�س�نية وم� هي وظ�ئفه�، 

والرحمة وم� هي لذاته�.

اأم� امل�ستبدون ال�سرقيون ف�أفئدتهم هواء ترجتف من �سولة العلم، ك�أن العلم 
ن�ر واأج�س�مهم من ب�رود. امل�ستبدون يخ�فون من العلم حتى من علم الن��ص معنى 
كلمة )ل اإله اإل اهلل(، ومل�ذا ك�نت اأف�سل الذكر، ومل�ذا بني عليه� الإ�سالم. بني 
 � اأنه ل يعبد حقًّ اإله اإل اهلل(، ومعنى ذلك  الإ�سالم بل وك�فة الأدي�ن على )ل 
�سوى ال�س�نع الأعظم، ومعنى العب�دة اخل�سوع ومنه� لفظة العبد، فيكون معنى ل 
اإله اإل اهلل: »ل ي�ستحق اخل�سوع �سيء غري اهلل«. وم� اأف�سل تكرار هذا املعنى على 
اآن�ء الليل واأطراف النه�ر حتذًرا من الوقوع يف ورطة �سيء من اخل�سوع  الذاكرة 
لغري اهلل وحده. فهل واحل�لة هذه ين��سب غر�ص امل�ستبدين اأن يعلم عبيدهم اأن 
ل �سي�دة ول عبودية يف الإ�سالم ول ولية فيه ول خ�سوع، اإمن� املوؤمنون بع�سهم 
، ل يالئم ذلك غر�سهم، ورمب� عدوا كلمة )ل اإله اإل اهلل( �ستًم�  اأولي�ء بع�ص؟ كالَّ

لهم! ولهذا ك�ن امل�ستبدون –ول زالوا- من اأن�س�ر ال�سرك واأعداء العلم.

ال�صتبداد والعلم
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دَمِة الأدي�ن املتكربين، وك�لآب�ء  اإن العلم ل ين��سب �سغ�ر امل�ستبدين اأي�ًس� كَخَ
اجلهالء، والأزواج احلمق�ء، وكروؤ�س�ء كل اجلمعي�ت ال�سعيفة. واحل��سل: اأنه م� 
انت�سر نور العلم يف اأمة قط اإل وتك�سرت فيه� قيود الأ�سر، و�س�ء م�سري امل�ستبدين 

من روؤ�س�ء �سي��سة اأو روؤ�س�ء دين.



من احلكم الب�لغة للمت�أخرين قولهم: »ال�ستبداد اأ�سل لكلِّ ف�س�د«، ومبنى 
ذلك اأن الب�حث املدقق يف اأحوال الب�سر وطب�ئع الجتم�ع ك�سف اأن لال�ستبداد 
اأثًرا �سيًئ� يف كلِّ واٍد، وقد �سبق اأن ال�ستبداد ي�سغط على العقل فيف�سده، ويلعب 
ب�لدين فيف�سده، ويح�رب العلم فيف�سده، واإين الآن اأبحث يف اأنه كيف يغ�لب 

ال�ستبداد املجد فيف�سده، ويقيم مق�مه التمجد.

املجد: هو اإحراز املرء مق�م حبٍّ واحرتام يف القلوب، وهو مطلب طبيعي 
اأو خ�مل.  زاهد، ول ينحط عنه دين  اأو  نبي  اإن�س�ن، ل يرتفع عنه  �سريف لكل 
للمجد لذة ُروحّية تق�رب لذة العب�دة عند الف�نني يف اهلل، وتع�دل لذة العلم عند 
احلكم�ء، وتربو على لذة امتالك الأر�ص مع قمره� عند الأمراء، وتزيد على لذة 

مف�ج�أة الإثراء عند الفقراء؛ ولذا يزاحم املجد يف النفو�ص منزلة احلي�ة.

اأم  احلي�ة  حر�ص  اأقوى؟  احلر�سني  اأيُّ  الب�حثني  بع�ص  على  اأ�سكل  وقد 
حر�ص املجد؟ واحلقيقة التي عول عليه� املت�أخرون وميزوا به� تخليط ابن خلدون 
وظيفة،  والقواد  امللوك  عند  احلي�ة  على  مف�سل  املجد  اأن  وذلك  التف�سيل؛  هي 

ال�ســتبداد واملجــد
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وعند النجب�ء والأحرار حميًة، وحب احلي�ة ممت�ز على املجد عند الأ�سراء والأذلء 
اأئمة اآل البيت  طبيعًة، وعند اجلبن�ء والن�س�ء �سرورًة. وعلى هذه الق�عدة يكون 
-عليهم ال�سالم- معذورين يف اإلق�ئهم ب�أنف�سهم يف تلك امله�لك؛ لأنهم مل� ك�نوا 
جنب�ء اأحراًرا، فحميتهم جعلتهم يف�سلون املوت كراًم� على حي�ة ذل مثل حي�ة 
اإذا هدد جمدهم،  اإقدامهم على اخلطر  الب�سر يف  اأجم�د  �أ  ابن خلدون الذي خطَّ
اختي�ر  طبيعة  فيه�  وِجدت  البلبل،  ومنه�  احليوان،  اأنواع  بع�ص  اأن  على  ذاهاًل 
النتح�ر اأحي�نً� تخل�ًس� من قيود الذل، واأن اأكرث �سب�ع الطري والوحو�ص اإذا اأ�ِسرت 
ه�، وامل�جدة متوت  كبرية ت�أبى الغذاء حتى متوت، واأن احلرة متوت ول ت�أكل بِعر�سِ

ول ت�أكل بثدييه�!

املجد ل ين�ل اإل بنوع من البذل يف �سبيل اجلم�عة، وبتعبري ال�سرقيني يف 
�سبيل اهلل اأو �سبيل الدين، وبتعبري الغربيني يف �سبيل املدنية اأو �سبيل الإن�س�نية. 
وقرن  اإل  بتمجيده  عبيده  ط�لب  لذاته– م�  التعظيم  تع�ىل– امل�ستحق  واملوىل 

الطلب بذكر نعم�ئه عليهم.

اأ�سعف  الكرم، وهو  الع�م وي�سمى جمد  للنفع  اإم� بذل م�ل  البذل  وهذا 
املجد، اأو بذل العلم الن�فع املفيد للجم�عة، وي�سمى جمد الف�سيلة، اأو بذل النف�ص 
ب�لتعر�ص للم�س�ق والأخط�ر يف �سبيل ن�سرة احلق وحفظ النظ�م، وي�سمى جمد 
اإليه  اأعلى املجد، وهو املراد عند الإطالق، وهو املجد الذي تتوق  النب�لة، وهذا 
اإليه اأعن�ق النبالء. وكم له من ع�س�ق تلذ لهم يف حبه  النفو�ص الكبرية، وحتن 



5555

امل�س�عب واملخ�طرات!، واأكرثهم يكون من مواليد بيوت ن�درة حمته� ال�سدف من 
عيون الظ�ملني املذلني، اأو يكون من جنب�ء بيوت م� انقطعت فيه� �سل�سلة املج�هدين 
وم� انقطعت عج�ئزه� عن بك�ئهم. ومن اأمثلة املجد قولهم: خلق اهلل للمجد رج�ًل 
اإليه اإل بعظيم الهمة والإقدام والثب�ت،  ي�ستعذبون املوت يف �سبيله، ول �سبيل 

تلك اخل�س�ل الثالث التي به� ُتقّدر قيم الرج�ل.

وهذا )نريون( الظ�مل �س�أل )اأغربني( ال�س�عر وهو حتت النطع: من اأ�سقى 
يف  له  مث�ًل  ك�ن  ال�ستبداد  الن��ص  ذكر  اإذا  من  به:  معر�ًس�  ف�أج�به  الن��ص؟ 
الأمة  �سيف  »هذا  له:  يقول  لق�ئد  �سيًف�  َد  َقلَّ اإذا  الع�دل  )تراب�ن(  وك�ن  اخلي�ل. 
من  قي�ص  وخرج  عنقي«.  يف  ن�سيب  له  يكون  فال  الق�نون  اأتعدى  ل  اأن  اأرجو 
جمل�ص الوليد مغ�سًب� يقول: »اأتريد اأن تكون جب�ًرا؟ واهلل؛ اإن نع�ل ال�سع�ليك 
لأطول من �سيفك«. وقيل لأحد الأب�ة: »م� ف�ئدة �سعيك غري جلب ال�سق�ء على 
نف�سك؟«. فق�ل: »م� اأحلى ال�سق�ء يف �سبيل تنغي�ص الظ�ملني!«. وق�ل اآخر: »عليَّ 
تبني  ل  »مل�ذا  النبالء:  لأحد  وقيل  الق�س�ء«.  �سم�ن  عليَّ  وم�  بوظيفتي  اأيف  اأن 
اأو  ال�سجن  يف  اأو  اجلواد  ظهر  على  املقيم  واأن�  فيه�  اأ�سنع  »م�  فق�ل:  داًرا؟«  لك 
اأبي بكر- ر�سي اهلل عنه�-( وهي  يف القرب«، وهذه ذات النط�قني )اأ�سم�ء بنت 
امراأة عجوز تودع ابنه� بقوله�: »اإن كنت على احلق ف�ذهب وق�تل احلج�ج حتى 
متوت«. وهذا )مكم�هون( رئي�ص جمهورية فرن�س� ا�ستبد يف اأمر واحد فدخل عليه 

ال�صتبداد واملجــد



56 56
طبائع ال�صتبداد وم�صارع ال�صتعباد

�سديقه )غ�مبت�( وهو يقول: »الأمر لالأمة ل اإليك، ف�عتدل، اأو اعتزل، واإل ف�أنت 
املخذول امله�ن امليت!!«

واحل��سل اأن املجد هو املجد حمبب للنفو�ص، ل تفت�أ ت�سعى وراءه وترقى 
وهمته،  ا�ستعداده  ح�سب  على  اإن�س�ن  لكل  العدل  عهد  يف  مي�سر  وهو  مراقيه، 

وينح�سر حت�سيله يف زمن ال�ستبداد مبق�ومة الظلم على ح�سب الإمك�ن.

يكون  وم�ذا  التمجد؟  هو  وم�  التمجد.  مبن�ه  حيث  من  املجد،  يق�بل 
يف  واأتلعثم  ب�لكالم  اأتعرث  اأراين  ولهذا  املعنى،  ه�ئل  لفظ  التمجد  التمجد؟ 
اإن مل  املط�لعني.  اإح�س��ص بع�ص  اأخ�سى م�س��ص  اخلط�ب، ول �سيم� من حيث 
يكن من جهة اأنف�سهم فمن جهة اأجدادهم الأولني، ف�أن��سدهم الوجدان واحلق 
امله�ن، اأن يتجردوا دقيقتني من النف�ص وهواه�، ثم هم مثلي ومثل �س�ئر اجل�نني 
على الإن�س�نية ل يعدمون ت�أوياًل. واإنني اأعلل النف�ص بقبولهم تهويني هذا، ف�أنطلق 

واأقول:

ب�لفعل  امل�ستبد  من  القربى  وهو  امل�ستبدة،  ب�لإدارات  خ��ص  التمجد 
ك�لأعوان والعم�ل، اأو ب�لقوة ك�مللقبني بنحو دوق وب�رون، واملخ�طبني بنحو رب 
العزة ورب ال�سولة)1(، اأو املو�سومني ب�لني��سني، اأو املطوقني ب�حلم�ئل)2(، وبتعريف 

)1( ال�سولة: الوثبة.
)2( احلم�ئل: جمع ِحَم�لة وهي ِعالقة ال�سيف.    
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به�  ليحرق  امل�ستبد  ن�ر من جهنم كربي�ء  املرء جذوة  ين�ل  اأن  هو  التمجد  اآخر: 
�سرف امل�س�واة يف الإن�س�نية.

وبو�سف اأجلى هو اأن يتقلد الرجل �سيًف� من قبل اجلب�ر يربهن به على اأنه 
جالد يف دولة ال�ستبداد، اأو يعلق على �سدره و�س�ًم� م�سعًرا مب� وراءه من الوجدان 
اإىل  اأقرب  �س�ر خمنًث�)1(  ب�أنه  تنبئ  مزرك�سة  ب�سيور  يتزين  اأو  للعدوان،  امل�ستبيح 
ا  م�ستبدًّ الإن�س�ن  ي�سري  اأن  هو  واأخ�سر،  اأو�سح  وبعب�رة  الرج�ل،  اإىل  منه  الن�س�ء 

�سغرًيا يف كنف امل�ستبد الأعظم.

احلكومة  لأن  وذلك  ال�ستبدادية؛  ب�لإدارات  خ��ص  التمجد  اإن  قلت: 
احلرة التي متثل عواطف الأمة ت�أبى كل الإب�ء اإخالل الت�س�وي بني الأفراد اإل 
� اأثن�ء قي�مه يف خدمته�؛ اأي  لف�سل حقيقي، فال ترفع قدر اأحد منه� اإل رفًع� �سوريًّ
اخلدمة العمومية، وذلك ت�سويًق� له على التف�ين يف اخلدمة، كم� اأنه� ل متيز اأحًدا 
� اأو ذكرى خلدمة مهمة وفقه اهلل اإليه�.  منه� بو�س�م اأو ت�سرفه بلقب اإل م� ك�ن علميًّ
ومبثل هذا يرفع اهلل الن��ص بع�سهم فوق بع�ص درج�ت يف القلوب ل يف احلقوق.

وهذا لقب اللوردية مثاًل عند الإنكليز هو من بق�ي� عهد ال�ستبداد، ومع 
ذلك ل ين�له عندهم غ�لًب� اإل من يخدم اأمته خدمة عظيمة، ويكون من حيث 
اأن ل اعتب�ر  اأهاًل لأن يخدمه� خدم�ت مهمة غريه�، ومن املقرر  اأخالقه وثروته 

)1( خمنًث�: الذي يفعل فعل اخلن�ثي فال يخل�ص لذكر ول لأنثى.
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ِللُّورد يف نظر الأمة اإل اإذا ك�ن موؤ�س�ًس� ل وارًث�، اأو ك�نت الأمة تقراأ يف جبهته �سطًرا 
حمرًرا بقلم الوطنية ومبداد ال�سه�مة مم�سّي بدمه يق�سم فيه ب�سرفه اأنه �سمني برثوته 

وحي�ته ن�مو�ص الأمة؛ اأي ق�نونه� الأ�س��سي، حفيظ على روحه� اأي حريته�.

التمجد ل يك�د يوجد له اأثر يف الأمم القدمية اإل يف دعوى الألوهية وم� مبعن�ه� 
من نفع الن��ص ب�لأنف��ص، اأو يف دعوى النج�بة ب�لن�سب التي يهول به� الأ�سالء 
ن�سل امللوك والأمراء، واإمن� ن�س�أ التمجد ب�لألق�ب وال�س�رات يف القرون الو�سطى، 
وتغ�سل  ب�مل�س�واة  تتغنى  احلرية  فت�ة  ق�مت  ثم  الأخرية،  القرون  يف  �سوقه  وراج 

اأدرانه على ح�سب قوته� وط�قته�، ومل تبلغ غ�يته� اإىل الآن يف غري اأمريك�.

الالتي  ن�س�ئهم  غري  يخدعون  وم�  الع�مة،  يخدعوا  اأن  يريدون  املتمجدون 
يتفحفحن)1( بني عج�ئز احلي ب�أنهم كب�ر العقول كب�ر النفو�ص اأحرار يف �سوؤونهم 
ُجُهم هذا املظهر الك�ذب لتحمل  ل يزاح لهم نق�ب، ول ت�سفع منهم رق�ب، فيُحونِْ
الإ�س�ءات والإه�ن�ت التي تقع عليهم من ِقَبل امل�ستبد، بل حتوجهم للحر�ص على 
كتمه�، بل على اإظه�ر عك�سه�، بل على مق�ومة من يدعي خالفه�، بل على تغليط 

اأفك�ر الن��ص يف حق امل�ستبد واإبع�دهم عن اعتق�د اأن من �س�أنه الظلم.

وهكذا يكون املتمجدون اأعداًء للعدل اأن�س�ًرا للجور، ل دين ول وجدان 
ول �سرف ول رحمة، وهذا م� يق�سده امل�ستبد من اإيج�دهم والإكث�ر منهم ليتمكن 

)1( الفحفحة: اإكث�ر الكالم بال معنى.
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بوا�سطتهم من اأن يغرر الأمة على اإ�سرار نف�سه� حتت ا�سم منفعته�، في�سوقه� مثاًل 
ن�سرة  يريد  اأنه  فيوهمه�  اجلريان،  على  والعدوان  التجرب  حم�ص  اقت�س�ه�  حلرب 
ب��سم  ا�ستبداده  وت�أييد  ملذاته،  يف  الأمة  اأموال  من  ب�ملاليني  ي�سرف  اأو  الدين، 
ُظلنْمه  ب�أعداء  التنكيل  يف  الأمة  ي�ستخدم  اأو  اململكة،  واأبهة  الأمة  �سرف  ظ  ِحفنْ
ب��سم اأنهم اأعداء له�، اأو يت�سرف يف حقوق اململكة والأمة كم� ي�س�وؤه هواه ب��سم 

اأن ذلك من مقت�سى احلكمة وال�سي��سة.

ب��سم  الأمة  لتغرير)1(  �سم��سرة  املتمجدين  يتخذ  امل�ستبد  اأن  واخلال�سة: 
خدمة الدين، اأو حب الوطن، اأو تو�سيع اململكة، اأو حت�سيل من�فع ع�مة، اأو م�سوؤولية 
الدولة، اأو الدف�ع عن ال�ستقالل، واحلقيقة اأن كل هذه الدواعي الفخيمة العنوان 
يف الأ�سم�ع والأذه�ن م� هي اإل تخييل واإيه�م يق�سد به� رج�ل احلكومة تهييج 
الأمة وت�سليله�، حتى اإنه ل ي�ستثنى منه� الدف�ع عن ال�ستقالل؛ لأنه م� الفرق 
على اأمة م�أ�سورة لزيد اأن ي�أ�سره� عمرو؟ وم� مثله� اإل الدابة التي ل يرحمه� راكب 

مطمئن، م�لًك� ك�ن اأو غ��سًب�.

امل�ستبد ل ي�ستغني عن اأن ي�ستمجد بع�ص اأفراد من �سع�ف القلوب الذين 
هم كبقر اجلنة ل ينطحون ول يرحمون، يتخذهم ك�أمنوذج الب�ئع الغ�س��ص، على اأنه 
ل ي�ستعملهم يف �سيء من مه�مه، فيكونون لديه كم�سحف يف خم�رة اأو �سبحة يف 
يد زنديق، ورمب� ل ي�ستخدم اأحي�نً� بع�سهم يف بع�ص ال�سوؤون تغليًط� لأذه�ن الع�مة 

)1( التغرير: اخلداع.
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يف اأنه ل يعتمد ا�ستخدام الأراذل والأ�س�فل فقط، ولهذا يق�ل: دولة ال�ستبداد 
دولة ُبلنْه واأوغ�د.

امل�ستبد يجرب اأحي�نً� يف املن��سب واملراتب بع�ص العقالء الأذكي�ء اأي�ًس� 
اغرتاًرا منه ب�أنه يقوى على تليني طينتهم وت�سكيلهم ب�ل�سكل الذي يريد، فيكونوا 
له اأعوانً� خبث�ء ينفعونه بده�ئهم، ثم هو بعد التجربة اإذا خ�ب ويئ�ص من اإف�س�دهم 
الع�جز  اجل�هل  اإل  امل�ستبد  عند  ي�ستقر  ل  ولهذا  بهم.  ينكل  اأو  اإبع�دهم  يتب�در 

الذي يعبده من دون اهلل، اأو اخلبيث اخل�ئن الذي ير�سيه ويغ�سب اهلل.

ب�جلملة،  الأمن�ء  العقالء  من  الفئة  هذه  اأن  اإىل  املط�لعني  فكر  اأنبه  وهن� 
الذين يذوقون ُع�َسينْلة جمد احلكومة وين�سطون خلدمة الأمة ونيل جمد النب�لة، ثم 
ي�سرب على يدهم ملجرد اأن بني اأ�سلعهم قب�سة من الإمي�ن، ويف اأعينهم ب�رقة من 
الإن�س�نية، هي الفئة التي تتكهرب بعداوة ال�ستبداد، وين�دي اأفراده� ب�لإ�سالح. 
وهذا النقالب قد اأعيى امل�ستبدين؛ لأنهم ل ي�ستغنون عن التجربة ول ي�أمنون 
خدمة  يف  العريقني  على  غ�لًب�  التجربة  يف  اعتم�دهم  ن�س�أ  هن�  ومن  املغبة.  هذه 
ال�ستبداد الوارثني من اآب�ئهم واأجدادهم الأخالق املر�سية للم�ستبدين، ومن هن� 
ابتداأت يف الأمم نغمة التمجد ب�لأ�س�لة والأن�س�ب، وامل�ستبدون املحنكون يطيلون 
اأمد التجربة ب�ملن��سب ال�سغرية في�ستعملون ق�عدة الرتقي مع الرتاخي، وي�سمون 
ذلك برع�ية ق�عدة القدم، ثم يختمون التجريب ب�إعط�ء املتمرن خدمة يكون فيه� 
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رئي�ًس� مطلًق� ولو يف قرية، ف�إن اأظهر مه�رة يف ال�ستبداد، وذلك م� ي�سمونه حكمة 
احلكومة فبه� ونعمت، واإل ق�لوا عنه: هذا حيوان، ي� �سيعة الأمل فيه.

اإن لالأ�س�لة م�س�كلة قوية للمجد والتمجد فال بد اأن نبحث فيه� قلياًل، ثم 
نعود ملو�سوع امل�ستبد واأعوانه املتمجدين ف�أقول:

الأ�س�لة �سفة قد يكون له� بع�ص املزاي� من حيث الأمي�ل التي يرثه� الأبن�ء 
ومن  ري�ًء،  ولو  البيت  م�ستحكمة يف  تكون  التي  الرتبية  ومن حيث  الآب�ء،  من 
حيث اإن الأ�س�لة تكون مقرونة غ�لًب� ب�سيء من الرثوة املعينة على مظ�هر ال�سه�مة 
والرحمة، ومن حيث اإن الرثوة تعيني اأهل البيت على اإخف�ء بع�ص رذائلهم عن 
والتميز،  للتفوق  ب�لأقران م�سوقة  للتمثل  غ�لًب�  اإنه� مدع�ة  اأولدهم، ومن حيث 
ومن حيث تقويته� العالقة ب�لأمة والوطن خوف مذلة الغرتاب، ومن حيث اإن 

اأهله� يكونون منظورين دائًم� فيتح��سون املع�ئب والنق�ئ�ص بع�ص التح��سي.

اأنواع: بيوت علم وف�سيلة، وبيوت م�ل  اإىل ثالثة  وبيوت الأ�س�لة تنق�سم 
موقًع�،  والأهم  عدًدا  الأكرث  الق�سم  هو  الأخري  وهذا  واإم�رة.  ظلم  وبيوت  وكرم، 
وهم – كم� �سبقت الإ�س�رة اإليه - مطمح نظر امل�ستبد يف ال�ستع�نة ومو�سع ثقته، 
وهم اجلند الذي يجتمع حتت لوائه ب�سهولة، ورمب� يكفيه اأن ي�سحك يف وجههم 

�سحكة. فلننظر م� هو ن�سيب اأهل هذا الق�سم من تلك املزاي� املوروثة:

ال�صتبداد واملجــد
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هل يرث البن من جده املوؤ�س�ص ملجده اأمي�له يف العدالة ومل توجد؟ اأم 
يدب وي�سب على غري الرتف امل�سغر للعقول، املميت للهمم؟ اأم يرتبى على غري 
الوق�ر امل�سحك للب�طل، ال�س�ئد فيم� بني الع�ئلة يف بيتهم؟ اأم ي�ستخدم الرثوة يف 
غري املالذ اجل�سمية الدنيئة البهيمية وتلك الأبهة الط�وو�سية الب�طلة؟ اأم يتمثل 
النطفة  قدر  جلهلهم  قومه  ي�ستحقر  ل  اأم  املن�فقني؟  املتملقني  ال�سوء  اأقران  بغري 
قدره  يقدرونه  ل  الذين  العلم�ء  يبغ�ص  ل  اأم  جن�به؟  منه�  خلق  التي  امللعونة 
ا يليق به غري مقعد التحكم  ح�سبم� هو ق�ئم يف خميلة خيالئه؟ اأم يرى جلن�به مقرًّ
وم�سرتاح الت�أمر؟ اأم ي�ستحي من الن��ص؟ ومن هم الن��ص؟ م� الن��ص عند ح�سرته 

غري اأ�سب�ح فيه� اأرواح خلقت خلدمته!

 � وهذه ح�لة الأكرثين من الأ�سالء، على اأنن� ل نبخ�ص حق من ن�ل منهم حظًّ
من العلم، واأوتي احلكمة، واأراد اهلل به خرًيا ف�أ�س�به بن�سيب من القهر انخف�ص به 
�سموخ اأنفه، ف�إن هوؤلء  وقليل م� هم ينجبون جن�بة عظيمة عجيبة، في�سدق عليهم 
اأنفة  من  وا�ستف�دوا  ال�سر،  اخلري ل يف  ي�ستعملونه� يف  القلب  قوة  ورثوا  قد  اأنهم 
الكربي�ء اجل�س�رة على العظم�ء، وهكذا تتحول فيهم ميزة ال�سر اإىل ف�ئ�ص خري، 
وح�سب �س�مخ من نحو احلنني على الوطن واأهله، والأنني مل�س�به، والإقدام على 
اأمة يو�سك  اإذا كرثوا يف  العظ�ئم يف �سبيل القوم، واأمث�ل هوؤلء النوابغ النجب�ء 
اأن يرتقى منهم اآح�د اإىل درجة اخلوارق، فيقودوا اأممهم اإىل النج�ح والفالح، ول 
غرو ف�إن اجتم�ع نفوذ الن�سب وقوة احل�سب يفعالن ول عجب �سبه فعل امل�ستبد 
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الع�دل الذي ين�سده ال�سرقيون، وخ�سو�ًس� امل�سلمون، واإن ك�ن العقل ل يجوز اأن 
يت�سف ب�ل�ستبداد مع العدل غري اهلل وحده، األ ق�تل اهلل الهمة ال�س�قطة التي قد 

تت�سفل ب�لإن�س�ن اإىل عدم اإتع�ب الفكر فيم� يطلب هل هو ممكن اأم هو حم�ل؟!

كل  ومن  قبيلة  كل  يف  البالء  جرثومة  هم  اأكرثيتهم  ب�عتب�ر  الأ�سالء، 
قبيل)1(. لأن بني اآدم داموا اإخوانً� مت�س�وين اإىل اأن ميزت ال�سدفة بع�ص اأفرادهم 
اأفراد على  متيز  تن�زعه�  ون�س�أ من  الع�سبية،  القوات  منه�  فن�س�أت  الن�سل،  بكرثة 
ك�نوا  اإذا  اأمة  اأو  ع�سرية  ف�لأ�سالء يف  الأ�سالء.  اأوجد  امليزة  هذه  ظ  وِحفنْ اأفراد، 
متق�ربي القوات ا�ستبدوا على ب�قي الن��ص واأ�س�سوا حكومة اأ�سراف، ومتى وجد 
بيت من الأ�سالء يتميز كثرًيا يف القوة على ب�قي البيوت ي�ستبد وحده ويوؤ�س�ص 
اإذا ك�ن لب�قي البيوت بقية ب�أ�ص، اأو املطلقة اإذا مل يبق  احلكومة الفردية املقيدة 

اأم�مه من يتقيه.

بن�ًء عليه، اإذا مل يوجد يف اأمة اأ�سالء ب�لكلية، اأو وجد ولكن ك�ن ل�سواد 
فيه�  وراثة  ل  انتخ�بية  لنف�سه� حكومة  الأمة  تلك  اأق�مت  غ�لب،  �سوت  الن��ص 
ابتداًء، ولكن ل يتواىل ب�سعة متولني اإل وي�سري اأن�س�لهم اأ�سالء يتن�ظرون، كل 
فريق منهم ي�سعى لجتذاب طرف من الأمة ا�ستعداًدا للمغ�لبة واإع�دة الت�ريخ 

الأول.

)1( قبيل: جم�عة.
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الأبهة  اإظه�ر  املغ�لبة على  اأثن�ء  ينهمكون  اأنهم  الأ�سالء  اأكرب م�س�ر  ومن 
والعظمة، ي�سرتهبون اأعني الن��ص وي�سحرون عقولهم ويتكربون عليهم. ثم اإذا غلب 
غ�لبهم وا�ستبد ب�لأمر ل يرتكه� الب�قون لألفتهم لذته� ومل�س�ه�ة)1( امل�ستبد يف نظر 
الن��ص. وامل�ستبد نف�سه ل يحملهم على تركه�، بل يدر عليهم امل�ل ويعينهم عليه�، 
ويعطيهم الألق�ب والرتب و�سيًئ� من النفوذ والت�سلط على الن��ص؛ ليتلهوا بذلك 
فينفر منهم  اأخالقهم،  فتف�سد  ي�ألفوه� مديًدا،  اأن  ا�ستبداده، ولأجل  عن مق�ومة 

الن��ص، ول يبقى لهم ملج�أ غري ب�به، في�سريون اأعوانً� له بعد اأن ك�نوا اأ�سداًدا.

واملنع  والإرخ�ء،  ال�سد  �سي��سة  الأ�سالء  مع  اأي�ًس�  امل�ستبد  وي�ستعمل 
واإث�رة  الف�س�د  اإلق�ء  و�سي��سة  يبطروا،  ل  كي  والإغ�س�ء  واللتف�ت  والإعط�ء، 
ال�سحن�ء فيم� بينهم كي ل يتفقوا عليه، وت�رة يع�قب عق�بً� �سديًدا ب��سم العدالة 
اإر�س�ًء للعوام، واأخرى يقرنهم ب�أفراد ك�نوا يقبلون اأذي�لهم ا�ستكب�ًرا فيجعلهم �س�دة 
الن��ص  اإم�م  اأم�م  �سوكتهم  بذلك ك�سر  يق�سد  ا�ستحق�ًرا،  اآذانهم  يفركون  عليهم 
وع�سر اأنوفهم اأم�م عظمته. واحل��سل اأن امل�ستبد يذلل الأ�سالء بكل و�سيلة حتى 
يجعلهم مرتامني دائًم� بني رجليه كي يتخذهم جل�ًم� لتذليل الرعية، وي�ستعمل 
عني هذه ال�سي��سة مع العلم�ء وروؤ�س�ء الأدي�ن الذين متى �سم من اأحدهم رائحة 
الغرور بعقله اأو علمه ينكل به اأو ي�ستبدله ب�لأحمق اجل�هل اإيق�ًظ� له ولأمث�له من 
كل ظ�نٍّ من اأن اإدارة الظلم حمت�جة اإىل �سيء من العقل اأو القتدار فوق م�سيئة 

)1( امل�س�ه�ة: امل�س�كلة.
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امل�ستبد. وبهذه ال�سي��سة ونحوه� يخلو اجلو فيع�سف وين�سف ويت�سرف يف الرعية 
كري�ص يقلبه ال�سر�سر)1( يف جو حمرق.

امل�ستبد يف حلظة جلو�سه على عر�سه وو�سع ت�جه املوروث على راأ�سه يرى 
نف�سه ك�ن اإن�س�نً� ف�س�ر اإلًه�، ثم يرجع النظر فريى نف�سه يف نف�ص الأمر اأعجز من 
كل ع�جز، واأنه م� ن�ل م� ن�ل اإل بوا�سطة من حوله من الأعوان، فريفع نظره اإليهم 
م� هذه  ال�سوجل�ن؟  وم�  الت�ج؟  وم�  العر�ص؟  م�  له:  يقول  ل�س�ن ح�لهم  في�سمع 
اإل اأوه�م يف اأوه�م. هل يجعلك هذا الري�ص يف راأ�سك ط�وو�ًس� واأنت غراب؟ اأم 
تظن الأحج�ر الرباقة يف ت�جك جنوًم� وراأ�سك �سم�ء؟ اأم تتوهم اأن زينة �سدرك 
مكنك  م�  واهلل  الأر�ص؟  هذه  من  طني  قطعة  كونك  عن  اأخرجتك  ومنكبيك 
لدينن�  وامته�نن�  و�سحرن�  �سعوذتن�  اإل  الأن�م  رق�ب  على  و�سلطك  املق�م  هذا  يف 
املوقر كيف  املكرب احلقري  ال�سغري  اأيه�  ف�نظر  واإخوانن�،  لوطنن�  ووجدانن� وخي�نتن� 

تعي�ص معن�!

املهللني  الط�ئ�سني  منهم  فريى  املتفرجني،  الرعية  جم�هري  اإىل  يلتفت  ثم 
ولكن  حني،  من  اأموات  ك�أنهم  املبهوتني  امل�سحورين  ومنهم  بحمده،  امل�سبحني 
يتجلى يف فكره اأن خالل ال�س�كتني بع�ص اأفراد عقالء اأجم�د يخ�طبونه ب�لعيون 
ب�أن لن� مع��سر الأمة �سوؤونً� عمومية وكلن�ك يف ق�س�ئه� على م� نريد ونبغي، ل على 

)1( ال�سر�سر: الريح الب�ردة.
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نَ�  َمَكرنْ مكرت  واإن  الحرتام،  لك  الوك�لة حق  وفيت حق  ف�إن  فتبغي.  تريد  م� 
وح�قت بك الع�قبة، األ اإن مكر اهلل عظيم.

وعندئٍذ يرجع امل�ستبد اإىل نف�سه ق�ئاًل: الأعوان الأعوان، احلملة ال�سدنة)1(،  
العقالء،  العبيد  اأح�رب بهم هوؤلء  واأردفهم بجي�ص من الأوغ�د  القي�د  اأ�سلمهم 
للعدل معر�ًس�  اأ�سرًيا  اأبقى  بل  اأكون،  وبغري هذا احلزم ل يدوم يل ملك كيفم� 
للمن�ق�سة منغ�ًس� يف نعيم امللك، ومن الع�ر اأن ير�سى بذلك من ميكنه اأن يكون 

�سلط�نً� جب�ًرا متفرًدا قه�ًرا.

احلكومة امل�ستبدة تكون طبًع� م�ستبدة يف كل فروعه� من امل�ستبد الأعظم 
من  اإل  �سنف  كل  يكون  ول  ال�سوارع،  كن��ص  اإىل  الفرا�ص،  اإىل  ال�سرطي،  اإىل 
اأ�سفل اأهل طبقته اأخالًق�؛ لأن الأ�س�فل ل يهمهم طبًع� الكرامة وح�سن ال�سمعة، 
اإمن� غ�ية م�سع�هم اأن يربهنوا ملخدومهم ب�أنهم على �س�كلته، واأن�س�ر لدولته، و�َسِرهون 
لأكل ال�سقط�ت من اأيٍّ ك�نت، ولو ب�سًرا اأم خن�زير، من اآب�ئهم اأم اأعدائهم، وبهذا 
يكرث  امل�ستخدمة  الفئة  وهذه  وي�س�ركونه.  في�س�ركهم  وي�أمنونه،  امل�ستبد  ي�أمنهم 
على  امل�ستبد حري�ًس�  ك�ن  فكلم�  وخفته،  ال�ستبداد  �سدة  ويقل ح�سب  عدده� 
الع�سف احت�ج اإىل زي�دة جي�ص املتمجدين الع�ملني له املح�فظني عليه، واحت�ج 
اإىل مزيد الدقة يف اتخ�ذهم من اأ�سفل املجرمني الذين ل اأثر عندهم لدين اأو ذمة، 

)1( ال�سدنة: جمع �س�دن وهو اخل�دم.
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واحت�ج حلفظ الن�سبة بينهم يف املراتب ب�لطريقة املعكو�سة، وهي اأن يكون اأ�سفلهم 
طب�ًع� وخ�س�ًل اأعالهم وظيفًة وقربً�؛ ولهذا ل بد اأن يكون الوزير الأعظم للم�ستبد 
هو اللئيم الأعظم يف الأمة، ثم من دونه دونه لوؤًم�، وهكذا تكون مراتب الوزراء 
والأعوان يف لوؤمهم ح�سب مراتبهم يف الت�سريف�ت والقربى منه. ورمب� يغرت املط�لع 
من  يت�أوهون  امل�ستبدين  وزراء  بع�ص  ب�أن  الب�سط�ء  املوؤرخني  من  كثري  اغرت  كم� 
امل�ستبد، ويت�سكون من اأعم�له ويجهرون مبالمه، ويظهرون لو اأنه �س�عدهم الإمك�ن 
يكون  هذه  واحل�لة  فكيف  وحي�تهم،  بل  ب�أموالهم،  الأمة  وافتدوا  وفعلوا  لعملوا 
والذين  ب�أنف�سهم  خ�طروا  الذين  منهم  وِجد  وقد  ذلك  كيف  بل  لوؤم�ء؟  هوؤلء 

اأقدموا فعاًل على مق�ومة ال�ستبداد فن�لوا املراد اأو بع�سه اأو هلكوا دونه؟

فجواب ذلك اأن امل�ستبد ل يخرج قط عن اأنه خ�ئن خ�ئف حمت�ج لع�س�بة 
ز العقل اأن  تعينه وحتميه، فهو ووزراوؤه كزمرة ل�سو�ص: رئي�ص واأعوان. فهل ُيَجوِّ
ينتخب رف�ق من غري اأهل الوف�ق وهو هو الذي ل ي�ستوزر اإل بعد جتربة واختب�ر 

عمًرا طوياًل؟

فيخدع  ظ�هًرا  وب�ل�سر  حقيقة،  ب�خلري  متخلًق�  الوزير  يكون  اأن  ميكن  هل 
امل�ستبد ب�أعم�له، ول يخ�ف من اأنه كم� ن�سبه واأعزه بكلمة يعزله ويذله.

ي�أمن  لظلمه، ل  اأعداوؤه  الن��ص  اأن  وهو من ل يجهل  ف�مل�ستبد  عليه،  بن�ًء 
َتَلوم  واأم�  اأعدائه.  منه عن  واأبعد  للن��ص،  منه  اأظلم  اأنه  به  يثق  اإل من  ب�به  على 

ال�صتبداد واملجــد
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على  حنق  فهو  لالأمة  خداًع�  يكن  مل  اإن  فهو  امل�ستبد  لوم  على  الوزراء  بع�ص 
امل�ستبد؛ لأنه بخ�ص ذلك املتلوم حقه، فقدم عليه من هو دونه يف خدمته بت�سحية 
م�  �سحبته  امل�ستبد يف  �سولة  من  اأميًن�  الوزير  يكون  ل  وكذلك  ووجدانه.  دينه 
مل ي�سبق بينهم� وف�ق واتف�ق على خرية ال�سيط�ن؛ لأن الوزير حم�سود ب�لطبع، 
يتوقع له املزاحمون كل �سر، ويبغ�سه الن��ص ولو تبًع� لظ�ملهم، وهو هدف يف كل 
�س�عة لل�سك�ي�ت والو�س�ي�ت. كيف يكون عند الوزير �سيء من التقوى اأو احلي�ء 
اأو العدل اأو احلكمة اأو املروءة اأو ال�سفقة على الأمة، وهو الع�مل ب�أن الأمة تبغ�سه 
ومتقته وتتوقع له كل �سوء، وت�سمت مب�س�ئبه، فال تر�سى عنه م� مل يتفق معه� على 
امل�ستبد، وم� هو بف�عل ذلك اأبًدا اإل اإذا يئ�ص من اإقب�له عنده، واإن يئ�ص وفعل 
فال يق�سد نفع الأمة قط، اإمن� يريد فتح ب�ب مل�ستبد جديد ع�س�ه ي�ستوزره فيوؤازره 

على وزره!

والنتيجة اأن وزير امل�ستبد هو وزير امل�ستبد، ل وزير الأمة كم� يف احلكوم�ت 
الد�ستورية. كذلك الق�ئد يحمل �سيف امل�ستبد ليغمده يف الرق�ب ب�أمر امل�ستبد 
ل ب�أمر الأمة، بل هو ي�ستعيذ من اأن تكون الأمة �س�حبة اأمر، مل� يعلم من نف�سه اأن 

الأمة ل تقلد القي�دة ملثله. 

بن�ًء عليه؛ ل يغرت العقالء مب� يت�سدق به الوزراء والقواد من الإنك�ر على 
ملظ�هر  ينخدعون  ول  ت�أففوا،  واإن  تلهفوا  واإن  ب�لإ�سالح  والتفل�سف  ال�ستبداد 
غريتهم واإن ن�حوا واإن بكوا، ول يثقون بهم و بوجدانهم مهم� �سلوا و�سبحوا؛ لأن 
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ذلك كله ين�يف �سريهم و�سريتهم، ول دليل على اأنهم اأ�سبحوا يخ�لفون م� �سبوا 
اأقرب اأن ل يق�سدوا بتلك املظ�هر غري اإقالق امل�ستبد وتهديد  و�س�بوا عليه، هم 
�سلطته؛ لي�س�ركهم يف ا�ستدرار دم�ء الرعية اأي اأمواله�. نعم، كيف يجوز ت�سديق 
اجلربوت  وعزة  البذخ  لذة  طوياًل  عمًرا  اأَِلَف  قد  الذي  الكبري  والع�مل  الوزير 
اأو  ب�لدخول حتت حكم الأمة، ويخ�طر بعر�ص �سيفه عليه� فتحله  اأنه ير�سى  يف 
تك�سره حتت اأرجله�. األي�ص هو ع�سًوا ظ�هر الف�س�د يف ج�سم تلك الأمة التي قتل 
ال�ستبداد فيه� كل الأمي�ل ال�سريفة الع�لية ف�أبعده� عن الأن�ص ب�لإن�س�نية، حتى 
�س�ر الفالح التعي�ص منه� يوؤخذ للجندية وهو يبكي، فال يك�د يلب�ص كم ال�سرتة 
اأهل  واأبيه، ويتمرد على  اأمه  فيتنمر على  ب�سر الأخالق،  اإل ويتلب�ص  الع�سكرية 
قريته وذويه، ويكظ)1( اأ�سن�نه عط�ًس� للدم�ء ل مييز بني اأخ اأو عدو، اإن اأك�بر رج�ل 
عهد ال�ستبداد ل اأخالق لهم ول ذمة، فكل م� يتظ�هرون به اأحي�نً� من التذمر 
والت�أمل يق�سدون به غ�ص الأمة امل�سكينة التي يطمعهم يف انخداعه� وانقي�ده� لهم 
علمهم ب�أن ال�ستبداد الق�ئم بهم وامل�ستمر بهمتهم قد اأعمى اأب�س�ره� وب�س�ئره�، 
وخدر اأع�س�به�، فجعله� ك�مل�س�ب ببحران احلمى)2(، فهي ل ترى غري هول وظالم 
و�سدة واآلم، فتئن من البالء ول تدري م� هو تداويه، ول من اأين ج�ءه� لت�سده، 
ق�س�ء  هذا  بوؤ�س�ء:  ي�  يقولون  الدين  ب��سم  املتع�ظمني  اأولئك  من  فئة  فتوا�سيه� 

)1( يكظ اأ�سن�نه: اأي َجِهَد من الكرب.
)2(  البحران: هو تهّيج واختالل يف القوى املدركة ب�سبب �سدة املر�ص اأو احلمى.

ال�صتبداد واملجــد
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الدع�ء،  اإىل  واللتج�ء  والر�س�ء  ب�ل�سرب  يه  َتَلقِّ ف�لواجب  له،  مرد  ل  ال�سم�ء  من 
ف�ربطوا األ�سنتكم عن اللغو والف�سول، واربطوا قلوبكم ب�أهل ال�سكينة واخلمول، 
واإّي�كم التدبري ف�إن اهلل غيور، وليكن ِوردكم: اللهم ان�سر �سلط�نن�، واآمن� يف اأوط�نن�، 
واك�سف عن� البالء، اأنت ح�سبن� ونعم الوكيل. ويغرر الأمة اآخرون من املتكربين 
الفر�ص،  �سنوح  يرتقبون  هم  اإمن�  املر�ص،  مبداواة  املهتمون  الرحم�ء  الأطب�ء  ب�أنهم 
التثبيط  اأو هم خ�ئنون خم�دعون، يريدون  اأدني�ء جبن�ء،  اإم�  الفريقني واهلل  وكال 

والتلبيد والمتن�ن على الظ�ملني.

من دلئل اأن اأولئك الأك�بر مغررون خم�دعون ُيظهرون م� ل يبطنون، اأنهم 
ل ي�ست�سنعون اإل الأ�س�فل الأراذل من الن��ص، ول مييلون لغري املتملقني املن�فقني 
من اأهل الدين، كم� هو �س�أن �س�حبهم امل�ستبد الأكرب، ومنه� اأنه قد يوجد فيهم 
الكثري،  عن  العفيف  فيهم  لي�ص  ولكن  ال�سرقة،  اأو  الر�سوة  لقليل  يتنزل  ل  من 
وكفى مب� يتمتعون من الرثوات الط�ئلة التي ل منبت له� غري اجل�ه بره�نً� ف��سًح� 
امل�ستبد  مب�س�ركة  املف�خر  امل�ستبيح  غري  فيهم  لي�ص  اأن  ومنه�  ي�ستحون.  ك�نوا  لو 
يف امت�س��سه دم الأمة، ذلك ب�أخذهم العط�ي� الكبرية، والرواتب الب�هظة، التي 
تع�دل اأ�سع�ف م� ت�سمح به الإدارة الع�دلة لأمث�لهم؛ لأنه� اإدارة را�سدة ل تدفع 
الكثري يف  ال�سحت  ا من هذا  �سرًّ ولو  �سيًئ�  اأنهم ل ي�سرفون  زائدة، ومنه�  اأجوًرا 
منه  بع�سهم  ي�سرف  اإمن�  اأعداوؤه،  اأنهم  يزعمون  الذي  ال�ستبداد  مق�ومة  �سبيل 
�سيًئ� يف ال�سدق�ت الطفيفة وبن�ء املع�بد �سمعًة وري�ًء، وك�أنهم يريدون اأن ي�سرقوا 
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اأي�ًس� قلوب الن��ص بعد �سلب اأموالهم اأو اأنهم ير�سون اهلل!! األ �س�ء م� يتوهمون. 
ومنه� اأن اأكرثهم م�سرفون مبذرون، فال تكفي اأحدهم الرواتب املعتدلة التي ميكن 
اأن ين�له� اأجرة خدمة ل ثمن ذمة، ومنه� اأنه قد يكون اأحدهم �سحيًح� مقرًتا يف 
نفق�ته بحيث يخل يف �سرف مق�مه فال ي�سرف ن�سف اأو ربع راتبه مع اأنه يقب�سه 
زائًدا على اأجر مثله لأجل حفظ �سرف املق�م، الع�ئد ل�سرف الأمة، وبهذا ال�سح 
يكون خ�ئًن� ومهيًن�. واحل��سل اأن الأك�بر حري�سون على اأن يبقى ال�ستبداد مطلًق� 

لتبقى اأيديهم مطلقة يف الأموال.

هذا ول ينكر الت�ريخ اأن الزم�ن اأوجد ن�دًرا بع�ص وزراء وازروا ال�ستبداد 
عمًرا طوياًل، ثم ندموا على م� فرطوا فت�بوا واأن�بوا، ورجعوا ل�سف الأمة وا�ستعدوا 
ب�أموالهم واأنف�سهم لإنق�ذه� من داء ال�ستبداد. ولهذا ل يجوز الي�أ�ص من وجود 
اأفراد من الوزراء والقواد عريقني يف ال�سه�مة، فيظهر فيهم �سر الوراثة ولو  بع�ص 
 � بعد بطون اأو بعد الأربعني ورمب� ال�سبعني من اأعم�رهم ظهوًرا بيًن� تالألأ يف حُميَّ
اأمث�ل  اأن يظهر فيه�  اأن تتكل على  �س�حبه ُثري� �سدق النج�بة. ول ينبغي لأمة 

هوؤلء؛ لأن وجودهم من نوع ال�سدف التي ل تبنى عليه� اآم�ل ول اأحالم.

والنتيجة اأن امل�ستبد فرد ع�جز ل حول له ول وقوة اإل ب�ملتمجدين، والأمة؛ 
العقالء  اإل  يقوده�  ول  ظفره�،  غري  جلده�  يحك  من  له�  لي�ص  ك�نت،  اأمة  اأيَّ 
ب�لتنوير والإهداء والثب�ت، حتى اإذا م� اكفهرت)1( �سم�ء عقول بنيه� قي�ص اهلل له� 

ت. )1( اكفهرت ال�سم�ء: اأظلمتنْ وا�سودَّ

ال�صتبداد واملجــد
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من جمعهم الكبري اأفراًدا كب�ر النفو�ص ق�دة اأبراًرا ي�سرتون له� ال�سع�دة ب�سق�ئهم 
واحلي�ة مبوتهم؛ حيث يكون اهلل جعل يف ذلك لذتهم وملثل تلك ال�سه�دة ال�سريفة 
خلقهم، كم� خلق رج�ل عهد ال�ستبداد ف�ّس�ًق� فّج�ًرا مه�لكهم ال�سهوات واملث�لب. 

ف�سبح�ن الذي يخت�ر من ي�س�ء مل� ي�س�ء، وهو اخلالق العظيم.



ال�ستبداد لو ك�ن رجاًل واأراد اأن يحت�سب وينت�سب لق�ل: »اأن� ال�سر، واأبي 
الظلم، واأمي الإ�س�ءة، واأخي الغدر، واأختي امل�سكنة، وعمي ال�سر، وخ�يل الذل، 
وابني الفقر، وبنتي البط�لة، وع�سريتي اجله�لة، ووطني اخلراب، اأم� ديني و�سريف 

وحي�تي ف�مل�ل امل�ل امل�ل«.

م�ل،  والعقل  م�ل،  والوقت  م�ل،  القوة  يق�ل:  اأن  و�سفه  يف  ي�سح  امل�ل 
والعلم م�ل، والدين م�ل، والثب�ت م�ل، واجل�ه م�ل، واجلم�ل م�ل، والرتتيب م�ل، 

والقت�س�د م�ل، وال�سهرة م�ل، واحل��سل كل م� ينتفع به يف احلي�ة هو م�ل.

املع�دلة  وموازين  ببع�ص،  بع�سه  ي�ستبدل  اأي  وي�سرتى؛  يب�ع  ذلك  وكل 
والذمة،  والذهب  والف�سة  اليد  وحم�فظة  والتعب،  والوقت  ة  والعزَّ احل�جة  هي: 
و�سوقه املجتمع�ت، و�سيخ ال�سوق ال�سلط�ن... ف�نظر يف �سوق يتحكم فيه م�ستبد 
ًرا عن ال�سراء، ويغ�سب بكًرا م�له، ويح�بي خ�لًدا من  ي�أمر زيًدا ب�لبيع، وينهى َعمنْ

م�ل الن��ص.

ال�ســتبداد والـمــال
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ن�ن، ولِنعم احل�كم  امل�ل تعتوره الأحك�م، فمنه احلالل ومنه احلرام وهم� َبيِّ
اأو بدل  اأعم�ل،  اأجرة  اأو  اأعي�ن،  فيهم� الوجدان، ف�حلالل الطيب م� ك�ن عو�ص 
وقت، اأو مق�بل �سم�ن. وامل�ل اخلبيث احلرام هو ثمن ال�سرف، ثم املغ�سوب، ثم 

امل�سروق، ثم امل�أخوذ اإجل�ًء)1( ثم املحت�ل فيه.

اإن النظ�م الطبيعي يف كل احليوان�ت حتى يف ال�سمك والهوام، اإل اأنثى 
العنكبوت، اأن النوع الواحد منه� ل ي�أكل بع�سه بع�ًس�، والإن�س�ن ي�أكل الإن�س�ن. 
ومن غريزة �س�ئر احليوان اأن يلتم�ص الرزق من اهلل؛ اأي من مورده الطبيعي، وهذا 
الإن�س�ن الظ�مل نف�سه حري�ص على اختط�فه من يد اأخيه، بل من فيه، بل كم اأكل 

الإن�س�ُن الإن�س�َن!

ال�صتبداد والإن�صان

ع��ص الإن�س�ن دهًرا طوياًل يتلذذ بلحم الإن�س�ن ويتلمظ)2( بدم�ئه، اإىل اأن 
ا للب�ب، كم�  �، �سدًّ متكن احلكم�ء يف ال�سني، ثم الهند من اإبط�ل اأكل اللحم ُكليًّ
هو داأبهم اإىل الآن. ثم ج�ءت ال�سرائع الدينية الأوىل يف غربي اآ�سي� بتخ�سي�ص 
يد  للمعبود، ويذبح على  ينذر  ب�لقرب�ن  ثم  ب�أ�سري احلرب،  الإن�س�ن  يوؤكل من  م� 
الكه�ن. ثم اأُبِطل اأكل حلم القرب�ن، وُجِعل طعمة للنريان، وهكذا تدرج الإن�س�ن 
اإىل ن�سي�ن لذة حلم اإخوانه، وم� ك�ن لين�سى عب�دة اإهراق الدم�ء لول اأنَّ اإبراهيم 

)1( اإجل�ء: ا�سطرار.
)2( يتلمظ: يتذوق.
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�سيخ الأنبي�ء ا�ستبدل قرب�ن الب�سر ب�حليوان، واتبعه مو�سى - عليهم� ال�سالم- وبه 
ج�ء الإ�سالم. وهكذا بطل هذا العدوان بهذا ال�سكل اإل يف اأوا�سط اأفريقي� عند 

)الن�من�م(.

ال�ستبداد امل�سوؤوم مل ير�ص اأن يقتل الإن�س�ن الإن�س�ن ذبًح� لي�أكل حلمه 
ي�أ�سرون  ف�مل�ستبدون  الظلم،  يف  تفنن  بل  الأولون،  الهمج  يفعل  ك�ن  كم�  اأكاًل 
الظلم، وميت�سون دم�ء حي�تهم بغ�سب  جم�عتهم، ويذبحونهم ف�سًدا)1( مبب�سع)2( 
اأموالهم، ويق�سرون اأعم�رهم ب��ستخدامهم �سخرة يف اأعم�لهم، اأو بغ�سب ثمرات 
اأتع�بهم. وهكذا ل فرق بني الأولني والآخرين يف نهب الأعم�ر واإزه�ق الأرواح 

اإل يف ال�سكل.

فطرة  يف  الق�ئم  ب�لظلم  العالقة  قوي  بحث  وامل�ل  ال�ستبداد  بحث  اإن 
نت�ئجه�  تتعلق  ملقدم�ت  ال�ستطراد  يف  ب�أ�ص  ل  اأن  راأيت  ولهذا؛  الإن�س�ن؛ 

ب�ل�ستبداد الجتم�عي املحمي بقالع ال�ستبداد ال�سي��سي، فمن ذلك:

على  َكلٌّ  ن�سفهم  مليون  وخم�سم�ئة  ب�ألف  جمموعهم  املقدر  الب�سر  اإن 
الن�س�ء؟  وَمننْ  املدن.  ن�س�ء  الَكّل  الن�سف  هذا  اأكرثية  وي�سكل  الآخر،  الن�سف 
اجلن�ص،  لبق�ء  احل�فظ  هو  ب�أنه  الطبيعة  يف  مق�مه  عرف  الذي  النوع  هن  الن�س�ء 

)1( ف�سًدا: اأي قطًع� للعروق.
)2( امِلب�سع: هو �سكني دقيق ُي�ستخدم يف اجلراحة ل�سق اجللد.

ال�صتبداد واملال
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واأنه يكفي لالألف منه ملقح واحد، واإن ب�قي الذكور حظهم اأن ي�س�قوا للمخ�طر 
وامل�س�ق، اأو هم ي�ستحقون م� ي�ستحقه ذكر النحل، وبهذا النظر اقت�سمت الن�س�ء 
ق�نون ع�م،  به جعلن  يزى)1(، وحتكمن ب�سن  اأعم�ل احلي�ة ق�سمًة �سِ مع الذكور 
ن�سيبهن هني الأ�سغ�ل بدعوى ال�سعف، وجعلن نوعهن مطلوبً� عزيًزا ب�إيه�م العفة، 
نوعهن  وجعلن  الرج�ل،  يف  حممدتني  فيهن  �سيئتني  والكرم  ال�سج�عة  وجعلن 
اأو ُيظلم فيع�ن، وعلى هذا الق�نون يربني البن�ت والبنني،  ُيهني ول ُيه�ن، وَيظلم 
اأنهن  يتوهمون  الذكور  جعلن  اأنهن  حتى  ي�س�أن،  كم�  الرج�ل  بعقول  ويتالعب 
�ُهنَّ ب�لن�سف امل�سر! ومن  اأنه قد اأ�س�ب من �َسمَّ اأجمل منهم �سورًة. واحل��سل 
ن�سبة الرتقي  ب�لرج�ل يرتقى مع احل�س�رة واملدنية على  الن�س�ء  اأن �سرر  امل�س�هد 
امل�س�عف؛ ف�لبدوية ت�س�رك الرجل من��سفًة يف الأعم�ل والثمرات، فتعي�ص كم� 
يعي�ص، واحل�سرية ت�سلب الرجل لأجل معي�سته� وزينته� اثنني من ثالثة، وتعينه 
يف اأعم�ل البيت، واملدنية ت�سلب ثالثة من اأربعة، وتود اأن ل تخرج من الفرا�ص، 
احل��سرة يف  ب�ملدنية  اأ�سدق  وم�  الرج�ل.  اأ�سر  العوا�سم يف  بن�ت  ترتقى  وهكذا 

اأوروب�، اأن ت�سمى املدنية الن�س�ئية؛ لأن الرج�ل فيه� �س�روا اأنع�ًم� للن�س�ء.

ال�سي��سة  اأهل  ف�إن  اأي�ًس�،  ظ�ملًة  ق�سمًة  احلي�ة  م�س�ق  تق��سموا  الرج�ل  اإن  ثم 
والأدي�ن ومن يلتحق بهم  وعددهم ل يبلغ اخلم�سة يف امل�ئة  يتمتعون بن�سف م� 
فه والإ�سراف، مث�ل ذلك: اأنهم  يتجمد يف دم الب�سر اأو زي�دة، ينفقون ذلك يف الرَّ

)1( �سيزى: ج�ئرة.
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يزينون ال�سوارع مباليني من امل�س�بيح ملرورهم فيه� اأحي�نً�، مرتاوحني بني املالهي 
واملواخري، ول يفكرون يف ماليني من الفقراء يعي�سون يف بيوتهم يف ظالم.

ِرهون واملحتكرون واأمث�ل  ثم اأهل ال�سن�ئع النفي�سة والكم�لية، والتج�ر ال�سَّ
ُرون كذلك بخم�سة يف امل�ئة - يعي�ص اأحدهم مبثل م� يعي�ص  هذه الطبقة - وُيَقدَّ
الق�سمة  هذه  وجرثومة  والزراع.  ال�سن�ع  من  الألوف  اأو  املئ�ت  اأو  الع�سرات  به 
الن��ص ل  اأ�سن�ف من  وهن�ك  ال�ستبداد ل غريه.  الظ�ملة هي  املتب�عدة  املتف�وتة 
اأو  الأدب  ب��سم  وامل�سعوذين  ك�ل�سم��سرة  ب�حليلة  يعي�سون  اإمن�  قلياًل،  اإل  يعملون 

الدين، وهوؤلء يقدرون بخم�سة ع�سر يف امل�ئة، اأو يزيدون على اأولئك.

حت�سيل  حي�ته يف  زهوة  �سرف  الذي  الع�مل  يت�س�وى  اأن  يقت�سي  ل  نعم 
العلم الن�فع اأو ال�سنعة املفيدة بذاك اجل�هل الن�ئم يف ظل احل�ئط، ول ذاك الت�جر 
التف�وت،  ذلك  غري  تقت�سي  العدالة  ولكن  اخل�مل،  ب�لك�سول  املخ�طر  املجتهد 
بل تقت�سي الإن�س�نية اأن ي�أخذ الراقي بيد ال�س�فل، فيقربه من منزلته، ويق�ربه يف 

معي�سته، ويعينه على ال�ستقالل يف حي�ته.

ل! ل! ل يطلب الفقري مع�ونة الغني، اإمن� يرجوه اأن ل يظلمه، ول يلتم�ص 
منه الرحمة، اإمن� يلتم�ص العدالة، ل يوؤمل منه الإن�س�ف، اإمن� ي�س�أله اأن ل مييته يف 

ميدان مزاحمة احلي�ة.

ال�صتبداد واملال
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الأكوان، فطغى، وبغى،  الإن�س�ن على  �سلط�ن  املوىل جلَّت حكمته  ب�سط 
يته ومبتغ�ه، ك�أنه خلق خ�دًم� لبطنه  ون�سي ربه، وعبد امل�ل واجلم�ل، وجعلهم� ُمننْ
وع�سوه فقط، ل �س�أن له غري الغذاء والتح�ك)1(. وب�لنظر اإىل اأن امل�ل هو الو�سيلة 
املو�سلة للجم�ل ك�د ينح�سر اأكرب َهمَّ لالإن�س�ن يف جمع امل�ل؛ ولهذا يكنى عنه 
مبعبود الأمم وب�سر الوجود، وروى )كري�سكوا( املوؤرخ الرو�سي: اأن ك�ترين� �سكت 
ك�سل رعيته�، ف�أر�سده� �سيط�نه� اإىل حمل الن�س�ء على اخلالعة، ففعلت واأحدثت 
ك�سوة املراق�ص، فهب ال�سب�ن للعمل وك�سب امل�ل ل�سرفه على رب�ت اجلم�ل، ويف 
ظرف خم�ص �سنني ت�س�عف دخل خزينته�، ف�ت�سع له� جم�ل الإ�سراف. وهكذا 

امل�ستبدون ل تهمهم الأخالق، اإمن� يهمهم امل�ل.

امل�ل عند القت�س�ديني م� ينتفع به الإن�س�ن، وعند احلقوقيني م� يجري فيه 
املنع والبذل، وعند ال�سي��سيني م� ت�ستع��ص به القوة، وعند الأخالقيني م� حتفظ 
الطبيعة  تع�ىل يف  اهلل  اأودعه  الذي  الفي�ص  من  ي�ستمد  امل�ل  ال�سريفة.  احلي�ة  به 

ونوامي�سه�، ول مُينْلك؛ اأي ل يتخ�س�ص ب�إن�س�ن، اإل بعمل فيه اأو يف مق�بله.

اأو  لذة  حت�سيل  وهم�:  لهم�  ث�لث  ل  اثنني  اأحد  هو  امل�ل  من  واملق�سود 
ال�سرائع  اأحك�م  مبنى  وعليهم�  الإن�س�ن،  مق��سد  كل  تنح�سر  وفيهم�  اأمل،  دفع 
كله�، واحل�كم املعتدل يف طيب امل�ل وخبيثه هو الوجدان الذي خلقه اهلل �سبغًة 

)1( التح�ك: من احتك ب�ل�سيء واملراد النك�ح.
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ٌ بني امل�ل  ب�إله�مه� فجوره� وتقواه�، ف�لوجدان َخريِّ للنف�ص، وعرب  عنه يف القراآن 
احلالل وامل�ل احلرام.

ثم اإن اأعمال الب�صر يف حت�صيل املال ترجع اإىل ثالثة اأ�صول:

1- ا�ستح�س�ره املواد الأ�سلية. 2- تهيئته املواد لالنتف�ع به�. 3- توزيعه� على 
و�سيلة  وكل  والتج�رة،  وال�سن�عة  ب�لزراعة  ت�سمى  التي  الأ�سول  وهي  الن��ص. 

خ�رجة عن هذه الأ�سول وفروعه� الأولية، فهي و�س�ئل ظ�ملة ل خري فيه�.

التمول؛ اأي ادخ�ر امل�ل، طبيعة يف بع�ص اأنواع احليوان�ت الدنيئة ك�لنمل 
ع على التمول  والنحل، ول اأثر له يف احليوان�ت املرتقية غري الإن�س�ن. الإن�س�ن َتَطبَّ
لدواعي احل�جة املحققة اأو املوهومة، ول حتقق للح�جة اإل عند �سك�ن الأرا�سي 
ال�سنني،  بع�ص  يف  للقحط  املعر�سة  الأرا�سي  اأو  اأهله�،  على  الثمرات  ال�سيقة 
ويلتحق ب�حل�جة املحققة ح�جة الع�جزين ج�سًم� عن الرتزاق يف البالد املبتالة 
اأي�ًس� ال�سرف على امل�سطرين  اأو جور ال�ستبداد، ورمب� يلتحق به�  بجور الطبيعة 

وعلى امل�س�رف العمومية يف البالد التي ينق�سه� النتظ�م الع�م.

الإجنيل  اأ�س�سه�  التي  العمومي  ال�سرتاك  معي�سة  الع�م،  ب�لنتظ�م  واملراد 
بتخ�سي�سه ع�سر الأموال للم�س�كني، ولكن مل يكد يخرج ذلك من القول اإىل 
اأي�ًس�  تدم  ولكن مل  نظ�م،  اأمت  ال�سرتاك على  ة  �ُسنَّ الإ�سالم  اأحدث  ثم  الفعل، 
ال�سدق�ت  لهم  يدفعون  من  يجدون  ل  امل�سلمون  فيه  ك�ن  واحد  قرن  من  اأكرث 

ال�صتبداد واملال
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اأر�ستقراطية  اأ�س�ست حكومة  بي�نه  �سبق  كم�  الإ�سالمية  اأن  وذلك  والكف�رات؛ 
املبنى، دميقراطية الإدارة، فو�سعت للب�سر ق�نونً� موؤ�س�ًس� على ق�عدة: اأن امل�ل هو 

قيمة الأعم�ل، ول يجتمع يف يد الأغني�ء اإل ب�أنواع من الغلبة واخلداع.

ف�لعدالة املطلقة تقت�سي اأن يوؤخذ ق�سم من م�ل الأغني�ء ويرد على الفقراء؛ 
م� هو  يتمنى  الق�عدة  للعمل. وهذه  الن�س�ط  التعديل ول ميوت  بحيث يح�سل 
منهم  الآن جمعي�ت  وراءه�  وت�سعى  الإفرجني،  املتمدن  الع�مل  اأغلب  نوعه�  من 
اأو  الت�س�وي  تق�سد ح�سول  اجلمعي�ت  وهذه  منتظمة مكونة من ماليني كثرية. 
امل�يل،  وت�سعى �سد ال�ستبداد  الب�سر،  املع��سية بني  التق�رب يف احلقوق واحل�لة 
الكبرية  ال�سن�عية  املع�مل  واآلت  الث�بتة  والأمالك  الأرا�سي  تكون  اأن  فتطلب 
بوجوه  موزعة  تكون  والثمرات  الأعم�ل  واأن  الأمة،  ع�مة  بني  ال�سيوع  م�سرتكة 
اجلزئي�ت،  حتى  ال�سوؤون  لك�فة  قوانني  ت�سع  احلكومة  واأن  اجلميع،  بني  متق�ربة 

وتقوم بتنفيذه�.

وهذه الأ�صول مع بع�س التعديل قررتها الإ�صالمية ديًنا، وذلك اأنها قررت:

واأنواع  العامة  اأنواع امل�ضارف  الع�ضور والزكاة وتق�ضيمها على  اأنواع  اأوًل- 
املحتاجني حتى املَِدينني. ول يخفى على املدقق اأن جزًءا من اأربعني من روؤو�ض 
ا، وبهذا النظر  الأموال يقارب ن�ضف الأرباح املعتدلة باعتبار اأنها خم�ضة باملائة �ضنويًّ
باأغنيائها،  يكون الأغنياء م�ضاربني للجماعة منا�ضفًة. وهكذا يلحق فقراء الأمة 

ومينع تراكم الرثوات املفرطة املولدة لال�ضتبداد، امل�ضرة باأخالق الأفراد.



8181

رت اأحكاٌم حُمكمة متنع حمذور التواكل يف الرتزاق، وتلزم كل  ثانًيا- ُقرِّ
فرد من الأمة متى ا�ضتد �ضاعده، اأو ملك قوت يومه، اأو الن�ضاب على الأكرث، اأن 
ي�ضعى لرزقه بنف�ضه، اأو ميوت جوًعا، وقد ل يتاأتى اأن ميوت الفرد جوًعا اإذا مل تكن 
حكومته م�ضتبدة ت�ضرب على يده و�ضعيه ون�ضاطه مبدافع ا�ضتبدادها، وقد قيل: 

يبداأ النقياد للعمل عند نهاية اخلوف من احلكومة ونهاية التكال على الغري.

ثالًثا- قررت الإ�ضالمية ترك الأرا�ضي الزراعية ملًكا لعامة الأمة، ي�ضتنبتها 
وي�ضتمتع بخرياتها العاملون فيها باأنف�ضهم فقط، ولي�ض عليهم غري الع�ضر اأو اخلراج 

الذي ل يجوز اأن يتجاوز اخلم�ض لبيت املال.

رابًع�- ج�ءت الإ�سالمية بقواعد �سرعية كلية ت�سلح لالإح�طة ب�أحك�م ك�فة 
الآن  تطلبه  كم�  ب�حلكومة،  تنفيذه�  واأن�طت  ال�سخ�سية،  اجلزئية  حتى  ال�سوؤون 
اأغلب جمعي�ت ال�سرتاكيني. على اأن هذا النظ�م الذي ج�ء به الإ�سالم، �سعب 
ا؛ لأنه منوط ب�سيطرة الكل ور�س�ء الأكرث وهيه�ت.. ولأن هن�ك من�فع  الإجراء جدًّ
اأدبية يع�سر توزيعه� ول تت�س�مح فيه� النفو�ص، ولأن الق�نون الكثري الفروع يتعذر 
حفظه ب�سيًط�، ويكون معر�ًس� للت�أويل ح�سب الأغرا�ص، ولالختالف يف تطبيقه 
ح�سب الأهواء، كم� وقع فعاًل يف امل�سلمني، فلم ميكنهم اإجراء �سريعتهم بب�س�طة 
امللك واختالف  ات�س�ع  بطبيعة  الأمور  ت�سعبت معهم  ثم  قلياًل،  اإل عهًدا  واأم�نة 
اأجن��ص  من  ماليني  مئ�ت  ي�سوقوا  اأن  ميكنهم  الذين  الرج�ل  وفقد  الأمم،  طب�ئع 

الن��ص: الأبي�ص والأ�سفر، واحل�سري والبدوي، بع�س� واحدة قرونً� عديدة.

ال�صتبداد واملال
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ول غرو اإذا ك�نت املعي�سة ال�سرتاكية من اأبدع م� يت�سوره العقل، ولكن 
التع�ون  نظ�م  لتو�سيعهم  يكفي  م�  الرتقي  من  بعد  الب�سر  يبلغ  مل  الأ�سف  مع 
ذلك  الأمم  جربت  وكم  الكبرية.  الأمم  اإدارة  اإىل  الع�ئلية  املعي�سة  يف  والت�س�من 
فلم تنجح فيه� اإل الأمم ال�سغرية مدة قليلة! وال�سبب كم� تقدم هو جمرد �سعوبة 
التحليل والرتكيب بني ال�سوالح)1( وامل�س�لح الكثرية املختلفة. واملت�أمل يف عدم 
انتظ�م ح�لة الع�ئالت الكبرية، يقنع ح�ًل ب�أن التك�فل والت�س�من غري مي�سورين 
يف الأمم الكبرية؛ ولهذا يكون خري حل مقدور للم�س�ألة الجتم�عية هو م� ي�أتي:

ا م�ستقالًّ يف �سوؤونه، ك�أنه ُخِلق وحده. 1-يكون الإن�س�ن حرًّ

2-تكون الع�ئلة، ك�أنه� اأمة وحده�.

3-تكون القرية اأو املدينة م�ستقلة ك�أنه� ق�رة واحدة ل عالقة له� بغريه�.

4-   تكون القب�ئل يف ال�سعب اأو الأق�ليم يف اململكة ك�أنه� اأفالك كل منه� 
اأو  نظ�مه� الجتم�عي، وهو اجلن�ص  يربطه� مبركز  م�ستقل يف ذاته، ل 
اآخر  نظ�م  الوقوع يف  امل�نع من  التج�ذب  امللك غري حم�ص  اأو  الدين 

ليالئم طب�ئع حي�ته�.

ثم اإن التمول لأجل احل�ج�ت ال�س�لفة الذكر وبقدره� فقط حممود بثالثة 
�سروط، واإلَّ ك�ن حر�ص التمول من اأقبح اخل�س�ل:

)1( �سوالح: جمع �س�حلة وهي: النعمة الوافرة.
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ال�سرط الأول: اأن يكون اإحراز امل�ل بوجه م�سروع حالل، اأي ب�إحرازه من 
بذل الطبيعة، اأو ب�ملع�و�سة)1(، اأو يف مق�بل عمل، اأو يف مق�بل �سم�ن على م� تقوم 

بتف�سيله ال�سرائع املدنية.

الغري  ح�جي�ت  على  ت�سييق  التمول  يف  يكون  ل  اأن  الث�ين:  وال�سرط 
على  التغلب  اأو  ال�سعف�ء،  والعم�ل  ال�سن�ع  مزاحمة  اأو  ال�سروري�ت،  ك�حتك�ر 
املب�ح�ت مثل امتالك الأرا�سي التي جعله� خ�لقه� ممرًح� لك�فة خملوق�ته، وهي 
اأجزائه�،  وتوؤويهم يف ح�سن  بثمراته�،  وتغذيهم  جه�زاته�)2(  لب  تر�سعهم  اأمهم 
وح�لوا  اأبن�ئه�  من  حلم�يته�  اأ�سوًل  وو�سعوا  الأولون  الظ�ملون  امل�ستبدون  فج�ء 
ليتمتعوا  الإنكليز؛  من  م�يل  م�ستبد  األف  حم�ه�  قد  مثاًل  اإرلندا  فهذه  بينهم�. 
بثلثي اأو ثالثة اأرب�ع ثمرات اأتع�ب ع�سرة ماليني من الب�سر الذين ُخِلقوا من تربة 
اإرلندا. وهذه م�سر وغريه� تقرب من ذلك ح�ًل و�ستفوقه� م�ًل، وكم من الب�سر 
يف اأورب� املتمدنة، وخ�سو�ًس� يف لندن وب�ري�ص، ل يجد اأحدهم اأر�ًس� ين�م عليه� 
وهم  البقر،  ين�م  ل  البيوت؛ حيث  من  ال�سفلى  الطبقة  ين�مون يف  بل  متمدًدا، 
ون  َيَتَلوُّ اأفقية  ق�عدون �سفوًف� يعتمدون ب�سدورهم على حب�ل من م�سد من�سوبة 

رة. عليه� مَينة وَي�سنْ

)1( املع�و�سة: ال�ستبدال.
)2( جه�زاته�: جمع جه�ز، وجه�ز الراحلة م� حتمله عليه� واملراد تعطيهم خري ثرواته�.

ال�صتبداد واملال
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وحكومة ال�سني املختلة النظ�م يف نظر املتمدنني، ل جترب قوانينه� اأن ميتلك 
ال�سخ�ص الواحد اأكرث من مقدار معني من الأر�ص ل يتج�وز الع�سرين كيلومرًتا 
�. ورو�سي� امل�ستبدة  مربًع�؛ اأي نحو خم�سة اأفدن م�سرية اأو ثالثة ع�سر دومنً� عثم�نيًّ
الق��سية يف عرف اأكرث الأوربيني و�سعت – اأخرًيا - لولي�ته� البولونية والغربية 
ق�نونً� اأ�سبه بق�نون ال�سني، وزادت عليه اأنه� منعت �سم�ع دعوى َدينْن غري م�سجل 
على فالح، ول ت�أذن لفالح اأن ي�ستدين اأكرث من نحو خم�سم�ئة فرنك. وحكوم�ت 
ال�سرق اإذا مل ت�ستدرك الأمر فت�سع ق�نونً� من قبيل ق�نون رو�سي�، ت�سبح الأرا�سي 
الزراعية بعد خم�سني ع�ًم� اأو قرنً� على الأكرث ك�إرلندا الإنكليزية امل�سكينة، التي 
وجدت له� يف مدى ثالثة قرون �سخ�ًس� واحًدا ح�ول اأن يرحمه� فلم يفلح، واأعني 
به غالد�ستون، على اأن ال�سرق رمب� ل يجد يف ثالثني قرنً� من يلتم�ص له الرحمة.

بكثري؛  احل�جة  قدر  امل�ل  يتج�وز  األ  هو:  التمول،  الث�لث جلواز  وال�سرط 
لأن اإفراط الرثوة مهلكة لالأخالق احلميدة يف الإن�س�ن، وهذا معنى الآية:﴿ گ  
گ    ڳ  ڳ    ڳ  ڱ    ڱ   ﴾ [ العلق/ 6، 7]، وال�سرائع ال�سم�وية كله� وكذلك 
مت الرب�؛ �سي�نًة لأخالق املرابني من الف�س�د؛  احلكمة الأخالقية والعمرانية َحرَّ
لأن الرب� هو ك�سب بدون مق�بل م�دي؛ ففيه معنى الغ�سب، وبدون عمل؛ لأن 
املرابي يك�سب وهو ن�ئم ففيه الألفة على البط�لة، ومن دون تعر�ص خل�س�ئر طبيعية 
ك�لتج�رة والزراعة والأمالك ففيه النم�ء املطلق املوؤدي لنح�س�ر الرثوات. ومن 
القواعد القت�س�دية املتفق عليه� اأن لي�ص من ك�سٍب ل ع�ر ول احتك�ر فيه اأربح 
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من الرب� مهم� ك�ن معتدًل، واأن ب�لرب� تربو الرثوات فيختل الت�س�وي اأو التق�رب 
بني الن��ص.

الرب�،  اأمر  ال�ستبداد يف  اأن�س�ر  القت�س�ديني من  وبع�ص  امل�ليون  نظر  وقد 
فق�لوا: اإن املعتدل منه ن�فع، بل ل بد منه. اأوًل: لأجل قي�م املع�مالت الكبرية، 
املكتنزون  اأم�سك  اإذا  للتداول، فكيف  تكفي  املوجودة ل  النقود  وث�نًي�: لأجل 
طرائق  يعرفون  ل  املتمولني  من  كثريين  اأن  لأجل  وث�لًث�:  اأي�ًس�،  منه�  ق�سًم� 
ال�سرتب�ح اأو ل يقدرون عليه�، كم� اأن كثرًيا من الع�رفني به� ل يجدون روؤو�ص 
اأموال ول �سرك�ء عن�ن. فهذا النظر �سحيح من وجه اإمن�ء ثروات بع�ص الأفراد. 
اأم� ال�سي��سيون ال�سرتاكيو املب�دئ والأخالقيون، فينظرون اإىل اأن �سرر الرثوات 
الأفرادية يف جمهور الأمم اأكرب من نفعه�؛ لأنه� متكن ال�ستبداد الداخلي، فتجعل 
الن��ص �سنفني: عبيًدا واأ�سي�ًدا، وتقوي ال�ستبداد اخل�رجي، فت�سهل لالأمم التي 
َنى بغن�ء اأفراده� التعدي على حرية وا�ستقالل الأمم ال�سعيفة. وهذه مق��سد  َتغنْ

ف��سدة يف نظر احلكمة والعدالة؛ ولذلك يقت�سي حترمي الرب� حترميً� مغلًظ�.

احلكوم�ت  اأه�يل  عند  كثرًيا  يخف  القبيح،  الطمع  وهو  التمول،  حر�ص 
الأمم  ك�أكرث  الأه�يل،  على  ًب�  متغلِّ الأخالق  ف�س�د  يكن  مل  م�  املنتظمة  الع�دلة 
املتمدنة يف عهدن�؛ لأن ف�س�د الأخالق يزيد يف امليل اإىل التمول يف ن�سبة احل�جة 
ا، وقد  الإ�سرافية، ولكن حت�سيل الرثوة الط�ئلة يف عهد احلكومة الع�دلة ع�سري جدًّ
ل يت�أتى اإل من طريق املراب�ة مع الأمم املنحطة، اأو التج�رة الكبرية التي فيه� نوع 

ال�صتبداد واملال
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اأن هذه ال�سعوبة  البعيدة مع املخ�طرات، على  اأو ال�ستعم�ر يف البالد  احتك�ر، 
تكون مقرونة بلذة عظيمة من نوع لذة من ي�أكل م� طبخ، اأو ي�سكن م� بنى.

وحر�ص التمول القبيح ي�ستد كثرًيا يف روؤو�ص الن��ص يف عهد احلكوم�ت 
وب�لتعدي  امل�ل،  بيت  من  ب�ل�سرقة  الرثوة  حت�سيل  فيه�  ي�سهل  حيث  امل�ستبدة؛ 
على احلقوق الع�مة، وبغ�سب م� يف اأيدي ال�سعف�ء، وراأ�ص م�ل ذلك هو اأن يرتك 
امل�ستبد  اإىل مالءمة  اأخالقه  وينحط يف  ج�نًب�  واحلي�ء  والوجدان  الدين  الإن�س�ن 
الأعظم، اأو اأحد اأعوانه وعم�له، ويكفيه و�سيلة اأن يت�سل بب�ب اأحدهم ويتقرب 
من اأعت�به، ويظهر له اأنه يف الأخالق من اأمث�له وعلى �س�كلته، ويربهن له ذلك 
ب�أ�سي�ء من التملق و�سه�دة الزور، وخدمة ال�سهوات، والتج�س�ص، والدللة على 
ال�سلب ونحو ذلك. ثم قد يطلع هذا املنت�سب على بع�ص اخلف�ي� والأ�سرار التي 
املنت�سب  فيك�سب   ،� اأو وهميًّ  � ال�ستبداد من ظهوره� خوًف� حقيقيًّ يخ�ف رج�ل 
ر�سوخ القدم وي�سري هو ب�بً� لغريه، وهكذا يح�سل على الرثوة الط�ئلة اإذا �س�عدته 
الظروف على الثب�ت طوياًل. وهذا اأعظم اأبواب الرثوة يف ال�سرق والغرب، ويليه 
الجت�ر ب�لدين، ثم املالهي، ثم الرب� الف�ح�ص، وهي بئ�ص املك��سب وبئ�ص م� توؤثر 

يف اإف�س�د اأخالق الأمم.

وقد ذكر املدققون اأن ثروة بع�ص الأفراد يف احلكوم�ت الع�دلة اأ�سر كثرًيا 
امل�لية  قوتهم  ي�سرفون  الأوىل  يف  الأغني�ء  لأن  امل�ستبدة؛  احلكوم�ت  يف  منه� 
يف  الأغني�ء  اأم�  ال�ستبداد،  واإيج�د  امل�س�واة  واإخالل  الن��ص  اأخالق  اإف�س�د  يف 
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احلكوم�ت امل�ستبدة في�سرفون ثروتهم يف الأبهة والتع�ظم اإره�بً� للن��ص، وتعوي�ًس� 
الف�سق  الأموال يف  وي�سرفون  الب�طل،  ب�لتغ�يل  عليهم  املن�سبة  احلقيقية  لل�سف�لة 

والفجور.

من  منهم  الأقوى  يغ�سبه�  الزوال؛ حيث  يتعجله�  هوؤلء  ثروة  عليه،  بن�ًء 
اأي�ًسـ�  وتزول  وبكلمــة.  حلظـــة  يف  الأعظم  امل�ســتبد  ي�سلبه�  وقد  الأ�سعف، 
واحلمد هلل قبل اأن يتعلم اأ�سح�به� اأو ورثتهم كيف حتفظ الرثوات، وكيف تنمو، 
اأورب�  يف  احل�ل  هو  كم�  م�ستحكًم�،   � اأ�سوليًّ ا�ستعب�ًدا  الن��ص  به�  ي�ستعبدون  وكيف 
املتمدنة املهددة ب�سروط الفو�سويني ب�سبب الي�أ�ص من مق�ومة ال�ستبداد امل�يل فيه�.

فج�أة  اإل  بيًن�  ظهوًرا  الأمة  فقر  اأثر  فيه  يظهر  ل  اأنه  ال�ستبداد  طب�ئع  ومن 
الن�سل،  يف  يقت�سدون  الن��ص  اأن  ذلك  واأ�سب�ب  نحبه.  ال�ستبداد  ق�س�ء  ُقريب 
فتتقل�ص الرثوة  اأمالكهم من الأج�نب،  وتكرث وفي�تهم، ويكرث تغربهم، ويبيعون 

وتكرث النقود بني الأيدي. وبئ�ست من ثروة ونقود ت�سبه ن�سوة املذبوح.

ولرنجع اإىل بحث طبيعة ال�ستبداد يف مطلق امل�ل ف�أقول: اإن ال�ستبداد 
يجعل امل�ل يف اأيدي الن��ص عر�سًة ل�سلب امل�ستبد واأعوانه وعم�له غ�سًب�، اأو بحجة 
الراتعني يف ظل  واملحت�لني  الل�سو�ص  املعتدين من  ل�سلب  اأي�ًس�  ب�طلة، وعر�سًة 
اأم�ن الإدارة ال�ستبدادية. وحيث امل�ل ل يح�سل اإل ب�مل�سقة، فال تخت�ر النفو�ص 

الإقدام على املت�عب مع عدم الأمن على النتف�ع ب�لثمرة.

ال�صتبداد واملال
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حفظ امل�ل يف عهد الإدارة امل�ستبدة اأ�سعب من ك�سبه؛ لأن ظهور اأثره على 
�س�حبه جملبة لأنواع البالء عليه؛ ولذلك ي�سطر الن��ص زمن ال�ستبداد لإخف�ء 
نعمة اهلل والتظ�هر ب�لفقر والف�قة؛ ولهذا ورد يف اأمث�ل الأ�سراء اأن حفظ درهم من 
الذهب يحت�ج اإىل قنط�ر من العقل، واأن الع�قل من يخفي ذهبه وذه�به ومذهبه، 

واأن اأ�سعد الن��ص ال�سعلوك الذي ل يعرف احلك�م ول يعرفونه.

ومن طب�ئع ال�ستبداد، اأن الأغني�ء اأعداوؤه فكًرا واأوت�ده عماًل، فهم رب�ئط 
التي  الأمم  يف  الذل  ير�سخ  ولهذا  فيحنون،  وي�ستدرهم  فيئنون،  يذلهم  امل�ستبد، 
يكرث اأغني�وؤه�. اأم� الفقراء فيخ�فهم امل�ستبد خوف النعجة من الذئ�ب، ويتحبب 
اإليهم ببع�ص الأعم�ل التي ظ�هره� الراأفة، يق�سد بذلك اأن يغ�سب اأي�ًس� قلوبهم 
التي ل ميلكون غريه�. والفقراء كذلك يخ�فونه خوف دن�ءة ونذالة، خوف الُبغ�ث 
من الُعَق�ب، فهم ل يج�سرون على الفتك�ر ف�ساًل عن الإنك�ر، ك�أنهم يتوهمون اأن 
داخل روؤو�سهم جوا�سي�ص عليهم. وقد يبلغ ف�س�د الأخالق يف الفقراء اأن ي�سرهم 

فعاًل ر�س�ء امل�ستبد عنهم ب�أي وجه ك�ن ر�س�وؤه.

وقد خ�لف الأخالقيون املت�أخرون اأ�سالفهم يف قولهم، لي�ص الفقر بعيب، 
فق�لوا: الفقر اأبو املع�ئب؛ لأنه مفتقر للغري، والغن�ء ا�ستغن�ء عن الن��ص، ثم ق�لوا: 
اللب��ص  حل�سن  اإن  وق�لوا:  احلي�ء،  خلع  اإىل  ويف�سي  النف�ص،  بعزة  يذهب  الفقر 
� على نفو�ص الب�سر، خالًف� ملن يقول: لي�ص  والأمتعة والتنعم يف املعي�سة ت�أثرًيا مهمًّ
لأنه يحمل على  هو  تدوم«  النعم ل  ف�إن  �ِسُنوا،  �َسونْ »اخنْ بطيل�س�نه، وحديث  املرء 
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اإن رغد  وق�لوا:  والأ�سف�ر وعند احل�جة.  امل�س�ق يف احلروب  التعود ج�سًم� على 
العي�ص ونعيمه ملن اأعظم احل�ج�ت، به تعلو الهمة، ولأجله تقتحم العظ�ئم.

يق�ل يف مدح امل�ل: اإن اأكرب م� يحل امل�سكالت الزم�ن وامل�ل. القوة ك�نت 
للع�سبية، ثم �س�رت للعلم، ثم �س�رت للم�ل. العلم وامل�ل يطيالن عمر الإن�س�ن؛ 
حيث يجعالن �سيخوخته ك�سب�به. ل ي�س�ن ال�سرف اإل ب�لدم، ول يت�أتى العز اإل 
العلي�  اليد  »اإن  امل�ل. وورد يف الأثر:  الرج�ل وج�ء جمد  ب�مل�ل. قد م�سى جمد 
خري من اليد ال�سفلى«. »واإن الغني ال�س�كر اأف�سل من الفقري ال�س�بر«. ومل يكن 
قدميً� اأهمية للرثوة العمومية، اأم� الآن وقد �س�رت املح�رب�ت حم�ص مغ�لب�ت علم 
اأن  اأهمية عظمى لأجل حفظ ال�ستقالل، على  ف�أ�سبح للرثوة العمومية  وم�ل، 
الأمم امل�أ�سورة ل ن�سيب له� من الرثوة العمومية، بل منزلته� يف املجتمع الإن�س�ين 
غري  ثروة  لأنه�  اليهود؛  ثروة  الق�عدة  هذه  تع�ر�ص  ول  الأيدي،  تتن�قله�  ك�أنع�م 
الن�مو�ص)1(،  راأ�سم�له�  ثروة  فيه�:  اأعداوؤهم  يقوله  فيم�  لأنه�  عليه�؛  مزاحمني 
القول من  يخلو هذا  وامل�س�رب�ت، ول  والغ�ص  والرب�  واملق�مرة  املالهي  وم�سرفه� 

التح�مل عليهم ح�سًدا ممن يقدمون اإقدامهم ول ين�لون من�لهم.

اأهل  فرائ�ص  منه�  ترتعد  ال�سريفة  احلي�ة  على  اآف�ت  الكثري  وللم�ل  هذا 
الف�سيلة والكم�ل، الذين يف�سلون الكف�ف من الرزق مع حفظ احلرية وال�سرف 
احل�جة  عن  الزائد  امل�ل  اإىل  وينظرون  وال�سرف،  الرتف  دواعي  امتالك  على 

)1( الن�مو�ص: املكر واخلداع.

ال�صتبداد واملال
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حت�سيله،  التعب يف  من حيث  بالء  اأنه  اأي  بالء؛  بالء يف  بالء يف  اأنه  الكم�لية 
وبالء من حيث القلق على حفظه، وبالء من حيث الفتك�ر ب�إمن�ئه، واأم� املكتفي 

فيعي�ص مطمئًن� م�سرتيًح� اأميًن� بع�ص الأمن على دينه و�سرفه واأخالقه.

�سنعة  له  تكن  مل  م�  مت�ًم�  ا  حرًّ يكون  ل  الإن�س�ن  اأن  الأخالقيون  قرر 
م�ستقل فيه�؛ اأي غري مروؤو�ص لأحد؛ لأن حريته ال�سخ�سية تكون ت�بعة لرتب�طه 
لل�سنعة  اإن  وق�لوا:  الوظ�ئف هي وظ�ئف احلكومة.  اأقبح  ب�لروؤ�س�ء. وعليه تكون 
ت�أثرًيا يف الأخالق والأمي�ل، وهي من اأ�سدق م� ي�ستدل به على اأحوال الأفراد 
تبًع�  الع�لية  والعواطف  ال�سفقة  يفقدون  مثاًل  احلكومة  يف  ف�ملوظفون  والأقوام. 
اإن  احلكم�ء:  وق�ل  اأعم�لهم،  بتبعة  ال�سعور  عدم  مقت�س�ه�  من  التي  ل�سنعتهم 
ك�سب  اأقل  اإن  وق�لوا:  ب�لك�سب،  يجمعه  والكرمي  ب�لتقتري،  امل�ل  يجمع  الع�جز 
ب�قت�س�د، وق�لوا: خري امل�ل م� يكفي �س�حبه  الع�قل م� يكفي مع��سه  به  ير�سى 
ذل القلة وطغي�ن الكرثة. وهذا معنى احلديث »ف�ز املخفون« وحديث »ا�س�ألوا اهلل 
الكف�ف من الرزق«. ويق�ل: الغنى غنى القلب، والغني من قلت ح�جته، والغني 
من ا�ستغنى عن الن��ص. وق�ل بع�ص احلكم�ء: كل اإن�س�ن فقري ب�لطبع ينق�سه مثل 
م� ميلك، فمن ميلك ع�سرة يرى نف�سه حمت�ًج� لع�سرة اأخرى، ومن ميلك األًف� يرى 
نف�سه حمت�ًج� لألف اأخرى. وهذا معنى احلديث: »لو ك�ن لبن اآدم واٍد من ذهب 

اأحب اأن يكون له وادي�ن«.
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ول يق�سد الأخالقيون من التزهيد يف امل�ل التثبيط عن ك�سبه، اإمن� يق�سدون 
اأن ل يتج�وز ك�سبه الطرائق الطبيعية ال�سريفة. اأم� ال�سي��سيون فال يهمهم اإل اأن 
الك�سب  الأمة على  يعينون  والغربيون منهم  و�سيلة ك�نت،  ب�أي  الرعية  ت�ستغني 
لي�س�ركوه�، وال�سرقيون ل يفتكرون يف غري �سلب املوجود، وهذه من جملة الفروق 
بني ال�ستبدادين الغربي وال�سرقي، التي منه� اأن ال�ستبداد الغربي يكون اأحكم 
واأر�سخ واأ�سد وط�أًة، ولكن مع اللني، وال�سرقي يكون مقلقاًل �سريع الزوال، ولكنه 
يكون مزعًج�. ومنه� اأن ال�ستبداد الغربي اإذا زال تبدل بحكومة ع�دلة تقيم م� 
�س�عدت الظروف اأن تقيم، اأم� ال�سرقي فيزول ويخلفه ا�ستبداد �سر منه؛ لأن من 
داأب ال�سرقيني اأن ل يفتكروا يف م�ستقبل قريب، ك�أن اأكرب همهم من�سرف اإىل م� 

َتلون بق�سر الب�سر. بعد املوت فقط، اأو اأنهم ُمبنْ

اأكرث هوًل من  الوب�ء،  اأ�سد وط�أة من  داء  اإن ال�ستبداد  القول:  وخال�سة 
بقوم  نزل  اإذا  داء  ال�سوؤال.  للنفو�ص من  اأذل  ال�سيل،  اأعظم تخريًب� من  احلريق، 
ربه�  تن�جي  والأر�ص  الق�س�ء،  الق�س�ء  ين�دي  ال�سم�ء  ه�تف  اأرواحهم  �سمعت 
بك�سف البالء. ال�ستبداد عهد اأ�سقى الن��ص فيه العقالء والأغني�ء، واأ�سعدهم 
املوت فيح�سدهم  يتعجلهم  الذين  اأولئك  اأ�سعدهم  بل  والفقراء،  مبحي�ه اجلهالء 

الأحي�ء.

ال�صتبداد واملال





ال�ستبداد يت�سرف يف اأكرث الأمي�ل الطبيعية والأخالق احل�سنة، في�سعفه� 
اأو يف�سده� اأو ميحوه�، فيجعل الإن�س�ن يكفر بنعم موله؛ لأنه مل ميلكه� حق امللك 
ليحمده عليه� حق احلمد، ويجعله ح�قًدا على قومه؛ لأنهم عون لبالء ال�ستبداد 
انتقل منه،  لو  فيه، ويود  اآمن على ال�ستقرار  وف�قًدا حب وطنه؛ لأنه غري  عليه، 
� على دوام عالقته معه�، وخمتل الثقة يف  و�سعيف احلب لع�ئلته؛ لأنه لي�ص مطمئنًّ
�سداقة اأحب�به. لأنه يعلم منهم اأنهم مثله ل ميلكون التك�فوؤ، وقد ي�سطرون لإ�سرار 
على  ليحر�ص  �سيًئ�  ميلك  ل  ال�ستبداد  اأ�سري  ب�كون.  وهم  وقتله  بل  �سديقهم، 
حفظه؛ لأنه ل ميلك م�ًل غري معر�ص لل�سلب ول �سرًف� غري معر�ص لالإه�نة. ول 

ميلك اجل�هل منه اآم�ًل م�ستقبلة ليتبعه� وي�سقى كم� ي�سقى الع�قل يف �سبيله�. 

وهذه احل�ل جتعل الأ�سري ل يذوق يف الكون لذة نعيم، غري بع�ص امللذات 
ة واإن ك�نت تعي�سة،  البهيمية. بن�ًء عليه، يكون �سديد احلر�ص على حي�ته احليوانيَّ
وكيف ل يحر�ص عليه� وهو ل يعرف غريه�، اأين هو من احلي�ة الأدبية؟ اأين هو من 

ال�ســتبداد والأخــالق
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احلي�ة الجتم�عية؟ اأم� الأحرار فتكون منزلة حي�تهم احليوانية عندهم بعد مراتب 
عديدة، ول يعرف ذلك اإل من ك�ن منهم، اأو من ك�سف اهلل عن ب�سريته.

مت�سي  عندم�  ف�إنهم  ال�سيوخ،  حي�تهم  على  حر�سهم  يف  الأ�سراء  ومث�ل 
حي�تهم  على  يحر�سون  القبور،  اأبواب  من  ويقربون  واآلًم�  اأ�سق�ًم�  كله�  حي�تهم 

اأكرث من ال�سب�ب يف مقتبل العمر، يف مقتبل املالذ، يف مقتبل الآم�ل.

ال�ستبداد ي�سلب الراحة الفكرية، في�سني الأج�س�م فوق �سن�ه� ب�ل�سق�ء، 
فتمر�ص العقول، ويختل ال�سعور على درج�ت متف�وتة يف الن��ص. والعوام الذين 
عدم  من  قريبة  درجة  اإىل  العقلي  مر�سهم  ي�سل  قد  الأ�سل  يف  امل�دة  قليلو  هم 
ة. وي�سل  التمييز بني اخلري وال�سر، يف كل م� لي�ص من �سروري�ت حي�تهم احليوانيَّ
امل�ستبد  على  يرونه�  التي  والعظمة  الأبهة  اآث�ر  جمرد  اأن  اإىل  اإدراكهم  ت�سفل 
قوته  وحك�ي�ت  و�سفه  التفخيم يف  األف�ظ  �سم�ع  اأب�س�رهم، وجمرد  تبهر  واأعوانه 
و�سولته يزيغ اأفك�رهم، فريون ويفكرون اأن الدواء يف الداء، فين�س�عون بني يدي 
ال�ستبداد ان�سي�ع الغنم بني اأيدي الذئ�ب حيث هي جتري على قدميه� ج�هدًة 

اإىل مقر حتفه�.

ولهذا ك�ن ال�ستبداد ي�ستويل على تلك العقول ال�سعيفة للع�مة ف�ساًل عن 
الأج�س�م فيف�سده� كم� يريد، ويتغلب على تلك الأذه�ن ال�سئيلة، في�سو�ص فيه� 
احلق�ئق، بل البديهي�ت كم� يهوى، فيكون مثلهم يف انقي�دهم الأعمى لال�ستبداد 
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وكم  الن�ر،  على  ترتامى  التي  الهوام)1(  تلك  مثل  والإر�س�د،  للر�سد  ومق�ومتهم 
الأج�س�م  ت�أثري �سعف  الهالك. ول غرابة يف  يريد حجزه� على  تغ�لب من  هي 
على ال�سعف يف العقول، ف�إن يف املر�سى وخفة عقولهم، وذوي الع�ه�ت ونق�ص 
اإدراكهم، �س�هًدا بيًن� ك�فًي� يق��ص عليه نق�ص عقول الأ�سراء البوؤ�س�ء ب�لن�سبة اإىل 
الأحرار ال�سعداء، كم� يظهر احل�ل اأي�ًس� ب�أقل فرق بني الفئتني، من الفرق الَبنيِّ 

يف قوة الأج�س�م وغزارة الدم وا�ستحك�م ال�سحة وجم�ل الهيئ�ت.

طبيعة  در�ص  يف  فكره  يتعب  مل  الذي  اللبيب  املَُطِ�لع  ي�سرتيب  رمب� 
اأنه  مع  احلق�ئق،  قلب  على  يقوم  كيف  امل�سوؤوم  ال�ستبداد  اأن  من  ال�ستبداد، 
اأنه كم  اأن ال�ستبداد يقلب احلق�ئق يف الأذه�ن. يرى  النظر يتجلى له  اإذا دقق 
مكن بع�ص القي��سرة وامللوك الأولني من التالعب ب�لأدي�ن ت�أييًدا ل�ستبدادهم 
ف�تبعهم الن��ص!. ويرى اأن الن��ص و�سعوا احلكوم�ت لأجل خدمتهم، وال�ستبداد 
اأن ال�ستبداد  للرع�ة، فقبلوا وقنعوا. ويرى  الرعية خ�دمة  املو�سوع، فجعل  قلب 
مل�س�حلهم  ل  م�س�حلهم  على  احلكومة،  قوة  هي  وهي  ال�سعب،  قوة  ا�ستخدم 
اإليه من  �س�قهم  م�  الن��ص من ال�ستبداد  قبل  قد  اأنه  ويرى  وير�سخوا.  فريت�سوا 
اعتق�د اأن ط�لب احلق ف�جر، وت�رك حقه مطيع، وامل�ستكي املتظلم مف�سد، والنبيه 
يف  ال�ستبداد  الن��ص  اتبع  وقد  اأمني.  �س�لح  امل�سكني  واخل�مل  ملحد،  املدقق 
ا، واحلمية حم�قة، والرحمة  ت�سميته الن�سح ف�سوًل، والغرية عداوة، وال�سه�مة عتوًّ

)1(  الهوام: م�ك�ن من خ�س��ص الأر�ص نحو العق�رب وم� اأ�سبهه�.

ال�صتبداد والأخالق
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مر�ًس�، كم� ج�روه على اعتب�ر اأن النف�ق �سي��سة، والتحيل كي��سة، والدن�ءة لطف، 
والنذالة دم�ثة.

ول غرابة يف حتكم ال�ستبداد على احلق�ئق يف اأفك�ر الب�سط�ء، اإمن� الغريب 
اإغف�له كثرًيا من العقالء، ومنهم جمهور املوؤرخني الذين ي�سمون الف�حتني الغ�لبني 
ب�لرج�ل العظ�م، وينظرون اإليهم نظر الإجالل والحرتام ملجرد اأنهم ك�نوا اأكرثوا 
يف قتل الإن�س�ن، واأ�سرفوا يف تخريب العمران. ومن هذا القبيل يف الغرابة اإعالء 
الظ�ملني.  عند  والوج�هة  القبول  وح�زوا  امل�ستبدين،  ج�روا  من  قدر  املوؤرخني 
الأعوان  هوؤلء  من  ك�نوا  الذين  املجرمني  ب�أ�سالفهم  الأخالف  افتخ�ر  وكذلك 

الأ�سرار.

اأن لال�ستبداد ح�سن�ت مفقودة يف الإدارة احلرة،  الن��ص  وقد يظن بع�ص 
فيقولون مثاًل: ال�ستبداد يلني الطب�ع ويلطفه�، واحلق اأن ذلك يح�سل فيه عن 
اجل�هل  ال�سغري  يعلم  ال�ستبداد  ويقولون:  ال�سرا�سة.  فقد  عن  ل  ال�سه�مة  فقد 
فيه عن خوف وجب�نة ل  اأن هذا  واحلق  اخلبري،  للكبري  والنقي�د  الط�عة  ح�سن 
عند  والوقوف  العتدال  على  النفو�ص  يربي  هو  ويقولون:  واإذع�ن.  اختي�ر  عن 
انكم��ص وتقهقر. ويقولون: ال�ستبداد يقلل  لي�ص هن�ك غري  اأن  احلدود، واحلق 
الف�سق والفجور، واحلق اأنه عن فقر وعجز، ل عن عفة اأو دين. ويقولون: هو يقلل 

التعدي�ت واجلرائم، واحلق اأنه مينع ظهوره� ويخفيه�، فيقل تعديده� ل عداده�.
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والق�ئمون  العلم،  و�سقي�ه�  الرتبية،  وتربته�  الوراثة،  بذره�  اأثم�ر  الأخالق 
الب�سر م� تفعله  اأخالق  ال�سي��سة يف  بن�ًء عليه؛ تفعل  عليه� هم رج�ل احلكومة، 

العن�ية يف اإمن�ء ال�سجر.

واأفالذه�،  اأ�سج�ره�  تزاحمت  مهملة  ُتِركت  اإن  ك�لآج�م)1(،  الأقوام  نعم: 
و�سقم اأكرثه�، وتغلب قويه� على �سعيفه� ف�أهلكه، وهذا مثل القب�ئل املتوح�سة. 
قويت  طب�عه�،  تطلبه  ح�سبم�  فدبره�  وزهوه�  بق�وؤه�  يهمه   � ب�ست�نيًّ �س�دفت  واإن 
واأينعت وح�سنت ثم�ره�، وهذا مثل احلكومة الع�دلة. واإذا بليت بب�ست�يّن جدير 
مثل  وهذا  وخربه�،  اأف�سده�  الكت�س�ب،  ع�جل  اإل  يعنيه  ل  حط�بً�  ي�سمى  ب�أن 
احلكومة امل�ستبدة. ومتى ك�ن احلط�ب غريًب� مل يخلق من تراب تلك الدي�ر ولي�ص 
له فيه� فخ�ر ول يلحقه منه� ع�ر، اإمن� همه احل�سول على الف�ئدة الع�جلة ولو ب�قتالع 
الأ�سول، فهن�ك الط�مة وهن�ك البوار. فبن�ًء على هذا املث�ل، يكون ِفعل ال�ستبداد 

يف اأخالق الأمم ِفعل ذلك احلط�ب الذي ل ُيرجى منه غري الإف�س�د.

فطرّي  ق�نون  على  مطردة  ملكة  تكن  مل  م�  اأخالًق�  الأخالق  تكون  ل 
تقت�سيه اأوًل: وظيفة الإن�س�ن نحو نف�سه، وث�نًي�: وظيفته نحو ع�ئلته، وث�لًث�: وظيفته 
نحو قومه، ورابًع�: وظيفته نحو الإن�س�نية، وهذا الق�نون هو م� ي�سمى عند الن��ص 

ب�لن�مو�ص.

)1( الآج�م: جمع اأََجَمة وهي ال�سجر امللتّف الكثيف.

ال�صتبداد والأخالق
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ومن اأين لأ�سري ال�ستبداد اأن يكون �س�حب ن�مو�ص وهو ك�حليوان اململوك 
العن�ن)1(، يق�د حيث يراد، ويعي�ص ك�لري�ص يهب حيث يهب الريح، ل نظ�م ول 
لو  ل�س�أنه�:  تعظيًم�  فيه�  قيل  م�  هي  الأخالق،  اأم  هي  الإرادة؟  هي  وم�  اإرادة، 
ج�زت عب�دة غري اهلل لخت�ر العقالء عب�دة الإرادة! هي تلك ال�سفة التي تف�سل 
اإذن دون احليوان،  ف�لأ�سري  ب�لإرادة.  ب�أنه متحرك  تعريفه  النب�ت يف  احليوان عن 
لأنه يتحرك ب�إرادة غريه ل ب�إرادة نف�سه. ولهذا ق�ل الفقه�ء: ل نية للرقيق يف كثري 
من اأحواله، اإمن� هو ت�بع لنية موله. وقد يعذر الأ�سري على ف�س�د اأخالقه؛ لأن ف�قد 

اخلي�ر غري موؤاخذ عقاًل و�سرًع�.

 � غنيًّ ي�سبح  قد  اأخالقه،  نظ�م يف  فال  نظ�م يف حي�ته،  ال�ستبداد ل  اأ�سري 
في�سحى �سج�ًع� كرميً�، وقد مي�سي فقرًيا فيبيت جب�نً� خ�سي�ًس�، وهكذا كل �سوؤونه 
ت�سبه الفو�سى ل ترتيب فيه�، فهو يتبعه� بال وجهة. األي�ص الأ�سري قد َيبنِْغي َفُيزجر 
�سن َفُيَك�َف�أ اأو ُيرهق، وي�سيء كثرًيا  جر، وُيبنَْغى عليه َفُين�سر اأو ل ُيننْ�سر، وُيحنْ اأو ل ُيزنْ
اأ�سي�ء  َفُيتنْخم، يريد  َفُي�سوى، ويخ�سب يوًم�  فى، وقلياًل في�سنق، ويجوع يوًم�  َفُيعنْ
فُيمنع، وي�أبى �سيًئ� فرُيغم؟ وهكذا يعي�ص كم� تقت�سيه ال�سدف اأن يعي�ص، ومن 
ك�نت هذه ح�له كيف يكون له َخاَلق؟! واإن وجد ابتداء يتعذر ا�ستمراره عليه 

ولهذا ل جتّوز احلكمة احلكم على الأ�سراء بخري اأو �سر.

)1(  العن�ن: اللج�م
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ُيرِغم حتى الأخي�ر منهم  اأنه  الن��ص،  اأخالق  يوؤثره ال�ستبداد يف  م�  اأقل 
غي  اإجراء  على  الأ�سرار  يعني  واإنه  ال�سيئت�ن،  ولبئ�ص  والنف�ق  الري�ء  اإلفة  على 
نفو�سهم اآمنني من كل َتِبعة ولو اأدبية، فال اعرتا�ص ول انتق�د ول افت�س�ح؛ لأن 
الن��ص  خوف  رداء  ال�ستبداد  عليه�  يلقي  م�ستورة،  تبقى  الأ�سرار  اأعم�ل  اأكرث 
بني  �س�عت  ولهذا،  فيه.  مب�  الف�جر  ذكر  وعقبى  �سر  ال�سه�دة على ذي  تبعة  من 
من  ف�ل�سكوت  ف�سة  من  الكالم  ك�ن  اإذا  كقولهم:  ب�طلة  كثرية  قواعد  الأ�سراء 
�ظهم يف �سد اأفواههم حتى  ذهب، وقولهم: البالء موكول ب�ملنطق. وقد تغ�ىل وعَّ
جعلوا لهم اأمث�ل هذه الأقوال من احلكم النبوية، وكم هجوا لهم الهجو والغيبة 
بال قيد، فهم يقروؤون: ﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ﴾  [الن�س�ء/ 148] 

ويغفلون بقية الآية، وهي: ﴿  پ  ڀ  ڀ﴾ [الن�س�ء/ 148]

اأقوى �س�بط لالأخالق النهي عن املنكر ب�لن�سيحة والتوبيخ؛ اأي بحر�ص 
عهد  يف  عليه�  مقدور  غري  الوظيفة  وهذه  الجتم�ع،  نظ�م  حرا�سة  على  الأفراد 
يفعلون،  م�  وقلياًل  هم،  م�  وقليل  الغيورين  من  املنعة)1(  ذوي  لغري  ال�ستبداد 
وقلياًل م� يفيد نهيهم؛ لأنه ل ميكنهم توجيهه لغري امل�ست�سعفني الذين ل ميلكون 
نهيهم  ينح�سر مو�سوع  �سيًئ�؛ ولأنه  اأنف�سهم  نفًع�، بل ول ميلكون من  �سرًرا ول 
فيم� لتخفى قب�حته على اأحد من الرذائل النف�سية ال�سخ�سية فقط، ومع ذلك 
ا من ال�ستثن�ء املخل للقواعد الع�مة كقوله: ال�سرقة قبيحة  ف�جل�سور ل يرى بدًّ

. )1(  املََنعة: جمع م�نع، اأي هو يف ِعزٍّ

ال�صتبداد والأخالق
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عهد  يف  واملوظفون  للمظلوم.  اإل  حرام  والكذب  منه�،  ا�سرتداًدا  ك�نت  اإذا  اإل 
املن�فقني  من  غ�لًب�،  اأقول  – ول  – مطلًق�  يكونون  والإر�س�د  للوعظ  ال�ستبداد 
الذي ل  الن�سح  الت�أثري؛ لأن  اأبعد هوؤلء عن  ب�لتملق، وم�  الوظيفة  ن�لوا  الذين 
الن�سح  اإن  ثم  ك�أ�سله،  ري�ًء  نبت ك�ن  واإن  ينبت،  بذر عقيم ل  هو  فيه  اإخال�ص 
ل يفيد �سيًئ� اإذا مل ي�س�دف اأذنً� تتطلب �سم�عه؛ لأن الن�سيحة واإن ك�نت عن 
اإخال�ص فهي ل تتج�وز حكم البذر احلي: اإن األقي يف اأر�ص �س�حلة نبت، واإن 

األقي يف اأر�ص ق�حلة م�ت.

اأم� النهي عن املنكرات يف الإدارة احلرة، فيمكن لكل غيور على نظ�م قومه 
اأن يقوم به ب�أم�ن واإخال�ص، واأن يوجه �سه�م قوار�سه)1( اإىل ال�سعف�ء والأقوي�ء �سواء، 
فال يخ�ص به� الفقري املجروح الفوؤاد، بل ت�ستهدف اأي�ًس� ذوي ال�سوكة والعن�د. 
واأن يخو�ص يف ُكلِّ واٍد حتى يف موا�سيع تخفيف الظلم وموؤاخذة احلك�م، وهذا 
 -  - هو الن�سح الإنك�رّي الذي يعدي ويجدي، والذي اأطلق عليه النبي

ا�سم )الدين( تعظيًم� ل�س�أنه، فق�ل: »الدين الن�سيحة«.

ومل� ك�ن �سبط اأخالق الطبق�ت العلي� من الن��ص اأهم الأمور، اأطلقت الأمم 
ل  احلرة حرية اخلط�بة والت�أليف واملطبوع�ت م�ستثنيًة القذف فقط، وراأت اأن حتمُّ
م�سرة الفو�سى يف ذلك خري من التحديد؛ لأنه ل م�نع للحك�م اأن يجعلوا ال�سعرة 

)1(  القوار�ص: القوار�ص من الكالم، التي تنغ�سك وتوؤملك.
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من التقييد �سل�سلة من حديد، يخنقون به� عدوتهم الطبيعية، اأي احلرية. وقد حمى 
القراآن ق�عدة الإطالق بقوله الكرمي: ﴿ەئ    ەئ  وئ    وئ  ۇئ﴾ [البقرة/ 282].

اخل�صال تنق�صم اإىل ثالثة اأنواع

واملدافعة  والهمة  والأم�نة  ك�ل�سدق  الطبيعية،  احل�سنة  اخل�س�ل  الأول: 
الق�سم  وهذا  والق�سوة،  واجلب�نة  والعتداء  ك�لري�ء  الطبيعية  والقبيحة  والرحمة، 

ت�س�فرت عليه كل الطب�ئع وال�سرائع.

الإله�مية،  ال�سرائع  به�  ج�ءت  التي  الكم�لية  اخل�س�ل  الث�ين:  والنوع 
كتح�سني الإيث�ر والعفو وتقبيح الزن� والطمع، وهذا الق�سم يوجد فيه م� ل تدرك 
اأو  احرتاًم�  للدين  املنت�سبون  فيمتثله  تعميمه،  حكمة  اأو  حكمته  العقول  كل 

خوًف�.

اأو  والنوع الث�لث: اخل�س�ل العتي�دية، وهي م� يكت�سبه الإن�س�ن ب�لوراثة 
اإىل  ي�سطر  م� مل  اأمي�له  ي�ستقبح على ح�سب  اأو  في�ستح�سن  ب�لألفة،  اأو  ب�لرتبية 

التحول عنه�.

بع�سه�  ويوؤثر  وت�سرتك  ت�ستبك  الثالثة  الأق�س�م  اأن  يفيد  التدقيق  اإن  ثم 
منه�  كل خ�سلة  بحيث  املديدة؛  الألفة  ت�أثري  في�سري جمموعه� حتت  بع�ص،  يف 
تر�سخ اأو تتزلزل، ح�سبم� ي�س�دفه� من ا�ستمرار الألفة اأو انقط�عه�، ف�لق�تل مثاًل ل 
ي�ستنكر �سنيعته يف املرة الث�نية كم� ا�ستقبحه� من نف�سه يف الأوىل، وهكذا يخف 

ال�صتبداد والأخالق
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اجلرم يف وهمه، حتى ي�سل اإىل درجة التلذذ ب�لقتل، ك�أنه حق طبيعي له، كم� هي 
ح�لة اجلب�رين وغ�لب ال�سي��سيني، الذين ل ترجت يف اأفئدتهم ع�طفة رحمة عند 
قتلهم اأفراًدا اأو اأممً� لغ�ي�تهم ال�سي��سية، اإهراًق� ب�ل�سيف اأو اإزه�ًق� ب�لقلم، ول فرق 

بني القتل بقطع الأوداج)1( وبني الإم�تة ب�إيراث ال�سق�ء غري الت�سريع والإبط�ء.

اأ�سري ال�ستبداد العريق فيه يرث �سر اخل�س�ل، ويرتبى على اأ�سره�، ول بد 
اأن ي�سحبه بع�سه� مدى العمر. بن�ًء عليه، م� اأبعده عن خ�س�ل الكم�ل! ويكفيه 
ب�لري�ء  �ُسه  تلبُّ والعتي�دية  وال�سرعية  الطبيعية  احل�سنة  اخل�س�ل  لكل  مف�سدًة 
ا�سطراًرا حتى ي�ألفه وي�سري ملكًة فيه، فيفقد ب�سبب ثقة نف�سه بنف�سه؛ لأنه ليجد 
ا فيه، فال ميكنه، مثاًل، اأن يجزم ب�أم�نته، اأو ي�سمن ثب�ته على اأمر من  خلًق� م�ستقرًّ
اًم� نف�سه على اإهم�له  الأمور، فيعي�ص �سيئ الظن يف حق ذاته مرتدًدا يف اأعم�له، لوَّ
هذا  مورد  ج�هاًل  عمره  طول  ويبقى  مروءته،  ونق�ص  همته  بفتور  �س�عًرا  �سوؤونه، 
اخللل، فيتهم اخل�لق، واخل�لق جلَّ �س�أنه مل ينق�سه �سيًئ�. ويتهم ت�رًة دينه، وت�رًة 
تربيته، وت�رًة زم�نه، وت�رًة قومه، واحلقيقة بعيدة عن كل ذلك، وم� احلقيقة غري اأنه 

ا َف�أُ�ِسر. ُخلق حرًّ

القب�ئح اخللقية ل  اأ�سول  ب�س�ئبة من  املتلب�ص  اأن  اأجمع الأخالقيون على 
�س�ءت  املرء  ِفع�ل  �س�ءت  »اإذا  معنى:  وهذا  منه�،  غريه  ب�سالمة  يقطع  اأن  ميكنه 

)1(  الأوداج: جمع ودج، وهو م� اأح�ط ب�حللق من العروق.
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الري�ء،  �س�ئبة  الرباءة يف غريه من  اأن يظن  �س�أنه  لي�ص من  ف�ملرائي مثاًل  ظنونه«. 
اإل اإذا بُعد ت�س�به الن�س�أة بينهم� بعًدا كبرًيا، ك�أن يكون بينهم� مغ�يرة يف اجلن�ص 
ال�سرقي  ذلك  ومث�ل  كبري.  واأمري  ك�سعلوك  املنزلة  يف  مهم  تف�وت  اأو  الدين  اأو 
ب�بن  ويثق  ي�أمن  ول  وح�س�به،  بوزنه  ويثق  مع�ملته،  يف  الإفرجني  ي�أمن  اخل�ئن، 
جلدته. وكذلك الإفرجني اخل�ئن قد ي�أمن ال�سرقي، ول ي�أمن مطلًق� ابن جن�سه. 
وهذا احلكم �س�دق على عك�ص الق�سية اأي�ًس�؛ اأي اأن الأمني يظن الن��ص اأمن�ء 
خ�سو�ًس� اأ�سب�هه يف الن�س�أة، وهذا معنى »الكرمي ُيخدع«، وكم يذهل الأمني يف 

نف�سه عن اتب�ع حكمة احلزم يف اإ�س�ءة الظن يف مواقعه الالزمة!

الرديئة،  الأخالق  بع�ص  الن��ص  األفة  ال�ستبداد  طبيعة  من  اأن  علمن�  اإذا 
واأن منه� م� ي�سعف الثقة ب�لنف�ص، علمن� �سبب قلة اأهل العمل واأهل العزائم يف 
ِد الأ�سراء ثقتهم بع�سهم ببع�ص. فينتج من ذلك  الأ�سراء، وعلمن� اأي�ًس� حكمة َفقنْ
اأن الأ�سراء حمرومون طبًع� من ثمرة ال�سرتاك يف اأعم�ل احلي�ة، يعي�سون م�س�كني 
ب�ئ�سني متواكلني متخ�ذلني متق�ع�سني متف��سلني، والع�قل احلكيم ل يلومهم، بل 
ي�سفق عليهم، ويلتم�ص لهم خمرًج�. ويتبع اأثر اأحكم احلكم�ء الق�ئل: »رب ارحم 

قومي، ف�إنهم ل يعلمون«، »اللهم اهد قومي، ف�إنهم ل يعلمون«.

وهن� اأ�ستوقف املط�لع واأ�ستلفته اإىل الت�أمل يف.. م� هي ثمرة ال�سرتاك التي 
اأعظم �سر يف الك�ئن�ت، به قي�م كل  ب�أن ال�سرتاك هو  يحرمه� الأ�سراء؟ ف�أذكره 
قي�م  به  قي�م كل حي�ة،  به  ال�سم�وية،  الأجرام  قي�م  به  م� عدا اهلل وحده.  �سيء 

ال�صتبداد والأخالق
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املواليد، به قي�م الأجن��ص والأنواع، به قي�م الأمم والقب�ئل، به قي�م الع�ئالت، به 
الرتبيع،  ن�مو�ص  بن�سبة  القوة  ت�س�عف  �سر  فيه  ال�سرتاك  نعم،  الأع�س�ء.  تع�ون 
فيه �سر ال�ستمرار على الأعم�ل التي ل تفي به� اأعم�ر الأفراد. نعم، ال�سرتاك 
هو ال�سر كل ال�سر يف جن�ح الأمم املتمدنة. به اأكملوا ن�مو�ص حي�تهم القومية، به 
�سبطوا نظ�م حكوم�تهم، به ق�موا بعظ�ئم الأمور، به ن�لوا كل م� يغبطهم عليه اأ�سراء 
ال�ستبداد الذين منهم الع�رفون بقدر ال�سرتاك ويت�سوقون اإليه، ولكن كل منهم 
يبطن لغب �سرك�ئه ب�تك�له عليهم عماًل، وا�ستبداده عليهم راأًي�، حتى �س�ر من 

اأمث�لهم قولهم: »م� من متفقني اإل واأحدهم� مغلوب لالآخر«.

وُربَّ ق�ئل يقول: اإن �سر ال�سرتاك لي�ص ب�لأمر اخلفي، وقد ط�مل� كتب فيه 
الكت�ب حتى َملَّته الأ�سم�ع، ومع ذلك مل يندفع للقي�م به يف ال�سرق غري الي�ب�نيني 
ف�سلوا  فيم�  واأح�سنوا  واأكرثوا  كتبوا  الكت�ب  ب�أن  ف�أجيبه  ال�سبب؟  فم�  والبوير، 
و�سوروا، ولكن ق�تل اهلل ال�ستبداد و�سوؤمه، جعل الكت�ب يح�سرون اأقوالهم يف 
الدعوة اإىل ال�سرتاك، وم� مبعن�ه من التع�ون والحت�د والتح�بب والتف�ق، ومنعهم 
�، اأو ا�سطرهم اإىل القت�س�ر على  من التعر�ص لذكر اأ�سب�ب التفرق والنحالل كليًّ
بي�ن الأ�سب�ب الأخرية فقط. فمن ق�ئل مثاًل: ال�سرق مري�ص و�سببه اجلهل، ومن 
ق�ئل: اجلهل بالء و�سببه قلة املدار�ص، ومن ق�ئل: قلة املدار�ص ع�ر و�سببه عدم 

التع�ون على اإن�س�ئه� من قبل الأفراد اأو من قبل ذوي ال�س�أن.
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امل�نع  ال�سبب  اإىل  و�سل  ك�أنه  ال�سرقي  الك�تب  قلم  يخطه  م�  اأعمق  وهذا 
الطبيعي اأو الختي�ري. واحلقيقة، اأن هن�ك �سل�سلة اأ�سب�ب اأخرى حلقته� الأوىل 

ال�ستبداد.

ُد التم�سك ب�لدين، ثم يقف،  وك�تب اآخر يقول: ال�سرق مري�ص، و�سببه َفقنْ
مع اأنه لو تتبع الأ�سب�ب لبلغ اإىل احلكم ب�أن الته�ون يف الدين اأوًل واآخًرا ن��سئ عن 
ال�ستبداد. واآخر يقول: اإن ال�سبب ف�س�د الأخالق، وغريه يرى اأنه فقد الرتبية، 
و�سواه ظن اأنه الك�سل، واحلقيقة اأن املرجع الأول يف الكل هو ال�ستبداد، الذي 

مينع حتى اأولئك الب�حثني عن الت�سريح ب��سمه املهيب.

قد اتفق احلكم�ء الذين اأكرمهم اهلل تع�ىل بوظيفة الأخذ بيد الأمم يف بحثهم 
عن املهلك�ت واملنجي�ت، على اأن ف�س�د الأخالق يخرج الأمم عن اأن تكون ق�بلة 
للخط�ب، واأن مع�ن�ة اإ�سالح الأخالق من اأ�سعب الأمور واأحوجه� اإىل احلكمة 
الب�لغة والعزم القوي، وذكروا اأن ف�س�د الأخالق يعم امل�ستبد واأعوانه وعم�له، ثم 
يدخل ب�لعدوى اإىل كل البيوت، ل �سيم� بيوت الطبق�ت العلي� التي تتمثل به� 
ال�سفلى. وهكذا يغ�سو)1( الف�س�د، ومت�سي الأمة َيبكيه� املحب وي�سمت به� العدو، 

وتبيت وداوؤه� عي�ء يتع��سى على الدواء.

)1(  يغ�سو: يغطي.
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وقد �سلك الأنبي�ء - عليهم ال�سالم - يف اإنق�ذ الأمم من ف�س�د الأخالق، 
ل�سواه. وذلك  والإذع�ن  تعظيم غري اهلل  العقول من  بفك  اأوًل  البتداء  م�سلك 
بتقوية ح�سن الإمي�ن املفطور عليه وجدان كل اإن�س�ن، ثم جهدوا يف تنوير العقول 
اأفك�ره،  يف  حريته  اأي  اإرادته؛  ميلك  كيف  الإن�س�ن  وتعريف  احلكمة،  مبب�دئ 

واختي�ره يف اأعم�له، وبذلك هدموا ح�سون ال�ستبداد و�سّد منبع الف�س�د.

ثم بعد اإطالق زم�م العقول، �س�روا ينظرون اإىل الإن�س�ن ب�أنه مكّلف بق�نون 
الإن�س�نية، ومط�لب بح�سن الأخالق، فيعلمونه ذلك ب�أ�س�ليب التعليم املقنع وبث 

الرتبية التهذيبية.

واحلكم�ء ال�سي��سيون الأقدمون اتبعوا الأنبي�ء - عليهم ال�سالم - يف �سلوك 
اأي ب�لبتداء من نقطة دينية فطرية توؤدي اإىل حترير  هذا الطريق وهذا الرتتيب؛ 

ال�سم�ئر، ثم ب�تب�ع طريق الرتبية والتهذيب بدون فتور ول انقط�ع.

اأم� املت�أخرون من ق�دة العقول يف الغرب، فمنهم فئة �سلكوا طريقة اخلروج ب�أممهم 
من حظرية الدين واآدابه النف�سية، اإىل ف�س�ء الإطالق وتربية الطبيعة، زاعمني اأن 
الفطرة يف الإن�س�ن اأهدى به �سبياًل، وح�جته اإىل النظ�م تغنيه عن اإع�نة الأدي�ن، 
فيكون  ب�حلي�ة،  تذهب  ثم  ب�لهموم،  احل�ص  تعطل  �سموم  ك�ملخدرات  هي  التي 

�سرره� اأكرب من نفعه�.
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فيه�  ف�س�  قد  اأممهم  وجدوا  اأنهم  امل�سلك،  هذا  �سلوك  على  �س�عدهم  وقد 
امل�سريني  عند  الدين  خدمة  يف  منح�سًرا  ك�ن  الذي  العلم  ذلك  العلم،  نور 
والروم�ن، وخم�س�ًس�  الغرن�طيني  عند  الأ�سراف  اأبن�ء  يف  والآ�سوريني، وحمتكًرا 
بعد  العرب  واليون�ن، حتى ج�ء  الهنديني  عند  املنتخبني  ال�سب�ن  من  اأعداد  يف 
ا  الإ�سالم، واأطلقوا حرية العلم، واأب�حوا تن�وله لكل متعلم، ف�نتقل اإىل اأورب� حرًّ
على رغم رج�ل الدين، فتنورت به عقول الأمم على درج�ت، ويف ن�سبته� ترقت 
الأمم يف النعيم، وانت�سرت وتخ�لطت، و�س�ر املت�أخر منه� يغبط املتقدم ويتنغ�ص 
من ح�لته، ويتطلب اللح�ق، ويبحث عن و�س�ئله. فن�س�أ من ذلك حركة قوية يف 
الأفك�ر، حركة معرفة اخلري والغرية على نواله، حركة معرفة ال�سر والأنفة من ال�سرب 
عليه، حركة ال�سري اإىل الأم�م رغم كل مع�ر�ص. اغتنم زعم�ء احلرية يف الغرب 
الدين  ثق�لة وق�ر  اأدبية �ستى، ك��ستبدالهم  اإليه� قوات  واأ�س�فوا  قوة هذه احلركة 
بزهوة عرو�ص احلرية، حتى اإنهم مل يب�لوا بتمثيل احلرية بح�سن�ء خليعة تختلب 
النفو�ص. وك��ستبدالهم رابطة ال�سرتاك يف الط�عة للم�ستبدين برابطة ال�سرتاك 
وهكذا  الوطن.  حب  منه  يتولد  الذي  ال�سرتاك  ذلك  العمومية،  ال�سوؤون  يف  
ال�سي��سة  اأهل  من  الروؤو�ص  روؤو�ص  على  �سلطوه  تي�ًرا  الأفك�ر  حركة  قوة  جعلوا 
مهجورات  من  ف�أخذوا  اأي�ًس�،  الق�س�وة  ا�ستب�حوا  الزعم�ء  هوؤلء  اإن  ثم  والدين. 
دينهم ق�عدة )الغ�ية تربر الوا�سطة(، كجواز ال�سرقة اإذا ك�نت الغ�ية منه� �سرف 
الزور  القبيح( ك�سه�دة  الفعل  يبيح  الذمة  امل�ل يف �سبيل اخلري، وق�عدة )تثقيل 
ارتك�ب  اإىل  بهم�  الن��ص  ودفعوا  عنه خطيئته�،  يتحمل  التي  الك�هن  ذمة  على 

ال�صتبداد والأخالق
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اجلرائم الفظيعة التي تق�سعر منه� الإن�س�نية، التي ل ي�ستبيحه� احلكيم ال�سرقي مل� 
بني اأبن�ء الغرب واأبن�ء ال�سرق من التب�ين يف الغرائز والأخالق.

الغربي: م�دي احلي�ة، قوي النف�ص، �سديد املع�ملة، حري�ص على ال�ستئث�ر، 
والعواطف  الع�لية  املب�دئ  من  �سيء  عنده  يبق  ك�أنه مل  النتق�م،  على  حري�ص 
ال�سريفة التي نقلته� له م�سيحية ال�سرق. ف�جلرم�ين مثاًل: ج�ف الطبع، يرى اأن 
الع�سو ال�سعيف من الب�سر ي�ستحق املوت، ويرى كل ف�سيلة يف القوة، وكل القوة 
يف امل�ل، فهو يحب العلم، ولكن لأجل امل�ل، ويحب املجد، ولكن لأجل امل�ل، 
ب والطي�ص، يرى العقل يف الإطالق، واحلي�ة يف  وهذا الالتيني مطبوع على الُعجنْ
خلع احلي�ء، وال�سرف يف الرتف، والكي��سة يف الك�سب، والعز يف الغلبة، واللذة 

يف امل�ئدة والفرا�ص.

اأم� اأهل ال�سرق فهم اأدبيون، ويغلب عليهم �سعف القلب و�سلط�ن احلب، 
والإ�سغ�ء للوجدان، وامليل للرحمة ولو يف غري موقعه�، واللطف ولو مع اخل�سم. 
القن�عة والف�سيلة، والراحة يف الأن�ص  الفتوة واملروءة، والغنى يف  ويرون العز يف 
وال�سكينة، واللذة يف الكرم والتحبب، وهم يغ�سبون، ولكن للدين فقط، ويغ�رون، 

ولكن على العر�ص فقط.

لي�ص من �س�أن ال�سرقي اأن ي�سري مع الغربي يف طريق واحدة، فال تط�وعه 
طب�عه على ا�ستب�حة م� ي�ستح�سنه الغربي، واإن تكلف تقليده يف اأمر فال يح�سن 
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التقليد، واإن اأح�سنه فال يثبت، واإن ثبت فال يعرف ا�ستثم�ره، حتى لو �سقطت 
الثمرة يف كفه متنى لو قفزت على فمه!.. ف�ل�سرقي مثاًل يهتم يف �س�أن ظ�مله اإىل اأن 
يزول عنه ظلمه، ثم ل يفكر فيمن يخلفه ول يراقبه، فيقع يف الظلم ث�نيًة، فيعيد 
الب�طنة يف الإ�سالم: فتكوا مبئ�ت  نه�ية. وك�أولئك  اإىل م� ل  ة ويعود الظلم  الكرَّ
اأمراء على غري ط�ئل، ك�أنهم مل ي�سمعوا ب�حلكمة النبوية: »ل يلدغ املرء من جحر 
مرتني«، ول ب�حلكمة القراآنية ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ﴾ [التوبة/ 4] و[التوبة/ 7] 
اأم� الغربي اإذا اأخذ على يد ظ�مله فال يفلته حتى ي�سله�، بل حتى يقطعه� ويكوي 

مقطعه�.

الإفرادي�ت  يف  يف�سل  قد  كثرية،  فروق  والغربيني  ال�سرقيني  بني  وهكذا 
مطلًق�.  ال�سرقي  على  الغربي  يف�سل  الجتم�عي�ت  ويف  الغربي،  على  ال�سرقي 
والتزام  لهم  ال�سداقة يف خدمته  اأمريهم على  ي�ستحلفون  الغربيون  مث�ل ذلك: 
الغربيون  والط�عة!  النقي�د  على  الرعية  ي�ستحلف  ال�سرقي  وال�سلط�ن  الق�نون. 
مينون على ملوكهم مب� يرتزقون من ف�سالتهم، والأمراء ال�سرقيون يتكرمون على 
من �س�وؤوا ب�إجراء اأموالهم عليهم �سدق�ت! الغربي يعترب نف�سه م�لًك� جلزء م�س�ع 
من وطنه، وال�سرقي يعترب نف�سه واأولده وم� يف يديه ملًك� لأمريه! الغربي له على 
اأمريه حقوق، ولي�ص عليه حقوق. وال�سرقي عليه لأمريه حقوق ولي�ص له حقوق! 
ق�نون  على  ي�سريون  وال�سرقيون  عليه،  ي�سري  لأمريهم  ق�نونً�  ي�سعون  الغربيون 
م�سيئة اأمرائهم! الغربيون ق�س�وؤهم وقدرهم من اهلل، وال�سرقيون ق�س�وؤهم وقدرهم 

ال�صتبداد والأخالق
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م� ي�سدر من بني �سفتي امل�ستعبدين! ال�سرقي �سريع الت�سديق، والغربي ل ينفي 
ول يثبت حتى يرى ويلم�ص. ال�سرقي اأكرث م� يغ�ر على الفروج ك�أن �سرفه كله 
م�ستودع فيه�، والغربي اأكرث م� يغ�ر على حريته وا�ستقالله! ال�سرقي حري�ص على 
الدين والري�ء فيه، والغربي حري�ص على القوة والعز واملزيد فيهم�! واخلال�سة: اأن 

ال�سرقي ابن امل��سي واخلي�ل، والغربي ابن امل�ستقبل واجلد!...

احلكم�ء املت�أخرون الغربيون �س�عدتهم ظروف الزم�ن واملك�ن، وخ�سو�سية 
الأحوال، لخت�س�ر الطريق ف�سلكوه، وا�ستب�حوا م� ا�ستب�حوا، حتى اإنهم ا�ستب�حوا 
يف التمهيد ال�سي��سي ت�سجيع اأعوان امل�ستبد على ت�سديد وط�أة الظلم والعت�س�ف 
بع�سه، من  اأو  املراد  ن�لوا  الق��سية  التدابري  تعميم احلقد عليه، ومبثل هذه  بق�سد 

حترير الأفك�ر وتهذيب الأخالق وجعل الإن�س�ن اإن�س�نً�.

الطريق  بطول  النبيني، ومل حتفل  اأثر  اتبعت  فئة  الغالة  هوؤلء  �سبق  وقد 
ي�أتوا  مل  الذين  احلكم�ء  اأولئك  الفئة  بتلك  واأعني  ور�سخت،  فنجحت  وتعبه، 
بدين جديد، ول مت�سكوا مبع�داة كل دين، كموؤ�س�سي جمهورية الفرن�سي�ص، بل 
جددوه،  حتى  وقربوا،  و�سهلوا،  وهذبوا،  نقحوا،  مب�  دينهم  يف  الدهر  فتوق  رتقوا 

وجعلوه �س�حًل� لتجديد خليق اأخالق الأمة.

وم� اأحوج ال�سرقيني اأجمعني من بوذيني وم�سلمني وم�سيحيني واإ�سرائيليني 
وغريهم، اإىل حكم�ء ل يب�لون بغوغ�ء العلم�ء املرائني الأغبي�ء، والروؤ�س�ء الق�س�ة 
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نظر  ال�سريح،  بغري احلق  نظر من ل يحفل  الدين،  النظر يف  اجلهالء. فيجددون 
من ل ي�سيع النت�ئج بت�سوي�ص املقدم�ت، نظر من يق�سد اإظه�ر احلقيقة ل اإظه�ر 
الف�س�حة، نظر من يريد وجه ربه ل ا�ستم�لة الن��ص اإليه، وبذلك يعيدون النواق�ص 
املعطلة يف الدين، ويهذبونه من الزوائد الب�طلة مم� يطراأ ع�دًة على كل دين يتق�دم 
عهده، فيحت�ج اإىل جمددين يرجعون به اإىل اأ�سله املبني الربيء من حيث متليك 
وال�ستعب�د،  ال�ستبداد  �سق�ء  املخفف  ي�سني،  م�  كل  من  البالدة  ورفع  الإرادة 
املب�سر بطرائق التعليم والتعلم ال�سحيحني، املهيئ قي�م الرتبية احل�سنة وا�ستقرار 
الأخالق املنتظمة مم� به ي�سري الإن�س�ن اإن�س�نً�، وبه ل ب�لكفر يعي�ص الن��ص اإخوانً�.

وال�سرقيون م� داموا على ح��سر ح�لهم بعيدين عن اجِلدِّ والعزم، مرت�حني 
والت�سفل، طلًب�  اإىل اخلمول  واإخالًدا  النف�ص،  اإ�س�رة  ت�سكيًن� لآلم  والهزل  للهو 
ب�حلق�ئق،  تذكريهم  من  يت�أملون  ج�نب،  كل  من  عليه  امل�سغوط  الفكر  لراحة 
ومط�لبتهم ب�لوظ�ئف، ينتظرون زوال العن�د ب�لتواكل، اأو جمرد التمني والدع�ء. 
اأو يرتب�سون �سدفة مثل التي ن�لته� بع�ص الأمم، فليتوقعوا اإذن اأن يفقدوا الدين 
�، فيم�سوا وم� م�س�وؤهم ببعيد، دهريني ل يدرون اأي احلي�تني اأ�سقى، فلينظروا  كليًّ
املندجمة يف غريه�  املنقر�سة  الأمم  والفينيقيني وغريهم من  ب�لآ�سوريني  م� ح�ق 

خدًم� وخوًل.

ال�صتبداد والأخالق
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والأمر الغريب، اأن كل الأمم املنحطة من جميع الأدي�ن حت�سر بلية انحط�طه� 
ال�سي��سي يف ته�ونه� ب�أمور دينه�، ول ترجو حت�سني ح�لته� الجتم�عية اإل ب�لتم�سك 
بعروة الدين مت�سًك� مكيًن�، ويريدون ب�لدين العب�دة، ولِنعم العتق�د لو ك�ن يفيد 
�سيًئ�، لكنه ل يفيد اأبًدا؛ لأنه قول ل ميكن اأن يكون وراءه فعل، وذلك اأن الدين 
بذر جيد ل �سبهة فيه، ف�إذا �س�دف مغر�ًس� طيًب� نبت ومن�، واإن �س�دف اأر�ًس� ق�حلة 
م�ت وف�ت، اأو اأر�ًس� مغراًق�)1( ه�ف ومل يثمر. وم� هي اأر�ص الدين؟ اأر�ص الدين 
هي تلك الأمة التي اأعمى ال�ستبداد ب�سره� وب�سريته�، واأف�سد اأخالقه� ودينه�، 
اللذين زي�دتهم� عن  العب�دة والن�سك  حتى �س�رت ل تعرف للدين معنى غري 

حدهم� امل�سروع اأ�سر على الأمة من نق�سهم� كم� هو م�س�هد يف املتن�سكني.

نعم، الدين يفيد الرتقي الجتم�عي اإذا �س�دف اأخالًق� فطرية مل تف�سد، 
فينه�ص به� كم� نه�ست الإ�سالمية ب�لعرب، تلك النه�سة التي نتطلبه� منذ األف 

ع�م عبًث�.

وقد علمن� هذا الدهر الطويل مع الأ�سف اأن اأكرث الن��ص ل يحفلون ب�لدين 
وعبيد  من�فعهم  عبيد  الن��ص  اأن  وعلمن�  وري�ًء،  لهًوا  اأو  اأغرا�سهم،  وافق  اإذا  اإل 
العزم عندهم يتولد من ال�سرورة  اإمن�  العزم عندهم،  الزم�ن، واأن العقل ل يفيد 

)1(  مغراًق�: من غرق يف امل�ء اأي غلبه فهلك.
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اأو يح�سل ب�ل�س�ئق املجرب. ول ي�ستحي الن��ص من اأن يلزموا اأنف�سهم ب�ليمني اأو 
النذر. بن�ًء عليه، م� اأجدر ب�لأمم املنحطة اأن تلتم�ص دواءه� من طريق اإحي�ء العلم 

﴿ۉ  ې  ې   ب�لدين وال�ستف�دة منه مبثل  واإحي�ء الهمة مع ال�ستع�نة 
متنع  ال�سالة  اأن  على  يتكلوا  اأن  ل  [العنكبوت/ 45]،  ې  ې     ى﴾  

الن��ص عنهم� بطبعه�.

ال�صتبداد والأخالق





ف�أبواه  للف�س�د،  وا�ستعداًدا  لل�سالح  ا�ستعداًدا  الإن�س�ن  يف  اهلل  خلق 
ي�سلح�نه، واأبواه يف�سدانه؛ اأي اأن الرتبية تربو ب��ستعداده ج�سًم� ونف�ًس� وعقاًل، اإن 
ا ف�سر. وقد �سبق اأن ال�ستبداد امل�سوؤوم يوؤثر على الأج�س�م  خرًيا فخري، واإن �سرًّ
فيورثه� الأ�سق�م، وي�سطو على النفو�ص، فيف�سد الأخالق، وي�سغط على العقول 
متع�ك�سني يف  ع�ملني  وال�ستبداد  الرتبية  تكون  عليه،  بن�ًء  ب�لعلم.  من�ءه�  فيمنع 
النت�ئج، فكل م� تبنيه الرتبية مع �سعفه� يهدمه ال�ستبداد بقوته، وهل يتم بن�ء 

وراءه ه�دم؟!

� وانحط�ًط�. وهذا الإن�س�ن الذي ح�رت العقول  الإن�س�ن ل حّد لغ�يتيه رقيًّ
ا�ستعداده،  خ�لقه  ف�أمت  العوامل،  اأبته�  وقد  النف�ص،  تربية  اأم�نة  حتمل  الذي  فيه، 
واإن  املالئكة،  مرتبة  فوق  م�  اإىل  فيه  يبلغ  الكم�ل  ي�س�أ  اإن  فهو  اأوكله خلريته،  ثم 
اأقرب  الإن�س�ن  اأن  على  ال�سي�طني،  من  اأحّط  يكون  حتى  ب�لرذائل  تلب�ص  �س�ء 
لل�سر منه للخري. وكفى اأن اهلل م� ذكر الإن�س�ن يف القراآن، اإل وقرن ا�سمه بو�سف 
قبيح كظلوم، وغرور، وكف�ر، وجب�ر، وجهول، واأثيم. م� ذكر اهلل تع�ىل الإن�س�ن يف 

القــراآن اإل وهجــــ�ه فق�ل: ﴿  ک  ک      گ    گ   ﴾ [عب�ض/ 17]؛ ﴿ڃ  ڃ  

ال�ســتبداد والرتبيــة
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﴿گ  گ     [الع�ضر/ 2]؛  ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾  [احلج/ 66]؛  ڃ﴾ 
﴿ٿ   [الإ�ضراء/11]؛  ﴿ڇ  ڇ    ڍ﴾  [العلق/ 6]؛   ﴾ ڳ  ڳ  
ن�زع اهلل يف  ُوِجَد من خملوق�ت اهلل َمننْ  م�  [الأنبياء/ 37].  ٿ     ٿ  ٹ﴾ 
عظمته، وامل�ستبدون من الإن�س�ن ين�زعونه فيه�، واملتن�هون يف الرذالة قد يقبحون 

عبًث� لغري ح�جة يف النف�ص حتى وقد يتعمدون الإ�س�ءة لأنف�سهم.

ولكنه�  بطبعه،  لدن)1(  م�ستقيم  فهو  الرطب،  ك�لغ�سن  ن�س�أته  يف  الإن�س�ن 
وبقي على  يب�ص  ف�إذا �سب  ال�سر،  اأو �سم�ل  اإىل ميني اخلري  به  الرتبية متيل  اأهواء 
ب�إيف�ئه حق  اأبد الآبدين يف نعيم ال�سرور  اإىل  �، بل تبقى ُروحه  اأمي�له م� دام حيًّ
وظيفة احلي�ة اأو يف جحيم الندم على تفريطه. ورمب� ك�ن ل غرابة يف ت�سبيه الإن�س�ن 
بعد املوت ب�ملرء الفرح الفخور اإذا ن�م ولذت له الأحالم، اأو ب�ملجرم اجل�ين اإذا ن�م 

فغ�سيته قوار�ص الوجدان بهواج�ص كله� مالم واآلم.

اأ�سوله�  ف�أهم  ب�لتعليم والتمرين والقدوة والقتب��ص،  الرتبية ملكة حت�سل 
لأن  اأ�ساًل؛  ل  فرًع�  الدين  وجعلت  الدين.  وجود  فروعه�  واأهم  املربني،  وجود 
الدين علم ل يفيد العمل اإذا مل يكن مقرونً� ب�لتمرين. وهذا هو �سبب اختالف 
الأخالف من علم�ء الدين عند الإ�سالم عن اأمث�لهم من الرباهمة والن�س�رى، 
اأ�سول  قبول  على  بعده،  وفيم�  اخل�م�ص،  القرن  يف  امل�سلمني  اإقب�ل  �سبب  وهو 

)1(  لدن: لني.
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� حم�ًس� مل� ك�نت تعليًم� ومتريًن�؛ اأي تربية للمريدين)1(، ثم  الطرائق التي ك�نت لبًّ
خ�لطه� الق�سر)2(، ثم �س�رت ق�سًرا حم�ًس�، ثم �س�ر اأكرثه� لهًوا اأو كفًرا.

ا ت�س�فرت مع النف�ص ووليه� ال�سيط�ن  ملكة الرتبية بعد ح�سوله� اإن ك�نت �سرًّ
اخلن��ص فر�سخت، واإن ك�نت خرًيا تبقى مقلقلة ك�ل�سفينة يف بحر الأهواء، ل ير�سو 

به� اإل فرعه� الديني يف ال�سر والعالنية، اأو الوازع ال�سي��سي عند يقني العق�ب.

�س�أن،  يف  �س�عة  كل  الإن�س�ن  يجعل  اإع�س�ر  فيه  �سر�سر  ريح  وال�ستبداد 
مي�سه�  فال  منه  العب�دات  اأم�  الأخالق،  اأي  ق�سميه؛  اأهم  يف  للدين  مف�سد  وهو 
لأنه� تالئمه يف الأكرث. ولهذا تبقى الأدي�ن يف الأمم امل�أ�سورة عب�رة عن عب�دات 
جمردة �س�رت ع�دات، فال تفيد يف تطهري النفو�ص �سيًئ�، ول تنهى عن فح�س�ء ول 
منكر لفقد الإخال�ص فيه� تبًع� لفقده يف النفو�ص، التي األفت اأن تتلج�أ وتتلوى 
بني يدي �سطوة ال�ستبداد يف زواي� الكذب والري�ء واخلداع والنف�ق؛ ولهذا ل 
ي�ستغرب يف الأ�سري الأليف تلك احل�ل؛ اأي الري�ء، اأن ي�ستعمله اأي�ًس� مع ربه، ومع 

اأبيه واأمه ومع قومه وجن�سه، حتى ومع نف�سه.

ثم  احل��سنة،  اأو  الأم  وظيفة  هي  �سنتني،  اإىل  وحده  اجل�سم  تربية  الرتبية 
ت�س�ف اإليه� تربية النف�ص اإىل ال�س�بعة، وهي وظيفة الأبوين والع�ئلة مًع� ثم ت�س�ف 

)1(  املريدين: هم الذين تعلقت اإرادتهم مبعرفة احلق و�سلكوا طريق الت�سوف.
)2( الق�سر: مق�سود به� عند اأهل الت�سوف ال�سريعة.

ال�صتبداد والرتبية
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اإليه� تربية العقل اإىل البلوغ، وهي وظيفة املعلمني واملدار�ص، ثم ت�أتي تربية القدوة 
ب�لأقربني واخللط�ء اإىل الزواج، وهي وظيفة ال�سدفة، ثم ت�أتي تربية املق�رنة، وهي 

وظيفة الزوجني اإىل املوت اأو الفراق.

ول بد اأن ت�سحب الرتبية من بعد البلوغ، تربية الظروف املحيطة، وتربية 
الهيئة الجتم�عية، وتربية الق�نون اأو ال�سري ال�سي��سي، وتربية الإن�س�ن نف�سه.

احلكوم�ت املنتظمة هي تتوىل مالحظة ت�سهيل تربية الأمة من حني تكون يف 
ظهور الآب�ء، وذلك ب�أن ت�سن قوانني النك�ح، ثم تعتني بوجود الق�بالت وامللقحني 
والأطب�ء، ثم تفتح بيوت الأيت�م اللقط�ء، ثم تعد املك�تب واملدار�ص للتعليم من 
امل�س�رح،  ومتهد  الجتم�ع�ت،  ت�سهل  ثم  املراتب،  اأعلى  اإىل  اجلربي  البتدائي 
وت�سع  املذكرات،  الن�سب  وتقيم  والآث�ر،  املكتب�ت  وجتمع  املنتدي�ت،  وحتمي 
القومية،  الع�دات  حفظ  على  وت�سهر  واحلقوق،  الآداب  على  املح�فظة  القوانني 
واإمن�ء الإح�س��س�ت امل�لية، وتقوي الآم�ل، وتي�سر الأعم�ل، وتوؤمن الع�جزين فعاًل 
عن الك�سب من املوت جوًع�، وتدفع �سليمي الأج�س�م اإىل الك�سب ولو يف اأق�سى 
الأر�ص، وحتمي الف�سل وتقدر الف�سيلة. وهكذا تالحظ كل �سوؤون املرء، ولكن، 
من بعيد، كي ل تخل بحريته وا�ستقالله ال�سخ�سي، فال تقرب منه اإل اإذا جنى 

جرًم� لتع�قبه، اأو م�ت لتواريه.
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وهكذا الأمة حتر�ص على اأن يعي�ص ابنه� را�سًي� بن�سيبه من حي�ته ل يفتكر 
� را�سًي�  قط كيف تكون بعده ح�لة �سبية �سع�ف يرتكهم وراءه، بل ميوت مطمئنًّ

َي الهمة. َي الأمة، فلتحنْ � اآخر دع�ئه: فلتحنْ مر�سيًّ

لأنه�  الرتبية؛  غنية عن  فهي  امل�ستبدة  الإدارات  الفو�سى يف  املعي�سة  اأم� 
حم�ص من�ء ي�سبه من�ء الأ�سج�ر الطبيعية يف الغ�ب�ت والأحرا�ص، ي�سطو عليه� احلرق 
والغرق. وحتطمه� العوا�سف والأيدي القوا�سف، ويت�سرف يف ف�س�ئله� وفروعه� 
لل�سدفة  واخلي�ر  تعي�ص،  اأن  احلط�بني  رحمة  �س�ءت  م�  فتعي�ص  الأعمى،  الف�أ�ص 

تعوج اأو ت�ستقيم، تثمر اأو تعقم.

نه�ره،  بي��ص  العمل  على  ن�سيًط�  واحلرية  العدالة  الإن�س�ن يف ظل  يعي�ص 
وعلى الفكر �سواد ليله، اإن طعم تلذذ، واإن تلهى تروح وتري�ص؛ لأنه هكذا راأى 
اأبويه واأقرب�ءه، وهكذا يرى قومه الذين يعي�ص بينهم. يراهم رج�ًل ون�س�ًء، اأغني�ء 
وفقراء، ملوًك� و�سع�ليك، كلهم دائبني على الأعم�ل، يفتخر منهم ك��سب الدين�ر 
بكده وجده، على م�لك امللي�ر اإرًث� عن اأبيه وجده. نعم، يعي�ص الع�مل ن�عم الب�ل 
ي�سره النج�ح ول تقب�سه اخليبة، اإمن� ينتقل من عمل اإىل غريه، ومن فكر اإىل اآخر، 
فيكون متلذًذا ب�آم�له اإن مل ي�س�رعه ال�سعد يف اأعم�له، وكيفم� ك�ن يبلغ العذر عن 
نف�سه والن��ص مبجرد اإيف�ئه وظيفة احلي�ة؛ اأي العمل. ويكون فرًح� فخوًرا جنح اأو مل 

ينجح؛ لأنه بريء من ع�ر العجز والبط�لة.

ال�صتبداد والرتبية
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اأم� اأ�سري ال�ستبداد، فيعي�ص خ�ماًل خ�مًدا �س�ئع الق�سد، ح�ئًرا ل يدري 
اأجله  بلوغ  ك�أنه حري�ص على  واأعوامه،  اأي�مه  ويدرج  واأوق�ته  �س�ع�ته  مييت  كيف 
منهم  �سيم�  ل  الأ�سراء  اأكرث  اأن  يظن  من  واهلل  ويخطئ،  الرتاب.  حتت  لي�سترت 
الفقراء ل ي�سعرون ب�آلم الأ�سر. م�ستدًل ب�أنهم لو ك�نوا ي�سعرون لب�دروا اإىل اإزالته، 
�سببه�،  م� هو  الآلم ولكنهم ل يدركون  ب�أكرث  ي�سعرون  اأنهم  واحلقيقة يف ذلك 
ومن اأين ج�ءتهم؟ فريى اأحدهم نف�سه منقب�ًس� عن العمل؛ لأنه غري اأمني على 
ك�ن  لو  اأن  فيتمنى  لالأقوي�ء   � طبيعيًّ  � حقًّ ال�سلب  ظن  ورمب�  ب�لثمرة.  اخت�س��سه 
اإتق�ن، فيف�سل �سرورًة، ول يدري  ن�س�ط ول  ت�رًة، ولكن بدون  منهم. ثم يعمل 
� اأو ط�لًع� اأو قدًرا. وامل�سكني  اأي�ًس� م� ال�سبب، فيغ�سب على م� ي�سميه �سعًدا اأو حظًّ
من اأين له اأن يعرف اأن الن�س�ط والإتق�ن ل يت�أتي�ن اإل مع لذة انتظ�ر النج�ح يف 
زم�نه� من  الكربى، ل�ستمرار  اللذة  اأنه�  قدر احلكم�ء  التي  اللذة  تلك  العمل، 
حني العزم اإىل مت�م العمل، والأ�سري ل اطمئن�ن فيه على ال�ستمرار، ول ت�سجيع 

له على ال�سرب واجللد.

ب املُنَت�ِسب اإىل دين ي�سلي نف�سه ب�ل�سع�دة الأخروية، فيعده�  الأ�سري املَُعذَّ
بجن�ن ذات اأفن�ن ونعيم مقيم اأعده له الرحمن، ويبعد عن فكره اأن الدني� عنوان 
ولب�سط�ء  غ�لًب�.  الك�ئن  هو  ذلك  بل  ال�سفقتني،  خ��سًرا  ك�ن  رمب�  واأنه  الآخرة، 
اأظنه� خ��سة بهم يعطفون م�س�ئبهم عليه�، وهي نحو قولهم:  �ت  ُم�سِليَّ الإ�سالم 
اآخر  �س�أن  هذا  ابتاله،  عبًدا  اهلل  اأحب  اإذا  م�س�ب،  املوؤمن  املوؤمن،  �سجن  الدني� 
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يكره  اهلل  »اإن  حديث:  ويتن��سون  �سلبه.  يقمن  لقيم�ت  املرء  ح�سب  الزم�ن، 
العبد البط�ل«، واحلديث املفيد معنى »اإذا ق�مت ال�س�عة ويف يد اأحدكم غر�سًة 
فليغر�سه�«، ويتغ�فلون عن الن�ص الق�طع املوؤجل قي�م ال�س�عة اإىل م� بعد ا�ستكم�ل 

الأر�ص زخرفته� وزينته�. واأين ذلك بعد؟ 

وكل هذه امل�سلي�ت املثبط�ت تهون عند ذلك ال�سم الق�تل، الذي يحول 
الأذه�ن عن التم��ص معرفة �سبب ال�سق�ء، فريفع امل�سوؤولية عن امل�ستبدين، ويلقيه� 
على ع�تق الق�س�ء والقدر، بل على ع�تق الأ�سراء امل�س�كني اأنف�سهم. واأعني بهذا 
ال�سم �سوء فهم العوام، وبله اخلوا�ص، مل� ورد يف التوراة من نحو: »اخ�سعوا لل�سلط�ن 
اإنه مق�م لالنتق�م من  اإل من اهلل«، و»احل�كم ل يتقلد ال�سيف جزاًف�،  ول �سلطة 
اأهل ال�سر«، ومل� ورد يف الر�س�ئل من نحو: »فلتخ�سع كل ن�سمة لل�سلطة املق�مة من 
اهلل«، وقد �س�غ وع�ظ امل�سلمني وحمدثوهم من ذلك قولهم: »ال�سلط�ن ظل اهلل 
يف الأر�ص«، و»الظ�مل �سيف اهلل ينتقم به، ثم ينتقم منه«، و»امللوك ملهمون«. هذا 
وكل م� ورد يف هذا املعنى اإن �سح فهو مقيد ب�لعدالة اأو حمتمل للت�أويل مب� يعقل، 

ومب� ينطبق على حكم الآية الكرمية التي فيه� ف�سل اخلط�ب، وهي: ﴿ ىئ  ىئ  
ىئ  ی  ی﴾ [هود/ 18]، واآية ﴿  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ ﴾ [البقرة/ 193].

فيه�  اأن يوجد  اململوكة �سوؤونه�  �س�أن الأمم  الرتبية علم وعمل. ولي�ص من 
من يعلم الرتبية ول من يعلمه�. حتى اإن الب�حث ل يرى عند الأ�سراء علًم� يف 
الرتبية مدفونً� يف الكتب ف�ساًل عن الأذه�ن. اأم� العمل، فكيف يت�سور وجوده 

ال�صتبداد والرتبية
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بال �سبق عزم، وهو بال �سبق يقني، وهو بال �سبق علم. وقد ورد يف الأثر »النية 
�س�بقة العمل«. وورد يف احلديث: »اإمن� الأعم�ل ب�لني�ت«. بن�ًء عليه م� اأبعد الن��ص 
اإىل مق�سد مفيد ك�لرتبية،  الفكر  اأيديهم، عن توجيه  املغلولة  اإرادتهم،  املغ�سوبة 

اأو توجيه اجل�سم اإىل عمل ن�فع كتمرين الوجه على احلي�ء والقلب على ال�سفقة.

نعم، م� اأبعد الأ�سراء عن ال�ستعداد لقبول الرتبية، وهي ق�سر النظر على 
قول  على  الل�س�ن  وتعويد  واحِلكم،  الفوائد  على  ال�سمع  وق�سر  والِعرب،  املح��سن 
اخلري، وتعويد اليد على الإتق�ن، وتكبري النف�ص عن ال�سف��سف، وتكبري الوجدان 
عن ن�سرة الب�طل، ورع�ية الرتتيب يف ال�سوؤون، ورع�ية التوفري يف الوقت وامل�ل. 
والندف�ع ب�لكلية حلفظ ال�سرف، حلفظ احلقوق، وحلم�ية الدين، حلم�ية الن�مو�ص، 
وحلب الوطن، حلب الع�ئلة، ولإع�نة العلم، لإع�نة ال�سعيف، ولحتق�ر الظ�ملني، 
لحتق�ر احلي�ة. اإىل غري ذلك مم� ل ينبت اإل يف اأر�ص العدل، حتت �سم�ء احلرية، 

يف ري��ص الرتبيتني الع�ئلية والقومية.

ال�ستبداد ي�سطر الن��ص اإىل ا�ستب�حة الكذب والتحيل واخلداع والنف�ق 
اآخره.  اإىل  النف�ص ونبذ اجلد وترك العمل،  واإم�تة  والتذلل. واإىل مراغمة احل�ص 
هذه  على  الن��ص  تربية  بطبعه  يتوىل  هو  امل�سوؤوم  ال�ستبداد  اأن  ذلك  من  وينتج 
اأن تعبهم يف تربية الأبن�ء الرتبية الأوىل  بن�ًء عليه، يرى الآب�ء  اخل�س�ل امللعونة. 
على غري ذلك ل بد اأن يذهب عبًث� حتت اأرجل تربية ال�ستبداد، كم� ذهبت قبله� 

تربية اآب�ئهم لهم، اأو تربية غريهم لأبن�ئهم �سدى.
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اأنف�سهم، ول هم  التي ل حدود له� هم غري م�لكني  ال�سلطة  اإن عبيد  ثم 
اآمنون على اأنهم يربون اأولدهم لهم. بل هم يربون اأنع�ًم� للم�ستبدين، واأعوانً� لهم 
عليهم. ويف احلقيقة، اإنَّ الأولد يف عهد ال�ستبداد، هم �سال�سل من حديد يرتبط 
به� الآب�ء على اأوت�د الظلم والهوان واخلوف والت�سييق. ف�لتوالد من حيث هو زمن 

ال�ستبداد حمق، والعتن�ء ب�لرتبية حمق م�س�عف! وقد ق�ل ال�س�عر: 

 اإن دام هذا ومل حتدث له ِغرٌي       مل ُيْبَك ميت ومل ُيْفرح مبولوِد

اإليه اجلهل  اإمن� يدفعهم  التوالد،  للزواج ق�سد  وغ�لب الأ�سراء ل يدفعهم 
كلذة  احلقيقية:  امللذات  كل  من  حمرومون  منهم  الأغني�ء  حتى  واإنهم  املظلم، 
اإحراز مق�م يف  والبذل، ولذة  الإيث�ر  العلم وتعليمه، ولذة املجد واحلم�ية، ولذة 
اإىل غري  ال�سف��سف،  النف�ص عن  ِكرب  ولذة  ال�س�ئب،  الراأي  نفوذ  ولذة  القلوب، 

ذلك من امللذات الروحية.

اأم� ملذات هوؤلء التع�س�ء فهي مق�سورة على لذتني اثنتني؛ الأوىل منهم� لذة 
الأكل، وهي جعلهم بطونهم مق�بر للحيوان�ت اإن تي�سرت، واإل فمزابل للنب�ت�ت، 
و)الكنيف()1(،  املطبخ  بني  اأن�بيب  قيل:  كم�  الوجود  يف  اأج�س�مهم  بجعلهم  اأو 
ب��ستفراغ  الث�نية هي الرع�سة  اأُعدت لتجهيز الأخبثني. واللذة  اأو جعله� مع�مل 
ال�سهوة، ك�أن اأج�س�مهم خلقت دم�مل جرب على اأدمي الأر�ص، يطيب له� احلك 

)1(  الكنيف: اخلالء.    
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الِبع�ل)1( هو م� يعمي  ووظيفته� توليد ال�سديد ودفعه. وهذا ال�سره البهيمي يف 
الأ�سراء ويرميهم ب�لزواج والتوالد.

الِعر�ص زمن ال�ستبداد ك�س�ئر احلقوق غري م�سون، بل هو معر�ص لهتك 
عن  القراآن  اأخرب  كم�  ف�إنهم،  اأعوانهم،  من  والأ�سرار  امل�ستبدين  من  الف�س�ق 
ال�سغرية  احلوا�سر  يف  خ�سو�ًس�  الن�س�ء،  وي�ستحيون  الأولد  ي�أ�سرون  الفراعنة، 
والقرى امل�ست�سعف اأهله�. ومن الأمور امل�س�هدة اأن الأمم التي تقع حتت اأ�سر اأمة 
فيه� �سيم�ء الآ�سرين:  اإل وتغ�سو  اأجي�ل  ال�سيم�ء)2(، ل مي�سي عليه�  تغ�يره� يف 
الأفريقيني. وعدم الطمئن�ن  الب�سرة يف  وبي��ص  الإ�سب�نيول،  العيون يف  ك�سواد 
ل�سقة  وي�سعف  ب�لخت�س��ص،  اإل  يتم  ل  الذي  احلب  ي�سعف  العر�ص  على 
اأمه�تهم، فت�سعف الغرية على حتمل م�س�ق الرتبية، تلك الغرية  ب�أزواج  الأولد 

التي لأجله� �سرع اهلل النك�ح، وحرم ال�سف�ح.

لل�سعة والفقر اأي�ًس� دخل كبري يف ت�سهيل الرتبية، واأين الأ�سراء من ال�سعة؟! 
كم� اأن لنتظ�م املعي�سة ولو مع الفقر عالقة قوية يف الرتبية، ومعي�سة الأ�سراء اأغني�ء 
ك�نوا اأو معدمني، كله� خلل يف خلل، و�سيق يف �سيق، وذلك يجعل الأ�سري هني 
النعيم  يف  املزيد  ي�ستحق  ل  ذاته  ويرى  النحط�ط،  درك�ت  اأول  وهذا  النف�ص، 
مطعًم� وم�سربً� وملب�ًس� وم�سكًن�، وهذا ث�ين الدرك�ت ويرى ا�ستعداده ق��سًرا عن 

)1(  الِبع�ل: النك�ح.
)2( ال�سيم�ء: اأي �سدى بال اأمر ول نهي.



125125

الرتقي يف العلم، وهذا ث�لثه�، ويرى حي�ته على ب�س�طته� ل تقوى اإل مبع�ونة غريه 
ا!. له، وهذا رابعه�، وهلم جرًّ

م�س�ق  يتحملون  مل�ذا  ثم  للرتبية،  الن�س�ط  عن  الأ�سراء  اأبعد  م�  عليه  بن�ًء 
الرتبية، وهم اإن نّوروا اأولدهم ب�لعلم جنوا عليهم بتقوية اإح�س��سهم، فيزيدونهم 
من  بقية  فيهم  الذين  الأ�سراء  يخت�ر  اأن  غرو  ل  ولهذا  بالًء؛  ويزودونهم  �سق�ًء، 

الإدراك، ترك اأولدهم هماًل)1( جترفهم البالهة اإىل حيث ت�س�ء.

واإذا افتكرن� كيف ين�س�أ الأ�سري يف البيت الفقري، وكيف يرتبى، جند اأنه يلقح 
به، ويف الغ�لب اأبواه متن�كدان مت�س�ك�س�ن، ثم اإذا حترك جنيًن� حّرك �سرا�سة اأمه 
ف�ستمته، اأو زاد اآلم حي�ته� ف�سربته، ف�إذا م� �سيقت عليه بطنه� لإلفته� النحن�ء 
ولدته �سغطت  ومتى  الفقر،  فرا�ص  ل�سيق  والتقل�ص  والت�سرر)2( �سغ�ًرا،  خموًل 
نف�سه  اأو  بثديه�،  فمه  �سدت  وبكى  ت�أمل  ف�إذا  جهاًل،  اأو  اقت�س�ًدا  ب�لقم�ط  عليه 
� اأو بدوار ال�سرير، اأو �سقته خمدًرا عجًزا عن نفقة الطبيب، ف�إذا م� فطم، ي�أتيه  خ�سًّ
العمر  البنية طويل  ف�إذا ك�ن قوي  الف��سد ي�سيق معدته، ويف�سد مزاجه،  الغذاء 
وترعرع، مينع من ري��سة اللعب ل�سيق البيت، ف�إذا �س�أل وا�ستفهم م�ذا وم� هذا 
وينتفي  املع��سرة،  لي�ألف  واإن ج�ل�سهم�  اأبويه،  ليتعلم، يزجر ويلكم ل�سيق خلق 
عنه التوح�ص يبعدانه كي ل يقف على اأ�سرارهم�، في�سرتقه� منه اجلريان اخللط�ء، 

)1(  هماًل: اأي �سدى بال اأمر ول نهي.
ر: اأي ال�سي�ح واجللبة. )2( الت�سرر من ال�سَّ
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فُتنمى اإىل اأعوان الظ�ملني وم� اأكرثهم، ف�إذا قويت رجاله يدفع به اإىل خ�رج الب�ب، 
اإىل مدر�سة الإلفة على القذارة، وتعلم �سيغ ال�ست�ئم وال�سب�ب، ف�إن ع��ص ون�س�أ 
و�سع يف مكتب اأو عند ذي �سنعة، فيكون اأكرب الق�سد ربطه عن ال�سراح واملراح. 
ف�إذا بلغ ال�سب�ب، ربطه اأولي�وؤه على وتد الزواج كي ل يفر من م�س�كلتهم يف �سق�ء 
الت�سييق على  يتوىل  هو  ثم  اأبواه،  عليه  ن�سله كم� جنى  هو على  ليجني  احلي�ة، 
نف�سه ب�أطواق اجلهل وقيود اخلوف، ويتوىل امل�ستبدون الت�سييق على عقله ول�س�نه 

وعمله واأمله.

وهكذا يعي�ص الأ�سري من حني يكون ن�سمة يف �سيق و�سغط، يهرول م� بني 
عتبة همٍّ ووادي غم، يودع �سقًم� وي�ستقبل �سقًم� اإىل اأن يفوز بنعمة املوت م�سيًع� 

دني�ه مع اآخرته، فيموت غري اآ�سف ول م�أ�سوف عليه.

ف�لنظ�فة  احلي�ة.  بلوازم  اعتن�ئهم  عدم  على  الأ�سراء  يوؤاخذ  من  اأظلم  وم� 
مثاًل: مل�ذا يهتم به� الأ�سري؟ هل لأجل �سحته وهو يف مر�ص م�ستمر؟ اأم لأجل 
اأو  يج�ل�ص  من  ذوق  لأجل  اأم  نظره؟  اأو  ج�سمه  تقلب  كيفم�  املت�أمل  وهو  لذته 

يوؤاكل، وهو من عفت نف�سه �سحبة احلي�ة؟

ا من هذا، كال، بل  ول يظنن املط�لع اأن ح�لة اأغني�ء الأ�سراء هي اأقل �سرًّ
هم اأ�سقى واأقل ع�فيًة، واأق�سر عمًرا من هذا، اإذا نق�ستهم بع�ص املنغ�س�ت، تزيد 
فيهم م�س�ق التظ�هر ب�لراحة والرف�ه والعزة واملنعة، تظ�هًرا اإن �سح قليله فكثريه 
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اأو  ب�ل�سداع،  فيبتلى  يت�س�حى  ك�ل�سكران  عواتقهم  على  ثقيل  حمل  الك�ذب 
ك�لع�هرة الب�ئ�سة تت�س�حك لرت�سي الزاين.

حي�ة الأ�سري ت�سبه حي�ة الن�ئم املزعوج ب�لأحالم، فهي حي�ة ل روح فيه�، 
حي�ة وظيفته� متثيل مندر�س�ت)1( اجل�سم فقط، ول عالقة له� بحفظ املزاي� الب�سرية، 
وبن�ًء على هذا ك�ن ف�قد احلرية ل اأن�نية له لأنه ميت ب�لن�سبة لنف�سه، حي ب�لن�سبة 
لغريه، ك�أنه ل �سيء يف ذاته، اإمن� هو �سيء ب�لإ�س�فة. ومن ك�ن وجوده يف الوجود 
�سخ�سية  بوظيفة  ي�سعر  ل  اأن  له  حق  امل�ستبدين،  يف  الفن�ء  وهي  ال�سورة  بهذه 
ف�ساًل عن وظيفة اجتم�عية. ولول اأن لي�ص يف الكون �سيء غري ت�بع لنظ�م حتى 
اجلم�د، حتى فلت�ت الطبيعة وال�سدف التي هي م�سبب�ت لأ�سب�ب ن�درة، حلكمن� 

ب�أن معي�سة الأ�سراء هي حم�ص فو�سى، ل �سبه فو�سى.

على اأن التدقيق العميق، يفيدن� ب�أن لالأ�سراء، قوانني غريبة يف مق�ومة الفن�ء 
ي�سعب �سبطه� وتعريفه�، اإمن� الأ�سري ير�سعه� مع لب اأمه، ويرتبى عليه�، وقد يبدع 
فيه� ب�س�ئق احل�جة، ويكون منهم احل�ذق فيه� علًم�، امل�هر يف تطبيقه� عماًل، هو 
املوفق يف ميدان حرب احلي�ة مع الذل، ك�لهنود واليهود. والع�جز عنه�، اإم� ج�هل 
اتب�عه ك�لعرب مثاًل، فال يخرج عن كونه كرة  الع�جز فطرًة عن  اأو  الق�نون  هذا 
يلعب به� �سبي�ن ال�ستبداد، ت�رًة ي�سربون به� الأر�ص اأو احليط�ن، واأخرى تتن�وله� 

)1(  مندر�س�ت: من َدَر�ص ال�سيء درو�ًس�، اأي َعَف�.
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اأرجلهم ب�ل�سفع�ن، وهذا اإذا ك�ن عجز الأ�سري عن جهل، واأم� اإذا ك�ن عجزه كم� 
يق�ل عن عرق ه��سمي؛ اأي عن �سيء من كرامة نف�ص اأو قوة اإح�س��ص اأو ج�س�رة 

جن�ن، فيكون ك�حلج�رة تتك�سر ول تلني.

قوانني حي�ة الأ�سري هي مقت�سي�ت ال�سوؤون املحيطة به، التي ت�سطره لأن 
يطبق اإح�س��س�ته عليه�، ويدبر نف�سه على موجبه�، وذلك نحو مق�بلة التجرب عليه 
ب�لتذلل والت�س�غر، وتعديل ال�سدة عليه ب�لتالين واملط�وعة، واإعط�ء املطلوب منه 
بعد قليل من التمنع، ولو اأن املطلوب هو ابنه ملجزرة اجلندية اأو بنته لفرا�ص �سيخ 
�سرير، واملط�لبة يف احلقوق ب�سفة ا�ستعط�ف ك�أنه ط�لب �سدقة، وك�سب املع��ص مع 
�سك�ية احل�جة، وِحفظ امل�ل ب�إخف�ئه عن الأعني، والتع�مي عن زلت امل�ستبدين، 
والت�س�مم عن �سم�ع م� يه�ن به، والتظ�هر بفقد احل�ص اأو تعطيله ب�ملخدرات القوية 
َب�ُله)1( و�سرت العلم ب�لتج�هل، والرتداء  ك�لأفيون واحل�سي�ص، وتعطيل العقل ب�لتَّ
والتملق،  الت�س�غر  عب�ئر)3(  يف  الزلقة)2(  على  الل�س�ن  وتعويد  والري�ء،  ب�لتدين 
� نحو مطر ال�سم�ء،  وعزو كل خري اإىل ف�سل امل�ستبدين، حتى اإذا ك�ن اخلري طبيعيًّ
فعزوه اإىل مين احلك�م اأو دع�ء الكه�ن. وي�سند كل �سر ولو من نوع الت�سلط على 
الأعرا�ص، اإىل ال�ستحق�ق من ج�نب اهلل. اإىل غري ذلك من اأحك�م ذلك الق�نون، 

الذي روؤو�ص م�س�ئله فقط متل الق�رئ ف�ساًل عن تف�سيالته�.

)1(  التب�له: من البله وهو الغفلة عن ال�سر.
)2( الزلقة: من زلق اأي ذلَّ ومل يثبت.

)3( عب�ئر: جمع عب�رة اأي عرب عم� يف �سمريه.
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اأو  اجل�سم  اهلل يف  نعمة  اأثر  عليه  يظهر  اأن  هو  الأ�سري  يخ�فه  م�  اأخوف  اإن 
امل�ل، فت�سيبه عني اجلوا�سي�ص )وهذا اأ�سل عقيدة اإ�س�بة العني(! اأو اأن يظهر له 
�س�أن يف علم اأو ج�ه اأو نعمة مهمة، في�سعى به ح��سدوه اإىل امل�ستبد )وهذا اأ�سل 
�سر احل�سد الذي يتعوذ منه(! وقد يتحيل الأ�سري على حفظ م�له الذي ل ميكنه 
ب�إ�سن�د  فيحميه�  الكبرية،  الدار  اأو  الثمينة،  الدابة  اأو  اجلميلة،  ك�لزوجة  اإخف�وؤه 

ال�سوؤم، )وهذا اأ�سل الت�س�وؤم ب�لأقدام والنوا�سي والأعت�ب(.

على  يقوون  ول  امل�ستبد،  يبغ�سون  الأ�سراء  اأن  الأحوال  غريب  ومن 
ا�ستعم�لهم معه الب�أ�ص الطبيعي املوجود يف الإن�س�ن اإذا غ�سب، في�سرفون ب�أ�سهم 
يف وجهة اأخرى ظلًم�: فيع�دون من بينهم فئًة م�ست�سعفًة، اأو الغرب�ء، اأو يظلمون 
ن�س�ءهم ونحو ذلك. ومثلهم يف ذلك مثل الكالب الأهلية، اإذا اأريد منه� احلرا�سة 
لياًل فت�سري �سر�سة عقورة، وبهذا  نه�ًرا ويطلقونه�  يربطونه�  ف�أ�سح�به�  وال�سرا�سة، 
التعليل تعلل ج�س�رة الأ�سراء اأحي�نً� يف حم�رب�تهم، ل اأنه� ج�س�رة عن �سج�عة. 
الذي  امل�ستبد  اأم�م  اجَلَب�نَة)1(  يف  التن�هي  عن  الأ�سراء  ج�س�رة  تكون  واأحي�نً� 
ي�سوقهم اإىل املوت، فيطيعونه انذع�ًرا )2( كم� تطيع الغنمة الذئب فتهرول بني يديه 

اإىل حيث ي�أكله�.

)1(  اجلب�نة: �سد ال�سج�عة.
)2( انذع�ر: من الذعر وهو اخلوف والفزع.
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وقد ات�سح مم� تقدم اأن الرتبية غري مق�سودة، ول مقدورة يف ظالل ال�ستبداد 
اإل م� قد يكون ب�لتخويف من القوة الق�هرة، وهذا النوع ي�ستلزم انخالع القلوب 
ل تزكية النفو�ص. وقد اأجمع علم�ء الجتم�ع والأخالق والرتبية على اأن الإقن�ع 
خري من الرتغيب ف�ساًل عن الرتهيب، واأن التعليم مع احلرية بني املعلم واملتعلم 
اأف�سل من التعليم مع الوق�ر، واأن التعليم عن رغبة يف التكمل اأر�سخ من العلم 
احل��سل طمًع� يف املك�ف�أة، اأو ِغريًة من الأقران. وعلى هذه الق�عدة بنوا قولهم: اإن 
املدار�ص تقلل اجلن�ي�ت ل ال�سجون، وقولهم: اإن الق�س��ص واملع�قبة قلم� يفيدان 

يف زجر النف�ص كم� ق�ل احلكيم العربي:

ل ترجع الأنف�س عن غيرِّها        ما مل يكن منها لها زاجر

ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ﴿ڭ   تع�ىل:  قوله  يف  جيًدا  يت�أمل  ومن 
ۆ﴾  [البقرة/ 179] مالحًظ� اأن معنى الق�س��ص لغًة: هو الت�س�وي مطلًق�، 
ل مق�سوًرا على املع�قبة ب�ملثل يف اجلن�ي�ت فقط، ويدقق النظر يف القراآن الكرمي 
و�س�ئر الكتب ال�سم�وية، ويتبع م�س�لك الر�سل العظ�م - عليهم ال�سالة وال�سالم 
- يرى اأن العتن�ء يف طريق الهداية فيه� من�سرف اإىل الإقن�ع، ثم اإىل الأطم�ع 

ع�جاًل اأو اآجاًل، ثم اإىل الرتهيب الآجل غ�لًب� ومع ترك اأبواب تديل اإىل النج�ة.
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ثم اإن الرتبية التي هي �س�لة الأمم، وفقده� هو امل�سيبة العظمى، التي هي 
امل�س�ألة الجتم�عية؛ حيث الإن�س�ن يكون اإن�س�نً� برتبيته، وكم� يكون الآب�ء يكون 
الأبن�ء، وكم� تكون الأفراد تكون الأمة، والرتبية املطلوبة هي الرتبية املرتبة على 
الهمة  تقوية  على  ثم  والإقن�ع،  التفهيم  ح�سن  على  ثم  للتمييز،  العقل  اإعداد 
على  ثم  واملث�ل،  القدوة  ح�سن  على  ثم  والتعويد،  التمرين  على  ثم  والعزمية، 
املواظبة والإتق�ن، ثم على التو�سط والعتدال، واأن تكون تربية العقل م�سحوبًة 
برتبية اجل�سم؛ لأنهم� مت�س�حب�ن �سحة واعتالًل، ف�إنه يقت�سي تعويد اجل�سم على 
والغذاء  النوم  يف  والتوقيت  احلرك�ت،  وامله�رة يف  امل�س�ق،  حتمل  وعلى  النظ�فة 
الري��سة والراحة. واأن تكون تلكم� الرتبيت�ن  والعب�دة، والرتتيب يف العمل ويف 
م�سحوبتني اأي�ًس� برتبية النف�ص على معرفة خ�لقه� ومراقبته واخلوف منه. ف�إذا ك�ن 
ل مطمع يف الرتبية الع�مة على هذه الأ�سول مب�نع طبيعة ال�ستبداد، فال يكون 
لعقالء املبتلني به اإل اأن ي�سعوا اأوًل وراء اإزالة امل�نع ال�س�غط على العقول، ثم بعد 
البطون، واهلل  توايل  ين�لوه� على  اأن  ب�لرتبية؛ حيث ميكنهم حينئذ  يعتنوا  ذلك 

املوفق.

ال�صتبداد والرتبية





هو  ف�لرتقي  وهبوط،  �سخو�ص)1(  بني  دائبة  اخلليقة  يف  ع�ملة  �سنة  احلركة 
اأو  اإىل املوت  الهبوط وهو احلركة  ال�سخو�ص، ويق�بله  اأي حركة  احلركة احليوية؛ 

النحالل اأو ال�ستح�لة اأو النقالب.

ة كم� هي ع�ملة يف امل�دة واأعرا�سه�، ع�ملة اأي�ًس� يف الكيفي�ت  نَّ وهذه ال�سُّ
اآية: ﴿  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ومركب�ته�، والقول ال�س�رح لذلك 
ەئ ﴾ [يون�ض/ 31] ، وحديث: »م� مت اأمر اإل وبدا نق�سه«، وقولهم: »الت�ريخ يعيد 

نف�سه«. وحكمهم ب�أن احلي�ة واملوت حق�ن طبيعي�ن.

النه�ية  اإىل  ال�سري  تقت�سي  ل  والعقلية  والنف�سية  اجل�سمية  احلركة  وهذه 
والعربة يف  �س�أن،  �س�عة يف  مبيزان احلرارة، كل  اأ�سبه  اأو هبوًط�، بل هي  �سخو�ًس� 
احلكم للوجهة الغ�لبة، ف�إذا راأين� يف اأمة اآث�ر حركة الرتقي هي الغ�لبة على اأفراده�، 

حكمن� له� ب�حلي�ة، ومتى راأين� عك�ص ذلك ق�سين� عليه� ب�ملوت.

ال�ســتبداد والرتقــي

)1(  �سخ�ص من �َسَخ�َص اأي ارتفع.
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اأن  كم�  دين،  اأو  لغة  اأو  وطن  اأو  ن�سب  يجمعه�  اأفراد  الأمة هي جمموعة 
البن�ء جمموع اأنق��ص، فح�سبم� تكون الأنق��ص جن�ًس� وجم�ًل وقوة يكون البن�ء، 
ف�إذا ترقت اأو انحطت اأفراد الأمة ترقت اأو انحطت هيئته� الجتم�عية، حتى اإن 
ح�لة الفرد الواحد من الأمة توؤثر يف جمموع تلك الأمة، كم� اإذا لو اختلت حجرة 
من ح�سن يختل جمموعه واإن ك�ن ل ي�سعر بذلك، كم� لو وقفت بعو�سة على 
طرف �سفينة عظيمة اأثقلته� واأم�لته� حقيقة واإن مل يدرك ذلك ب�مل�س�عر. وبع�ص 
� اأن يجتهد كل فرد منه�  ال�سي��سيني بنى على هذه الق�عدة: اأنه يكفي الأمة رقيًّ

يف ترقية نف�سه بدون اأن يفتكر يف ترقي جمموع الأمة.

اأوًل: الرتقي  الرتقي احليوي الذي يتدرج فيه الإن�س�ن بفطرته وهمته هو 
الرتقي يف  ث�لًث�:  وامل�ل،  ب�لعلم  القوة  الرتقي يف  ث�نًي�:  وتلذًذا،  �سحًة  اجل�سم  يف 
النف�ص ب�خل�س�ل واملف�خر، رابًع�: الرتقي ب�لع�ئلة ا�ستئن��ًس� وتع�ونً�، خ�م�ًس�: الرتقي 
ب�لع�سرية تن��سًرا عند الطوارئ، �س�د�ًس�: الرتقي ب�لإن�س�نية، وهذا منتهى الرتقي.

الإن�س�ن  اأن  وهو  وب�لكم�ل،  ب�لروح  يتعلق  الرتقي  من  اآخر  نوع  وهن�ك 
يحمل نف�ًس� ملهمة ب�أن له� وراء حي�ته� هذه حي�ًة اأخرى ترتقى اإليه� على �سلم 
ب�لبعث  يوؤمنون  التوراة  اأهل  عدا  م�  الأدي�ن  ف�أهل  واحل�سن�ت.  والرحمة  العدل 
من  وهم  املج�زاة،  خوف  اأو  املك�ف�أة  رج�ء  والرحمة  ب�لعدل  في�أتون  التن��سخ،  اأو 
قبيل الطبيعيني يعتربون اأنف�سهم مدينني لالإن�س�نية بحفظه� ت�ريخ احلي�ة الطبيعية، 

فيلتزمون خدمته� اهتم�ًم� بحي�تهم الت�ريخية بح�سن الذكر اأو قبحه.
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وهذه الرتقي�ت، على اأنواعه� ال�ستة، ل يزال الإن�س�ن ي�سعى وراءه� م� مل 
ى عند  يعرت�سه م�نع غ�لب ي�سلب اإرادته، وهذا امل�نع اإم� هو القدر املحتوم، املُ�َسمَّ
البع�ص ب�لعجز الطبيعي، اأو هو ال�ستبداد امل�سوؤوم. على اأن القدر قد ي�سدم �سري 
ال�سري من الرتقي  ف�إنه يقلب  واأم� ال�ستبداد  راقًي�.  الرتقي ملحًة، ثم يطلقه فيكّر 
اإىل النحط�ط، من التقدم اإىل الت�أخر، من النم�ء اإىل الفن�ء، ويالزم الأمة مالزمة 
يف  بع�سه�  و�سف  تقدم  التي  اأفع�له  طوياًل  دهًرا  فيه�  ويفعل  ال�سحيح،  الغرمي 
الأبح�ث ال�س�بقة، اأفع�له التي تبلغ ب�لأمة حطة العجم�وات فال يهمه� غري حفظ 
اإب�حًة  لال�ستبداد  اأي�ًس�  الدنيئة  هذه  حي�ته�  تبيح  قد  بل  فقط،  احليوانية  حي�ته� 
�سب�ع  الذل، وهذه  املوت على  اأن يخت�ر  الإن�س�ن  اأو خفية. ول ع�ر على  ظ�هرة 

الطري والوحو�ص اإذا اأ�ِسرت كبرية قد ت�أبى الغذاء حتى املوت.

وقد يبلغ فعل ال�ستبداد ب�لأمة اأن يحول ميله� الطبيعي من طلب الرتقي 
اإىل طلب الت�سفل؛ بحيث لو دِفعت اإىل الرفعة لأبت وت�أملت كم� يت�أمل الأجهر من 
النور، واإذا األِزمت ب�حلرية ت�سقى، ورمب� تفنى ك�لبه�ئم الأهلية اإذا اأطِلق �سراحه�. 
وعندئذ ي�سري ال�ستبداد ك�لعلق)1( يطيب له املق�م على امت�س��ص دم الأمة، فال 

ينفك عنه� حتى متوت وميوت هو مبوته�.

)1(  الَعَلق: من َعِلَق ال�سيء  علًق� وعلوًق� اي لزمه.

ال�صتبداد والرتقي
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وتو�سف حركة الرتقي والنحط�ط يف ال�سوؤون احليوية لالإن�س�ن؛ اأنه� من 
نوع احلركة الدودية، التي حت�سل ب�لندف�ع والنقب��ص، وذلك اأن الإن�س�ن يولد 
الرغ�ئب  تدفعه  ال�سري،  يف  ي�أخذ  ثم  حيوان،  كل  من  واإدراًك�  حراًك�  اأعجز  وهو 
النف�سية والعقلية وتقب�سه املوانع الطبيعية واملزاحمة. وهذا �سر اأن الإن�س�ن ينت�به 
اخلري وال�سر. وهو �سر م� ورد يف القراآن الكرمي من ابتالء اهلل الن��ص ب�خلري وب�ل�سر، 
وهو معنى م� ورد يف الأثر من اأن اخلري مربوط بذيل ال�سر، وال�سر مربوط بذيل 
اخلري، وهو املراد من اأقوال احلكم�ء نحو: على قدر النعمة تكون النقمة، على قدر 
الهمم ت�أتي العزائم، بني ال�سع�دة وال�سق�ء حرب �ِسج�ل، الع�قل من ي�ستفيد من 
يبتهج  من  واحلكيم  وم�سيبة غريه،  م�سيبته  من  ي�ستفيد  من  والَكيِّ�ص  م�سيبته، 

ب�مل�س�ئب ليقطف منه� الفوائد، م� ك�ن يف احلي�ة لذة لو مل يتخلله� اآلم.

ف�إذا تقرر هذا فليعلم اأي�ًس� اأن �سبيل الإن�س�ن هو اإىل الرقي، م� دام جن�ح� 
الكهرب�ئية،  يف  ال�سلبية  اأو  الإيج�بية  كتوازن  متوازيني  فيه  والنقب��ص  الندف�ع 
و�سبيله القهقرى اإن غلبته الطبيعة اأو املزاحمة. ثم اإن الندف�ع اإذا غلب فيه العقل 
الوجهة  ك�نت  العقل،  النف�ص  غلبت  واإن  احلكمة،  اإىل  الوجهة  ك�نت  النف�ص، 
مهلك  منه  والقوي  للعمل،  ال�س�ئق  هو  منه  ف�ملعتدل  النقب��ص  اأم�  الزيغ.  اإىل 
م�سكن للحركة، وال�ستبداد امل�سوؤوم الذي نبحث فيه هو ق�ب�ص �س�غط م�سكن، 
واملبتلون به هم امل�س�كني. نعم: اأ�سراء ال�ستبداد اأحق بو�سف امل�س�كني من عجزة 

الفقراء.
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ولو ملك الفقه�ء حرية النظر خلرجوا من الختالف يف تعريف امل�س�كني 
الذين جعل لهم اهلل ن�سيًب� من الزك�ة فق�لوا: هم عبيد ال�ستبداد، وجلعلوا كف�رات 

فك الرق�ب ت�سمل هذا الرق الأكرب.

فيهم،  حراك  ل  م�س�كني  كلهم  منهم  الأغني�ء  حتى  ال�ستبداد  اأ�سراء 
يعي�سون منحطني يف الإدراك، منحطني يف الإح�س��ص، منحطني يف الأخالق. وم� 
اأظلم توجيه اللوم عليهم بغري ل�س�ن الراأفة والإر�س�د، وقد اأبدع من �سبه ح�لتهم 
بدود حتت �سخرة، فم� األيق ب�لالئمني اأن يكونوا م�سفقني ي�سعون يف رفع ال�سخرة 

�)1( ب�لأظ�فر ذرًة بعد ذرة. ولو حتًّ

بيد الأمم،  اأهم م� يجب عمله على الآخذين  اأن  اأجمع احلكم�ء على  قد 
ب�إزاء  وظيفتهم  هي  م�  يعرفون  الذين  حمية،  و�سرارة  مروءة  ن�سمة  فيهم  الذين 
العقول  عن  ال�سغط  رفع  يف  ي�سعوا  اأن  الع�فية،  لإخوانهم  امللتم�سني  الإن�س�نية، 
لينطلق �سبيله� يف النمو فتمزق غيوم الأوه�م التي متطر املخ�وف، �س�أن الطبيب يف 
اعتن�ئه اأوًل بقوة ج�سم املري�ص، واأن يكون الإر�س�د متن��سًب� مع الغفلة خفًة وقوة: 
ك�ل�س�هي ينبهه ال�سوت اخلفيف، والن�ئم يحت�ج اإىل �سوت اأقوى، والغ�فل يلزمه 
�سي�ح وزجر. ف�لأ�سخ��ص من هذا النوع الأخري، يقت�سي لإيق�ظهم الآن بعد اأن 
ا من الزواجر والقوار�ص َعلَُّهم  ن�موا اأجي�ًل طويلة اأن ي�سقيهم النط��سّي)2( الب�رع مرًّ

� اأي فركه وق�سره. ه حتًّ �: من يحتُّ )1(  حتًّ
)2( النط��سي: ع�مل ب�لأمور ح�ذق ب�لطب وغريه.

ال�صتبداد والرتقي
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ال�سيوف،  ال�سم�ء: فتربق  الق�س�ء من  ي�أتي  يفيقون، واإل فهم ل يفيقون، حتى 
وترعد املدافع ومتطر البن�دق، فحينئذ ي�سحون، ولكن �سحوة املوت!.

بع�ص الجتم�عيني يف الغرب يرون اأن الدين يوؤثر على الرتقي الإفرادي، 
ثم الجتم�عي ت�أثرًيا معطاًل كفعل الأفيون يف احل�ص، اأو ح�جًب� ك�لغيم يغ�سى 
نور ال�سم�ص. وهن�ك بع�ص الغالة يقولون: الدين والعقل �سدان متزاحم�ن يف 
الروؤو�ص، واإن اأول نقطة من الرتقي تبتدئ عند اآخر نقطة من الدين. واإن اأ�سدق 
م� ي�ستدل به على مرتبة الرقي والنحط�ط يف الأفراد اأو يف الأمم الغ�برة واحل��سرة، 

هو مقي��ص الرتب�ط ب�لدين قوًة و�سعًف�.

هذه الآراء كله� �سحيحة ل جم�ل للرد عليه�، ولكن ب�لنظر اإىل الأدي�ن 
اخلرافية اأ�س��ًس� اأو التي مل تقف عند حد احلكمة، ك�لدين املبني على تكليف 
الواحد ثالثة والثالثة واحد؛ لأن جمرد الإذع�ن مل� ل يعقل  اأن  بت�سور  العقل 
بره�ن على ف�س�د بع�ص مراكز العقل؛ ولهذا اأ�سبح الع�مل املتمدن يعد النت�س�ب 

اإىل هذه العقيدة من الع�ر؛ لأنه �سع�ر احلمق.

اأم� الأدي�ن املبنية على العقل املح�ص ك�لإ�سالم املو�سوف بدين الفطرة، 
دين  ب�لإ�سالم:  اأريد  اإمن�  الآن،  امل�سلمني  اأكرث  به  يدين  م�  ب�لإ�سالم  اأعني  ول 
القراآن؛ اأي الدين الذي يقوى على فهمه من القراآن كل اإن�س�ن غري مقيد الفكر 

بتف�سح زيد اأو حتكم عمرو.
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� على العقل، يكون اأف�سل �س�رف للفكر  فال �سك يف اأن الدين اإذا ك�ن مبنيًّ
واأقوى  ال�سطط،  النف�ص من  واأنفع وازع ي�سبط  الوقوع يف م�س�ئد املخرفني،  عن 
موؤثر لتهذيب الأخالق، واأكرب معني على حتمل م�س�ق احلي�ة، واأعظم من�سط على 
النتيجة يكون  ال�سريفة، ويف  املب�دئ  واأجّل مثبت على  املهمة اخلطرة.  الأعم�ل 

� وانحط�ًط�. اأ�سح مقي��ص ي�ستدل به على الأحوال النف�سية يف الأمم والأفراد رقيًّ

العربية  األف�ظه  مع�ين  يف  ب�لرتوي  وقراأن�ه  اأخذن�ه  اإذا  الكرمي  القراآن  هذا 
ومع  اإليه،  اأ�س�رت  وم�  اآي�ته  نزول  اأ�سب�ب  تفهم  مع  القر�سي،  تركيبه  واأ�سلوب 
التب�سر يف مق��سده الدقيقة وت�سريعه ال�س�مي، ومع اأخذ بع�ص التو�سيح�ت من 
َم� يوجدان، فحينئذ ل نرى فيه  ال�سنة العملية النبوية اأو الإجم�ع اإن ُوِجَدا، وَقلَّ
من اأوله اإىل اآخره غري ِحَكم يتلق�ه� العقل ب�لإجالل والإعظ�م، اإىل درجة انقي�د 
العقل طوًع� اأو كرًه� لالإمي�ن اإجم�ًل ب�أن تلك احِلكم حكم عزيزة اإلهية، واأن الذي 

اأنزله� اهلل على قلبه هو اأف�سل من اأر�سله اهلل مر�سًدا لعب�ده.

وتو�سيح ذلك: اأن الن�ظر يف القراآن حق النظر يرى اأنه ل يكلف الإن�س�ن 
قط ب�لإذع�ن ل�سيء فوق العقل، بل يحذره وينه�ه من الإمي�ن اتب�ًع� لراأي الغري 
هذه  يف  ونظره  فكره  الإن�س�ن  اإعم�ل  اإىل  ب�لتنبيه  ط�فًح�  ويراه  لالآب�ء.  تقليًدا  اأو 
�س�نًع�  الك�ئن�ت  لهذه  اأن  اإىل  بذلك  ال�ستدلل  ثم  انتظ�مه�،  الك�ئن�ت وعظيم 
اأبدعه� من العدم، ثم النتق�ل اإىل معرفة ال�سف�ت التي ي�ستلزم العقل اأن يكون 
هذا ال�س�نع مت�سًف� به�، اأو منزًه� عنه�، ثم يرى القراآن يعلم الإن�س�ن بع�ص اأعم�ل 
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واأحك�م واأوامر ونواٍه كله� ل تبلغ امل�ئة عدًدا، وكله� ب�سيطة معقولة، اإل قلياًل من 
الأمور التعبدية التي �سرعت لتكون �سع�ًرا يعرف به امل�سلم اأخ�ه، اأو ي�ستطلع من 
خالل قي�مه به� اأو ته�ونه فيه� اأخالقه، في�ستدل مثاًل ب�لتك��سل عن ال�سالة على 
فقد الن�س�ط، وبرتك ال�سوم على عدم ال�سرب، وب�ل�سكر على غلبة النف�ص العقل 

ونحو ذلك.

� يف الت�سريع، رقيه� ب�لب�سر اإىل منزلة ح�سره� اأ�س�رة  وكفى ب�لإ�سالمية ُرقيًّ
الإن�س�ن يف جهة �سريفة واحدة وهي )اهلل(، وعتقه� عقل الب�سر عن توهم وجود 
م�.  ا  �سرًّ عنه  تدفع  اأو  م�،  بخري  لالإن�س�ن  ت�أتي  اأن  �س�أنه�  من  اهلل،  م� يف غري  قوة 
ف�لإ�سالمية جتعل الإن�س�ن ل يرجو ول يه�ب من ر�سول اأو نبي، اأو ملك اأو فلك، 

اأو ويل اأو جني، اأو �س�حر اأو ك�هن، اأو �سيط�ن اأو �سلط�ن.

واأعظم بهذا التعليم الذي يرمي الإن�س�ن به عن ع�تقه جب�ًل من اخلوف 
من  ورثه�  اأو  الغيالن،  مع  ي�سرح  ك�ن  منذ  اعتقله�  جب�ًل  واخلي�لت،  والأوه�م 
اأبيه اآدم الذي طغ�ه �سيط�ن النف�ص. اأََو لي�ص العتيق من الأوه�م ي�سبح �سحيح 
ا،  العقل، قوي الإرادة، ث�بت العزمية، ق�ئده احلكمة، �س�ئقه الوجدان، فيعي�ص حرًّ
فرًح� �سبوًرا فخوًرا. ل يب�يل حتى ب�ملوت لعلمه ب�ل�سع�دة التي ي�ستقبله�، التي 
وح والريح�ن، واحلور والغلم�ن، فيه� كل م� ت�ستهي  ميثله� له القراآن ب�جلن�ن، فيه� الرُّ

الأنف�ص وتقر به العين�ن؟!
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واأظن اأن هوؤلء املنكرين ف�ئدة الدين، م� اأنكروا ذلك اإل من عدم اطالعهم 
على دين �سحيح مع ي�أ�سهم من اإ�سالح م� لديهم، عجًزا عن مق�ومة اأن�س�ر الف�س�د. 
واإذا نظرن� يف اأن هوؤلء اأنف�سهم هم يف اآن واحد ي�سددون النكري على الدين من 
اأدبية  اأخرى موؤثرات  اأكرب من نفعه، ويهيجون من جهة  اإن �سرره  جهة، ق�ئلني: 
وهمية حم�ًس� يرون اأنه ل بد منه� يف بن�ء الأمم، وذلك مثل حب الوطن وخي�نته، 
الت�ريخي  والذكر  وعك�سه�،  احل�سنة  وال�سمعة  اإليه�،  والإ�س�ءة  الإن�س�نية  وحب 
اإىل  ب�لن�سبة  اأي�ًس�  �سيء  ذاته، ول  �سيء يف  مم� هو ل  ونحو ذلك  ال�سر  اأو  ب�خلري 
ت�أثري ط�عة اهلل واخلوف منه؛ لأن )اهلل( حقيقة ل ريب فيه�، بل ول خالف اإل يف 
الأ�سم�ء بني )اهلل( وبني )م�دة( اأو )طبيعة(. ولول اأن امل�ديني والطبيعيني ي�أبون 
ال�سرت�س�ل يف البحث يف �سف�ت م� ي�سمونه م�دة اأو طبيعة، للتقوا ول�سك مع 

الإ�سالم يف نقطة واحدة، ف�رتفع اخلالف العلمي واأ�سلم الكل هلل.

وعلى ذكر اللوم الإر�س�دي لح يل اأن اأ�سور الرقي والنحط�ط يف النف�ص، 
اأنهم  اإىل  ير�سدهم  قومه، وكيف  اإيق�ظ  يع�ين  اأن  الع�قل  لالإن�س�ن  ينبغي  وكيف 
خلقوا لغري م� هم عليه من ال�سرب على الذل وال�سف�لة، فيذكرهم، ويحرك قلوبهم، 

وين�جيهم، وينذرهم بنحو اخلط�ب�ت الآتية:

»ي� قوم: ين�زعني واهلل ال�سعور، هل موقفي هذا يف جمع حيٍّ ف�أحييه ب�ل�سالم 
اأم اأن� اأخ�طب اأهل القبور ف�أحييهم ب�لرحمة؟ ي� هوؤلء، ل�ستم ب�أحي�ء ع�ملني، ول 
ت�سبيهه  وي�سح  التنبت،  ي�سمى  برزخ  بني: يف  بني  اأنتم  بل  م�سرتيحني،  اأموات 
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ب�لنوم! ي� رب�ه: اإين اأرى اأ�سب�ح اأن��ص ي�سبهون ذوي احلي�ة، وهم يف احلقيقة موتى 
ل ي�سعرون، بل هم موتى؛ لأنهم ل ي�سعرون«.

نعيم مقيم،  والن��ص يف  املديد  ال�سق�ء  اإىل متى هذا  »ي� قوم: هداكم اهلل، 
األوف مراحل،  الت�أخر، وقد �سبقتكم الأقوام  اأفال تنظرون؟! وم� هذا  وعز كرمي، 
حتى �س�ر م� بعد ورائكم اأم�ًم�! اأفال تتبعون؟ وم� هذا النخف��ص والن��ص يف اأوج 
الرفعة، اأفال تغ�رون؟ اأن��سدكم اهلل، هل ط�بت لكم طول غيبة ال�سواب عنكم؟ اأم 
اأنتم ك�أهل ذلك الكهف ن�موا األف ع�م ثم ق�موا، واإذا ب�لدني� غري الدني�، والن��ص 

غري الن��ص، ف�أخذتهم الده�سة والتزموا ال�سكون«.

»ي� قوم: وق�كم اهلل من ال�سر، اأنتم بعيدون عن مف�خر الإبداع و�سرف القدوة، 
مبتلون بداء التقليد والتبعية يف كل فكر وعمل، وبداء احلر�ص على كل عتيق 
ك�أنكم خلقتم للم��سي ل للح��سر: ت�سكون ح��سركم وت�سخطون عليه، ومن يل 
اأن تدركوا اأن ح��سركم نتيجة م��سيكم، ومع ذلك اأراكم تقلدون اأجدادكم يف 
اأين  الو�س�و�ص واخلراف�ت والأمور ال�س�فالت فقط، ول تقلدونهم يف حم�مدهم! 
الثب�ت؟  اأين  اأين اجل�س�رة؟  اأين الغرية؟  اأين الإح�س��ص؟  اأين الرتبية؟  الدين؟ 
اأين الرابطة؟ اأين املنعة؟ اأين ال�سه�مة؟ اأين النخوة؟ اأين الف�سيلة؟ اأين املوا�س�ة؟ 

هل ت�سمعون؟ اأم اأنتم �سم لهون؟«
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»ي� قوم: ع�ف�كم اهلل، اإىل متى هذا النوم؟ واإىل متى هذا التقلب على فرا�ص 
الب�أ�ص وو�س�دة الي�أ�ص؟ اأنتم مفتحة عيونكم ولكنكم ني�م، لكم اأب�س�ر ولكنكم ل 
تنظرون، وهكذا ل تعمى الأب�س�ر، ولكن تعمى القلوب التي يف ال�سدور! لكم 
به، م�  �سمع ول�س�ن ولكنكم �سم بكم، ولكم �سبيه احل�ص ولكنكم ل ت�سعرون 
روؤو�ص كبرية ولكنه� م�سغولة مبزعج�ت  الآلم، ولكم  � وم� هي  اللذائذ حقًّ هي 
الأوه�م والأحالم، ولكم نفو�ص حقه� اأن تكون عزيزة، ولكن، اأنتم ل تعرفون له� 

قدًرا ومق�ًم�«.

»ي� قوم: ق�تل اهلل الغب�وة، ف�إنه� متالأ القلوب رعًب� من ل �سيء، وخوًف� من 
كل �سيء، وتفعم الروؤو�ص ت�سوي�ًس� و�سخ�فة. األي�ست هي الغب�وة جعلتكم ك�أنكم 
منكم  وجتي�سون  قوتكم،  من  وترهبون  ظلكم  من  فتخ�فون  ال�سيط�ن،  م�سكم  قد 
عليكم جيو�ًس� ليقتل بع�سكم بع�ًس� ترتامون على املوت خوف املوت، وحتب�سون 
طول العمر فكركم يف الدم�غ ونطقكم يف الل�س�ن واإح�س��سكم يف الوجدان خوًف� 
من اأن ي�سجنكم الظ�ملون، وم� ي�سجنون غري اأرجلكم اأي�ًم�، فم� ب�لكم ي� اأحال�ص)1( 

�ص الرج�ل يف ال�سجون؟« الن�س�ء مع الذل تخ�فون اأن ت�سريوا ُجالَّ

»ي� قوم: اأعيذكم ب�هلل من ف�س�د الراأي، و�سي�ع احلزم، وفقد الثقة ب�لنف�ص، 
وترك الإرادة للغري، فهل ترون اأثًرا للر�سد يف اأن يوكل الإن�س�ن عنه وكياًل ويطلق 

)1(  اأحال�ص: جمع ِحل�ص اأي يلزمه� ول يزايله�.
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له الت�سرف يف م�له واأهله، والتحكم يف حي�ته و�سرفه والت�أثري على دينه وفكره، 
مع ت�سليف هذا الوكيل العفو عن كل عبث وخي�نة واإ�سراف واإتالف؟! اأم ترون 
ة به يظلم الإن�س�ن نف�سه؟ هل خلق اهلل لكم عقاًل لتفهموا  اأن هذا النوع من اجِلنَّ

اأم لتهملوه ك�أنه ل �سيء؟ ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    به كل �سيء؟ 
ٿ  ٹ  ٹ ﴾ [يون�ض/ 44]«.

»ي� قوم: �سف�كم اهلل، قد ينفع اليوم الإنذار واللوم، واأم� غًدا اإذا حل الق�س�ء، 
فال يبقى لكم غري الندب والبك�ء. ف�إىل متى هذا التخ�دع والتخ�ذل؟ واإىل متى 
هذا التواين والتدابر؟ واإىل متى هذا الإهم�ل؟ هل ط�ب لكم النوم على الو�س�دة 
اأم  القبور؟  ت�سكنون  لو  وتودون  ال�سكون  لكم  ط�ب  اأم  اخلمول  و�س�دة  اللينة، 
ع�هدمت اأنف�سكم اأن ت�سلوا غفلة احلي�ة ب�ملم�ت، فال تفيقوا من ال�سب�ت قبل �سب�ح 
يوم الن�سور، يوم تعلو ال�سيوف رق�بكم وت�سمي املدافع اآذانكم فتم�سون الأذلء 

�، وحق لكم اأن تذلوا؟«. حقًّ

»ي� قوم: رحمكم اهلل، م� هذا احلر�ص على حي�ة تعي�سة دنيئة ل متلكونه� 
�س�عة! م� هذا احلر�ص على الراحة املوهومة وحي�تكم كله� تعب ون�سب؟! هل 
لكم يف هذا ال�سرب فخر اأو لكم عليه اأجر؟ كال، واهلِل �س�ء م� تتوهمون، لي�ص لكم 
اإل القهر يف احلي�ة، وقبيح الذكر بعد املم�ت؛ لأنكم م� اأفدمت الوجود �سيًئ�. بل 
اأتلفتم م� ورثتم عن ال�سلف و�سرمت بئ�ص الوا�سطة للخلف. األ�ستم ي� ن��ص مديونني 
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لالأ�سالف بكل م� اأنتم فيه من الرتقي عن اإن�س�ن الغ�ب�ت؟ ف�إذا مل تكونوا اأهاًل 
للمزيد فكونوا اأهاًل للِحفظ، وهذه العجم�وات تنقل رقيه� لن�سله� ب�أم�نة«.

»ي� قوم: حم�كم اهلل، قد ج�ءكم امل�ستمتعون من كل حدب ين�سلون، ف�إن 
واإن وجدوكم  الأقران،  ويتج�مل  يتع�مل اجلريان  ع�ملوكم كم�  اأيق�ًظ�  وجدوكم 
رقوًدا ل ت�سعرون �سلبوا اأموالكم، وزاحموكم على اأر�سكم، وحتيلوا على تذليلكم، 
اأردمت حراًك� ل تقوون، بل جتدون  اأنع�ًم�، وعندئذ لو  واأوثقوا ربطكم، واتخذوكم 

القيود م�سدودًة والأبواب م�سدودة ل جن�ة ول خمرج«.

التعليم  »ي� قوم: هون اهلل م�س�بكم، ت�سكون من اجلهل ول تنفقون على 
فال  منكم،  اليوم  وهم  احلك�م،  من  ت�سكون  التدخني،  على  ت�سرفون  م�  ن�سف 
الرابطة، ولكم روابط من وجوه ل تفكرون  اإ�سالحهم، ت�سكون فقد  ت�سعون يف 
يف اإحك�مه�. ت�سكون الفقر ول �سبب له غري الك�سل. هل ترجون ال�سالح واأنتم 
عجًزا  املعي�سة  ب�أدنى  تر�سون  اأنف�سكم.  اإل  تخدعون  ول  بع�ًس�  بع�سكم  يخ�دع 
جهلكم  على  متوهون  توكاًل  ت�سمونه  ته�ونً�  �سوؤونكم  وتهملون  قن�عة،  ت�سمونه 
الأ�سب�ب بق�س�ء اهلل وتدفعون ع�ر امل�سبب�ت بعطفه� على القدر، األ واهلل م� هذا 

�س�أن الب�سر!«.

»ي� قوم: �س�حمكم اهلل، ل تظلموا الأقدار، وخ�فوا غرية املنعم اجلب�ر. اأمل 
اأن حتملوا  اأكف�ًء اأحراًرا طلق�ء ل يثقلكم غري النور والن�سيم، ف�أبيتم اإل  يخلقكم 
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على عواتقكم ظلم ال�سعف�ء وقهر الأقوي�ء؟! لو �س�ء كبريكم اأن يحمل �سغريكم 
كرة الأر�ص حلنى له ظهره، ولو �س�ء اأن يركبه لط�أط�أ له راأ�سه. م�ذا ا�ستفدمت من هذا 
اخل�سوع واخل�سوع لغري اهلل؟ وم�ذا ترجون من تقبيل الأذي�ل والأعت�ب وخف�ص 
ال�سوت ونك�ص الراأ�ص؟ األي�ص من�س�أ هذا ال�سغ�ر كله هو �سعف ثقتكم ب�أنف�سكم، 
ك�أنكم ع�جزون عن حت�سيل م� تقوم به احلي�ة، وح�سب احلي�ة لقيم�ت من نب�ت 
الوحو�ص جتد  وهذه  احليوان،  بذله� اخلالق لأ�سعف  وقد  اآدم،  ابن  يقمن �سلع 
فرائ�سه� اأينم� حلت، وهذه الهوام ل تفقد قوته� فم� ب�ل الرجل منكم ي�سع نف�سه 
مق�م الطفل الذي ل ين�ل من الكبري مراده اإل ب�لتذلل والبك�ء، اأو مو�سع ال�سيخ 

الف�ين الذي ل ين�ل ح�جته اإل ب�لتملق والدع�ء«.

»ي� قوم: رفع اهلل عنكم املكروه، م� هذا التف�وت بني اأفرادكم وقد خلقكم 
ربكم اأكف�ء يف البنية، اأكف�ء يف القوة، اأكف�ء يف الطبيعة، اأكف�ء يف احل�ج�ت، ل 
يف�سل بع�سكم بع�ًس� اإل ب�لف�سيلة، ل ربوبية بينكم ول عبودية؟ واهلل لي�ص بني 
�سغريكم وكبريكم غري برزخ من الوهم. ولو درى ال�سغري بوهمه، الع�جز بوهمه، 
م� يف نف�ص الكبري املت�أله من اخلوف منه لزال الإ�سك�ل وق�سي الأمر الذي فيه 
ت�سقون! ي� اأعزاء اخللقة، جهالء املق�م، ك�ن الن��ص يف دور الهمجية، فك�ن ده�تهم 
اآلهة واأنبي�ء، ثم ترقى الن��ص، فهبط هوؤلء ملق�م اجلب�برة والأولي�ء، ثم زاد  بينهم 
فزال  ن��ًس�  الن��ص  �س�ر  واحلكم�ء، حتى  احلك�م  مرتبة  اإىل  اأولئك  ف�نحط  الرقي 
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العم�ء، وانك�سف الغط�ء، وب�ن اأن الكل اأكف�ء. ف�أن��سدكم اهلل يف اأي الأدوار اأنتم؟ 
األ تفكرون؟«.

ركوًع�  اإل  ينحنون  اأجدادكم ل  ك�ن  املهتدين،  من  اهلل  قوم: جعلكم  »ي� 
الإخوان،  بدم  مغمو�سة  بلقمة  ولو  املنِعمني  اأرجل  لتقبيل  ت�سجدون  واأنتم  هلل، 
واأجدادكم ين�مون يف قبورهم م�ستوين اأعزاء، واأنتم اأحي�ء معوجة رق�بكم اأذلء! 
اأيديكم  ت�سري  ك�دت  اخل�سوع  كرثة  من  واأنتم  ق�م�ته�  تنت�سب  لو  تود  البه�ئم 
لتكونوا  الأر�ص  لفظتكم  النخف��ص.  تطلبون  واأنتم  العلو  يطلب  النب�ت  قوائم. 
على ظهره� واأنتم حري�سون على اأن تنغر�سوا يف جوفه�، ف�إن ك�نت بطن الأر�ص 

بغيتكم، ف��سربوا قلياًل لتن�موا فيه� طوياًل«.

»ي� قوم: األهمكم اهلل الر�سد، متى ت�ستقيم ق�م�تكم وترتفع من الأر�ص اإىل 
ال�سم�ء اأنظ�ركم، ومتيل اإىل التع�يل نفو�سكم؟ في�سعر اأحدكم بوجوده يف الوجود، 
فيعرف معنى الأن�نية لي�ستقل بذاته يف ذاته، وميلك اإرادته واختي�ره ويثق بنف�سه 
وربه، ل يتكل على اأحد من خلق اهلل اتك�ل الن�ق�ص يف اخللق على الك�مل فيه، 
اأو اتك�ل الغ��سب على م�ل الغ�فل اأو الَكلِّ على �سعي الع�مل، بل يرى اأحدكم 
نف�سه اإن�س�نً� كرميً� يعتمد على املب�دلة والتع�و�ص في�سلف، ثم ي�ستويف، وي�ستدين 
على اأن يفي، بل ينظر يف نف�سه اأنه هو الأمة وحده، وم� اأجدر ب�أحدكم اأن يعمل 
لدني�ه بنف�سه لنف�سه، فال يتكل على غريه، كم� يعمل الإن�س�ن ليعبد اهلل ب�سخ�سه 

ال�صتبداد والرتقي
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ل ينيب عنه غريه ف�إذا فعلتم ذلك اأظهر اهلل بينكم ثمرة الت�س�من بال ا�سرتاط، 
والتق��سي بال حم��سرة)1(، فت�سريون بنعمة اهلل اإخوانً�«.

املظ�مل  ك�نت  اإن  ب�لعواقب.  وب�سركم  امل�س�ئب  عنكم  اهلل  اأبعد  قوم:  »ي� 
وه�نت عليكم هذه  نفو�سكم،  اأنف��سكم، حتى �سغرت  و�سيقت  اأيديكم،  غلت 
احلي�ة واأ�سبحت ل ت�س�وي عندكم اجلد واجلهد واأم�سيتم ل تب�لون اأتعي�سون اأم 
مون فيكم الظ�ملني حتى يف املوت؟ األي�ص لكم  متوتون، فهال اأخربمتوين مل�ذا حتكِّ
ال�ستبداد  �سلب  الظ�ملون؟ هل  ي�س�ء  كم�  ت�س�وؤون، ل  كم�  متوتوا  اأن  اخلي�ر  من 
اإرادتكم حتى يف املوت؟ كال واهلل: اإن اأن� اأحببت املوت اأموت كم� اأحب، لئيًم� 
اأو كرميً�، حتًف� اأو �سهيًدا، ف�إن ك�ن املوت ول بد، فلم�ذا اجلب�نة؟ واإن اأردت املوت، 

فليكن اليوم قبل الغد، وليكن بيدي ل بيد عمرو. األي�ص:

وطعم املوت يف أمر صغري     كطعم املوت يف أمر عظيم

بل  املوت،  اإنكم ل حتبون  اإذا قلت   � اأقول حقًّ اأَلَّ  اأن��سدكم اهلل،  قوم:  »ي� 
تنفرون منه، ولكنكم جتهلون الطريق فتهربون من املوت اإىل املوت، ولو اهتديتم 
اإىل ال�سبيل لعلمتم اأن الهرب من املوت موت، وطلب املوت حي�ة، ولعرفتم اأن 
اخلوف من التعب تعب، والإقدام على التعب راحة، ولفطنتم اإىل اأن احلرية هي 
والأ�س�رة هي �سجرة  امل�سفوح،  الأحمر  الدم  و�سقي�ه� قطرات من  �سجرة اخللد، 

)1( حم��سرة: من ح�سر اأي جمع الن��ص و�س�قهم للح�س�ب.
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وم، و�سقي�ه� اأنهر من الدم الأبي�ص؛ اأي الدموع، ولو كربت نفو�سكم لتف�خرمت  قُّ الزَّ
بتزيني �سدوركم بورد اجلروح ل بو�س�م�ت الظ�ملني«.

اأيه� امل�سلمون: اإين ن�س�أت و�سبت واأن�  »ي� قوم: واأعني منكم امل�سلمني.. 
اأفكر يف �س�أنن� الجتم�عي، ع�سى اأهتدي لت�سخي�ص دائن�، فكنت اأتق�سى ال�سبب 
�، اأقول: لعل هذا هو جرثومة الداء،  بعد ال�سبب، حتى اإذا وقعت على م� اأظنه ع�مًّ
الفكر  ق�م يف  م�  اأن  التحقيق عن  فينك�سف  واأحلله حتلياًل،  فيه متحي�ًس�  ف�أتعمق 
اأ�سلي، ف�أخيب واأعود اإىل  اأو هو �سبب فرعي ل  هو �سبب من جملة الأ�سب�ب، 
البحث والتنقيب. وط�مل� اأم�سيت واأ�سبحت اأجهد الفكر يف ال�ستق�س�ء، وكثرًيا 
م� �سعيت و�س�فرت لأ�ستطلع اآراء ذوي الآراء، ع�سى اأهتدي اإىل م� ي�سفي �سدري 

من اآلم بحث اأتعبني به ربي. واآخر م� ا�ستقرت عليه �سفينة فكري هو:

دين  واحلكمة،  الفطرة  دين  كونه  عن  دينن�  خروج  هي  دائن�  جرثومة  اإن 
اأّن� جعلن�ه دين اخلي�ل  اإىل �سيغة  البي�ن،  ال�سريح  القراآن  والن�س�ط، دين  النظ�م 
واخلب�ل، دين اخللل والت�سوي�ص، دين الِبدع والت�سديد، دين الإجه�د. وقد دب 
فين�  بلغ  �سوؤونن�، حتى  واأثر يف كل  فين�  األف ع�م، فتمكن  املر�ص منذ  فين� هذا 
فيم�  نظ�ًم�  �س�أنه  اخل�لق جّل  نرى يف  اأنن� ل  والعمل  الفكر  اخللل يف  ا�ستحك�م 
اأو  اآمرن�  اأنف�سن� ف�ساًل عن  اأمر، ول نط�لب  ات�سف، نظ�ًم� فيم� ق�سى، نظ�ًم� فيم� 

م�أمورن� بنظ�م وترتيب واطراد ومث�برة.

ال�صتبداد والرتقي
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م�سو�سة،  و�سي��ستن�  م�سو�ص،  وفكرن�  م�سو�ص،  واعتق�دن�  اأ�سبحن�  وهكذا 
ف�أين من� واحل�لة هذه؛ احلي�ة الفكرية، احلي�ة العملية، احلي�ة  ومعي�ستن� م�سو�سة. 

الع�ئلية، احلي�ة الجتم�عية، احلي�ة ال�سي��سية؟!«.

»ي� قوم: قد �سيع دينكم ودني�كم �س��ستكم الأولون وعلم�وؤكم املن�فقون، 
واإين اأر�سدكم اإىل عمل اإفرادي ل حرج فيه علًم� ول عماًل: األي�ص بني جنبي 
�؟  كل فرد منكم وجدان مييز اخلري من ال�سر، واملعروف من املنكر ولو متييًزا اإجم�ليًّ
اأم� بلغكم قول معلم اخلري نبيكم الكرمي - عليه اأف�سل ال�سالة والت�سليم: »لت�أمرنَّ 
خي�ركم  فيدعو  �سراركم  عليكم  اهلل  لي�سلطنَّ  اأو  املنكر  عن  ولَتننْهُونَّ  ب�ملعروف 
ه بيده، واإن مل ي�ستطع  فال ي�ستج�ب لهم«، وقوله: »من راأى منكم منكًرا فلُيغرينْ

فبل�س�نه، واإن مل ي�ستطع فبقلبه، وذلك اأ�سعف الإمي�ن«.

بعد  املنكرات  اأنكر  اأن  على  كله�  مذاهبكم  اأئمة  اإجم�ع  تعلمون  »واأنتم 
الكفر هو الظلم الذي ف�س� فيكم، ثم قتل النف�ص، ثم، وثم،... وقد اأو�سح العلم�ء 
اأن تغيري املنكر ب�لقلب هو بغ�ص املتلب�ص فيه بغ�ًس� يف اهلل. بن�ًء عليه فمن يع�مل 
اأ�سعف  ب�ل�سالم، يكون قد خ�سر  ولو  اأو يج�مله  الف��سق غري م�سطر،  اأو  الظ�مل 

الإمي�ن وم� بعد الأ�سعف اإل العدم اأي فقد الإمي�ن والعي�ذ ب�هلل«.

اأن كلمة ال�سه�دة، وال�سوم وال�سالة، واحلج والزك�ة،  »ول اأظنكم جتهلون 
اإمن� يكون القي�م حينئذ بهذه ال�سع�ئر، قي�ًم�  كله� ل تغني �سيًئ� مع فقد الإمي�ن، 

بع�دات وتقليدات وهو�س�ت ت�سيع به� الأموال والأوق�ت«.
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اإن كنتم  اإن كنتم م�سلمني، واحلكمة تلِزمكم  »بن�ًء عليه ف�لدين يكلفكم 
الب�ب  اأقل يف هذا  املنكر جهدكم، ول  وتنهوا عن  ب�ملعروف  ت�أمروا  اأن  ع�قلني: 
هذا  ترون  قلياًل  ت�أملتم  اإذا  واأظنكم  والف��سقني،  للظ�ملني  البغ�س�ء  اإبط�نكم  من 
والقي�م  ت�سكون.  مم�  لإنق�ذكم  يكفي  منكم،  اإن�س�ن  لكل  املقدور  ال�سهل  الدواء 
بهذا الواجب متعني على كل فرد منكم بنف�سه، ولو اأهمله ك�فة امل�سلمني. ولو اأن 
اأجدادكم الأولني ق�موا به مل� و�سلتم اإىل م� اأنتم عليه من الهوان. فهذا دينكم، 
والدين م� يدين به الفرد ل م� يدين به اجلمع، والدين يقني وعمل، ل علم وِحفظ 
يف الأذه�ن. األي�ص من قواعد دينكم فر�ص الكف�ية وهو اأن يعمل امل�سلم م� عليه 

غري منتظر غريه«.

ك�ن  واإن  به  تعملون  ل  دين  يغركم  ل  اأن  م�سلمني:  ي�  اهلل  »ف�أن��سدكم 
خري دين، ول تغرنكم اأنف�سكم ب�أنكم اأمة خري اأو خري اأمة، واأنتم اأنتم املتواكلون 
املقت�سرون على �سع�ر: ل حول ول قوة اإل ب�هلل العلي العظيم. وِنعم ال�سع�ر �سع�ر 
� معنى ل اإله اإل اهلل،  املوؤمنني، ولكن اأين هم؟ اإين ل اأرى اأم�مي اأمًة تعرف حقًّ

بل اأرى اأمًة خبلته� عب�دة الظ�ملني!«.

»ي� قوم: واأعني بكم الن�طقني ب�ل�س�د من غري امل�سلمني، اأدعوكم اإىل تن��سي 
الإ�س�ءات والأحق�د، وم� جن�ه الآب�ء والأجداد، فقد كفى م� فعل ذلك على اأيدي 
ال�س�بقون.  املتنورون  واأنتم  الحت�د  لو�س�ئل  تهتدوا  ل  اأن  من  واأجلكم  املثريين، 

ال�صتبداد والرتقي
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فهذه اأمم اأو�سرتي�)1(  واأمريك� قد هداه� العلم لطرائق �ستى واأ�سول را�سخة لالحت�د 
ال�سي��سي دون  الديني، والوف�ق اجلن�سي دون املذهبي، والرتب�ط  الوطني دون 
الإداري. فم� ب�لن� نحن ل نفتكر يف اأن نتبع اإحدى تلك الطرائق اأو �سبهه�. يقول 
عقالوؤن� ملثريي ال�سحن�ء من الأعج�م والأج�نب: دعون� ي� هوؤلء نحن ندبر �س�أنن�، 
نتف�هم ب�لف�سح�ء، ونرتاحم ب�لإخ�ء، ونتوا�سى يف ال�سراء، ونت�س�وى يف ال�سراء. 
دعون� ندبر حي�تن� الدني�، وجنعل الأدي�ن حتكم يف الأخرى فقط. دعون� جنتمع على 

كلم�ت �سواء، األ وهي: فلتحَي الأمة، فليحَي الوطن، فلنحَي طلق�ء اأعزاء«.

»اأدعوكم واأخ�ص منكم النجب�ء للتب�سر والتب�سري فيم� اإليه امل�سري، األي�ص 
� ل  مطلق العربي اأخف ا�ستحق�ًرا لأخيه من الغربي؟ هذا الغربي قد اأ�سبح م�ديًّ
دين له غري الك�سب، فم� تظ�هره مع بع�سن� ب�لإخ�ء الديني اإل خم�دعًة وكذبً�. 
هوؤلء الفرن�سي�ص يط�ردون اأهل الدين، ويعملون على اأنهم يتن��سونه، بن�ًء عليه ل 

تكون دعواهم الدين يف ال�سرق، اإل كم� يغرد ال�سي�د وراء الأ�سب�ك!

لو ك�ن للدين ت�أثري عند الغربي مل� ك�نت البغ�س�ء بني الالتني وال�سك�سون، 
بل بني الطلي�ن والفرن�سي�ص، ومل� ك�نت بني الأمل�ن والفرن�سي�ص الغربيني. الغربي 
ال�سي�دة  واطنهم  اإذا  ال�سرقيني  على  فله  ومنعة،  وثروة  علًم�  ال�سرقي  من  اأرقى 

الطبيعية. اأم� ال�سرقيون فيم� بينهم، فمتق�ربون ل يتغ�بنون. 

)1( اأو�سرتي�: هي النم�س�، ويف بع�ص الفرتات ك�نت من الإمرباطوري�ت الأوروبية الكبرية.
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الغربي يعرف كيف ي�سو�ص، وكيف يتمتع، وكيف ي�أ�سر، وكيف ي�ست�أثر. 
فمتى راأى فيكم ا�ستعداًدا واندف�ًع� ملج�راته اأو �سبقه، �سغط على عقولكم لتبقوا 
وراءه �سوًط� كبرًيا كم� يفعل الرو�ص مع البولونيني، واليهود والت�ت�ر، وكذلك �س�أن 
كل امل�ستعمرين. الغربي مهم� مكث يف ال�سرق ل يخرج عن اأنه ت�جر م�ستمتع، 
في�أخذ ف�س�ئل)1( ال�سرق ليغر�سه� يف بلده التي ل يفت�أ يفتخر بري��سه� ويحن اإىل 

اأرب��سه�)2(.

ق�زان،  الرو�ص يف  وعلى  وجزائره�،  الهند  الهولنديني يف  على  م�سى  قد 
مثل م� اأقمن� يف الأندل�ص، ولكن م� خدموا العلم والعمران بع�سر م� خدمن�هم�، 
بجريدة  بعد لأهله�  ي�سمحوا  ع�ًم�، ومل  �سبعني  منذ  اجلزائر  الفرن�س�ويون  ودخل 
واحدة تقراأ. نرى الإنكليزي يف بالدن� يف�سل قديد بالده، و�سمك بح�ره، على 

طري حلمن� و�سمكن�. فهال واحل�لة هذه تب�سرون ي� اأويل الألب�ب؟«.

»واأنت اأيه� ال�سرق الفخيم رع�ك اهلل. م�ذا ده�ك؟ م�ذا اأقعدك عن م�سراك؟ 
والعرف�ن،  العلم  ومنبت  والأفن�ن،  اجلن�ن  ذات  الأر�ص  تلك  اأر�سك  األي�ست 
ذاك  وهواوؤك  والأدي�ن،  احلكمة  ومهبط  الأنوار،  م�سدر  ال�سم�ء  تلك  و�سم�وؤك 
العوا�سف وال�سب�ب. وم�وؤك ذاك العذب الغدق، ل الكدر  الن�سيم العدل، ل 

ول الأُج�ج؟«.

)1( ف�س�ئل: جمع ف�سيلة وهي ال�سغرية من النخل.
)2( اأرب��سه�: جمع رب�ص وهو اأ�س��ص املدينة والبن�ء.

ال�صتبداد والرتقي
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»رع�ك اهلل ي� �سرق، م�ذا اأ�س�بك ف�أخل نظ�مك، والدهر ذاك الدهر م� غري 
و�سعك، ولبدل �سرعه فيك؟ اأمل تزل من�طقك هي املعتدلة، وبنوك هم الف�ئقون 
األي�ص نظ�م اهلل فيك على عهده الأول، ورابطة الأدي�ن يف بنيك  فطرًة وعدًدا؟ 
األي�ست معرفة املنعم حقيقة  حمكمة قومية، موؤ�س�سة على عب�دة ال�س�نع الوازع؟ 
اأيدت به� عز النف�ص، واأحكمت به� حب الوطن  اأ�سرقت فيك �سم�سه�،  راهنة 

وحب اجلن�ص؟« .

اأر�سك  تزل  اأمل  احلراك؟  منك  َن  و�َسكَّ عراك  م�ذا  �سرق،  ي�  اهلل  »رع�ك 
ق�ئًم�  وعمرانك  متن��ساًل،  رابًي�  وحيوانك  غنية،  وافية  ومع�دنك  وا�سعة خ�سبة، 
احِللنْم  عندهم  األي�ص  ال�سر؟  من  للخري  اأقرب  ربيتهم  م�  على  وبنوك  متوا�ساًل، 
امل�سمى عند غريهم �سعًف� يف القلب، وعندهم احلي�ء امل�سمى ب�جلب�نة، وعندهم 
الكرم امل�سمى ب�لإتالف، وعندهم القن�عة امل�سم�ة ب�لعجز، وعندهم العفة امل�سم�ة 
ب�لبالهة، وعندهم املج�ملة امل�سم�ة ب�لذل؟ نعم م� هم ب�ل�س�ملني من الظلم، ولكن 
فيم� بينهم، ول من اخلداع، ولكن ل يفتخرون به، ول من الإ�سرار، ولكن مع 

اخلوف من اهلل«.

»رع�ك اهلل ي� �سرق، ل نرى من غري الدهر فيك م� ي�ستوجب هذا ال�سق�ء 
انقطع عنك مدد  اإذا  اأ�سبحت  قد  فلم�ذا  اأخيك.  لبني  ذلهم  وي�ستلزم  لبنيك، 
احلديد  فقد  مينيهم  بل  ظالم،  يف  حف�ة  عراة  اأبن�وؤك  يبقى  مب�سنوع�ته،  اأخيك 

ب�لرجوع اإىل الع�سر النح��سي، بل احلجري املو�سوف بع�سر التعفني؟«.
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والع�ئل  بنف�سه  الع�ئل  الغرب،  اأخ�ك  اهلل  رعى  بل  �سرق،  ي�  اهلل  »رع�ك 
فيك، وق�تل اهلل ال�ستبداد، بل لعن اهلل ال�ستبداد، امل�نع من الرتقي يف احلي�ة، 

املنحط ب�لأمم اإىل اأ�سفل الدرك�ت. األ بعًدا للظ�ملني«.

ف�سله  �س�بق  لأخيك  عرفت  قد  وبّي�ك)1(،  وحّي�ك  غرب،  ي�  اهلل  »رع�ك 
بع�ص  �س�عد  ا�ستد  وقد  وهديت،  الو�س�ية  واأح�سنت  وكفيت،  فوفيت،  عليك، 
اأولد اأخيك، فهال ينتدب بع�ص �سيوخ اأحرارك لإع�نة اأجن�ب اأخيك على هدم 
اأر�ص  احلي�ة،  اأر�ص  اإىل  ب�إخوانهم  ليخرجوا  وال�سرور،  ال�سوؤم  �سور  ال�سور،  ذاك 

الأنبي�ء الهداة، في�سكرون ف�سلك والدهر مك�ف�أة؟«.

»ي� غرب، ل يحفظ لك الدين غري ال�سرق اإن دامت حي�ته بحريته، وفقد 
جي�ًس�  �س�روا  اإذا  للفو�سويني  اأعددت  فم�ذا  القريب.  ب�خلراب  يهددك  الدين 
جراًرا؟ وم�ذا اأعددت لدي�رك احلبلى ب�لثورة الجتم�عية؟ هل تِعد املواد املتفرقعة، 
وقد ج�وزت اأنواعه� الألف؟ اأم تِعد الغ�زات اخل�نقة وقد �سهل ا�ستح�س�ره� على 

ال�سبي�ن؟«.

»ي� قوم: واأريد بكم �سب�ب اليوم، رج�ل الغد، �سب�ب الفكر، رج�ل اجلد، 
اأن  جهل  اجلهل،  من  واأعيذكم  الأدي�ن،  بتفرقة  واخلذلن  اخلزي  من  اأعيذكم 

�ك: قربك. )1(بيَّ

ال�صتبداد والرتقي
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الدينونة هلل، وهو �سبح�نه ويل ال�سرائر وال�سم�ئر ﴿ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ﴾ [هود/ 118]«.

اإل  قواهم  اخل�ئرة  الواهنة  هوؤلء  تعذروا  اأن  الأوط�ن،  ن��سئة  ي�  »اأن��سدكم 
األ�سنتهم، املعطل عملهم اإل يف التثبيط، الذين اجتمع فيهم داء ال�ستبداد  يف 
واملالم؛  العت�ب  من  عفوهم  واأ�س�ألكم  تدير.  ول  تدار  اآلة  فجعالهم�  والتواكل 
م�  يق�سون حي�ة خري  ب�حلديد،  ب�لقيود، ملجمون  مثقلون  مبتلون،  لأنهم مر�سى 

فيه� اأنهم اآب�وؤكم!«.

»قد علمتم ي� جنب�ء من طب�ئع ال�ستبداد وم�س�رع ال�ستعب�د جماًل ك�فية 
للت�أمل والتدبر، ف�عتربوا بن� وا�س�ألوا اهلل الع�فية:

نحن اأِلفن� الأدب مع الكبري ولو دا�ص رق�بن�. اأِلفن� الثب�ت ثب�ت الأوت�د حتت 
املط�رق، اأِلفن� النقي�د ولو اإىل امله�لك. اأِلفن� اأن نعترب الت�س�غر اأدبً� والتذلل لطًف�، 
توا�سًع�،  رزانة، وترك احلقوق �سم�حًة، وقبول الإه�نة  والتملق ف�س�حًة، واللكنة 
والر�س� ب�لظلم ط�عة، ودعوى ال�ستحق�ق غروًرا، والبحث عن العمومي�ت ف�سوًل، 
ومد النظر اإىل الغد اأماًل طوياًل، والإقدام تهوًرا، واحلمية حم�قة، وال�سه�مة �سرا�سة، 

وحرية القول وق�حة، وحرية الفكر كفًرا، وحب الوطن جنونً�.

اأم� اأنتم، حم�كم اهلل من ال�سوء، فرنجو لكم اأن تن�س�أوا على غري ذلك، اأن 
تن�س�أوا على التم�سك ب�أ�سول الدين، دون اأوه�م املتفننني، فتعرفوا قدر نفو�سكم 
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يف هذه احلي�ة فتكرموه�، وتعرفوا قدر اأرواحكم واأنه� خ�لدة تث�ب وجتزى، وتتبعوا 
�سنن النبيني فال تخ�فون غري ال�س�نع الوازع العظيم. ونرجو لكم اأن تبنوا ق�سور 
فخ�ركم على مع�يل الهمم ومك�رم ال�سيم، ل على عظ�م نخرة. واأن تعلموا اأنكم 
ُخِلقتم اأحراًرا لتموتوا كراًم�، ف�جهدوا اأن حتيوا ذلكم� اليومني حي�ًة ر�سية، يت�سنى 
فيه� لكل منكم اأن يكون �سلط�نً� م�ستقاًل يف �سوؤونه ل يحكمه غري احلق، ومديًنا 
ا لوطنه، ل يبخل عليه بجزء  بارًّ اأو عون، وولًدا  ا لقومه ل ي�ضن عليهم بعني  وفيًّ
ا لالإن�ضانية يعمل على اأن خري النا�ض اأنفعهم للنا�ض،  من فكره ووقته وماله، وحمبًّ
يعلم اأن احلياة هي العمل ووباء العمل القنوط، وال�ضعادة هي الأمل، ووباء الأمل 
الرتدد، ويفقه اأن الق�ضاء والقدر هما عند اهلل ما يعلمه ومي�ضيه، وهما عند النا�ض 
ال�ضعي والعمل، ويوقن اأن كل اأثر على ظهر الأر�ض هو من عمل اإخوانه الب�ضر، 
وكل عمل عظيم قد ابتداأ به فرد، ثم تعاوره غريه اإىل اأن كمل، فال يتخيل الإن�ضان 
ا مقداًما،  يف نف�ضه عجًزا، ول يتوقع اإل خرًيا، وخري اخلري لالإن�ضان اأن يعي�ض حرًّ

اأو ميوت«.

»وك�أين ب�س�ئلكم ي�س�ألني ت�ريخ التغ�لب بني ال�سرق والغرب، ف�أجيب: ب�أن� 
كن� اأرقى من الغرب علًم�، فنظ�ًم�، فقوة، فكن� له اأ�سي�ًدا! ثم ج�ء حني من الدهر 
حلق بن� الغرب، ف�س�رت مزاحمة احلي�ة بينن� �سج�ًل: اإن فقن�ه �سج�عًة ف�قن� عدًدا، 
واإن فقن�ه ثروًة ف�قن� ب�جتم�ع كلمته. ثم ج�ء الزمن الأخري ترقى فيه الغرب علًم�، 
فنظ�ًم�، فقوًة. وان�سم اإىل ذلك اأوًل: قوة اجتم�عه �سعوبً� كبريًة. ث�نًي�: قوة الب�رود؛ 

ال�صتبداد والرتقي
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الكيمي�ء  اأ�سرار  ك�سفه  قوة  ث�لًث�:  للعدد.  العربة  وجعل  ال�سج�عة  اأبطل  حيث 
الن�س�ط  قوة  خ�م�ًس�:  الطبيعة.  له  اأهدته  الذي  الفحم  قوة  رابًع�:  وامليك�نيك. 
بك�سره قيود ال�ستبداد. �س�د�ًس�: قوة الأمن على عقد ال�سرك�ت امل�لية الكبرية. 
ف�جتمعت هذه القوات فيه ولي�ص عند ال�سرق م� يق�بله� غري الفتخ�ر ب�لأ�سالف، 
وذلك حجة عليه، والغرور ب�لدين خالًف� للدين، ف�مل�سلمون يق�بلون تلك القوات 
مب� يق�ل عند الي�أ�ص وهو: )ح�سبن� اهلل وِنعم الوكيل(، ويخ�لفون اأمر القراآن لهم ب�أن 

يِعدوا م� ا�ستط�عوا من قوة، ل م� ا�ستط�عوا من �سالة و�سوم.

وك�أين ب�س�ئلكم يقول: هل بعد اجتم�ع هذه القوات يف الغرب وا�ستيالئه 
الأمر  اإن  ق�طًع� غري مرتدد:  ف�أجيب  البقية؟  لنج�ة  �سبيل  ال�سرق من  اأكرث  على 
مقدور ولعله مي�سور. وراأ�ص احلكمة فيه ك�سر قيود ال�ستبداد. واأن يكتب الن��سئون 

على جب�ههم ع�سر كلم�ت، وهي:

1- ديني م� اأظهر ول اأخفي.
2- اأكون حيث يكون احلقُّ ول اأب�يل.

ا. 3- اأن� حر و�س�أموت حرًّ
4- اأن� م�ستقل ل اأتَّكل على غري نف�سي وعقلي.

5- اأن� اإن�س�ن اجِلدِّ وال�ستقب�ل، ل اإن�س�ن امل��سي واحلك�ي�ت.
6- نف�سي ومنفعتي قبل كل �سيء.

7- احلي�ة كله� تعب لذيذ.



159159

8- الوقت غ�ٍل عزيز.
9- ال�سرف يف العلم فقط.

10- اأخ�ف اهلل ل �سواه.

»واأنت اأيه� الوطن املحبوب: اأنت العزيز على النفو�ص، املقد�ص يف القلوب، 
عليك  �سع�فه:  الب�كي  الوطن  اأيه�  الأرواح...  تئن  وعليك  الأ�سب�ح  اإليك حتن 
تبكي العيون، وفيك يحلو املنون. اإىل متى يعبث خاللك اللئ�م الطغ�م؟ يظلمون 
بنيك ويذلون ذويك. يط�ردون اأجن�لك الأجن�ب ومي�سكون على امل�س�كني الطرق 

والأبواب، يخربون العمران ويقفرون الدي�ر؟

اأيه� الوطن العزيز: هل �س�قت رح�بك عن اأولدك؟ اأم �س�قت اأح�س�نك 
عن اأفالذك؟... كال، اإمن� فقدت الأب�ة، فقدت احلم�ة، فقدت الأحرار. اأيه� الوطن 
ي� الدموع والدم�ء؟ ولكن دموع بن�تك الث�كالت  امللتهب فوؤاده: اأم� رِويَت من �ُسقنْ
ودم�ء اأبن�ئك الأبري�ء، ل دموع الن�دمني ول دم�ء الظ�ملني. األ ف��سرب هنيًئ� ول 
كرائم  هن  ل�سن  وكراًم�،  كرائم  هم  فم�  حتزن،  ول  اخل�ملني،  البله  على  ت�أ�سف 
ب�كي�ت حمم�س�ت، ولي�سوا هم كراًم� اأعزة �سهداء، اإمن� هم – غفر اهلل لهم - من 

علمت، قّل فيهم احلر الغيور، قّل فيهم من يقول اأن� ل اأخ�ف الظ�ملني.

الأمه�ت  وجعل  منك،  اأج�س�من�  عن��سر  اهلل  كّون  احلنون:  الوطن  اأيه� 
حوا�سن، ورزقن� الغذاء منك، وجعل املر�سع�ت جمهزات، نعم، خلقن� اهلل منك 

ال�صتبداد والرتقي
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فحق لك اأن حتب اأجزاءك واأن حتن على اأفالذك. كم� يحق لك يف �سرع الطبيعة 
اأن ل حتب الأجنبي الذي ي�أبى طبعه حبك، الذي يوؤذيك ول يواليك، ويزاحم 
بنيك عليك وي�س�ركهم فيك، وينقل اإىل اأر�سه م� يف جوفك من نفي�ص العن��سر 

وكنوز املع�دن، فيفقرك ليغني وطنه، ول لوم عليه، بل ب�رك اهلل فيه!«.

»ي� قوم: جعلكم اهلل خرية اليوم وعدة الغد، هذا خط�بي اإليكم فيم� هو 
الرتقي وم� هو النحط�ط، ف�إن وعيتم ولو �سذرات، في� ب�سراي وال�سالم عليكم، 

واإل في� �سي�ع الأنف��ص، وعلى الرف�ة ال�سالم«.

هو  وميوت  متوت،  اأن  غ�ية  اإىل  ب�لأمة  النحط�ط  يبلغ يف  الذي  ال�ستبداد 
املرتبة  اإىل  ب�لأمم  الرتقي  بلوغ  اأم�  الزم�ن وحديثه،  قدمي  ال�سواهد يف  كثري  معه�، 
ب�أمة  الزم�ن حتى الآن  ب�لإن�س�نية، فهذا مل ي�سمح  ال�س�مية التي تليق  الق�سوى 
الع�م حكًم�  براأيه�  نف�سه�  اأمة حكمت  اإىل الآن مل توجد  ت�سلح مث�ًل له؛ لأنه 
ل ي�سوبه نوٌع من ال�ستبداد ولو ب��سم الوق�ر والحرتام، اأو بنوع من الإغف�ل ولو 

ببذر ال�سق�ق الديني اأو اجلن�سي بني الن��ص.

فك�أن احلكمة الإلهية مل تزل ترى الب�سر غري مت�أهلني لنوال �سع�دة الأخوة 
نعم،  الطبق�ت.  ب�مل�س�واة احلقوقية بني  ب�لتح�بب بني الأفراد، والقن�عة  العمومية 
وجد للرتقي القريب من الكم�ل بع�ص اأمث�ل قليلة يف القرون الغ�برة، ك�جلمهورية 
بع�ص  عهد  يف  املتقطعة  وك�لأزمنة  الرا�سدين،  اخللف�ء  وكعهد  للروم�ن،  الث�نية 
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امللوك املنظمني ل الف�حتني مثل اأنو�سروان وعبد امللك الأموي ونور الدين ال�سهيد 
وبطر�ص الكبري. وكبع�ص اجلمهوري�ت ال�سغرية واملم�لك املوفقة لأحك�م التقييد 
املوجودة يف هذا الزم�ن. واإين اأقت�سر على و�سف منتهى الرتقي الذي و�سلت 
�، واأترك للمط�لع اأن يوازن بينه� ويقي�ص عليه� درج�ت  اإليه تلك الأمم و�سًف� اإجم�ليًّ

�س�ئر الأمم.

ورمب� ي�سرتيب يف ذلك املط�لع املولود يف اأر�ص ال�ستبداد، الذي مل يدر�ص 
اأحوال الأمم يف الوجود، ول عتب عليه ف�إنه ك�ملولود اأعمى ل يدرك للمن�ظر البهية 

معنى.

الع�دلة،  احلكوم�ت  ظالل  يف  ال�سخ�سي  ال�ستقالل  يف  الرتقي  بلغ  قد 
لأن يعي�ص الإن�س�ن املعي�سة التي ت�سبه يف بع�ص الوجوه م� وعدته الأدي�ن لأهل 
ال�سع�دة يف اجلن�ن. حتى اإن كل فرد يعي�ص ك�أنه خ�لد بقومه ووطنه، وك�أنه اأمني 

على كل مطلب، فال هو يكلف احلكومة �سطًط� ول هي تهمله ا�ستحق�ًرا:

1-   اأمني على ال�سالمة يف ج�سمه وحي�ته بحرا�سة احلكومة التي ل تغفل 
عن حم�فظته بكل قوته� يف ح�سره و�سفره بدون اأن ي�سعر بثقل قي�مه� 
عليه، فهي حتيط به اإح�طة الهواء، ل اإح�طة ال�سور يلطمه كيفم� التفت 

اأو �س�ر.

ال�صتبداد والرتقي
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ال�سوؤون  يف  احلكومة  ب�عتن�ء  والفكرية  اجل�سمية  امللذات  على  2-   اأمني 
يرى  حتى  والعقلية  والنظرية  اجل�سمية  ب�لرتوي�س�ت  املتعلقة  الع�مة، 
واملنتدي�ت،  واملتنزه�ت،  البلدية،  والتزيين�ت  امل�سهلة،  الطرق�ت  اأن 
ملذاته،  لأجل  كله�  ُوجدت  قد  ذلك،  ونحو  واملج�مع،  واملدار�ص، 
ويعترب م�س�ركة الن��ص له فيه� لأجل اإح�س�نه، فهو بهذا النظر والعتب�ر 

ل ينق�ص عن اأغنى الن��ص �سع�دًة.

3-   اأمني على احلرية، ك�أنه خلق وحده على �سطح هذه الأر�ص، فال يع�ر�سه 
مع�ر�ص فيم� يخ�ص �سخ�سه من دين وفكر وعمل واأمل.

النفوذ، ك�أنه هو �سلط�ن عزيز، فال مم�نع له ول مع�ك�ص يف  4-   اأمني على 
تنفيذ مق��سده الن�فعة يف الأمة التي هو منه�.

5-   اأمني على املزية، ك�أنه يف اأمة ي�س�وي جميع اأفراده� منزلًة و�سرًف� وقوًة، 
فال يف�سل هو على اأحد ول يف�سل اأحد عليه، اإل مبزية �سلط�ن الف�سيلة 

فقط.

يخ�ف  فال  احلقوق،  ميزان  على  الق�ب�ص  هو  ك�أنه  العدل،  على  6-   اأمني 
تطفيًف�، وهو املثمن فال يحذر بخ�ًس�، وهو املطمئن على اأنه اإذا ا�ستحق 

اأن يكون ملًك� �س�ر ملًك�، واإذا جنى جن�يًة ن�ل جزاءه ل حم�لة.
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اأو  قلياًل ك�ن  امل�سروع  بوجهه  اأحرزه  م�  ك�أن  وامللك،  امل�ل  7-   اأمني على 
كثرًيا، قد خلقه اهلل لأجله فال يخ�ف عليه، كم� اأنه ُتقلع عينه اإن نظر 

اإىل م�ل غريه.

8-   اأمني على ال�سرف ب�سم�ن الق�نون، بن�سرة الأمة، ببذل الدم، فال يرى 
حتقرًيا اإل لدى وجدانه، ول يعرف طعًم� ملرارة الذل والهوان.

زن املط�لع بو�سف ح�لته- ف�أكتفي ب�لقول: اإنه ل ميلك  اأم� الأ�سري – ول اأُحنْ
ول نف�سه، وغري اأمني حتى على عظ�مه يف رم�سه، اإذا وقع نظره على امل�ستبد اأو 
اأحد من جم�عته على كرثتهم يتعوذ ب�هلل، واإذا مر من قرب اإحدى دوائر حكومته 
اأ�سرع وهو يكرر قوله: »حم�يتك ي� رب، اإن هذه الدار، بئ�ص الدار، هي ك�ملجزرة 

كل من فيه� اإم� ذابح اأو مذبوح. اإن هذه الدار ك�لكنيف ل يدخله اإل امل�سطر«.

وقد يبلغ الرتقي يف ال�ستقالل ال�سخ�سي مع الرتكيب ب�لع�ئلة والع�سرية، 
 � � عن الع�ملني، ومن وجه ع�سًوا حقيقيًّ اأن يعي�ص الإن�س�ن معترًبا نف�سه من وجه غنيًّ

من ج�سم حي هو الع�ئلة، ثم الأمة، ثم الب�سر.

وُينظر اإىل انق�س�م الب�سر اإىل اأمم، ثم اإىل ع�ئالت، ثم اإىل اأفراد، هو من قبيل 
انق�س�م املم�لك اإىل مدن، وهي اإىل بيوت، وهي اإىل مرافق، وكم� اأنه ل بد لكل 
مرفق من وظيفة معينة ي�سلح له� واإل ك�ن بن�وؤه عبًث� ي�ستحق الهدم، كذلك اأفراد 

ال�صتبداد والرتقي
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الإن�س�ن ل بد اأن ُيعد كل منهم نف�سه لوظيفة يف قي�م حي�ة ع�ئلته اأوًل، ثم حي�ة 
قومه ث�نًي�.

ولهذا يكون الع�سو الذي ل ي�سلح لوظيفة، اأو ل يقوم مب� ي�سلح له، حقرًيا 
ي�ستحق  طبيعي،  عجز  عن  ل  غريه،  على  كالًّ  يعي�ص  اأن  يريد  من  وكل  مه�نً�. 
املوت ل ال�سفقة؛ لأنه ك�لدرن يف اجل�سم اأو ك�لزائد من الظفر ي�ستحق�ن الإخراج 
والقطع؛ ولهذا املعنى حرمت ال�سرائع ال�سم�وية املالهي التي لي�ص فيه� تروي�ص، 
نوع  لي�س� من  والرب� لأنهم�  واملق�مرة  العمل عقاًل وج�سًم�،  املعطل عن  وال�سكر 
اخلبز على  و�س�نع  الكن��ص على احلج�م)1(  اهلل  ف�سل  وقد  فيه.  والتب�دل  العمل 

ن�ظم ال�سعر؛ لأن �سنعتهم� اأنفع للجمهور.

الأمة  من  فرد  ي�سري كل  اأن  درجة  اإىل  الأمم  الرتكيب يف  ترقي  يبلغ  وقد 
ا  منه� م�ستعدًّ فرد  التي يكون كل  ف�لأمة  مت�ًم�.  لقومه  ومملوًك�  مت�ًم�،  لنف�سه  م�لًك� 
لفتدائه� بروحه ومب�له، ت�سري تلك الأمة بحجة هذا ال�ستعداد يف الأفراد، غنية 

عن اأرواحهم واأموالهم.

ال�س�لفة  الرتقي�ت  اأنواع  ب�قي  على  يتميز  وامل�ل  ب�لعلم  القوة  يف  الرتقي 
مركزية  ب�إحرازه  الراأ�ص  اأن  فكم�  اجل�سم،  اأع�س�ء  ب�قي  على  الراأ�ص  متيز  البي�ن 
العقل، ومركزية اأكرث احلوا�ص، متيز على ب�قي الأع�س�ء وا�ستخدمه� يف ح�ج�ته، 

�م: امل�س��ص، وهو من يقوم بفعل احلج�مة اأي اإخراج الدم من العرق. )1( احلجَّ
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فكذلك احلكوم�ت املنتظمة يرتقى اأفراده� وجمموعه� يف العلم والرثوة، فيكون 
اأو الأمم التي انحط به� ال�ستبداد امل�سوؤوم اإىل  لهم �سلط�ن طبيعي على الأفراد 

ح�سي�ص اجلهل والفقر.

الرتقي  وبحث  والأثرة،  ب�خل�س�ل  الكم�لت  الرتقي يف  بحث  علين�  بقي 
الذي يتعلق ب�لروح؛ اأي مب� وراء هذه احلي�ة، ويرقى اإليه الإن�س�ن على �سلم الرحمة 
ال�سم�وية  الكتب  حكمي�ت  ومن�بعه�  الذيل،  طويلة  اأبح�ث  فهذه  واحل�سن�ت، 

ومدون�ت الأخالق، وتراجم م�س�هري الأمم.

يرى حلي�ته  اأن ل  مرتبة  ب�لإن�س�ن  يبلغ  اإنه  النوع،  ب�لقول يف هذا  واأكتفي 
اأهمية اإل بعد درج�ت، فيهمه اأوًل: حي�ة اأمته، ثم امتالك حريته، ثم اأمنه على 
�سرفه، ثم حم�فظته على ع�ئلته، ثم وق�يته حي�ته، ثم م�له، ثم، وثم  ... وقد ت�سمل 
اإح�س��س�ته ع�مل الإن�س�نية كله، ك�أن قومه الب�سر ل قبيلته، ووطنه الأر�ص ل بلده، 
وم�سكنه؛ حيث يجد راحته، ل يتقيد بجدران بيت خم�سو�ص ي�سترت فيه ويفتخر 

به كم� هو �س�أن الأ�سراء.

مل�  التج�رة  الكرب، وعن  فيه� من معنى  مل�  الإم�رة  الإن�س�ن عن  وقد يرتفع 
فيه� من التمويه والتبذل، فريى ال�سرف يف املحراث، ثم املطرقة، ثم القلم، ويرى 
اللذة يف التجديد والخرتاع، ل يف املح�فظة على العتيق، ك�أن له وظيفة يف ترقي 

جمموع الب�سر.

ال�صتبداد والرتقي
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تن�ل  ا�ستبداده�،  لتبديد  جده�  ي�سعده�  التي  الأمم  اإن  القول:  وخال�سة 
فهذه  ال�ستبداد.  اأ�سراء  فكر  على  يخطر  ل  م�  واملعنوي  احل�سي  ال�سرف  من 
بنك  فوائد  بنم�ء  نفق�ته�  يف  مكتفيًة  برمته�،  الأمريية  التك�ليف  اأبطلت  بلجيك� 
احلكومة. وهذه �سوي�سرة ي�س�دفه� كثرًيا اأن ل يوجد يف �سجونه� حمبو�ص واحد. 
املت�ع.  مق�م  اإىل  النقد  مق�م  من  الف�سة  تخرج  ك�دت  اأثرت حتى  اأمريك�  وهذه 
وهذه الي�ب�ن اأ�سبحت ت�ستنزف قن�طري الذهب من اأورب� واأمريك� ثمن امتي�زات 

اخرتاع�ته� وطبع تراجم موؤلف�ته�.

التي ل تخطر على فكر  � من امللذات احلقيقية،  وقد تن�ل تلك الأمم حظًّ
الأ�سراء، كلذة العلم وتعليمه، ولذة املجد واحلم�ية، ولذة الإثراء والبذل، ولذة 
اإىل  اإحراز الحرتام يف القلوب، ولذة نفوذ الراأي ال�س�ئب، ولذة احلبِّ الط�هر، 
وحية. واأم� الأ�سراء واجلهالء فملذاتهم مق�سورة على م�س�ركة  غري هذه امللذات الرُّ
الوحو�ص ال�س�رية يف املط�عم وامل�س�رب وا�ستفراغ ال�سهوة، ك�أن اأج�س�مهم ظروف 

متالأ وتفرغ، اأو هي دم�مل تولد ال�سديد وتدفعه.

املنتظمة  اأ�سول احلكوم�ت  اإحك�مهم  الب�سر، هو  الرتقي يف  بلغه  م�  واأنفع 
ا متيًن� يف وجه ال�ستبداد، وال�ستبداد جرثومة كل ف�س�د، وبجعلهم  ببن�ئهم �سدًّ
األَّ قوة ول نفوذ فوق قوة ال�سرع، وال�سرع هو حبل اهلل املتني. وبجعلهم قوة الت�سريع 
ال�سلط�ن  حت�كم  املح�كم  وبجعلهم  �سالل.  على  جتتمع  ل  والأمة  الأمة،  يد  يف 
وال�سعلوك على ال�سواء، فتح�كي يف عدالته� املحكمة الكربى الإلهية. وبجعلهم 
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العم�ل ل �سبيل لهم على تعدي حدود وظ�ئفهم، ك�أنهم مالئكة ل يع�سون اأمًرا، 
وبجعلهم الأمة يقظة �س�هرة على مراقبة �سري حكومته�، ل تغفل طرفة عني، كم� 

اأن اهلل عز وجّل ل يغفل عم� يفعل الظ�ملون.

اأنه مل  اإليه الأمم منذ عِرف الت�ريخ، على  هذا مبلغ الرتقي الذي و�سلت 
يقم دليل اإىل الآن على ترقي الب�سر يف ال�سع�دة احليوية عم� ك�نوا عليه يف الع�سور 
اخل�لية حتى احلجرية، حتى منذ ك�نوا عراًة ي�سرحون اأ�سرابً�، والآث�ر امل�سهودة ل 
لالإ�سع�د،  ي�سلح�ن  كم�  اآلت�ن  وهم�  والعمران؛  العلم  ترقي  من  اأكرث  على  تدل 
ي�سلح�ن لالإ�سق�ء، وترقيهم� هو من �سنة الكون التي اأراده� اهلل تع�ىل لهذه الأر�ص 

وبنيه�، وو�سف لن� م� �سيبلغ اإليه ترقي زينته� واقتدار اأهله� بقوله عّز �س�أنه: ﴿ ې  
ې  ې  ې            ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  

ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئ﴾ [ يون�ض/ 24 ]. وهذا يدل 

على اأن الدني� وبنيه� مل يزال يف مقتبل الرتقي، ول يع�ر�ص هذا اأن م� م�سى من 
عمرهم� هو اأكرث مم� بقي ح�سبم� اأخربت به الكتب ال�سم�وية؛ لأن العمر �سيء، 

والرتقي �سيء اآخر.

ال�صتبداد والرتقي





لي�ص لن� مدر�سة اأعظم من الت�ريخ الطبيعي، ول بره�ن اأقوى من ال�ستقراء، 
»دور  ت�سمى  طبيعية  ح�لة  يف  طوياًل  دهًرا  ع��ص  الإن�س�ن  اأن  يرى  تتبعهم�  ومن 
الفرتا�ص«، فك�ن يتجول حول املي�ه اأ�سرابً� جتمعه ح�جة احل�س�نة �سغرًيا، اأق�سد 
ال�ستئن��ص كبرًيا، ويعتمد يف رزقه على النب�ت الطبيعي وافرتا�ص �سع�ف احليوان 
يكرث  اإىل حيث  اأقوى  بنيُته  َمننْ  ويقوده  فقط،  الإرادة  وت�سو�سه  والبحر،  الرب  يف 

الرزق.

ثم ترقى الكثري من الإن�س�ن اإىل احل�لة البدوية التي ت�سمى »دور القتن�ء«: 
فك�ن ع�س�ئر وقب�ئل، يعتمد يف رزقه على ادخ�ر الفرائ�ص اإىل حني احل�جة، ف�س�رت 
جتمعه ح�جة التحفظ على امل�ل  والأنع�م، وحم�ية امل�ستودع�ت واملراعي واملي�ه 
من املزاحمني، ثم انتقل – ول يق�ل ترّقى - ق�سم كبري من الإن�س�ن اإىل املعي�سة 
احل�سرية: ف�سكن القرى ي�ستنبت الأر�ص اخل�سبة يف مع��سه، ف�أخ�سب، ولكن 
ا  يف ال�سق�ء، ولعله ا�ستحق ذلك بفعله؛ لأنه تعدى ق�نون اخل�لق، ف�إنه خلقه حرًّ
جواًل، ي�سري يف الأر�ص، ينظر اآلء اهلل، ف�سكن، و�سكن اإىل اجلهل واإىل الذل، 

ال�ســتبداد والتخل�ص منه
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وخلق اهلل الأر�ص مب�حًة، ف��ست�أثر به�، ف�سلط اهلل عليه من يغ�سبه� منه وي�أ�سره. 
وهذا الق�سم يعي�ص بال ج�معة، حتكمه اأهواء اأهل املدن وق�نونه: اأن يكون ظ�ملً� اأو 

مظلوًم�.

واإم�  ال�سن�ع،  وهم  امل�دة  اإم� يف  الت�سرف  اإىل  الإن�س�ن  ق�سم من  ترّقى  ثم 
املدن  �سك�ن  هم  املت�سرفون  وهوؤلء  والعلوم.  املع�رف  اأهل  وهم  النظري�ت  يف 
الذين هم واإن �سجنوا اأج�س�مهم بني اجلدران، لكنهم اأطلقوا عقولهم يف الأكوان، 
يهتدوا  اأكرثهم مل  ولكن  احل�ج�ت،  تو�سعوا يف  كم�  الرزق  تو�سعوا يف  قد  وهم 
تنوع  �سبب  هو  وهذا  الكبرية.  اجلمعي�ت  �سي��سة  يف  املثلى  للطريق  الآن  حتى 
الأمم يف  اإمن� كل  ُمر�ٍص ع�م.  اأمة على �سكل  ا�ستقرار  اأ�سك�ل احلكوم�ت وعدم 
تقلب�ت �سي��سية على �سبيل التجريب، وبح�سب تغلب اأحزاب الجته�د اأو رج�ل 

ال�ستبداد.

املعرتك  وهو  الب�سر،  يف  م�سكلة  واأقدم  اأعظم  هو  احلكومة  �سكل  وتقرير 
الأكرب لأفك�ر الب�حثني، وامليدان الذي قل يف الب�سر من ل يجول فيه على فيل 
من الفكر، اأو على جمل من اجلهل، اأو على فر�ص من الفرا�سة، اأو على حم�ر من 
اإن�س�ن الغرب جولة املغوار املمتطي  الزمن الأخري فج�ل فيه  احلمق، حتى ج�ء 
يف التدقيق مراكب البخ�ر. فقرر بع�ص قواعد اأ�س��سية يف هذا الب�ب ت�س�فر عليه� 
املقررات  من  تعد  ف�س�رت  اليقني،  احلق  فيه�  وح�سح�ص  والتجريب،  العقل 
اأي�ًس�  تزل  مل  الأمم  هذه  كون  ذلك  يع�ر�ص  ول  املرتقية،  الأمم  عند  الإجم�عية 
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منق�سمة اإىل اأحزاب �سي��سية يختلفون �سيًع�؛ لأن اختالفهم هو يف وجوه تطبيق 
تلك القواعد وفروعه� على اأحوالهم اخل�سو�سية.

وهذه القواعد التي قد �س�رت ق�س�ي� بديهية يف الغرب، مل تزل جمهولة 
اأو غريبة، اأو منفوًرا منه� يف ال�سرق؛ لأنه� عند الأكرثين منهم مل تطرق �سمعهم، 
وعند البع�ص مل تنل التف�تهم وتدقيقهم، وعند اآخرين مل حتز قبوًل؛ لأنهم ذوو 

غر�ص، اأو م�سروقة قلوبهم، اأو يف قلوبهم مر�ص.

تتعلق  التي  املب�حث  بع�ص  م�س�ئل  روؤو�ص  املط�لعني  لتدقيق  اأطرح  واإين 
به� احلي�ة ال�سي��سية. وقبل ذلك اأذكرهم ب�أنه قد �سبق يف تعريف ال�ستبداد ب�أنه: 
بق�نون  بينه� وبني الأمة رابطة معينة معلومة م�سونة  التي ل يوجد  »هو احلكومة 
 � اأيًّ ال�سلطة  يتوىل  من  بوعد  يوثق  ل  اأنه  اإىل  نظرهم  اأ�ستلفت  كم�  احلكم«.  ن�فذ 
ك�ن، ول بعهده وميينه على مراع�ة الدين، والتقوى، واحلق، وال�سرف، والعدالة، 
ومقت�سي�ت امل�سلحة الع�مة، واأمث�ل ذلك من الق�س�ي� الكلية املبهمة التي تدور 
على ل�س�ن كل بر وف�جر. وم� هي يف احلقيقة اإل كالم مبهم ف�رغ؛ لأن املجرم ل 

يعدم ت�أوياًل، ولأن من طبيعة القوة العت�س�ف، ولأن القوة ل تق�بل اإل ب�لقوة.
ثم فلرنجع للمباحث التي اأريد طرحها لتدقيق املطالعني، وهي:

1- مبحث ما هي الأمة؛ اأي ال�صعب؟

وظيفتهم  متغلب،  مل�لك  عبيد  جمعية  اأو  ن�مية،  خملوق�ت  رك�م  هي  هل 

ال�صتبداد والتـخل�س منه
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الط�عة والنقي�د ولو كرًه�؟ اأم هي جمع بينهم روابط دين اأو جن�ص اأو لغة، ووطن، 
وحقوق م�سرتكة، وج�معة �سي��سية اختي�رية، لكل فرد حق اإ�سه�ر راأيه فيه� توفيًق� 
للق�عدة الإ�سالمية التي هي اأ�سمى واأبلغ ق�عدة �سي��سية، وهي: »ُكلُّكم راٍع، وُكلُّكم 

م�سئوٌل عن رعيِته«. 

2- مبحث ما هي احلكومة؟

ب�أعم�لهم  ويتمتع  رق�بهم،  يف  يت�سرف  جلمع،  فرد  امتالك  �سلطة  هي  هل 
ويفعل ب�إرادته م� ي�س�ء اأم هي وك�لة تق�م ب�إرادة الأمة لأجل اإدارة �سوؤونه� امل�سرتكة 

العمومية؟.

3- مبحث ما هي احلقوق العمومية؟

هل هي حقوق اآح�د امللوك، ولكنه� ت�س�ف لالأمم جم�ًزا اأم ب�لعك�ص؟ هي 
والنظ�رة  الأم�نة  ولية  عليه�  ولهم  للملوك جم�ًزا،  وت�س�ف  الأمم،  حقوق جموع 
على مثل الأرا�سي واملع�دن، والأنهر وال�سواحل، والقالع واملع�بد، والأ�س�طيل 
والنظ�م،  والعدل  الع�م،  الأمن  مثل  على  واحلرا�سة  احلدود،  وولية  واملعدات، 
وحفظ و�سي�نة الدين والآداب، والقوانني واملع�هدات والجت�ر، اإىل غري ذلك مم� 

يحق لكل فرد من الأمة اأن يتمتع به واأن يطمئن عليه؟
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4- مبحث الت�صاوي يف احلقوق

امل�دية والأدبية كم� ت�س�ء بذًل  الع�مة  الت�سرف يف احلقوق  هل للحكومة 
وحرم�نً� اأم تكون احلقوق حمفوظة للجميع على الت�س�وي وال�سيوع، وتكون املغ�ن 
واملغ�رم العمومية موزعة على الف�س�ئل والبلدان وال�سنوف والأدي�ن بن�سبة ع�دلة، 

ويكون الأفراد مت�س�وين يف حق ال�ستن�س�ف؟

5- مبحث احلقوق ال�صخ�صية

هل احلكومة متلك ال�سيطرة على الأعم�ل والأفك�ر اأم اأفراد الأمة اأحرار يف 
الفكر مطلًق�، ويف الفعل م� مل يخ�لف الق�نون الجتم�عي؛ لأنهم اأدرى مبن�فعهم 

ال�سخ�سية، واحلكومة ل تتداخل اإل يف ال�سوؤون العمومية؟

6- مبحث نوعية احلكومة

هل الأ�سلح هي امللكية املطلقة من كل زم�م، اأم امللكية املقيدة، وم� هي 
القيود؟ اأم الرئ��سة النتخ�بية الدائمة مع احلي�ة، اأو املوؤقتة اإىل اأجل؟ وهل تن�ل 
اأو العهد، اأو الغلبة؟ وهل يكون ذلك كم� ت�س�ء ال�سدفة، اأم  احل�كمية ب�لوراثة، 
مع وجود �سرائط الكف�ءة، وم� هي تلك ال�سرائط؟ وكيف ي�سري حتقيق وجوده�؟ 

وكيف يراقب ا�ستمراره�؟ وكيف ت�ستمر املراقبة عليه�؟.

ال�صتبداد والتـخل�س منه
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7- مبحث ما هي وظائف احلكومة؟

مقيدة  تكون  اأم  والجته�د؟  الراأي  ح�سب  الأمة  �سوؤون  اإدارة  هي  هل 
بق�نون موافق لرغ�ئب الأمة واإن خ�لف الأ�سلح؟ واإذا اختلفت احلكومة مع الأمة 

يف اعتب�ر ال�س�لح وامل�سر، فهل على احلكومة اأن تعتزل الوظيفة؟

8- مبحث حقوق احلاكمية

العظمة،  مراتب  من  ت�س�ء  م�  لنف�سه�  بنف�سه�  تخ�س�ص  اأن  للحكومة  هل 
يكون  اأم  واأمواله�؟  الأمة  حقوق  من  ت�س�ء  مب�  تريد  من  وحت�بي  امل�ل،  ورواتب 

الت�سرف يف ذلك كله اإعط�ًء وحتديًدا ومنًع� منوًط� ب�لأمة؟

9- مبحث طاعة الأمة للحكومة

هل الإرادة لالأمة، وعلى احلكومة العمل؟ اأم الإرادة للحكومة وعلى الأمة 
الط�عة؟ وهل للحكومة تكليف الأمة ط�عًة عمي�ء بال فهم ول اقتن�ع؟ اأم عليها 

العتناء بو�ضائل التفهيم والإذعان لتتاأتى الطاعة باإخال�ض واأمانة؟

10- مبحث توزيع التكليفات

هل يكون و�سع ال�سرائب مفو�ًس� لراأي احلكومة؟ اأم الأمة تقرر النفق�ت 
الالزمة وتعني موارد امل�ل، وترتب طرائق جب�يته وحفظه؟
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11- مبحث اإعداد املنعة

هل يكون اإعداد القوة بالتجنيد والت�ضليح ا�ضتعداًدا للدفاع مفو�ًضا لإرادة 
اأن  يلزم  اأم  الأمة؟  قهر  على  ا�ضتعماًل  اأو  اإكثاًرا،  اأو  اإقالًل،  اأو  اإهماًل،  احلكومة 
يكون ذلك براأي الأمة وحتت اأمرها؛ بحيث تكون القوة منفذة رغبة الأمة ل رغبة 

احلكومة؟
12- مبحث املراقبة على احلكومة

ال�ضيطرة  حق  لالأمة  يكون  اأم  تفعل،  عما  ُت�ضاأل  ل  احلكومة  تكون  هل 
عليها؛ لأن ال�ضاأن �ضاأنها، فلها اأن ُتنيب عنها وكالء لهم حق الطالع على كل 
�ضيء، وتوجيه امل�ضوؤولية على اأي كان، ويكون اأهم وظائف النواب حفظ احلقوق 

الأ�ضا�ضية املقررة لالأمة على احلكومة؟

13- مبحث حفظ الأمن العام

احلكومة  تكون  اأم  ومتعلقاته؟  نف�ضه  بحرا�ضة  مكلًفا  ال�ضخ�ض  يكون  هل 
ل  باحليلولة  الطبيعة  طوارئ  بع�ض  من  حتى  وم�ضافًرا  مقيًما  بحرا�ضته  مكلفة 

باملجازاة والتعوي�ض؟

14- مبحث حفظ ال�صلطة يف القانون

هل يكون للحكومة اإيقاع عمل اإكراهي على الأفراد براأيها؛ اأي بدون الو�ضائط 
خم�ضو�ضة  ظروف  يف  اإل  القانون،  يف  منح�ضرة  ال�ضلطة  تكون  اأم  القانونية؟ 

وموقتة؟

ال�صتبداد والتـخل�س منه
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15- مبحث تاأمني العدالة الق�صائية

هل يكون العدل ما تراه احلكومة اأم ما يراه الق�ضاة امل�ضون وجدانهم من 
كل موؤثر غري ال�ضرع واحلق، ومن كل �ضغط حتى �ضغط الراأي العام؟ 

16- مبحث حفظ الدين والآداب

هل يكون للحكومة ولو الق�ضائية �ضلطة و�ضيطرة على العقائد وال�ضمائر؟ اأم 
تقت�ضر وظيفتها يف حفظ اجلامعات الكربى كالدين، واجلن�ضية، واللغة، والعادات، 
تتداخل  الزواجر، ول  اأغنت عن  ما  ا�ضتعمال احلكمة  العمومية على  والآداب 
�ضيا�ضة  الإ�ضالمية  ال�ضيا�ضة  تنتهك حرمته؟ وهل  الدين ما مل  اأمر  احلكومة يف 

دينية؟ اأم كان ذلك يف مبداأ ظهور الإ�ضالم، كالإدارة العرفية عقب الفتح؟

17- مبحث تعيني الأعمال بالقوانني

هل يكون يف احلكومة من احلاكم اإىل البولي�ض من يطلق له عنان الت�ضرف 
براأيه وخربته؟ اأم يلزم تعيني الوظائف، كلياتها وجزئياتها، بقوانني �ضريحة وا�ضحة، 

ل ت�ضوغ خمالفتها ولو مل�ضلحة مهمة، اإل يف حالت اخلطر الكبري؟

18- مبحث كيف تو�صع القوانني؟

ينتخبهم  جماعة  راأي  اأو  الأكرب،  احلاكم  براأي  منوًطا  و�ضعها  يكون  هل 
حتًما  عارفني  ليكونوا  الكاّفة  قبل  من  منتخب  القوانني جمع  ي�ضع  اأم  لذلك؟ 
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ا اأو  بحاجات قومهم وما يالئم طبائعهم ومواقعهم و�ضواحلهم، ويكون حكمه عامًّ
خمتلًفا على ح�ضب تخالف العنا�ضر والطبائع وتغري املوجبات والأزمان؟

19- مبحث ما هو القانون وقوته؟

اأحكام  هو  اأم  ال�ضعيف؟  على  القوي  بها  يحتج  اأحكام  هو  القانون  هل 
منتزعة من روابط النا�ض بع�ضهم ببع�ض، ومالحظ فيها طبائع اأكرثية الأفراد، ومن 
ن�ضو�ض خالية من الإبهام والتعقيد وحكمها �ضامل كل الطبقات، ولها �ضلطان 
يكون  وبذلك  وال�ضفقة،  وال�ضفاعة،  الأغرا�ض،  موؤثرات  من  م�ضون  قاهر  نافذ 
الكافة، م�ضمون احلماية  الطبيعي لالأمة فيكون حمرتًما عند  القانون  القانون هو 

من ِقبل كل اأفراد الأمة؟

20- مبحث توزيع الأعمال والوظائف

هل يكون احلظ يف ذلك خم�ضو�ًضا باأقارب احلاكم وع�ضريته ومقربيه؟ اأم 
توزع كتوزيع احلقوق العامة على كافة القبائل والف�ضائل، ولو مناوبة مع مالحظات 
الأمة  هم  اأو  الأمة،  من  اأمنوذًجا  احلكومة  رجال  يكون  بحيث  والعدد؛  الأهمية 

م�ضغرة، وعلى احلكومة اإيجاد الكفاءة والأعداد ولو بالتعليم الإجباري؟

21- مبحث التفريق بني ال�صلطات ال�صيا�صية والدينية والتعليم

هل يجمع بني �ضلطتني اأو ثالث يف �ضخ�ض واحد؟ اأم تخ�ض�ض كل وظيفة 
اإل بالخت�ضا�ض،  اإتقان  باإتقان، ول  بها  ال�ضيا�ضة والدين والتعليم مبن يقوم  من 

ال�صتبداد والتـخل�س منه
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ويف الخت�ضا�ض، كما جاء يف احلكمة القراآنية:﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    
چ﴾ [الأحزاب/ 4]؛ ولذلك ل يجوز اجلمع منًعا ل�ضتفحال ال�ضلطة.

22- مبحث الرتقي يف العلوم واملعارف

هل يرتك للحكومة �ضالحية ال�ضغط على العقول كي ل يقوى نفوذ الأمة 
ا بالت�ضويق  عليها؟ اأم حتمل على تو�ضيع املعارف بجعل التعليم البتدائي عموميًّ
ا  حرًّ والتعلم  التعليم  وجعل  للمتناول،  �ضهاًل  منه  الكمايل  وبجعل  الإجبار،  اأو 

مطلًقا؟

23- مبحث التو�صيع يف الزراعة وال�صنائع والتجارة

هل يرتك ذلك للن�ضاط املفقود يف الأمة؟ اأم تلزم احلكومة بالجتهاد يف 
الأمة  تهلك  كيال  واملجاورة،  املزاحمة  �ضّيما  ل  ال�ضائرة،  الأمم  م�ضاهاة  ت�ضهيل 

باحلاجة لغريها اأو ت�ضعف بالفقر؟ 

24- مبحث ال�صعي يف العمران

هل يرتك ذلك لإهم�ل احلكومة املميت لعزة نف�ص ال�سك�ن، اأو لنهم�كهم� 
فيه اإ�سراًف� وتبذيًرا؟ اأم حتمل على اتب�ع العتدال املتن��سب مع الرثوة العمومية؟
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25- مبحث ال�صعي يف رفع ال�صتبداد

هل ينتظر ذلك من احلكومة ذاته�؟ اأم نوال احلرية ورفع ال�ستبداد رفًع� ل 
يرتك جم�ًل لعودته، من وظيفة عقالء الأمة و�سراته�؟

هذه خم�سة وع�سرون مبحًث�، كل منه� يحت�ج اإىل تدقيق عميق، وتف�سيل 
طويل، وتطبيق على الأحوال واملقت�سي�ت اخل�سو�سية. وقد ذكرت هذه املب�حث 
تذكرًة للكت�ب ذوي الألب�ب، وتن�سيًط� للنجب�ء على اخلو�ص فيه� برتتيب، اتب�ًع� 
يتعلق  فيم�  الكالم  بع�ص  على  اأقت�سر  واإين  اأبوابه�.  من  البيوت  اإتي�ن  حلكمة 

ب�ملبحث الأخري منه� فقط؛ اأعني مبحث ال�سعي يف رفع ال�ستبداد، ف�أقول:
ت�ستحق  ل  ال�ستبداد  ب�آلم  اأكرثه�  اأو  كله�  ي�سعر  ل  التي  1-   الأمة 

احلرية.
2-  ال�ستبداد ل يق�وم ب�ل�سدة اإمن� يق�وم ب�للني والتدرج.

3-  يجب قبل مق�ومة ال�ستبداد، تهيئة م�ذا ي�ستبدل به ال�ستبداد.

هذه قواعد رفع ال�ستبداد، وهي قواعد تبعد اآم�ل الأ�سراء، وت�سر امل�ستبدين؛ 
ر امل�ستبدين مب� اأنذرهم به الفي�ري  لأن ظ�هره� يوؤمنهم على ا�ستبدادهم. ولهذا اأُذكِّ
امل�ستبد بعظيم قوته ومزيد احتي�طه، فكم من  امل�سهور؛ حيث ق�ل: »ل يفرحن 
َدلُه مظلوم �سغري!«، واإين اأقول: كم من جب�ر قه�ر اأخذه اهلل اأخذ  جب�ر عنيد  َجننْ

عزيز منتقم!

ال�صتبداد والتـخل�س منه
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مبنى قاعدة كون الأمة التي ل ي�صعر اأكرثها باآلم ال�صتبداد ل ت�صتحق احلرية هو

القرون  ذلك  على  وتوالت  وامل�سكنة،  الذلة  عليه�  �سِربت  اإذا  الأمة  اأن 
الأبح�ث  يف  تف�سيله  �سبق  ح�سبم�  الطب�ع  �س�فلة  الأمة  تلك  ت�سري  والبطون، 
ول  احلرية،  عن  ت�س�أل  ل  البه�ئم،  دون  اأو  ك�لبه�ئم،  ت�سري  اإنه�  حتى  ال�س�لفة، 
يف  له�  ترى  ول  مزية،  للنظ�م  اأو  قيمة،  لال�ستقالل  تعرف  ول  العدالة،  تلتم�ص 
وقد  �سواء،  حد  على  اأ�س�ء  اأو  اأح�سن  عليه�،  للغ�لب  الت�بعية  غري  وظيفة  احلي�ة 
تنقم على امل�ستبد ن�دًرا، ولكن طلًب� لالنتق�م من �سخ�سه ل طلًب� للخال�ص من 

ال�ستبداد، فال ت�ستفيد �سيًئ�، اإمن� ت�ستبدل مر�ًس� مبر�ص كمغ�ص ب�سداع.

من  �سوكًة  اأقوى  اأنه  فيه  تتو�سم  اآخر  م�ستبد  ب�سوق  امل�ستبد  تق�وم  وقد 
ال�ستبداد، فال  مب�ء  اإل  يديه  ال�س�ئق  يغ�سل هذا  ف�إذا جنحت ل  الأول،  امل�ستبد 
ت�ستفيد اأي�ًس� �سيًئ�، اإمن� ت�ستبدل مر�ًس� مزمًن� مبر�ص حّد، ورمب� تن�ل احلرية عفًوا، 
فكذلك ل ت�ستفيد منه� �سيًئ�؛ لأنه� ل تعرف طعمه�، فال تهتم بحفظه�، فال تلبث 
احلرية اأن تنقلب اإىل فو�سى، وهي اإىل ا�ستبداد م�سو�ص اأ�سد وط�أًة ك�ملري�ص اإذا 
انتك�ص. ولهذا؛ قرر احلكم�ء اأن احلرية التي تنفع الأمة هي التي حت�سل عليه� بعد 
ال�ستعداد لقبوله�، واأم� التي حت�سل على اإثر ثورة حمق�ء فقلم� تفيد �سيًئ�؛ لأن 
الثورة –غ�لًب�- تكتفي بقطع �سجرة ال�ستبداد ول تقتلع جذوره�، فال تلبث اأن 

تنبت وتنمو وتعود اأقوى مم� ك�نت اأوًل.
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ف�إذا وِجد يف الأمة امليتة من تدفعه �سه�مته لالأخذ بيده� والنهو�ص به� فعليه 
اأوًل: اأن يبث فيه� احلي�ة وهي العلم؛ اأي علمه� ب�أن ح�لته� �سيئة، واإمن� ب�لإمك�ن 
تبديله� بخري منه�، ف�إذا هي علمت يبتدئ فيه� ال�سعور ب�آلم ال�ستبداد ثم يرتقى 
هذا ال�سعور بطبعه من الآح�د اإىل الع�سرات، اإىل اإىل...، حتى ي�سمل اأكرث الأمة، 

وينتهي ب�لتحم�ص ويبلغ بل�س�ن ح�له� اإىل منزلة قول احلكيم املعري:

   اإذا مل تقم بالعدل فينا حكومة      فنحن على تغيريها قدراء

يرجع  ك�ل�سيل، ل  ي�سري  واٍد ظ�هر احلكمة  الأمة يف  ِفكر  ينقذف  وهكذا 
حتى يبلغ منته�ه. 

ثم اإن الأمم امليتة ل يندر فيه� ذوو ال�سه�مة، اإمن� الأ�سف اأن يندر فيه� من 
متكنه يف  التي  املك�نة  على  يح�سل  به  الذي  الطريق  اإىل  ن�س�أته  اأول  يهتدي يف 
م�ستقبله من نفوذ راأيه يف قومه. واإين اأنبه فكر الن��سئة العزيزة اأن من يرى منهم 

يف نف�سه ا�ستعداًدا للمجد احلقيقي فليحر�ص على الو�س�ي� الآتية البي�ن:

1-   اأن يجهد يف ترقية مع�رفه مطلًق� ل �سّيم� يف العلوم الن�فعة الجتم�عية 
ك�حلقوق وال�سي��سة والقت�س�د والفل�سفة العقلية، وت�ريخ قومه اجلغرايف 
والطبيعي وال�سي��سي، والإدارة الداخلية، والإدارة احلربية، فيكت�سب 
تعذر  واإن  ب�لتلقي،  اإحرازه  ميكنه  م�  الفنون  هذه  وفروع  اأ�سول  من 

فب�ملط�لعة مع التدقيق.

ال�صتبداد والتـخل�س منه
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 � وعلميًّ حمرتًم�  موقًع�  قومه  يف  تك�سبه  التي  العلوم  اأحد  يتقن  اأن     -2
خم�سو�ًس�؛ كعلم الدين واحلقوق اأو الإن�س�ء اأو الطب.

3-       اأن يح�فظ على اآداب وع�دات قومه غ�ية املح�فظة، ولو اأن فيه� بع�ص 
اأ�سي�ء �سخيفة.

4-      اأن يقلل اختالطه مع الن��ص حتى مع رفق�ئه يف املدر�سة، وذلك حفًظ� 
للوق�ر وحتفًظ� من الرتب�ط القوي مع اأحد؛ كيال ي�سقط تبًع� ل�سقوط 

�س�حب له.

� م�س�حبة املمقوت عند الن��ص، ل �سّيم� احلك�م، ولو  5-      اأن يتجنب كليًّ
. ك�ن ذلك املقت بغري حقٍّ

الذين هم دونه يف  العلمية على  اأمكنه يف كتم مزيته  م�  6-      اأن يجهد 
ذلك العلم؛ لأجل اأن ي�أمن غوائل ح�سدهم، اإمن� عليه اأن يظهر مزيته 

لبع�ص من هم فوقه بدرج�ت كثرية.

7-      اأن يتخري له بع�ص من ينتمي اإليه من الطبقة العلي�، ب�سرط: اأن ل 
يكرث الرتدد عليه، ول ي�س�ركه �سوؤونه، ول يظهر له احل�جة، ويتكتم 

يف ن�سبته اإليه.
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8-      اأن يحر�ص على الإقالل من بي�ن اآرائه، واإل يوؤخذ عليه َتِبعة راأي 
يراه اأو خرب يرويه.

ال�سدق  �سّيم�  ل  الأخالق،  بح�سن  ُيعرف  اأن  على  يحر�ص  9-      اأن 
والأم�نة والثب�ت على املب�دئ.

والعالقة  الدين  على  والغرية  ال�سعف�ء  على  ال�سفقة  يظهر  10-   اأن 
ب�لوطن.

11-   اأن يتب�عد م� اأمكنه من مق�ربة امل�ستبد واأعوانه اإل مبقدار م� ي�أمن به 
فظ�ئع �سرهم اإذا ك�ن معر�ًس� لذلك.

فمن يبلغ �سن الثالثني فم� فوق ح�ئًزا على ال�سف�ت املذكورة، يكون قد 
اأعد نف�سه على اأكمل وجه لإحراز ثقة قومه عندم� يريد يف برهة قليلة، وبهذه الثقة 
يفعل م� ل تقوى عليه اجليو�ص والكنوز. وم� ينق�سه من هذه ال�سف�ت ينق�ص من 
مك�نته، ولكن قد ي�ستغني مبزيد كم�ل بع�سه� عن فقدان بع�سه� الآخر اأو نق�سه. 
العلمية  ال�سف�ت  الظروف عن  بع�ص  قد تكفي يف  الأخالقية  ال�سف�ت  اأن  كم� 
� اأو  كله� ول عك�ص، واإذا ك�ن املت�سدي لالإر�س�د ال�سي��سي ف�قد الثقة فقدانً� اأ�سليًّ

ط�رئً�، ميكنه اأن ي�ستعمل غريه ممن تنق�سه اجل�س�رة والهمة وال�سف�ت العلمية.

ال�صتبداد والتـخل�س منه
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واخلال�سة: اأن الراغب يف نه�سة قومه، عليه اأن يهيئ نف�سه ويزن ا�ستعداده، 
ثم يعزم متوكاًل على اهلل يف خلق النج�ح.

ومبنى ق�عدة اأن ال�ستبداد ل يق�وم ب�ل�سدة، اإمن� يق�وم ب�حلكمة والتدريج 
هو: اأن الو�سيلة الوحيدة الفع�لة لقطع دابر ال�ستبداد هي ترقي الأمة يف الإدراك 
الع�م  الفكر  اقتن�ع  اإن  ثم  والتحمي�ص.  ب�لتعليم  اإل  يت�أتى  والإح�س��ص، وهذا ل 
ترقوا يف  العوام مهم�  اإل يف زمن طويل؛ لأن  يت�أتى  م�ألوفه، ل  اإىل غري  واإذع�نه 
اإل بعد الرتوي املديد، ورمب�  ب�لع�فية  الق�سعريرة  ب��ستبدال  الإدراك ل ي�سمحون 
ك�نوا معذورين يف عدم الوثوق وامل�س�رعة؛ لأنهم اأِلفوا اأن ل يتوقعوا من الروؤ�س�ء 
والدع�ة اإل الغ�ص واخلداع غ�لًب�. ولهذا كثرًيا م� يحب الأ�سراء امل�ستبد الأعظم 
من  الأ�سراء  ينتقم  م�  وكثرًيا  والأ�سراف،  الروؤ�س�ء  ب�ل�سوية  معهم  يقهر  ك�ن  اإذا 
الأعوان فقط ول مي�سون امل�ستبد ب�سوء؛ لأنهم يرون ظ�ملهم مب��سرًة هم الأعوان 
اأولئك  ب�إ�سرار  الت�سفي  حم�ص  لأجل  ع��سمة  من  اأحرقوا  وكم  امل�ستبد،  دون 

الأعوان!

ثم اإن ال�ستبداد حمفوف ب�أنواع القوات التي فيه� قوة الإره�ب ب�لعظمة 
اإذا ك�ن اجلند غريب اجلن�ص، وقوة امل�ل، وقوة الإلفة على  وقوة اجلند، ل �سّيم� 
الق�سوة، وقوة رج�ل الدين، وقوة اأهل الرثوات، وقوة الأن�س�ر من الأج�نب، فهذه 
القوات جتعل ال�ستبداد ك�ل�سيف ل يق�بل بع�س� الفكر الع�م الذي هو يف اأول 
ن�س�أته يكون اأ�سبه بغوغ�ء، ومن طبع الفكر الع�م اأنه اإذا ف�ر يف �سنة يغور يف �سنة، 
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واإذا ف�ر يف يوم يغور يف يوم. بن�ًء عليه يلزم ملق�ومة تلك القوات اله�ئلة مق�بلته� مب� 
يفعله الثب�ت والعن�د امل�سحوب�ن ب�حلزم والإقدام.

الن��ص  فتنة حت�سد  تكون  ب�لعنف؛ كي ل  يق�وم  اأن  ينبغي  ال�ستبداد ل 
انفج�ًرا  الفتنة  تنفجر عنده�  ال�سدة درجة  يبلغ من  قد  ال�ستبداد  نعم،  ح�سًدا. 
�، ف�إذا ك�ن يف الأمة عقالء يتب�عدون عنه� ابتداًء، حتى اإذا �سكنت ثورته�  طبيعيًّ
توجيه  احلكمة يف  ي�ستعملون  حينئذ  املن�فقني،  وظيفته� يف ح�سد  وق�ست  نوًع� 
الأفك�ر نحو ت�أ�سي�ص العدالة، وخري م� توؤ�س�ص يكون ب�إق�مة حكومة ل عهد لرج�له� 

ب�ل�ستبداد، ول عالقة لهم ب�لفتنة.

العوام ل يثور غ�صبهم على امل�صتبد غالًبا اإل عقب اأحوال خم�صو�صة مهيجة فورية، 
منها:

النتق�م  يريد  مظلوم  على  امل�ستبد  يوقعه  موؤمل  دموي  م�سهد  1-   عقب 
لن�مو�سه.

اإل�س�ق ع�ر  2-   عقب حرب يخرج منه� امل�ستبد مغلوبً�، ول يتمكن من 
الغلب بخي�نة القواد.

3-   عقب تظ�هر امل�ستبد ب�إه�نة الدين اإه�نًة م�سحوبًة ب��ستهزاء ي�ستلزم حدة 
العوام.

ال�صتبداد والتـخل�س منه
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4-   عقب ت�سييق �سديد ع�م مق��س�ًة مل�ل كثري ل يتي�سر اإعط�وؤه حتى على 
اأوا�سط الن��ص.

5-   يف ح�لة جم�عة اأو م�سيبة ع�مة ل يرى الن��ص فيه� موا�س�ًة ظ�هرة من 
امل�ستبد.

لن�مو�ص  كتعر�سه  الفوري،  الغ�سب  ي�ستفز  للم�ستبد  عمل  6-   عقب 
ال�سرف  اأو  الق�نون  وحتقريه  ال�سرق،  يف  اجلن�ئز  حرمة  اأو  العر�ص، 

املوروث يف الغرب.

7-   عقب ح�دث ت�سييق يوجب تظ�هر ق�سم كبري من الن�س�ء يف ال�ستج�رة 
وال�ستن�س�ر.

ا  عدوًّ الأمة  تعتربه  ملن  امل�ستبد  من  �سديدة  موالة  ظهور  8-   عقب 
ل�سرفه�.

اإىل غري ذلك من الأمور املم�ثلة لهذه الأحوال التي عنده� ميوج الن��ص يف 
ال�سوارع وال�س�ح�ت، ومتالأ اأ�سواتهم الف�س�ء، وترتفع فتبلغ عن�ن ال�سم�ء، ين�دون: 

احلق احلق، النت�س�ر للحق، املوت اأو بلوغ احلق.

ل   � عتيًّ ك�ن  ومهم�  املزالق،  تلك  عليه  تخفى  � ل  غبيًّ ك�ن  مهم�  امل�ستبد 
يغفل عن اتق�ئه�، كم� اأن هذه الأمور يعرفه� اأعوانه ووزراوؤه.
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رونه على الوقوع يف اإحداه�،  ف�إذا وجد منهم بع�ٌص يريدون له التهلكة يهوِّ
ويل�سقونه� به خالًف� لع�دتهم يف اإبع�ده� عنه ب�لتمويه على الن��ص. ولهذا يق�ل اإن 
رئي�ص وزراء امل�ستبد اأو رئي�ص قواده، اأو رئي�ص الدين عنده، هم اأقدر الن��ص على 
الإيق�ع به، وهو يداريهم حتذًرا من ذلك، واإذا اأراد اإ�سق�ط اأحدهم فال يوقعه اإل 

بغتة.

والبطء،  ب�ل�سر  ي�سلكونه�  �ستى  طرائق  ال�ستبداد  على  اخلواطر  ملثريي 
ي�ستقرون حتت �ست�ر الدين، في�ستنبتون غ�بة الثورة من بذرة اأو بذورات ي�سقونه� 
ب�لف�سوق  ال�ستغ�ل  اإىل  ب�سوقه  امل�ستبد  ُيلهون  وكم  اخللوات.  يف  بدموعهم 
وال�سهوات، وكم يغررونه بر�س�ء الأمة عنه، ويج�سرونه على مزيد الت�سديد، وكم 
مع  ب�إرب�كه  فكره  ي�سو�سون  وكم  الر�سد،  ويكتمونه  التدبري،  اإ�س�ءة  يحملونه على 
جريانه واأقرانه. يفعلون ذلك واأمث�له لأجل غ�ية واحدة، هي اإبع�ده عن النتب�ه 
اإىل �سد الطريق التي فيه� ي�سلكون، اأم� اأعوانه، فال و�سيلة لإغف�لهم عن اإيق�ظه غري 

حتريك اأطم�عهم امل�لية مع تركهم ينهبون م� �س�وؤوا اأن ينهبوا.

به  ي�ستبدل  م�ذا  تهيئة  ال�ستبداد،  مق�ومة  قبل  يجب  اأنه  ق�عدة  ومبنى 
اأن  لالإقدام على كل عمل، كم�  �سرط طبيعي  الغ�ية  معرفة  اأن  هو:  ال�ستبداد 
الإجم�لية  واملعرفة  اإليه�،  املو�سل  الطريق  جهل  اإذا  �سيًئ�  تفيد  ل  الغ�ية  معرفة 
يف هذا الب�ب ل تكفي مطلًق�، بل ل بد من تعيني املطلب واخلطة تعييًن� وا�سًح� 
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قوة  اأو  عدًدا  اأرب�ع  الثالثة  فوق  هي  التي  الأكرثية  لراأي  اأو  الكل،  لراأي  موافًق� 
ب�أ�ص واإل فال يتم الأمر؛ حيث اإذا ك�نت الغ�ية مبهمة نوًع�، يكون الإقدام ن�ق�ًس� 
نوًع�، واإذا ك�نت جمهولة ب�لكلية عند ق�سم من الن��ص اأو خم�لفة لراأيهم، فهوؤلء 
ين�سمون اإىل امل�ستبد، فتكون فتنًة �سعواء، واإذا ك�نوا يبلغون مقدار الثلث فقط، 

تكون حينئذ الغلبة يف ج�نب امل�ستبد مطلًق�.

ويو�سك  معروف،  �سبيل  يف  ال�سري  يكن  ومل  مبهمة  الغ�ية  ك�نت  اإذا  ثم 
انتق�م وفنت؛  اإىل  اأي�ًس� وينقلب  العمل  الطريق، فيف�سد  اأثن�ء  اأن يقع اخلالف يف 
ولذلك يجب تعيني الغ�ية ب�سراحة واإخال�ص واإ�سه�ره� بني الك�فة، وال�سعي يف 
العوام على  الأوىل حمل  بل  اأمكن ذلك،  م�  به�  ر�س�ئهم  وا�ستح�س�ل  اإقن�عهم 
النداء به� وطلبه� من عند اأنف�سهم. وهذا �سبب عدم جن�ح الإم�م علّي ومن وليه 
البيت - ر�سي اهلل عنهم، ولعل ذلك ك�ن منهم ل عن غفلة، بل  اآل  اأئمة  من 
املنتظمة  البو�ست�ت  وفقدان  املوا�سالت  �سعوبة  من  الزم�ن  ذلك  مقت�سى  عن 

والن�سري�ت املطبوعة اإذ ذاك.

واملراد اأن من ال�سروري تقرير �سكل احلكومة التي يراد وميكن اأن ي�ستبدل 
به� ال�ستبداد، ولي�ص هذا ب�لأمر الهني الذي تكفيه فكرة �س�ع�ت، اأو فطنة اآح�د، 
ولي�ص هو ب�أ�سهل من ترتيب املق�ومة واملغ�لبة. وهذا ال�ستعداد الفكري النظري ل 
يجوز اأن يكون مق�سوًرا على اخلوا�ص، بل ل بد من تعميمه وعلى ح�سب الإمك�ن 

ليكون بعيًدا عن الغ�ي�ت ومع�سوًدا بقبول الراأي الع�م.
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وخال�سة البحث اأنه يلزم اأوًل تنبيه ح�ص الأمة ب�آلم ال�ستبداد، ثم يلزم 
حمله� على البحث يف القواعد الأ�س��سية ال�سي��سية املن��سبة له�؛ بحيث ي�سغل 
ىل اأن يبقى ذلك حتت خم�ص)1( العقول �سنني، بل  ذلك اأفك�ر كل طبق�ته�، والأَونْ
ع�سرات ال�سنني حتى ين�سج مت�ًم�، وحتى يح�سل ظهور التلهف احلقيقي على 
نوال احلرية يف الطبق�ت العلي�، والتمني يف الطبق�ت ال�سفلى، واحلذر كل احلذر 
ب�ملج�هدين،  والتنكيل  ال�سديد،  ب�لتحذر  في�أخذ  ب�خلطر،  امل�ستبد  ي�سعر  اأن  من 
دولة  الفر�سة  تغتنم  اأن  اإم�  فحينئذ  ويتك�لب،  امل�ستبد  فيزيغ  ال�سجيج،  فيكرث 
اأخرى فت�ستويل على البالد، وجتدد الأ�سر على العب�د بقليل من التعب، فتدخل 
الأمة يف دور اآخر من الرق املنحو�ص، وهذا ن�سيب اأكرث الأمم ال�سرقية يف القرون 
الأخرية، واإم� اأن ي�س�عد احلظ بعدم وجود ط�مع اأجنبي، وتكون الأمة قد ت�أهلت 
يكلفوا  اأن  الأمة  لعقالء  ميكن  احل�ل  هذه  ويف  بنف�سه�،  نف�سه�  ب�أن حتكم  للقي�م 
امل�ستبد ذاته لرتك اأ�سول ال�ستبداد، واتب�ع الق�نون الأ�س��سي الذي تطلبه الأمة. 
م�  اأف�سل  وهذا  طوًع�،  الإج�بة  اإل  ذلك  عند  ي�سعه  ل  القوى  اخل�ئر  وامل�ستبد 
واأ�سبح كل  دولته،  ب�لزوال على  ق�سوا  القوة،  امل�ستبد على  اأ�سر  واإن  ي�س�دف. 
منهم راعًي�، وكل منهم م�سوؤوًل عن رعيته، واأ�سحوا اآمنني، ل يطمع فيهم ط�مع، 
بن�ًء  التي حتي� حي�ًة ك�ملة حقيقية،  الأمم  �س�أن كل  قلة، كم� هو  يغلبون عن  ول 

�َص فالٌن راأَيه: اأي قلَّبه وتدبَّره حتى ظهر له وجه ال�سواب. )1( خَمَ
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عليه فليتب�سر العقالء، وليتِق اهلل املغرورون، وليعلم اأن الأمر �سعب، ولكن ت�سور 
ال�سعوبة ل ي�ستلزم القنوط، بل يثري همة الرجل الأ�سم)1(.

عن  م�سوؤولة  الأمم  جعل  قد   - حكمته  –جلت  اهلل  اأن  البحث،  ونتيجة 
ُمُه عليه�. وهذا حق. ف�إذا مل حت�سن اأمة �سي��سة نف�سه� اأذله� اهلل  اأعم�ل من حُتَكِّ
لأمة اأخرى حتكمه�، كم� تفعل ال�سرائع ب�إق�مة القيم على الق��سر اأو ال�سفيه، وهذه 
حكمة. ومتى بلغت اأمة ر�سده�، وعرفت للحرية قدره�، ا�سرتجعت عّزه�، وهذا 

عدل.

وهكذا ل يظلم ربك اأحًدا، اإمن� هو الإن�س�ن يظلم نف�سه، كم� ل يذل اهلل قط 
اأمة عن قلة، اإمن� هو اجلهل ي�سبب كل علة.

بلغ  وم�  العلم  بوا�سق)2(  اأن  وذلك  ب�سرى،  بخ�متة  هذا  كت�بي  اأختم  واإين 
اإليه، تدل على اأن يوم اهلل قريب. ذلك اليوم الذي يقل فيه التف�وت يف العلم 
وم� يفيده من القوة، وعندئذ تتك�ف�أ القوات بني الب�سر، فتنحل ال�سلطة، ويرتفع 
التغ�لب، في�سود بني الن��ص العدل والتوادد، فيعي�سون ب�سًرا ل �سعوبً�، و�سرك�ت 
اجل�سم وح�سر  الطيبة: هل هي حي�ة  احلي�ة  معنى  م�  يعلمون  دوًل، وحينئذ  ل 

)1( الأ�سم: من ال�سمم: ارتف�ع يف الأنف، واملق�سود علو الهمة.
)2( بوا�سق: جمع ب��سق، وهو املرتفع يف علوه.
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الهمة يف خدمته؟ اأم هي حي�ة الروح وغذاوؤه� الف�سيلة؟ ويومئذ يت�سنى لالإن�س�ن 
اأن يعي�ص ك�أنه ع�مل م�ستقل خ�لد، ك�أنه جنم خمت�ص يف �س�أنه، م�سرتك يف النظ�م، 

ك�أنه ملك، وظيفته تنفيذ اأوامر الرحمن امللهمة للوجدان.
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CAIRO BEIRUT

الكتاب هذا 

الكبرى«،  »المس�ألة  ب�  المتعلق  الس�ؤال  عن  عليها  اس�تقر  التي  اإلجابة  فيه  الكواكبي  يتناول 
الكواكبي  لكن  مذهب،  كل  المفكرون  فيها  ذهب  والتي  وعالجه،  وأسبابه  االنحطاط  مسألة  وهي 
ر إلى أن االستبداد السياسي هو أصل الداء، ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية؛  استقر بعد طول تفكُّ
ولتقديم  التأخر،  إلى  التقدم  ومن  االنحطاط،  إلى  الترقي  من  األمم  سير  يقلب  الذي  هو  فاالستبداد 
لينطلق س�بيلها  العقول، ورفع الضغط عليها الذي يس�ببه االس�تبداد؛  الدواء يجب الس�عي لتحرير 

المخاوف. تمطر  التي  األوهام  غيوم  فتمزق  النمو،  في 
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