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ــا نـحـن بـ تــابــعــيــة تـبــعث عــلى احلب  إ
) اختـبار يـدعو إلى فتـحمل عـلى الـرجاء و (بـ
االحتـراز  فيـحدو إلى اخلوف . تـعزف أنفـسنا
ا أُشـربت من خـالص الوالء  ثم عن الـقنـوط 

ال جتـد للـرجـاء من مقـدمـة تدل عـلى الـنتـيـجة 
فال هى واقـعــة فى الـيــأس فـتـســتـريح  وال هى

فائزة باألمل فتهنأ .
يـــــرى اخـــــتالل األمـــــور وتالشـى األحــــوال
وضيـاع األمـوال وانحـطـاط االسـتقالل فى بالد
أنـبتـتنـا أطفـاالً وعلَّـمتـنا مـراهقـ وهذبـتنـا فتـياناً
فنـبكى بدموع ال يُمازجهـا الرياء . وال يُداخلها

الدهـان ثم تمـر بنا الـوعود تـباعاً سـراعاً كخـلَّب يبـهر األبصـار وال يليـه الغيث فـيقف جارى
صير  آل وا الدمع بنفاد مادة الصبر أو بـامتالء كأس اليأس . فإذا نظرنا بع البصير إلى ا
حـو الـوجـود االسـتـقاللـى عاد ورأيـنـا االخـتالل مـنـذراً بـسـطـوة الغـريـب والـغريـب مـوعـداً 

همل . الدمع جملراه يُحاول أن يحجب عن أع احملب سوء عاقبة ا
ثم نُـطــلق طـرف الـطـرف فى مـجـال أحـوالـنــا الـعـمـومـيـة مـلـتـمـســ بـابـاً لـلـنـجـاة وسـبـيالً
لإلصالح  فال جند إال سدود الف وحواجز اإلحـن وعقبات اجملاعات حتى نكاد ونستغفر
الـلَّه جنزم بأن السـماء قد حـجبت عنا أنـوار هدايتـها  وبنت بنـا حبال عـنايتهـا  وحتى نكاد

ننشد متمثل .
ال ترجت هيهات منه صالحه        إن كان ربكَ قد قضى بفساده
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* غلس =تداخل آخر الظالم مع أول النور.

نـــعـم إنه البـــد لــــبالد الـــدولــــة من اإلصالح
تـخـرج به من خــطـة اخلـسف ومـضــيق الـضـعف
وهــاويـة الـفـقــر وغـيـابـة بــئـر اخلـمـول  فــتـنـتـقل
ا استـقرت علـيه منذ خـمسة قرون : صـناعتـها 
أنـوال تـهـتز عـلـيـهـا األيدى واألرؤس واألرجل
من غلس * اليوم إلى عشائه  لتُحرك ذراعاً أو
ـقـدار ما بعـض ذراع وإبر تـأكل من الـسـبـابـات 
تـغرز فى الـقـماش من عـشـاء اليـوم إلى غـلسه
لـتُخـيط قميـصاً أو بـعض قمـيص ومحاريث من
عهد أخنـوخ جترها أبقـار يسوقهـا الزراع سحابة
اً أو بعض دو يوم يشوعى الشمس لتُفلح دو
من األرض . كل ذلك نـــقــتل به الــوقت الــذى
يسـتحببه الغربـيون  وشتان ب من يُحيى ومن
يُميت . ونـعلم أن البد من اإلصالح نـستخرج
به من أرضـنا األزليـة الثـروة. ثم نُثـنى عنانه فى
ــقـاصــد األجـنـبــيـة واألحـوال الــدولـيـة وجـهـة ا
طــالـبـ وجــهـاً لــلـسالمــة وصـورة لألمل  فال
ــــنــــشــــورات نـــــرى إال اخملــــاوف عــــلى صــــور ا
وأشـكـال اخملابـرات وهـيئـات الـنذر  وال نُـبـصر
إال اخملـــاطــر حتت حُــجـب الــســفـــارات وســتــور

هـالك عـلى رسوم الـوسـاطة وفـى حقـائق الـتداخل حـتى نـكاد الـرساالت  وال نـشـهـد إال ا
لوال الدين نقول ما أنصفنا الدهر إنهُ من الظا .

ا يـعد به من اإلصالح أو ذهوالً عن كـوننا ال نقـول ذلك تعصـباً على األجـنبى أو نفـوراً 
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ريض البـد من سقيه الـعالج كرهاً  كالطـفل ا
ولكن نـخاف ما وراء ذلك من تـالشى العصـبية
وتـبـدد اجلـمـاعـة وانـطـفـاء أنـوار اآلمـال وإمـحاء
آثار االستقالل بـعد إذ تنبهت اخلواطر فى األمة
ن الــعــثـمــانــيـة  فــصــار بـهــا عــدد غـيــر قــلـيل 
يـعـلـمون أن الـقـوم الـذين لـيس لـهم من جـامـعة
ا هم وطـنيـة ورابـطـة دوليـة وهـيئـة سـياسـيـة  إ
ـنــزلـة الـداجـن من احلـيـوان فى عــالم اإلنـســان 
يُـطـعــمـون ; يـســتـخـدمـوا ويُــسـتـخـدمــون لـغـيـر
أنـفـسـهم وبـئس الـشـأن شـأن يـنـحط بـه اإلنـسان

إلى درجة احليوان.
     وذى قضيتنـا للنــاس نبســطها

           ما القول ما الرأى ما التدبير ما العمل
ــا نـبث من األمن تــمـهـيـداً مـا اليـزال دفــيـنـاً 
لـسـبيل الـزراعـة ومـا نـنشـر من الـعـلم هـداية إلى
عـادن بحيث ال يخـاف الزارع أن يُفاجئه كنوز ا
زروع  وال يـكون أهل الـقرية فى من يحـصد ا
لباس الذل والفقر على كون بيوتهم قائمة على

معدن الذهب .
نعلم جميع ذلك  وال جنهل دواء الداء  ولكن العلم غير العمل والقول غير الفعل .
فـمـا الرأى أنـقـنط من الـرحـمـة  وال يـقنط مـنـهـا إال اخلـاسـرون أم نأمـل أمل الشـائب فى
الشـبـاب ? . أم نُلـقى بأنـفـسنـا ب أيـدى الـغربـاء  نقـول تـصرفـوا فى أمورنـا كـيف شئـتم إنا
لكم من التابعـ . هذه مسألة نعـرضها ألولى األمر من رجال الدولـة النبهاء . وال نزيدهم

ا نفعت الذكرى . بها علماً  ولكن شأننا التذكير ور


