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ُل إعط, أكَّدَ لكل قومية صفة: األدوار المناسبة للقوميات المختلفة==  اء كل قومية يفض ِّ

 ,دورها
.متعينة على الترك, حفظ الحياة السياسية وال سيما الخارجية. أ
.ومراكش وإمارات أفريقيا شماال  , وتركستان يمينا  , لألفغان: المهام الجندية.ب
:ألسباب منها, والدعوة, لحفظ المهام الدينية: العرب.ت
.الجزيرة مشرق اإلسالم-
.وجود الكعبة في الجزيرة-
.موقع الجزيرة المتوسط-
.بعد الجزيرة عن تأثير األجنبي-
.الفقر في الجزيرة يبعد عنها لمزاحمين-
.العرب مؤسسوا الجامعة اإلسالمية-
.ولم يختلط, حنيفية الدين عند العرب-
.عرب الجزيرة هم أقدم األجناس مدنية-
.لغتهم واسعة محفوظة بالقرآن-
.العربية لغة كشتركة بين المسلمين-
.العرب أنسب األقوام ليكونوا مرجعا وقدوة للمسلمين-



:مفهوم الحرية= =
بال مانع, أن يكون اإلنسان مختاراُ لقوله وفعله

,  وأعز شيء بعد الحياة, والحرية روح الدين, ظالم

:منها, وللحرية جوانب عملية
.تساوي المواطنين في الحقوق.1
.حرية التعليم.2
.حرية الخطابة والمطبوعات.3
.حرية المباحثات والحوارات العلمية.4
.األمن على الدين واألرواح.5
.األمن على الشرف واألعراض.6



:المطالبة بالمجالس النيابية الشعبية
.مع أهل الحل والعقد, ألن اإلسالم يدعو إلى الشورى, طالب بها

دد وتتج, وله شروط, اعتقد بوجوب إقامة خليفة قرشي: الخالفة ==

,  ةويرتبط لخليفة بهيئة الشورى العام, البيعة كل ثالث سنوات

:  وتنحصر وظائف الهيئة في, المرتبطة بكل اإلمارات اإلسالمية

المباشرة ويحكم الخليفة الحكم, المسائل الكبرى المتصلة بسياسة األمة

ة على فقط المصادق, وال يتدخل في شؤون اإلمارات التابعة, في الحجاز

ذكر وال ي, وال يكون للخليفة قوة عسكرية, تولية األمراء والسالطين

ومهمة حفظ األمن في الحجاز يكون, وال في المسكوكات, في الخطب

رئاسة تناط قيادتها إلمارة؛ فتتحول الخالفة ل, لقوة  ثالثة آالف جندي

وتطبيق الالمركزية, لفصل السلطة الدينية عن المدنية, روحية

باتحاد متأثرا  , التي تراعي اختالف طبائع الشعوب المختلفة, اإلدارية

.وأمريكا, ألمانيا



:الحكم االستبدادي والفوارق االجتماعية ==
غالل االست, يرى مسؤولية المستبد عن الفوارق االجتماعية

راط وينتقد اإلف, ويدفع الناس للكسل والخمول, من األغنياء

,  ألنه يهلك األخالق؛ وألجل تحقيق عدالة اجتماعية, بالثراء

:دعا إلى
.تحديد الملكية الزراعية.1
.توفير الخدمات العامة للجميع.2
.منع االحتكارات.3

مر واأل, والصدقات, يؤكد الكواكبي أن  التقيُّد بالزكاة

يب وتذو, كفيلة بإشاعة العدالة, بالمعروف والنهي عن المنكر

.الفوارق



:أثر االستبداد في إفساد األخالق ==
,  األخالق ال بد أن تعتمد على قانون فطري

, ادكالحيوان المنق, واالستبداد فاقده, "الناموس"

ا اإلرادة فهي  ة األخالق"أم  وهي بعد عبادة, "أمَّ

.وأسير االستبداد فاقد اإلرادة, هللا
,من أدوات منع االستبداد, والنصح والتوبيخ

.والنهي عن المنكر, وكذلك األمر ابلمعروف



 :االستبداد وإفساد الدين
أما العبادة فال يقربها , وهي شطر الدين, األخالق: فهو يفسد

.االستبداد بل يستغلها
:االستبداد والعلم ==

ينية وال الد, وال ضير عليه من علوم اللغة, ال يريد المستبد العلم

,  األمموحقوق, والفلسفة, الحكمة: لكنه يخشى من, المتصلة بالعبادة

زيل فالجهل ي, فبين االستبداد والعلم حرب شعواء, والخطابة األدبية

وإزالة االستبداد , ويؤكد عليهم ضرورة مراعاة مصالحهم, الخوف

.بالنتيجة



:االستبداد وإفساد التربية ==
ذات والسعي للمل, يبيح االستبداد مفاسد الخصال كالكذب

.خوفا  على األبناء, المادية
د == :المجد الصحيح والتمجُّ

ير وينشأ في طبقة غ, المجد مكانة محببة في قلوب الناس

.فهم القريبون من المستبد: المستبدين؛ أما المتمجدون
 :فكرة التوحيد ورفض االستبداد ==

.هللافال طاعة مطلقة لغير, حجة ضد االستبداد, ال إله إال هللا
:والخالص من االستبداد, أسلوب التغيير ==

,  الحلإلص, فضل أسلوب التبشير وإشاعة الوعي للتغيير

فال يكون , يخلق مستبدا  جديدا  , فالتقوي على االستبداد بالقوي

,  تعليمبال" بترق ي األمة باإلدراك واإلحساس"منع االستبداد إال 

".رفع المعنوية"والتحميس


