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 اجملتمع دخول
 عواستطا  عظيم، بنجاح املخاطبة حماولة فرتة احلزب اجتاز

 حتس مجلتها يف السياسية واألوساط جمموعها، يف األمة جيعل أن
 ألفكاره التقدير ينتزع أن واستطاع عقائدي، سياسي كحزب به

 يف سريه يف اآلن وصل وقد. حسابه حيسب وزنً  هلا جيعل وأن
 حىت طرقه حياول وأخذ. اجملتمع ابب إىل االنطالق حماولة طريق
 الدخول فيه.أو يفتحه، ليتمكن من  له يفتح

 ومزاجل، أرجتة من الباب وراء ما مباشرة يدرس اآلن وهو
 ومن الباب فتح من يتمكن حىت وحراس بوابني من عليه ومن

 .والسري الثبات من ميكنه قويً  دخواًل  فيه الدخول
 قواه يعبئ وهو احلزب أن اواضحً  يكون أن جيب أنه إال

 حقيقته على صاحلر  كل حيرص إمنا فيه والدخول اجملتمع لغزو
 حزب أنه ادقيقً  اإدراكً  فيدرك املبدئية، وصبغته العقائدية
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 احلياة فيه ليستأنف إسالمي غري جمتمع يف يدخل إسالمي،
 اإلسالمية الرسالة حتمل اليت اإلسالمية، الدولة إبقامة اإلسالمية

 سواء الفكرة على كحرصه الطريقة على حيرص فهو. العامل إىل
 الفكرة على حرصه املتبناة األساليب على وحيرص بسواء،

 يرتكها فإنه خطؤها ظهر إذا أما. خطؤها يظهر مل ما والطريقة
 إذا والطريقة الفكرة من فكر ألي فهمه يرتك كما غريها، ويتبىن
 متبىن فكر أي تنفيذ يف اجتهاد أي يعترب ولذلك. خطؤه له ظهر
 هو إمنا متبىن أسلوب أي مأ الطريقة مأ الفكرة من أكان سواء
 عن كان إن مقصود واحنراف تعمد، عن يكن مل إن فادح خطأ
 اآلراء يف متوجات أية تبقى أن جيوز ال ولذلك. وإصرار تعمد
 أم سياسية أم فكرية اآلراء هذه أكانت سواء حزيب أي عند

 ناعة أو عن تسليم برضا واطمئنان.ق عن تركيزها جيب بل إدارية،
 وتكثر آرائه، عن الفتنة ىلإ الفرتة هذه يف احلزب ويتعرض

 طال إذا سيما ال الناس، ومن شبابه، من والنصائح، االقرتاحات
 بسهولة فيه الدخول يستطع ومل اجملتمع ابب على الوقوف أمد

 اجملتمع جنس من اليت األحزاب بواقع يستشهد وقد وبسرعة
 وقد احلزب، من املبادرة زمام وأخذت الدخول استطاعت كيف
 احلزب أفكار تفسري إىل يصار وقد النبوية، لسريةا أتويل جيري
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 من للحزب إخالص ذلك لكل الدافع يكون وقد ونشراته،
 خارج من قوية تيارات ذلك لبعض الدافع يكون وقد شبابه،
 والنصائح االقرتاحات هذه وستكثر. الكثريين على تؤثر احلزب

 ستربز إذ. اخلهد الوقوف وعند اجملتمع ابب فتح بعد اأيضً 
 من اخلالص اإلسالم ويصبح قوي، بشكل املعاكسة التيارات

 وعنف بقوة يصارعه لوجه، اوجهً  الصرف الكفر أمام شائبة كل
 ولذلك. الكفر وسائل وقوة اإلسالم، وسائل ضعف رغم

 قوة من إليه حيتاج ما لتعويض األساليب اقرتاحات ستكثر
 تبناها يتال لألفكار األساليب هذه ملنافاة مراعاة دون الوسائل
 أن احلزب على الزامً  كان هنا ومن. منافاهتا عدم أو احلزب
 أن بد ال أنه يدرك وأن والوسائل، األساليب على اواعيً  يكون
 طال مهما وأساليبه وطريقته بفكرته اجملتمع إىل الدخول يف يسري
 وال يؤثر بشكل اجملتمع يف يسري وأن اجملتمع ابب عند وقوفه أمد

 الثقة هبا يزعزع صالبة ويف يتغري، وال يغري عوض وعلى يتأثر،
 .اتمة حمافظة الذاتية قيمه على وحيافظ بغريه

 يفتح حىت اجملتمع ابب لطرق احلزب حماولة تصور وألجل
 تغيري أجل من اجملتمع يف السري حقيقة وإدراك يفتحه، أو له

 عليه الطاغية العرضية واألفكار فيه، املتحكمة األساسية األفكار
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 كما اجملتمع معىن إدراك من بد ال فيه، السائدة املشاعر ويلوحت
 اختذها اليت املنطقة يف اجملتمع واقع على والوعي احلزب عرفه

 .واجلزئيات للكليات اتفصيليً  اووعيً  اإدراكً  له، جمااًل  احلزب
 ومشاعر وأفكار أنس أبنه احلزب عرفه فقد اجملتمع أما
 من اجملتمع واقع لدراسة نتيجة وهو عام، التعريف وهذا. وأنظمة
 هو نريده الذي اجملتمع أن اعتبار على ولكن جمتمع هو حيث
 الدراسة هذه وبيان. اجملتمعات من غريه عن متميز معني جمتمع
 مجاعة، يشكلون شخص مع شخص مع اشخصً  إن: اتفصيليً 

 عن النظر بغض جمتمعا صاروا ةدائم ةعالق بينهم وجدت فإذا
 هو بينهم العالقة هذه أوجد والذي. قلته أو عددهم كثرة

 هذه أكانت سواء عليها للحصول منهم كل اندفع اليت املصلحة
 الشخص يدفع والذي. مضرة دفع أو منفعة جلب املصلحة
 يف املوجودة احليوية الطاقة هو املصلحة هذه على للحصول
 من فتحصل العضوية، وحاجاته غرائزه إلشباع تدفعه اإلنسان

 الدافع هذا أن إال. املباشر الدافع هي تكون مشاعر قةالطا هذه
 هو أجراها اليت والتجارب احليوية ابلطاقة اسائرً  احليوان يف يكون

 متليها اليت الكيفية على لإلشباع يندفع فإنه اإلنسان أما. غريه أو
 تدفع، اليت املشاعر نوع له تعني املفاهيم فهذه. مفاهيمه عليه
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 ينظم املشاعر وتلك املفاهيم هذه وحبسب. السري وكيفية
 من ملحي ما أساس على غريه وبني بينه العالقة فتوجد مصاحله،

 اجلماعة جيعل فالذي وعليه. نظام من يطبق وما ومشاعر أفكار
 فإن هذا وعلى. بينهم تقوم اليت العالقات هو اً جمتمع الناس من

 بني ةالقائم للعالقات التعرض إال يعين ال اجملتمع يف الدخول
 .اجملتمع يف الناس

 على تسيطر سلطة بواسطة تسري العالقات هذه أن إال
 الناس وبني السلطة هذه بني وتكون وتسريها، العالقات هذه

 الناس بني القائمة للعالقات التعرض يكفي ال ولذلك. عالقات
 بني القائمة العالقات هتز أن من بد ال بل اجملتمع على يؤثر ألن

 تتأثر أن ميكن حىت وجرأة بقوة هلا ابلتعرض والشعب السلطة
 اجملتمع غزو كان هنا ومن الناس، بني القائمة العالقات
 وإمنا الناس، بني القائمة للعالقات التعرض يعين ال فيه والدخول

 مصاحل يف واألمة السلطة بني القائمة للعالقات التعرض يعين
 الناس ؤونش رعاية صالحية بيدها اليت هي السلطة ألن. الناس

 مل فما. غريهم وبني وبينهم بعضهم، مع بينهم العالقات وتسيري
 الشؤون رعاية صالحية على تقبض اليت اليد هذه تضرب
 جمتمعهم، بسوء الناس حيس أن ميكن ال متتالية قوية ضرابت
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 اليت األفكار خطأ يشاهدوا أن ميكن وال تغيريه، وبضرورة
 كان ولذلك مصاحلهم، عن لديهم املتيقظة واملشاعر حيملوهنا،

 للعالقات التعرض هو احلزب على البارز العمل يكون أن بد ال
 يف أكانت سواء نواحيها، مجيع يف واألمة السلطة بني القائمة
 مستشفيات إقامة أو جسور كبناء املصاحل لرعاية السلطة مباشرة

 كتشكيل السلطة مباشرة من متكن اليت األعمال مباشرة يف مأ
 .احلكم هو ابلسلطة واملراد نواب، انتخابو  وزارة

 حلاكماب يتمثل ال اإلسالمي العامل يف احلاضر واحلكم
 قائم حكم هو وإمنا. اإلسالمي احلكم شأن هو كما وحده،

 يف ال حاكمة فئة يف يتمثل فهو. راطيقميالد النظام صورة على
 احلاكمة، الفئة من احملرتفون فالسياسيون وحده، املباشر احلاكم

 احلاكمة، الفئة من سياسي أتثري هلا اليت األحزاب أن كما
 تصرفاهتا يف كلها احلاكمة الفئة مهامجة من بد ال ولذلك

 األمة مع عالقاته يف املباشر احلاكم ومهامجة السياسية، وأفكارها
 كل اواضحً  يكون أن وجيب. األخرى الدول مع عالقاته ويف

 والشعوب األمم بني ئمةالقا العالقات أن حلظة كل يف الوضوح
 هم احلكام أن أي والشعوب، األمم هذه حكام يسريها إمنا

 ميكن فال هبا، ويتصرفون ويرعوهنا العالقات هذه يديرون الذين
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 يف الدخول ميكن ال بل ومستقبلها الشعوب حاضر على التأثري
 ضرب طريق عن احلكام هؤالء بضرب إال والشعوب األمم هذه

 القائمة العالقات وكذلك. تصرفاهتم وسائر وأعماهلم أفكارهم
 هذا حكام يسريها إمنا الواحدة واألمة الواحد الشعب أفراد بني

 هذه يديرون الذين هم احلكام أن أي األمة، تلك أو الشعب
 الناس مع الدخول ميكن فال هبا، ويتصرفون ويرعوهنا العالقات

 اهتمعالق طريق عن إال شعور أو فكر أي يف امؤثرً  دخواًل 
 احلكام هؤالء ضرب طريق عن أي هبم، احلكام وعالقة ابحلكام
 عمل هو كله وهذا. تصرفاهتم وسائر وأعماهلم أفكارهم بضرب
 تصرفات وسائر وأعمال أفكار ضرب وهو. السياسي احلزب
 الذي الشعب أو األمة مع عالقاهتم إبدارة املتعلقة احلكام

 عمل وال األخرى، الدول حكام مع عالقاهتم وإبدارة حيكمونه
 األمر هذا يكون أن بد ال ولذلك. هذا غري السياسي للحزب
 اسياسيً  حزابً  كونه على احلزب ليحافظ اكليً  اوضوحً  اواضحً 

 رعاية على تؤثر اأفكارً  أي سياسية اأفكارً  آرائه جعل له وليتسىن
 الناس ذهن ويف احلزب ذهن يف واقع هلا ويكون الناس مصاحل

 هذه جعل من وليتمكن بعقوهلم، يدركونه أو محبواسه يلمسونه
 حىت لقلبه يسعى الذي اجملتمع يف وجتول تصول السياسية اآلراء
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 ورد ما ادائمً  يدرك أن جيب هذا وعلى. فيه الطاغية هي تصبح
 يف اجلماعية والثقافة املركزة الثقافة أن من السياسية املفاهيم يف

 ىتعط ألهنا ؛اثقافيً  عماًل  كانت وإن السياسة، من تعترب احلزب
 أن أساس وعلى أساسها، على احلاكم حياسب أن أساس على

 املصاحل وتبين اخلطط كشف وأن. هبا الناس حيكم ألن يسعى
 ضرب احلزب يباشر هبا ألنه سياسي عمل وهي السياسة من

 .تصرفاته وسائر احلاكم أعمال
 اجملتمع يف يشتغل أنه يعترب ال السياسي فاحلزب هذا وعلى

 والطريقة الفكرة يتفهم أنه يعترب وإمنا الثقايف، ابلدور يقوم وهو
 وهو اجملتمع يف يشتغل أنه يعترب وال. اجملتمع حنو السري ليبدأ

 وال. اجملتمع حنو فعاًل  يسري هو وإمنا الناس، خياطب أن حياول
 تهعمبتاب فيه الدخول حياول وهو اجملتمع يف يشتغل أنه يعترب

 داخاًل  يعترب وال. فقط الباب يفتح هو وإمنا للعالقات، التعرض
 احلكام عالقات على امشرفً  ويصبح فيه يلج حىت اجملتمع يف

 كإشراف تبناها، اليت أفكاره أساس على ابحلكام واألمة ابألمة
 نظرة حيث ومن التأثري، حيث من احلاكمة والفئات السياسيني

 األمة إليه، وحتّسب احلكام منه.
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 الطريق قطع قد احلزب إن وضوح بكل نقول فإن وهلذا
 ساعد اطبيعيً  اسريً  بل سرعة، وال إبطاء دون اجملتمع إىل كلها
 سنيت خالل حصلت اليت السياسية األحداث فيه النجاح على

 للعالقات التعرض يتابع ألن يعمل اآلن وهو. 1957و 1956
 هذا تعرضه يف يؤثر أن وحياول له، يفتح أو اجملتمع ابب ليفتح

 نظرة وعلى والسياسة، احلكم يف والسياسيني احلكام مركز ىعل
 والوالء، والثقة، القدرة، حيث من وللسياسيني وللحكام له األمة
 أن من بد ال ولذلك. اجملتمع يف أقدامه يركز أن يستطيع حىت

 والكفاح الفكري الصراع بقسميه السياسي التحريك ينصب
 مع ملموس، بشكل جيةواخلار  الداخلية العالقات على السياسي

 مع املرسوم، بطريقها سائرة اجلماعية والثقافة املركزة الثقافة بقاء
 الوسائل من وابإلكثار األساليب يف ابإلبداع الفائقة العناية
 اليت العالقات واقع كان إذا إال ينتج ال هذا أن إال. املتنوعة
 يبثها اليت األفكار وواقع ،احمسوسً  أو امدركً  احلزب هلا يتعرض
 من احملاولة دور يف احلال كان كما السري بقي إذا أما. امتصورً 

 دون وتصديقه املفهوم بتصور واالكتفاء وشرحها اجلمل فهم
 إىل حيتاج وهلذا اجملتمع، من احلزب ميكن أن ميكن فال ملسه،
 فيها، يعمل والية كل وواقع فيه، يشتغل الذي اجملال واقع فهم
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 حىت السلطة، وبني بينها لعالقاتل يتعرض بلد كل واقع بل
. فيه يعمل الذي املكان يف اجملتمع واقع على الوعي له يتحقق

 يعين بل اجملال، واقع شرح الضروري من أنه يعين ال هذا أن إال
 للسري ويرتك كأمثلة، وتفرعاهتا الكليات إدراك الضروري من أنه

 هو واملهم. اهل التعرض ضرورة عليه يمتل اليت للعالقة الواقع يقرر
 واضحة اجملتمع يف والدخول الغزو يف العمل خطة تكون أن

 .وملموس عميق بشكل
 نقطة" نشرة تضمنته فقد عميق بشكل اخلطة وضوح أما

 إعادة من بد ال ولذلك "السياسي التحريك" ونشرة "االنطالق
 وجلان احمللية اللجان سيما ال حزيب لكل فرديً  دراستهما
 مباشرة من ميكن ملموس بشكل اخلطة وحوض وأما. الواليت

 :يلي فيما تلخيصه فيمكن احلال يف العمل
 أن عليه اآلن احلزب به يقوم الذي الفكري الصراع -أ
 جلان وعلى قيادته، من لرتتيب حاجة دون ويضاعفه به يستمر

 واستمراره إلحداثه طاقتها تبذل وأن قواها تعبئ أن الواليت
 قبل من متبىن هو عما ذلك خيرج ال أن على ممكنة، وسيلة بكل

 تصور ضرورة هو اآلن يالحظ أن جيب الذي أن إال. احلزب
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 اتصورً  الفكري الصراع فيها حيدثون اليت األفكار لواقع الشباب
 أو املناقشة أثناء للناس الواقع هذا تصوير حياولوا وأن اواضحً 
 األمثال بضرب ذلك ويكون. ابرز ملموس بشكل الشرح
 تعترب اليت العامة الكلية األفكار سيما وال والواقعية، يةالتارخي
 متركزه وملنع للمجتمع، اإلسالم دخول ملنع الكفار يضعها أرجتة
 وبشكل سليب بشكل تضرب أن ميكن العربية القومية فمثاًل . فيه

 وآمال غامضة، رغبات من فيها ما يبني حني فهي إجيايب،
 فال عليه، اإلصبع يوضع اشيئً  تعين ال هناإ حيث ومن مبهمة،

 بشكل هتاجم إمنا معينة، نظر وجهة وال ،امعينً  انظامً  تعين
 غزوة حبادثة فيؤتى واجلنس، القبلية تعين أهنا يبني وحني سليب،

 بدول ويؤتى عنعنتها، خطر على اترخيي كمثل املصطلق بين
 أن يستحيل خنادق بينها القومية حفرت كيف احلاضرة أورواب
 هتاجم بشكل إجيايب. اإمنلوحدة، فا أو لالحتاد جسر فوقها يعقد

 األفكار حيث من وأما. الواحد الفكر حيث من هذا
 اجلامعة وبني بريوت يف الوعي مكتبة بني فيقارن املتعددة

 يف مناقشات يسمع الوعي مكتبة على الداخل فإن األمريكية،
 من معاملة أو سياسي، خرب عن إما واقع، هلا حية أفكار

 مناقشات يسمع فإنه اجلامعة على الداخل وأما. امالتاملع
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 واقع أي املتناقشني من أحد يلمس ال مدرسية، أشياء يف فكرية
 األمريكية اجلامعة وأما اجملتمع يف الوعي مكتبة أن فيستنتج هلا،

 وجلان احمللية اللجان على جيب وهكذا... اجملتمع يف فليست
 لتوجد عنايتها توايل وأن ةواقع عديدة أمثلة تعطي أن الواليت

 واقع على امنصبً  الفكري الصراع جتعل حىت احلية املناقشات
 .ملموس
 اآلن فيه الشباب سري يتعثر الذي السياسي الكفاح -ب

 رتيبه منذ اآلن على الوجه اآليت:ت جيري
 السلطة بني القائمة للعالقات التعرض يبدأ أن جيب (1
 اكليً  اوضوحً  اواضحً  يكون نوأ. حااًل  الناس مصاحل يف واألمة

 مقدرة مبقدار عمل كل يقدر احملاولة مرحلة يف كان احلزب أن
 كان وإن اجملتمع يلج ملا واحلزب اآلن أما حتمله، على احلزب
 - امؤثرً  ابليغً  أذى املؤذية الضربة فقط يتجنب فإنه اببه يطرق

 علالتفا دور يف أنه إال ذلك، دون املؤذية ابلضرابت يبايل وال
 حدث، كلما ويتبىن ويكشف لزومه، على بناء ابلعمل يقوم

 إليه يصل مل احلزب كان وإن وهذا. املميتة الضربة فقط امتحاشيً 
 احلزب ودخول الكفر أطواق كسر بعد حيدث إمنا التفاعل ألن
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 منذ تذكره من بد ال أنه إال ،ااثبتً  دخواًل  للمجتمع غزوه محلة يف
 يف جناحه بعد مباشرة إليه وصولال يستهدف احلزب ألن اآلن،
 .له يفتح أو ليفتحه اجملتمع ابب على يشنها اليت احلملة

 ونقد للمصاحل، التعرض يعين للعالقات التعرض (2
 فاملسألة للمصاحل، التعرض يعين إمنا هجومي بشكل األعمال

 املصاحل وهذه. اعنيفً  اهزً  وهزها للمصاحل ابلتعرض حمصورة إذن
. آنية سياسية مصاحل والثاين آنية، نفعية صاحلم أحدمها: قسمان

 أتيت فال اآلنية، غري والسياسية اآلنية، غري النفعية املصاحل أما
 أتيت كما الفكري، ابلصراع أتيت وإمنا ،امطلقً  السياسي ابلكفاح
 ابلكفاح أييت وال. اجلماعية ابلثقافة أتيت وقد املركزة ابلثقافة

 مأ آنية، نفعية أكانت سواء فقط، نيةاآل املصاحل إال السياسي
 .آنية سياسية
 مصاحل بتبين فيكون اآلنية النفعية للمصاحل التعرض أما

 معينة بفئة املتعلقة وهي منها اجلزئية أكانت سواء ،القائمة األمة
 ،مثاًل  القاهرة أو كسوري معني بلد أو ،مثاًل  كالتجار الناس من

 اجملال يف أو معني بقطر وأ كلها ابألمة املتعلقة وهي الكلية مأ
 .كله
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 وإاثرة فقط، الواقع بوصف إما ذلك يف السري ويكون
 هذا يف الشرعي للحكم التعرض غري من مكا احل على التذمر

 أموال إنفاق يف الناس على الواقع الظلم كبيان وذلك املوضوع،
 وإما. حقيقية ملصلحة حمققة وغري منتجة غري مشاريع على طائلة
 هذه معاجلة يف هللا حكم وبيان املوجودة ملعاجلةا سوء ببيان

 على الشرطة تسليط من الدولة تفعله ما مثل وذلك .املشكلة
 يذهب حىت السائق وتعطيل للسواقني املخالفات ألخذ الناس

 يف املخالف حياكم اإلسالم يف احملتسب نإ حني يف للمحاكمة
 وهذا جيل،أت دون احلال يف يربأ أو عليه وحيكم املخالفة ساعة

 .الناس ملصاحل تعطيل عدم فيه
 ابهلجوم يكون فإمنا اآلنية السياسية للمصاحل التعرض وأما

 يف احلكم لدفة تسيريها وطريقة الوزارات تشكيل كيفية على
 جعلت اليت الدميقراطية وتفاهة النيابية، اجملالس غفلة وعلى البلد
 شؤون يف السفارات تدخل وكشف. سياسيا اوسطً  منهم

 على األموال رؤوس وأصحاب القبائل زعماء ونفوذ احلكومة،
 عند امنفردً  هذا يقع وقد. ذلك شاكل وما احلاكمة الفئات
 الربملان، دورة افتتاح عند أو الثقة، طرح عند أو الوزارة تشكيل
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 اآلنية املصاحل مع أييت قد كما. مباشر حادث حدوث عند أو
 .مبناسبتها

 اجملتمع، يف والدخول والغز  يف العمل خطة هي هذه
 أو اجملتمع ابب احلزب يفتح أن من ميكن ودقة بوعي وتطبيقها

 شباب وعند الناس عند بديهيا يكون أن جيب أنه إال له، يفتح
 يد من فعاًل  القائمة السلطة نزع يستهدف إمنا احلزب أن احلزب،

 وأنه. فقط احلاليني احلكام يد من ال كلها، احلاكمة الفئة
 مع لعالقاهتا ابلتعرض البالد يف القائمة السلطة زعن يستهدف

 احلزب يريد وال إسالمية، دولة جلعلها السلطة هذه وأخذ األمة،
 السلطة حتطيم على هبا ليستعني اجملتمع يف أخرى سلطة يبين أن

 فالسلطة. نفسها املوجودة السلطة أخذ يريد بل وإزالتها املوجودة
 هذا الناس، له خيضع الذي انوالسلط املسيطر واحلكم القائمة
 فيغري األمة، بواسطة تسلمه احلزب يستهدف الذي هو احلاضر
 ومحل اإلسالم، تطبيق أجل من به ويسري ونظامه، شكله
 ته. ويرتتب على هذا أمران اثنان:رسال
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 الناس، مصاحل حتقيق يف الوزارات بني يفاضل ال أن أحدمها
 لزعزعة يهدف بل األخرى، عن ويسكت وزارة على حيمل فال

 .والسلطان احلكم يف كلها احلاكمة الفئات
 تتحقق املصاحل هذه إن يقال ال أن فيجب الثاين األمر أما

 يبعد القول هذا ألن اإلسالمية الدولة قيام عند الناس أيها لكم
 عن احلزب إبعاد على ويساعد مصاحلهم، حتقق إدراك عن الناس
 التعرض يكون أن جيب لذلك. احلكم يف التأثري وعن احلكم

 احلكم ببيان اإلسالم أحكام حسب الناس هبا حيكم اليت للكيفية
 .يهامجها اليت املسألة يف فقط الشرعي
 هذه معه تتعرض بشكل الكفاح يف السري يكون أن بد وال
 ويطمع هيبتها، ويزيل أضالعها، حيطم ملا نفسها القائمة السلطة
 حبالقيمها أتخذ اليت بعواألصا األيدي من ويكثر فيها، الناس
 حلكم الشوق يثري وبشكل مقتدر، قوي إجهاز عليها وجتهز

 ولراية اإلسالم. ،ولدولة اإلسالم ،اإلسالم
 واحدة، حلظة الذهن عن يغيب ال أن جيب الذي أن إال

 اإلسالمية، احلياة استئناف الغاية بل احلكم، ليست الغاية أن
. احلكم هو ذلك طريقة أنو  العامل، إىل اإلسالمية الدعوة ومحل
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 أي إسالمية، حياة احلياة جلعل طريقة هو إمنا السلطة فأخذ
 جيوز وال إسالمية، عالقات الناس بني القائمة العالقات جلعل

. أكثر وليس فقط طريقة كونه من أكثر احلكم إىل ينظر أن
 القضية بل احلكم رجال لتحطيم فقط العمل ليست فالقضية

 هذا جيري حىت اجملتمع يف طاغية ماإلسال أفكار جعل هي
 طغيان طريق عن منهم السلطان وأخذ احلكم، لرجال التحطيم

 .األفكار هذه
 بنشوء تنشأ الدولة فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا

 هذه بتحول فيها السلطان ويتحول عليها تقوم جديدة أفكار
 سلوك على أثرت مفاهيم أصبحت إذا األفكار ألن. األفكار

 فتتغري املفاهيم، هذه سبحب يسري سلوكه وجعلت ان،اإلنس
 والسلطة. املصاحل إىل نظرته تتغري لتغريها اوتبعً . احلياة إىل نظرته

 تكون وال. تسيريها على واإلشراف املصاحل هذه رعاية هي إمنا
 فإذا اجملتمع، يف الفئات ابقي من غريها من األقوى للفئة إال

 هم أقاموا املصاحل إىل نظرهتم يف متفقني منطقة يف الناس كان
 تسري اليت السلطة هم أقاموا أي شؤوهنم، رعاية مباشرة يتوىل من

 لتسيري السلطة يف أنفسهم أقاموا ملن سكتوا أو مصاحلهم،
 ابختيارها إما ،اقطعً  األمة من احلكم أييت هنا ومن. مصاحلهم
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 أنواع من وعن توالسكو . قيامه عن بسكوهتا أو الفعلي،
 فإهنم املصاحل إىل نظرهتم يف خمتلفني كانوا إن وأما. ياراالخت

 األقوى الفئة السلطة تتوىل أن بد وال متعددة، فئات يصبحون
 الفئات مجيع مصاحل وتسري مصاحلها فتسري. الفئات هذه من
 وتسيري الفئة، هذه إىل للخضوع اجلميع ويضطر مصاحلها، وفق

 وتصري التسيري، هذا يستسيغوا حىت مصاحلها، وفق مصاحلهم
 كلها الفئات وتنصهر هلا، الفئة هذه كنظرة املصاحل إىل نظرهتم

 على للتغلب اتيةو امل الفرصة هلم تتاح حىت أو واحدة، فئة يف
 وفق اجلميع مصاحل وتسيري منها، السلطة وأخذ الفئة، تلك

 الطبيعي األمر هو وهذا. السلطة تولت اليت الفئة مصاحل
 سواء الناس، مصاحل رعاية على تقوم سلطة كل يف واحلتمي
 وحىت إسالمية، سلطة مأ راطيةقدمي سلطة مأ قبلية سلطة أكانت
 ألن. فرد سلطة وليست فئة سلطة هي الديكتاتورية السلطة

 هلذا قوية فئة بتأييد إال تكون ال الناس ملصاحل الفرد هذا رعاية
 هذه بسلطة هو يقوم احلالتني كلتا ويف. عنه السكوت أو الفرد
 بد فال وعليه. وحدها هو سلطته ال الساكتة، أو املؤيدة الفئة
 قوية فئة وجود من بد وال احلياة، عن معينة أفكار وجود من

 تؤخذ حىت ومحاس برضا وتتقبلها قناعة عن األفكار هذه حتمل
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 مجاعة ابلفئة املراد وإمنا احلزب، هنا ابلفئة املراد وليس. السلطة
 شخصية هو وإمنا فئة ليس احلزب ألن اجملتمع يف الناس من

 .معنوية
 من جمموعة يف تتمثل اليت احلياة عن املعينة فاألفكار

 من جمموعة وتقبل األساس، هي والقناعات واملقاييس املفاهيم
 واملقاييس املفاهيم من اجملموعة هلذه منهم قوية فئة أو الناس

 السلطان وحيول الدولة يوجد الذي هو إمجااًل  ولو والقناعات
 ةجمموع أو الفئة هذه تقبل كان إذا عما النظر بغض فيها،

 شديدة التصوير دقيقة صياغة عن انجتً  األفكار هلذه اسالن
 على انطباقه شاهدت قد ملموس حمسوس واقع عن أو التأثري،

 .متعددة حوادث
 اليت األفكار إجياد يف البدء من بد ال كان ذلك وعلى

 ،أواًل  احلياة عن والقناعات واملقاييس املفاهيم من جمموعة حتوى
 هلذه فيهم القوية الفئة أو ناسال ةجمموع تقبل على احلصول مث

 الدولة توجد حىت والقناعات، واملقاييس املفاهيم من اجملموعة
 .احتميً  اطبيعيً  اوجودً 
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 طريق عن إال أييت أن ميكن ال بلد أي يف احلكم وأخذ
 أو األمة تتبناها اليت والقناعات مواملفاهي املقاييس جمموعة اختاذ
 الناس مصاحل وقضاء إليه، للوصول طريقة منها القوية الفئة

 يراد كان إذا أما. والقناعات واملقاييس املفاهيم هذه حسب
 تناقض أو ختالف وقناعات ومقاييس مفاهيم لتطبيق احلكم أخذ

 أن ميكن فال ألفوها أو تقبلوها أو هبا الناس قنع اليت املفاهيم
 األمة قوة والتفكريية املادية قدرته تفوق خارجي بغزو إال أييت

 .والتفكريية املادية
 جمموعة إلجياد ابألمة البدء من بد ال كان هنا ومن

 على ومحلها لديها، اإلسالمية والقناعات واملقاييس املفاهيم
 إلجياد األمة طريق عن احلكم أخذ مث قناعة، عن هلا تقبلها
 إىل والتفكريية املادية بقوهتا تنتقل منطقة يف ميةاإلسال الدولة
 والذي. واحدة دولة يف كله لضمه اإلسالمي العامل أجزاء سائر
 املفاهيم من اجملموعة هذه أخرى بعبارة أو األفكار هذه يوجد

 أو القوية الفئة جيعل والذي اجملتمع، يف والقناعات واملقاييس
 يف يعيشوا أن ضرورة يرونو  يتقبلوهنا جمموعهم يف الناس جيعل

 وال الدولة وليس فحسب احلزب هو إمنا أساسها على اجملتمع
 وذلك. اأفرادً  ظلوا إذا األمة يف املفكرون األفراد وال حىت األمة،
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 واملقاييس املفاهيم جملموعة فحسب تنفيذي كيان الدولة ألن
 وال. فكري كيانً  هي وليست األمة تقبلتها اليت والقناعات

 تسوس الذي اإلدراكي أو احليوي األمة واقع تتخطى أن نهاميك
 تعرب أن فحسب بوسعها وإمنا. منه وجودها وأتخذ شؤونه،

 واإلدراكية احليوية األمة طاقة عن الشؤون رعاية مبباشرهتا اعمليً 
 أن أما. العمل موضع ووضعها وتنظيمها تفجريها طريق عن

 لعدم ممكن غري فذلك انقالب أو إصالح الدولة من يطلب
 فحسب تنفيذي كيان الدولة ألن ككيان كياهنا يف وجوده
 .فكريً  كيانً  وليس
 متولد فهو معقد، متنوع اجتماعي كيان فإهنا األمة ماأو 

 واجلسمية، والعضوية الفكرية القوى فيه وتتفاوت وأنثى، ذكر من
 ومفاهيم مقاييس من حيمله ملا التنفيذية األساليب لديه وختتلف

 اليت األصلية األفكار عليه تسيطر كله ذلك فوق وهو. عاتوقنا
 من جتعل سيطرة والقناعات واملفاهيم املقاييس هذه عنها تفرعت
 ولذلك. هبا التفكري حمصور فهو غريها، ينتج أن عليه الصعب

 شعب أي بوسع ليس وهلذا. فكريً  كيانً  يكون أن ميكن ال فإنه
 احلياة إىل نظرته - اعيةاجلم بصفته - يبدل أن أمة أية وال

 املشرتكة، التقليدية وقناعاته ومقاييسه مفاهيمه ويغري العامة،
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 التأخر من والقناعات واملقاييس املفاهيم هذه بلغت مهما
 ط.واالحنطا

 بصفته - األمة أو - والشعب الكيانية، بصفتها فالدولة
 مها وإمنا والقناعات، واملقاييس للمفاهيم امصدرً  ليسا اجلماعية

 تنفذها فاألمة. والقناعات واملفاهيم املقاييس هذه تنفيذ حمل
 ابملفاهيم منفعالن فهما األمة، على تنفذها والدولة نفسها، على

 إزاء ويتصرفان ويتحركان. فاعلني وليسا والقناعات واملقاييس
 حيث والقناعات، واملفاهيم املقاييس جمموعة مبوجب احلياة
 للدولة، احلقوقي الواقع إىل منها طلقانين اليت القاعدة هي تصبح
 .لألمة اجملتمعي والواقع

 املفاهيم هذه مصدر يكون أن بد فال ذلك وعلى
 غري شيء هو والدولة األمة يف والفاعل والقناعات، واملقاييس

 على القادر هو ويكون ،منفعاًل  ال فاعاًل  يكون الدولة، أو األمة
 تركيزها، على والقادر اعات،والقن واملقاييس املفاهيم هذه إجياد

 ها، والقادر على احملافظة عليها.وتبديل تعديلها على والقادر
 ينشأون الذين املفكرون األفراد أهنم للذهن يتبادر قد وهنا

 يوجدون الذين وهم هبا، ينهضون الذين هم وأهنم األمة، يف
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 ابألنبياء اجملال هذا يف يستشهد وقد واجملتمع، الدولة
 وتزل اخلطأ يقع وهنا أبممهم، هنضوا أفراد فإهنم ،وابملصلحني

 يف واألمة كيان، هلم ليس الفردية بصفتهم األفراد ألن. األقدام
 منهما كل يف يؤثر أن ميكن فال كيان، والدولة كيان، جمموعها

 عوامل من املركبة الكيانية، الصفة له منهما، أقوى كيان إال
 قدرته بلغت مهما فالفرد. كيانً  تشكل جيعلها رابط بينها يربط

 الكيان يف يؤثر فال. ضعفه بلغ مهما كيان يف يؤثر أن ميكن ال
 .الكيان إال

 يف حتصل حني الفكرة فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا
 مهما حبت، شخصي فكري بطابع تتسم الفرد الشخص ذهن
 قد كان مأ منه، إبداع عن أكان سواء حصوهلا، سبب كان

 عن اآتيً  السماع هذا كان إذا عما النظر بغض غريه، من مسعها
 الفكرية الصفة هذه على الفكرة وتظل. التلقني أو القراءة طريق

 ويعتربها فحسب، التفكري جانب أتخذ دامت ما الشخصية
 أفكار إىل فتنقلب وحده، بطابعه متييزها على وحيرص له، املكً 

 يف ثرأ أي حتدث وال. مؤلفات يف تسكب أو هبا يتحدث نظرية
 الكتب كثرت ومهما املفكرين، عدد كثر مهما األمة أو الدولة

 يف قناعة إىل التحول الفكرة هلذه يتسىن وحني. واملؤلفات
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 املقياس صفة إىل الشخصية الفكرية الصفة من تنتقل املفكر،
 التفكري جانب إىل فقط التفكري جانب عن وتتحول واملفهوم،
 حيز إىل التفكري نطاق من الفكرة حينئذ فتخرج. والتطبيق
 ، مث إىل حيز الوجود يف اجملتمع.الناس عند الوجود

 اجلازم اإلميان فإنه وتنتقل تتحول جيعلها الذي هو ما أما
 هي ما وأما. املفكر عند للواقع املطابق اجلازم التصديق أي هبا،

 واإلقناع، الرتديد، طريق فإهنا ذلك، إىل تسلكها اليت الطريق
 هذا ويستمر. مجاعة ومع مجاعة، يف إال يتأتى ال ذاوه. والتطبيق
 تصبح حىت ومعها اجلماعة هذه يف والتطبيق واإلقناع الرتديد
. منها واحد كل وملك كجماعة، اجلماعة هذه ملك الفكرة

 فتصححها تصرفاهتم وعلى فتحتلها، للحياة نظرهتم على وتدخل
 نساناإل يتأثر امناخً  وتصبح سلطان، هلا ويصبح وتعدهلا،

 غري خاص، كيان للفكرة يوجد وبذلك فيه، وضع إذا خبصائصه
 هذا ويسري كياهنا، من جزءاً  ال منها جزءاً  كان وإن األمة كيان

 الكيان هذا. كياهنا حتت ال الدولة سلطان حتت اخلاص الكيان
 ذلك وعلى. األمة يف يتكون الذي احلزب هو إمنا الفكري
هو احلزب وليس األفراد  إمنا الدولة أو الشعب يف يؤثر فالذي

 املفكرون.
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 ومع الدولة كيان مع يتصارع يصبح كيانً  بوصفه واحلزب
 خاصية ال الفاعلية خاصية فيه ألن ،امعً  ليصرعهما األمة كيان

 كل يف فإن األمة كيان أو الدولة كيان بعكس. االنفعالية
 متسك قدر وعلى الفاعلية، خاصية ال االنفعالية خاصية منهما

 متسكه نإ إذ صراعه، فرتة تقصر أو تطول الفكري بكيانه حلزبا
 هذه مدة يطيل فيه وتساهله صراعه، فرتة يقصر ككيان الفكري

 فإنه وقناعاته ومقاييسه مفاهيمه عن احلزب يتحول مل وما. الفرتة
 إذ. امعً  الدولة وكيان األمة كيان: الكيانني سيصرع شك وال

 اواحدً  كيانً  وإيها ويصبح لناس،ا يف القوية الفئة كيان سيصرع
 وهبذا القيادة، مركز األمة كيان ضمن البارز كيانه فيه أيخذ

 الفكري وابلكيانني. الدولة كيان يصرع اجلديد الكيان
لها يف كيان ك ويصهرها الفئات، ابقي على يستويل والتنفيذي

 واحد هو كيان األمة.
 صراع هوف فكريً  اصراعً  كونه مع حيصل الذي والصراع

 ولذلك جمردة، أفكار صراع وليس وقناعات، ومقاييس مفاهيم
 حيطم أن يريد ألنه العامة، واملصاحل العامة، العالقات يتناول
 واملقاييس املفاهيم بتحطيم لألمة، الفاسدة الكيانية الصفة

 أي وال األمة، حتطيم ال الكيان، عليها يتكون اليت والقناعات
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 واستبدال شأهنا، ورفع األمة، ألخذ يسعى نهإ إذ منها، فرد
 املتميز كياهنا يصبح منه، أفضل كيانً  إبعطائها احلايل كياهنا
 بتحطيم للدولة الكيانية الصفة حيطم أن ويريد. والسمو ابلرفعة
 حتطيم ال عليها، يتكون اليت والقناعات واملقاييس املفاهيم

 إبعطائه احلايل كيانه واستبدال ألخذه يسعى نهإ إذ. السلطان
. اجلديدة والقناعات واملقاييس املفاهيم أساس على اجديدً  كيانً 
 التنفيذي للكيانني يكون فكري ككيان احلزب فصراع وهلذا

 غريمها، على ال الكيانني على مسلط فالعمل. واجملتمعي
 كيان أن ومبا. كيان على كيان ليطتس يكون إمنا وتسليطه

 كيان إدارة يتوىل الذي ووه السلطان، ميلك الذي هو الدولة
 الدولة لكيان أنه اواضحً  يكون الصراع مظهر فإن األمة،

 .الكيانني على امسلطً  حقيقته يف هو كان وإن فحسب،
 كيانً  بوصفه اجملتمع احلزب يدخل أن بد فال ذلك وعلى

 ألن واضح، بشكل وحدها الكيانية الصفة فيه تربز ،فكريً 
 فيها جيوز وال وحدها، تعمل نأ جيب اليت هي الكيانية الصفة

 وأي كيانني، يصارع كيان هو إذ. أخرى صفة أبية إشراك أي
 أو الكيانية، الصفة غري على حزيب عمل أي فيها حيصل حالة

 على يقتصر ال العمل هذا فإن معها، أخرى صفة إبشراك



 29 

 الصفة ويضعف الصراع، يف احلزب يضعف بل اإلخفاق،
 .له الكيانية

 نعم. ذلك من أمشل هو بل جهازه، يعين ال احلزب وكيان
 املفاهيم وإن احلزب، أجهزة عن تصدر احلزبية األعمال إن

 من جزء األجهزة هذه عليها تقوم اليت والقناعات واملقاييس
 اجملموعة هذه هو كيانه بل. كيانه ليست ولكنها احلزب، كيان

 لناسا من جمموعة يف املتجسدة والقناعات واملقاييس املفاهيم من
 عن األعمال صدرت فإذا. الفردية بصفتهم ال انسً  بوصفهم
 أي عن أو األجهزة، من جهاز أي عن أو الناس، هؤالء جمموعة

 حبسب صادرة األعمال هذه وكانت اجملموعة، هذه أفراد من فرد
 صادرة حينئذ تكون فإهنا والقناعات، واملفاهيم املقاييس جمموعة

 صدرت الذي اجلهاز عن وال الفرد عن ال ككيان، احلزب عن
 جيعلها رابط بينها يربط عوامل من مركبة الكيانية فالصفة. عنه

 للحزب الكيانية الصفة منها ترتكب اليت والعوامل. كيانً  تشكل
 الناس، ومجاعة والقناعات، واملفاهيم املقاييس جمموعة هي

 عليها يقوم اليت العقيدة هو العوامل هذه يربط الذي والرابط
 هذه من فيرتكب احلزب، مبفاهيمها يتسم اليت والثقافة زب،احل

 الكيان وهذا. احلزب كيان أي الفكري، الكيان والرابط العوامل
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 هبا، حيس شخصية وهو وحده، يعمل أن جيب الذي هو
 وشخصية الدولة، بشخصية امتامً  حيس كما وهيبتها، وبقوهتا،

 حلبة يف دخلي الذي هو الكيان هذا أو الشخصية وهذه. األمة
 قيادة يتوىل ألن يسعى أن جيب الذي وهو اجملتمع، يف الصراع
 تتخذ ألن يسعى أن جيب الذي وهو. السلطان زمام مث األمة،
 األمة شخصية هو يتخذ وأن هلا، شخصية شخصيته األمة

 اخلطة حسب اجملتمع يف احلزب يدخل أن وألجل. له شخصية
 :التايل ألسلوبا حبسب يسار النشرة هذه يف رمست اليت

 يصدر عمل اخلطة هذه ألسلوب ابلنسبة يوجد ال -أ
 ال: مباشرة احمللية اللجان من برتتيب وال احلزبيني، من برتتيب
 كل يستمر وإمنا. فكري صراع ترتيب وال سياسي كفاح ترتيب
 احللقات، وإعطاء واالتصال، واملناقشة الدعوة محل على حزيب
 املركز، التثقيف يف احلزيب ملهابع احمللية اللجان تستمر كما

 ترى ما وإجراء الدعوة، على واإلشراف اجلماعي والتثقيف
 معني فكر كإعطاء ابملناقشات تتعلق ترتيبات من إجراءه
. الشباب لتنشيط معني أسلوب إجياد أو املناقشات، لتنشيط
 من به يؤمرون ما بتنفيذ واحلزبيني احمللية اللجان من كل ويقوم

 املطلقة، الواعية الطاعة فيه تتجلى اتنفيذً  الصالحية له من قبل
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 كل يسري أن وجيب. جلنة أو فرد ال يعمل كيان فيه ويتجلى
 أن وجيب. احمللية اللجنة عن انقطع لو حىت ذايت بدافع حزيب
حىت لو انقطعت عن جلنة  ذايت بدافع حملية جلنة كل تسري

 الوالية.
 السياسي املظهر يوه احلزب، إدارة هي الوالية جلنة -ب

 البلد يف تشتغل اليت وهي ،اسياسيً  احلزب فيه يشاهد الذي
 ويف األمة وسط يف ظهورها يكون أن جيب ولذلك. كحزب
. فكرية نحية من كظهورها سياسية، نحية من السياسي الوسط

 فالسياسة مظهرها والفكر طابعها.
 هاماهيت عرفت ومىت. البلد يف الوالية جلنة ماهية هي هذه

 عن انقطعت لو حىت ذايت بدافع تسري أن عليها سهل هي، ومن
 .الظروف من ظرف أي يف مدة القيادة جلنة

 وهذه تنفيذية، أعمال: قسمان الوالية جلنة وأعمال -ج
 ملنطقتها، إدارية وأعمال فحسب، ابملعتمد صالحياهتا منوطة
 القرارات اختاذ ويكون. كلجنة ابللجنة صالحياهتا منوطة وهذه

 كانت إن اآلراء أن وهو سابقة، نشرة يف ذكره سبق حسبما
 للبحث، أكرب اوقتً  فتعطى الصواب فيها يتبع فكر، إىل تؤدي
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 املعتمد رأي فيها يرجح ابلتسليم رأي على فيها يتفق مل فإن
 الوزارة على الضغط هل: مثل وذلك. شيء كل عن النظر بغض

 أم احلكم بتويل زباحل إحراج إىل يؤدي معينة أبعمال القيام يف
 املسائل من مسألة يف السياسي ابلكفاح القيام هل: ومثل ؟ال

 يؤدي رأي كل وهكذا ال؟ أم الوالية يف مميتة ضربة إىل يؤدي
 يتبع فيه مسألة األكثرية. ال فكر إىل

 تقوله ما فيه يتبع فإنه عمل إىل يؤدي الرأي كان إذا أما
 أم ابملساجد لفالنيةا ةقضيال تثار هل يقال كأن األكثرية،
 مجيع يف املنشور يوزع هل يقال كأن أو ؟مطبوعة بنشرات
 أمكنة يف اجلهود حلصر اهلامة املدن بعض فيه ختصص أو البلدان
اكل ذلك يف  ش وما ؟اأثرً  وأكثر أقوى اجلرعة تكون حىت معينة

 كل رأي يؤدي إىل عمل.
 معاجملت يف للدخول اخلطة تنفيذ الواليت جلان تتوىل -د
 :التايل التفصيل حسب املقرر ابألسلوب ابلسري

 للحزب اعامً  أكان سواء القيادة من أيتيها ما تنفيذ -أواًل 
 .معينة نحية يف أو معني، بلد يف أو وحدها، ابلوالية اخاصً  مأ
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 من القيادة من أيتيها ما كل ونشر بطبع القيام -ااثنيً 
 للحزب اعامً  أكان سواء ذلك، وغري ومذكرات ونشرات بيانت

 يف اهنائيً  وضعه امقررً  يكون قد وهذا مبنطقتها اخاصً  مأ كله
 ابللفظ ال اجتهاد أي دون هو كما ينشر وحينئذ معينة صيغة

 منشور أو بيان مشروع أو معينة انقاطً  يكون وقد. ابملعىن وال
 أو امنشورً  أو بيانً  ووضعه بصياغته الوالية جلنة تقوم وحينئذ
 ابسم ونشره بطبعه وتقوم ،ترى كما نهائيةال بصفته مذكرة
 بتبنيها، القيادة أذنت معينة مصلحة يكون وقد. وتوقيعه احلزب
 محالت أو االتصاالت وخطة املنشور الوالية جلنة تضع وحينئذ
 ابسم وذلك تراه، الذي الوضع حسب وتنشر وتطبع اهلمس
 األعمال صفة أتخذ كلها املنشورات وهذه. وتوقيعه احلزب

 الرأي أو املصلحة وتقرير للفكرة الوضع حيث من تنفيذيةال
 وما واألسلوب والتوزيع الطبع حيث من وأما. الصيغة يف النهائي
 اإلدارية، األعمال صفة أتخذ فإهنا األمور، من ذلك شاكل
 كانت مأ القيادة جلنة من ابتداء صدرتأ قد هذه أكانت سواء

 .الوالية جلنة من اقرتاح على اردً 
 إذن بدون ذاهتا ومن حااًل  والية جلنة كل تقوم -ااثلثً 

 عالقات خبوض أي اجملتمع، خبوض القيادة جلنة من مسبق
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 مصاحل يف واألمة السلطة بني القائمة للعالقات والتعرض الناس
 نقطة ونشرة السياسي التحريك نشرة بذلك مطبقة الناس،

 على قومفت ذلك يف املنتجة الوسائل توجد أن وعليها االنطالق،
 :يلي مبا األساس هذا

 ،اكليً  اإعدادً  مادهتا إبعداد هي تقوم نشرات إصدار -1
 ابألسلوب ترى كما وتوزيعها، وطبعها، وكتابتها، فكرهتا، يف

 ال النشرات هذه أن إال. القيادة جلنة مراجعة دون تراه الذي
 احلال كانت كما فقط، ابلتاريخ تذيل وإمنا احلزب، اسم حتمل

 يكون أن جيب ولكن اإلسالم، وحكم األسبوعي ليقالتع يف
 ومعانيها، ومجلها، أبلفاظها، وذلك احلزب، من أهنا عليها اظاهرً 

 نشرة كل من نسخة وترسل احلزب، من أهنا الناس وإبفهام
 .للقيادة
 .اتصاالت ومحالت مقصودة زيرات إجراء -2
 .سلوباأل مرسومة مهس محالت إجراء -3
 صحفية تكون أن على جرائد أو ليةحم جريدة إصدار -4

 .حزبية ال
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 أحكام من احلزب تبناه فيما كله السري يكون -ارابعً 
 التفريع، يف الدقة على احلرص مع سياسية، وآراء وأفكار

 ما بتصحيح القيادة وستقوم. التفريع أثناء العميق والبحث
 وجيب الواليت، جلان قبل من التفريع على أخطاء من يصدر

 نشرات من الواليت جلان عن يصدر ما كل أبول أواًل  يرسل أن
 كل حتريرية رسالة ترسل أن جيب كما اجلرائد، من ونسخ

 جلنة كل من رسول القيادة للجنة أييت أن وجيب مرة، أسبوعني
 ودقته، السري، وحدة لضمان وذلك مرة، شهرين كل والية

 .وصحته
 يف يةالوال جلنة تسعى أن جيب الفرتة هذه يف -اخامسً 

. ابألمة الصلة وتوطيد احلزيب، الرتكيز لتحقيق أعماهلا مجيع
 ابلنسبة والثاين للحزب، ابلنسبة أحدمها: أمران هذا على ويتفرع
 على فتحرص احلزب جلسم ابلنسبة أما. ابألمة احلزب لعالقة

 هلا لتتم التنمية، على حرصها من أكثر األشخاص يف التعميق
 اليوم بعد احلزب يف مكان فال. ملالع على والقدرة الصالبة،
 كل ميقو  أن جيب بل. املؤازرين األعضاء أو الشرف، ألعضاء

 الشهرية، احللقة وحبضور حلقة، أيخذ أو حلقة إبعطاء حزيب
 من على يؤسف وال. احلزبية األعمال من به يكلف ما وبتنفيذ
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 ابلنوم يغطون كيف إذ أنفسهم، أمهلوا هم ألهنم احلزب، يهملهم
 ابلنسبة وأما ؟املعركة قلب يف النار، خط يف وهم أُوقظوا أن بعد

 هلا فيعطى جمافاهتا، عدم على فيحرص ابألمة احلزب لعالقة
 هلا يعطى ال ولكن وجرأة صراحة بكل لرأيها املخالف الرأي

 بوضعه بل هلا عداء إعالن تعتربه جيعلها الذي ابألسلوب
 ا ورفعة شأهنا.ل إنقاذها وإهناضهأج من أنه وهو احلقيقي

 القاعدة وتطبيق تفهم على احلرص كل حيرص -اسادسً 
 "مجاعي والعمل فردية، الصالحية": أن وهي احلزب تبناها اليت
 الصالحية، له جتعل فرد، إىل العمل حيال أن من للتنفيذ بد فال

 فيه املسؤولية توزعت مجاعة إىل أحيل إذا ألنه. املسؤولية وعليه
 بد وال. اإلمهال ثغرة بذلك ففتحت حية،الصال لتوزيع اتبعً 

 يف ال اجلماعة يف والقوة قوى، من تنفيذه يطلب ما أبعباء للقيام
 املباشر املنفذ أن إال كلها، الوالية جلنة هو يعمل فالذي. الفرد

 فحسب، املعتمد هو الوالية جلنة قبل من العمل موضع وضع ملا
 أو احمللية، اللجان أو الوالية، جلنة أعضاء من يشاء مبن ويستعني
 وال العاصمة، يف املعتمد يبقى أن جيب هذا على وبناء احلزبيني،
 جلنة أعضاء وعلى. للدعوة أو له ضروري لغرض إال يغادرها
 .والالزمة املقررة الزيرات البلدان بزيرة يقوموا أن الوالية
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 أسلوب هو وهذا اجملتمع، يف الدخول خطة هي هذه
 الذي اجملتمع أن السري حني اواضحً  يكون أن وجيب. تنفيذها
 فيه املتحكمة واألفكار إسالمي، غري جمتمع هو دخوله حناول

 ضد إسالم دخول يكون أن جيب فالدخول كفر، أفكار هي
 من عليه املشرفون صار اجملتمع يف الكفر حتكم أن ومنذ. كفر

 يف اإلسالم دخول حياربون وأعواهنم، والسياسيني، احلكام،
 حركة أي تدخل مل وهلذا. طرق عدة لذلك ويتخذون مع،اجملت
 الدولة سلطان ذهاب منذ اجملتمع يف اإلسالمية احلركات من

. اإلسالم من اخاليً  اجملتمع وظل خارجه، ظلت وإمنا. اإلسالمية
 سلطان ذهاب منذ إسالمية حركة أول هو التحرير وحزب

 لمجتمعل ودخوله. اجملتمع تدخل أن جدي بشكل تريد اإلسالم
 على السهل من وليس. الكفر على لإلسالم اانتصارً  سيكون
 اإسالمً  يروا أن والسياسيني احلكام على وال املستعمر، الكافر
 األرجتة سيضعون ولذلك. منه أخرجوه أن بعد اجملتمع يدخل
 حطم ما وإذا. احلزب دخول ليمنعوا اجملتمع ابب وراء واملزاجل
 فإهنم له، فتح أو اجملتمع ابب وفتح واملزاجل األرجتة احلزب

 ال حىت اجملتمع يف امليوعة إجياد على ابلعمل احتمً  سيقومون
. منه اإلسالم إخراج عليهم وليسهل اإسالميً  اجمتمعً  اثنية يعود
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 الدخول حماولة أثناء ااتمً  اوعيً  هذا على الوعي من بد فال
 علىو  واملزاجل، األرجتة حتطيم على احلرص كل واحلرص وبعدها،
 .امليوعة وبني اجملتمع بني احليلولة

 السياسة يف األساسية املقاييس هي واملزاجل واألرجتة
 الرأي ويكون اجلماهري يف تتحكم حني املقاييس وهذه. والتشريع

 حماولة أي فتصبح تناقضها، اليت األفكار ترفض جبانبها العام
 حتكم اليت هي املقاييس هذه دامت ما ممكنة غري اجملتمع لدخول

 فيظل. الفساد وأ وابلصحة الكذب، أو ابلصدق األفكار على
 واملزاجل، األرجتة هبذه اإلسالمية األفكار وجه يف مقفاًل  اجملتمع
 املفاهيم هذه طريق عن إال ميكن ال إليه الدخول ويصبح

 الديبلوماسية، اصطنعت فإذا. وحدها والقناعات واملقاييس
 إلدخال وسيلة والقناعات واملقاييس املفاهيم هذه واختذت
. عنه أبعد بل اإلسالم، دخول استحال اإلسالمية، األفكار
 وركز اإلسالمية، غري ابملقاييس للمجتمع وحده الشخص ودخل
 هذه حتطيم من بد ال وهلذا عنه، اإلسالم وأبعد احلايل اجملتمع

 ابب حينئذ فيفتح تتحطم، حىت عقائدي أبسلوب املقاييس
. الكفر وأفكار اإلسالم أفكار بني صراعال ويصري اجملتمع،
 كل وقبل أواًل  املقاييس حتطيم هي للدخول األوىل فاخلطوة
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 واملزاجل األرجتة أمثلة ومن. األساسية املقاييس سيما وال شيء،
 "االشرتاكية" "الوطنية" اإلجيايب" "احلياد العربية" "القومية أفكار

 األمم عند مبا "االنتفاع اإلسالم" "مرونة "الزعامة" "الدميقراطية"
 من ذلك شاكل وما الدين" غري "السياسة تشريع" من األخرى
 الفرعية، األفكار عليها وتبىن هبا تقاس اأسسً  تعترب اليت املقاييس
 يسهل حىت العنيف ابهلجوم زيفها ويكشف حتطم أن فيجب
 .اجملتمع دخول

 فإنه الدخول نحية من أما. الباب فتح نحية من هذا
 كل من اخالصً  وحده اإلسالم بدخول إال يسمح ال أن جيب

 أفكار إدخال والسياسيون واحلكام الكفار سيحاول إذ شائبة،
 امليوعة يوجدوا حىت اإلسالم، اسم حتت للمجتمع إسالمية غري
 على املسلمون يكون أن فيجب اإلسالم، نحية من اجملتمع يف

 كما لإلسالم فخمال فكر أي فيهامجوا اجلهة، هذه من اتم وعي
 هاجم أي فكر كفر، ألنه كفر صراح.ي

 أو السياسية األفكار على يكون إمنا اهلجوم هذا أن إال
 جيري اليت اجملتمع بعالقات تتعلق اليت األفكار على أي التشريعية

. البحث حني أو الفكر إصدار حني الدولة شؤون يف حبثها
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 لتعاونية،ا اجلمعيات إابحة الزوجات، تعدد منع ذلك ومثال
 يف القائمة الدول حكام بني التقارب الوزارات، يف االشرتاك

 هو ما على حاكم كل بقاء على احملافظة يف اإلسالمي العامل
 األموال إدخال املعيشة، مستوى رفع اإلسالمية، اجلامعة عليه،

 كلها فهذه. األفكار من ذلك شاكل وما للبالد، األجنبية
 ال أهنا أو إسالمية، أهنا اعتبار ىعل تدخل إسالمية غري أفكار
 من متكن وال وحتارب هتاجم أن جيب فهذه. اإلسالم ختالف
 اإلسالمية األفكار أما. فيه امليوعة حتدث ال حىت اجملتمع دخول

 ال ولكن فيها، الفهم خطأ يبني فإنه احلزب تبناه ما ختالف اليت
 فمثاًل . الدليل ضعيفة ولكنها إسالمي رأي أبهنا يصرح بل هتاجم

 آل من أو اقرشيً  إال اخلليفة يكون أن جييز ال من اجملتهدين من
 ومنهم ،اقاضيً  املرأة تكون أن جواز عدم يرى من ومنهم البيت،

 ومنهم زكاته، أخرجت إذا والفضة الذهب كنـز جواز يرى من
 فهذه. ذلك شاكل وما للزراعة، األرض أتجري جواز يرى من

 ال ألهنا اجملتمع دخول من متنع وال إسالمية آراء كلها اآلراء
 تستند احلزب تبناها اليت كاآلراء إسالم هي إذ ميوعة فيه حتدث

 األفكار هلذه ابلنسبة ويكتفى. دليل شبهة أو دليل إىل
 .خطئها ببيان اإلسالمية
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 أي حيمل ال ومناقشاته ونشراته صحفه يف احلزب أن إال
 مل آراء ينشر أن جيوز هولكن امطلقً  تبناه الذي الرأي خيالف رأي

 غري ولكن التشريعي أو الفقهي للفهم كنماذج تبناها أن يسبق
 حيث من هذا. بدليلها يكتفى بل عنه صدرت ملن منسوبة
 عن إسالمي، رأي نشر إذا أما بنشرها، احلزب يقوم اليت اآلراء
 يكتفي فإنه احلزب رأي خيالف الرأي هذا وكان احلزب طريق غري

 كله وبذلك. أمهله وإال ملناقشته ضرورة هناك انتك إن مبناقشته
. فيه حتصل أن ختشى اليت امليوعة وبني اجملتمع بني احلزب حيول
 الكفر يهزم حىت الكفر وبني اإلسالم بني دائرة املعركة وتظل

 .اإلسالم وينتصر


