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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 التكتـل احلـزيب

) لتاسع عشر املـيالدي ا(منذ القرن الثالث عشر اهلجري      
قامت حركات متعددة للنهضة، كانت حماوالت مل تـنجح، وإن          

. تركت أثراً فعاالً فيمن أتى بعدها، ليعيدوا احملاوالت مرة أخرى         
ويرى املتتبع هلذه احملاوالت، الدارس هلذه احلركات، أن الـسبب          

 :الرئيسي يف إخفاقها مجيعها يرجع من ناحية تكتلية إىل أربعة أمور
 أا كانت تقوم على فكرة عامة غري حمددة، حىت          -أوهلا

إا كانت غامضة، أو شبه غامضة، عالوة على أا كانت تفقـد          
 .التبلور والنقاء والصفاء

 أا مل تكن تعرف طريقة لتنفيذ فكرـا، بـل       -وثانيها
كانت الفكرة تسري بوسائل مرجتلة وملتوية، فضالً عن أنه كـان           

 .إلاميكتنفها الغموض وا
 أا كانت تعتمد على أشخاص مل يكتمل فيهم         -وثالثها

الوعي الصحيح، ومل تتمركز لديهم اإلرادة الصحيحة، بل كـانوا    
 . أشخاصاً عندهم الرغبة واحلماس فقط
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 أنّ هؤالء األشخاص الذين كانوا يـضطلعون        -ورابعها
التكتل مل تكن بينهم رابطة صحيحة سوى جمرد         بعبء احلركات 

 . أخذ صوراً من األعمال، وألفاظاً متعددة من األمساءالذي ي
وهلذا كان من الطبيعي أن تندفع هذه الكتل فيما عندها          
من خمزون اجلهد واحلماس حىت ينفد، مث ختمد حركتها وتنقرض،          
وتقوم بعدها حركات أخرى، من أشخاص آخـرين، يقومـون          
           بنفس الدور، حىت يفرغوا خمزون محاسهم وجهدهم عنـد حـد

 . معني، وهكذا دواليك
وكان إخفاق مجيع هذه احلركات طبيعياً، ألا مل تقـم          
على فكرة صحيحة واضحة حمددة، ومل تعرف طريقة مـستقيمة،          

 . ومل تقم على أشخاص واعني، وال على رابطة صحيحة
أما موضوع الفكرة والطريقة فهو ظاهر يف خطأ الفلسفة         

ى فرض وجود فلـسفة     اليت كانت تقوم عليها هذه احلركات، عل      
. وهذه احلركات كانت حركات إسالمية، وحركات قوميـة       . هلا

فكان القائمون على احلركات اإلسالمية يـدعون إىل اإلسـالم          
بشكل مفتوح عام، وحياولون أن يفسروا اإلسالم تفسرياً يتفق مع          
األوضاع اليت كانت قائمة حينئذ، أو اليت يراد أخذها من األنظمة           

صلح اإلسالم ألن يطبق عليها، وحىت يكون هـذا   األخرى، حىت ي  
وأما القائمون علـى احلركـات      . التأويل مربراً لبقائها أو أخذها    
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القومية، فقد كان العرب منهم يدعون إىل قيام ضة العرب على           
أساس قومي غامض مبهم، بغض النظر عن اإلسالم واملـسلمني،          

لكرامة، والعرب،  وكانوا يعتمدون على ألفاظ القومية، والعزة، وا      
والعروبة، واالستقالل، وما شاها، دون أن يكون هلذه األلفـاظ          

وكان التـرك   . أي مفهوم واضح عندهم، يتفق مع حقيقة النهضة       
منهم يدعون إىل قيام ضة الوطن التركي على أساس القوميـة،           
ويوجه دعاة القومية من العرب والترك بتوجيه االستعمار الـذي          

ان أيضاً ذه احلركات القومية السـتقالله عـن         كان يوجه البلق  
 . الدولة العثمانية بوصفها دولة إسالمية

اإلسـالمية  : وقد قامت يف العرب بني رجال احلركتني      
والقومية، جمادالت كالمية يف الصحف واـالت، تـتلخص يف          

 اإلسـالمية؟  اجلامعـة  أم العربيـة،  اجلامعة :وأقرب أفضل أيهما
ل فيها جهد مل ينتج، ألن كالً من اجلامعة         ومضت مدة طويلة بذ   

العربية واجلامعة اإلسالمية مشروع استعماري لصرف األذهان عن        
ولذلك مل يقتصر إخفاق اجلهـد علـى عـدم          . الدولة اإلسالمية 

اإلنتاج، بل جتاوز ذلك وأبعد الدولة اإلسـالمية عـن األعـني            
 .واألذهان

ت وقامت إىل جانب احلركـات اإلسـالمية واحلركـا        
القومية حركات وطنية يف خمتلف البلدان اإلسالمية نتيجة الستيالء         
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الكافر املستعمر على أجزاء الدولة اإلسـالمية، ونتيجـة للظلـم           
السياسي واالقتصادي الواقع على الناس من جراء تطبيق النظـام          

ومع أن هذه احلركات كانت رجعاً هلـذه اآلالم         . الرأمسايل عليهم 
ناحية اإلسالمية تسيطر عليه، ومنها ما كانت       فإن منها ما بقيت ال    

الناحية الوطنية البحتة هي اليت تسيطر عليه من جراء احلركـات           
وكان من جـراء هـذه      . االصطناعية اليت كان يقوم ا املستعمر     

الناحية الوطنية أن اندفعت هذه احلركات وأشغلت األمة بالكفاح         
ان ينقـصها مـن     الرخيص الذي ثبت أقدام األعداء فضالً عما ك       

 . وجود أي فكر يسريها
إننا نعتقد أن الفلسفة احلقيقية للنهضة هي مبدأ جيمـع          
الفكرة والطريقة معاً، وأن هذا املبدأ هو اإلسالم، ألنه عقيدة ينبثق           
عنها نظام جلميع شؤون الدولة واألمة، ومعاجلة مجيـع مـشاكل           

ه أن يعمل لـه     ومع كونه نظاماً عاملياً، فإنه ليس من طريقت       . احلياة
من البدء بشكل عاملي، بل ال بد من أن يدعى لـه عامليـاً، وأن               
يجعل جمال العمل له يف قطر أو أقطار حىت يتمركز فيها، فتقـوم             
الدولة اإلسالمية اليت تنمو منواً طبيعياً حىت تشمل مجيـع الـبالد            
اإلسالمية أوالً، مث حتمله الدولة اإلسالمية لباقي أحنـاء العـامل،           

 .اعتباره رسالتها، وباعتباره رسالة إنسانية عاملية خالدةب
إن العامل كله مكان صاحل للدعوة اإلسالمية، غري أنه ملا          
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كانت البالد اإلسالمية يدين أهلها باإلسالم كان ال بد أن تبـدأ            
الدعوة فيها، وملا كانت البالد العربية بوصفها جزءاً مـن الـبالد            

بية، واللغة العربية جـزء جـوهري يف        اإلسالمية تتكلم اللغة العر   
اإلسالم، وعنصر أساسي من عناصر الثقافة اإلسالمية؛ كان أوىل         
البالد بالبدء يف محل هذه الدعوة هي البالد العربية، وكان ال بـد             
من مزج الطاقة العربية بالطاقة اإلسالمية لتتحـد اللغـة العربيـة          

وهلذا . لتوسع واالنتشار باإلسالم ملا فيهما من القدرة على التأثري وا       
فإن من الطبيعي أن تنشأ الدولة اإلسالمية يف البالد العربية لتكون           

ومع أنه من   . نواة للدولة اإلسالمية، اليت تشمل مجيع بالد اإلسالم       
احملتم أن يدعى لإلسالم يف البالد العربية، إال أنه من احملتم كذلك            

وليس معىن بدء العمل    . أن ترسل الدعوة إىل سائر البالد اإلسالمية      
يف البالد العربية أنه ال يعمل يف غريها قبل أن يـتم توحيـدها يف               
الدولة اإلسالمية، بل يعمل يف الـبالد العربيـة إلقامـة الدولـة            
اإلسالمية، مث تنمو الدولة فيما جاورها بقطع النظر عن كونه بلداً           

 .عربياً أو غري عريب
هي مبدأ جيمع الفكـرة     قلنا إن الفلسفة احلقيقية للنهضة      

ومها ال بد من تفهمهما لكل تكتـل يهـدف إىل           . والطريقة معاً 
 .القيام بعمل جدي يؤدي إىل النهضة

. وقد وضح هذا املبدأ وصار تفهمه ألجل التكتل متيسراً        
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ولذلك فالطبيعي بعد ذلك البيان الشايف للمبدأ، أن يكون التكتل          
شائياً، ارتقائياً، جـديراً بـأن      املسبوق ذا التفهم تكتالً مؤثراً، إن     

حيتضنه اتمع ويتكفله، وأن يضطلع بأعبائه، ألنه تكتل هاضـم          
 . لطريقته، فاهم لقضيته مبصرلفكرته،

النهـضة  إال أن جمرد سبق التفهم للتكتل ال يـؤدي إىل           
إال إذا كان األشخاص صاحلني هلذا التكتل، وكانـت          الصحيحة

ص يف كتلـة رابطـة صـحيحة        الرابطة اليت تربط هؤالء األشخا    
وعلى حسب طريقة الربط يف التكتـل تقـرر صـالحية           . منتجة

فاحلزب املبدئي جيعل طريقة الربط يف تكتله اعتنـاق         . األشخاص
ولـذلك تقـرر صـالحية      . العقيدة، والنضج يف الثقافة احلزبية    

األشخاص طبيعياً بانصهارهم يف احلزب حني تتفاعـل الـدعوة          
 صالحيتهم هو طريقة الـربط، ال هيئـة         فيكون الذي قرر  . معهم

احلزب، ألن الرابطة اليت تربط هؤالء األشخاص يف كتلـة هـي            
 .العقيدة، والثقافة احلزبية املنبثقة عن هذه العقيدة

 الـيت  احلركـات  يف كانت اليت التكتالت استعرضنا وإذا

 الفاسـدة  تكتلها طريقة أن التاسع عشر جند  ظهرت خالل القرن    
 أسـاس حـزيب     يسياً إلخفاقها ألا مل تقم علـى      سبباً رئ  كانت

مسبوق بتفهم حقيقي، وإمنا قامت على أساس مجعي، أو أسـاس           
 .حزيب امساً
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 وذلك أن املسلمني كانوا قبل احلـرب العامليـة األوىل         
وبالرغم من ضعف هـذه     . يشعرون بأنه توجد هلم دولة إسالمية     

نت حتتل مركـز    الدولة وايارها، واختالف النظرة إليها، فقد كا      
فرياها العرب هاضمةً حلقهم، مسلطةً عليهم،      . اجتاه الفكر والبصر  

ولكنهم كانوا يتجهون بأبصارهم وبصائرهم إليها إلصالحها، فقد   
وهؤالء كان ينقصهم فهم حقيقـة   . كانت دولتهم على كل حال    

ونـستطيع أن   . النهضة، وفهم طريقتها، ومل حيصل بينهم تكتـل       
 . أكثر املسلمنيحنكم بأن هؤالء هم 

غري أن هذا العصر كانت فيه الثقافة األجنبية قد غـزت           
وبواسطتها استطاع املستعمرون أن جيذبوا إليهم      . البالد اإلسالمية 

نفراً من املسلمني، أغروهم على إقامة تكتالت حزبية داخل الدولة          
واسـتطاع  . اإلسالمية، تقوم على أساس االنفصال واالسـتقالل      

جه خاص أن جيذبوا إليهم نفراً من العرب، مجعوهم         املستعمرون بو 
يف باريس، ليكونوا منهم كتلة تقوم مبحاربة الدولة العثمانية، باسم         

وقد مجعت بينهم تلك الثقافـة األجنبيـة،        . استقالل العرب عنها  
واألفكار األجنبية، واملشاعر الوطنية والقومية اليت أوجدها عندهم        

بطتهم العقلية والشعورية رابطة واحدة،   الكافر املستعمر، فكانت را   
وجيمعهم منطق واحد، أدى إىل توحيد اهلدف، وهو االسـتقالل          
للشعب العريب، ما دامت الدولة العثمانية تغاضت عن مصاحلهم،         
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فكان هـذا اهلـدف     . وأجازت لنفسها ظلمهم، وهضم حقوقهم    
 الثـورة  املوحد أداة تكتلوا عليها تكتالً حزبياً امساً، أدى إىل إعداد      

العربية، وأنتج ما أنتجه من بسط نفوذ الكفر واالستعمار علـى           
وانتهت مهمـة هـذه     . البالد اإلسالمية، وال سيما البالد العربية     

وتقامست الغنائم، بوجودها حكاماً على     . األحزاب عند هذا احلد   
 . بعض البلدان اإلسالمية عمالء هلذا االستعمار

 الوجـود قـام   ية مـن    وبعد أن أزيلت الدولة اإلسالم    
االستعمار مقامها، حيكم البالد العربية مباشرة، ويبسط نفوذه على         

فاحتل البالد العربية فعالً، وأخـذ يركـز        . سائر البالد اإلسالمية  
أقدامه يف كل جزء منها، بأساليبه ووسائله اخلفية اخلبيثة، اليت من           

  .أمهها الثقافة االستعمارية األجنبية، واملال والعمالء
وقد كان للثقافة األجنبية األثر األكرب يف تركيز أفكـار          
الكفر واالستعمار، ويف عدم جناح النهضة، ويف إخفاق احلركات         
التكتلية، سواء اجلمعية واحلزبية، ألن للثقافة األثر األكرب يف الفكر          

وقد وضع االستعمار مناهج    . اإلنساين، الذي يؤثر يف جمرى احلياة     
على أساس فلسفة ثابتة، هي وجهة نظره يف احلياة         التعليم والثقافة   

وجعـل  . اليت هي فصل املادة عن الروح، وفصل الدين عن الدولة        
وجعل حضارته  . شخصيته وحدها األساس الذي تنتزع منه ثقافتنا      

 األصلي ملا حنشو    وبيئته املصدر ومفاهيمه ومكونات بالده وتارخيه     
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لطة أيضاً متعمدة فيما    ومل يكتف بذلك، بل جعل املغا     . به عقولنا 
ينتزعه لنا من شخصيته من مفاهيم وحقائق، وعكـس الـصورة           

 الوضع املثـايل الـذي      الشخصية بإعطائها االستعمارية على هذه    
يقتدى به، والوضع القوي الذي ال يستغىن عن السري معه، خمفيـاً            

مث تدخل يف تفصيالت    . وجه االستعمار احلقيقي باألساليب اخلبيثة    
. امج حىت ال خترج جزئية من جزئياا عن هذا املنهج العام        هذه الرب 

ولذلك أصبحنا مثقفني ثقافة فاسدة، تعلمنا كيف يفكر غرينـا،          
 عن أن نتعلم كيف نفكر حنـن، ألن         -طبيعياً-وجتعل فينا العجز    

فكرنا غري متصل ببيئتنا، وشخصيتنا، وتارخينا، وال مستمد مـن          
 غرباء عن الشعب، غري     -ثقفنيبوصفنا م -وبذلك أصبحنا   . مبدئنا

وبذلك صار شعور املثقفني    . واعني على حميطنا، وال على حاجاته     
 منفصلني عـن    -طبيعياً-منفصالً عن فكرهم وعقلهم، وصاروا      

 أن ال يـؤدي     -طبيعياً-األمة وعن شعورها وأحاسيسها، وصار      
هذا الفكر إىل تفهم صحيح للوضع القائم يف البالد، وال يؤدي إىل            

م صحيح حلاجات األمة، وال يؤدي إىل وعي على الطريقـة           تفه
للنهضة، ألنه فكر منفصل عن الشعور، إن مل يكن خاليـاً مـن             
الشعور، وهو فوق ذلك كله فكر أجنيب، حيمله شخص له شعور           

فصار طبيعياً أن ال يؤدي هذا الفكر إىل تكتل صحيح،           . إسالمي
جنبية على املثقفني   ومل يقتصر أثر الثقافة األ    . مسبوق بتفهم صحيح  
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أنفسهم، بل صار اتمع جبملته من جراء األفكار اليت حتملها هذه           
الثقافة منفصالً فكره عن شعوره، وكان من جراء ذلك أن تعقدت      
املشكلة يف اتمع، وتضاعف ثقل العبء يف النهضة على التكتـل   

عد  إذ ب  ،عما كان عليه قبل احلرب العاملية األوىل      احلزيب الصحيح،   
أن كانت املشكلة اليت تواجهها األمة أو احلزب هـي مـشكلة            

صارت املشكلة اآلن إجياد التناسق بني       النهضة باتمع اإلسالمي  
الفكر والشعور عند املثقفني، وإجياد التناسق بني أفـراد اتمـع           
ومجاعته يف الفكر والشعور، وال سيما بني املثقفني وجمتمعهم، ألن          

د أخلصوا للفكر األجنيب اـرد، اخلـايل مـن          هؤالء املثقفني ق  
الشعور، ومحلهم هذا اإلخالص على الوحـشة مـن جمـتمعهم           
واحتقاره، واالبتعاد عنه، ومقابلته بعدم االكتراث، كما محلـهم         
على األنس باألجنيب، واحترامه، والتقرب منه، ومقابلته باالهتمام،        

أن يتـصور   ولذلك ال ميكن هلـذا املثقـف        . ولو كان مستعمراً  
األوضاع القائمة يف بالده إال تقليداً هلـذا األجـنيب يف تـصوره             
أوضاع بالده، دون إدراك حلقيقة هذه األوضاع، ولذلك صار ال          
يعرف ما ينهض األمة إال تقليداً لألجنيب حـني يتحـدث عـن             
النهضات، وال تتحرك أحاسيس هذا املثقف من أجل املبدأ، وإمنا          

ومع ذلـك   . شعب، وهو حترك خاطئ   تتحرك من أجل الوطن وال    
فإنه ال يثور من أجل بالده ثورة صحيحة وال يضحي من أجـل             
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الشعب تضحية كاملة، ألنه ال يشعر شعوراً فكرياً باألوضاع اليت          
ولو فرضنا أنه   . تكتنفه، وال حيس إحساساً فكرياً حباجات الشعب      

ثار وطالب بالنهضة فإا ثورة وليدة صدمة من الـصدمات مـع          
ولـذلك ال   . احله اخلاصة، أو ثورة تقليدية لثورات الشعوب      مص

تلبث أن تزول حني تذهب الصدمة بإلقامه وظيفـة، أو إرضـاء            
 . نزعاته، أو تزول حني تصطدم بأنانيته ومنافعه، أو يناله منها أذى

إال بعد   الصحيح منه ومثل هذا ال ميكن أن يوجد التكتل        
 من جديـد    شعوره بتثقيفه   معاجلته بإجياد التناسق بني فكره وبني     

ومعاجلته ذا التثقيـف    . ثقافة مبدئية صحيحة، أي ثقافة إسالمية     
تقضي بأن يفرض تلميذاً يكون عقله تكويناً جديداً، حىت ينتقـل           
بعد حل هذه املشكلة إىل إجياد التناسق بينه وبني جمتمعه، فيسهل           

نبيـة  ولـوال الثقافـة األج    . حينئذ حل مشكلة النهضة يف اتمع     
 . لكانت النهضة أقل تكاليف منها اآلن

وعليه فإنه يستحيل ذه الثقافة األجنبية يف اتمـع أن          
 . التكتل هذا مثل أساسها على يوجد أن وال صحيح، حزيب تكتل يوجد

ومل يكتف االستعمار ذه الثقافة بل مسم اجلو بأفكـار          
عنـد  أفسد ا وجهة النظر الـصحيحة        وآراء سياسية وفلسفية  

املسلمني، وأفسد ا اجلو اإلسالمي، وبلبل الفكر لدى املـسلمني          
وبذلك أفقدهم املركز الذي    . بلبلة ظاهرة يف خمتلف نواحي احلياة     
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وجعل كل يقظـة تتحـول إىل       . يدور حـولـه تنبههم الطبيعي   
حركة مضطربة متناقضة، تشبه حركة املذبوح، تنتهي بـاخلمود         

ل األجنيب جعلَ شخصيته مركـز      فقد استغ . واليأس واالستسالم 
 اسـتغلها يف النـواحي      -دائرة الثقافة، وموضع االجتاه حنوهـا       

السياسية، وجعل قبلة أنظار السياسيني أو حمتريف السياسة االستعانة     
 ال- حتاول التكتالت أكثر صارت ولذلك .عليه باألجنيب واالتكال 

 االستعانة  فقام يف البالد من يرى    .  أن تستعني باألجانب   -شعورياً
بالدول األجنبية دون أن يعوا أن كل استعانة بـأجنيب، وتـرويج            

 يعترب تـسميماً أجنبيـاً،      -أياً كان جنسه  -لالتكال على أجنيب    
وصاروا ال يدركون أن ربـط      . وخيانة لألمة، ولو عن حسن نية     

وهلذا ال ميكن أن يكون     . قضيتنا بغري أنفسنا يعترب انتحاراً سياسياً     
يام أي تكتل تسمم فكره باالتكال على األجنيب أو         هناك جناح لق  

 . الترويج له
وكذلك مسم اتمع بالوطنية، وبالقومية، وباالشتراكية،      
كما مسمه باإلقليمية الضيقة فجعلها حمور العمل اآلين، وكما مسمه          
أيضاً باستحالة قيام الدولة اإلسالمية، وباستحالة وحـدة الـبالد          

ختالف املدين والعنصري واللغوي، مـع      اإلسالمية، مع وجود اال   
أا مجيعها أمة واحدة، تربطها العقيدة اإلسالمية اليت ينبثق عنـها           

ومسمه بغري ذلك أيضاً من األفكار السياسية املغلوطة، مثل         . نظامها
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: ومثـل ) األمة مصدر الـسلطات   : (ومثل) خذ وطالب : (قوهلم
: اطئة مثل قوهلم  ومسمه باألفكار اخل  . وغري ذلك ) السيادة للشعب (
: ومثل) توحدنا اآلالم واآلمال  : (ومثل) الدين هللا والوطن للجميع   (
. ومـا شـابه ذلـك    ) العزة للوطن : (ومثل) الوطن فوق اجلميع  (

إننـا نأخـذ    : (وكذلك مسمه باآلراء الواقعية الرجعية مثل قوهلم      
: ، ومثـل ) الرضا باألمر الواقـع   : (ومثل قوهلم ) نظامنا من واقعنا  

 . وما شاكل ذلك)  نكون واقعينيجيب أن(
وكان من جراء هذا التسميم أن قام اتمـع يف الـبالد            
اإلسالمية، ومنها البالد العربية، على حال ال تؤدي إىل قيام تكتل           

ولذلك مل يكن عجيباً أن أخفقت التكتالت احلزبية امساً         . صحيح
مجيعها، ألا مل تقم على أساس فكر عميق، يـؤدي إىل تنظـيم             

 . دقيق، وإعداد موثوق به، بل قامت على غري أساس
ومن هنا كان طبيعياً أن تكون األحزاب اليت قامـت يف           
العامل اإلسالمي، وال سيما العامل العريب، أحزاباً مفككـة، ألـا           

ومن تتبعها يرى أا قد قامت على أسـاس         . قامت على غري مبدأ   
ت حزبية، مث   مناسبات طارئة، أوجدا ظروف اقتضت قيام تكتال      

ذهبت هذه الظروف، فذهبت بذهاا األحـزاب، أو ضـعفت          
أو قامت على أساس صداقات بني أشخاص، الءمـت         . وتالشت

بينهم هذه الصداقات، فتكتلوا على أساسها، وانتـهى تكتلـهم          
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أو على أساس مصاحل آنية أنانية، أو غري        . بدورام حول أنفسهم  
ين تكتلـوا علـى هـذه       وذا مل يكن بني األشخاص الذ     . ذلك

األسس، ويف هذه األجواء واتمعات، رابطة حزبية مبدئية، فكان         
وفضالً . وجودها ليس خالياً من املنفعة فحسب، بل ضاراً باألمة        

عن أن وجودها يف اتمع حيول دون وجود احلزبية الصحيحة، أو           
يؤخر ظهورها، فإا تغرس اليأس يف نفوس اجلمهور، ومتأل قلـب   

 مة بالسواد والشك، وتبعث الريبة يف كل حركة حزبية، ولـو          العا

وتبذر بني الناس احلزازات الشخصية، واألحقاد      . كانت صحيحة 
وبعبارة  .املنفعة وراء والدوران التذبذب العائلية، وتعلمهم بأساليبها

أخرى تفسد على اجلمهور طبيعته النقية، وتزيد العبء ثقالً على          
 .اجلمهور صميم من تنبثق أن هلا بد ال اليت حةالصحي احلزبية التكتالت

وقامت إىل جانب احلركات اإلسالمية والقومية والوطنية       
وكانت هذه احلركات   . حركات شيوعية تقوم على أساس املادية     

وطريقتـها  . تابعة للحركة الشيوعية يف روسيا وموجهة بتوجيهها      
 -لـبالد مع إجياد الـشيوعية يف ا     -ومن غايتها   . اهلدم والتخريب 

التشويش على االستعمار الغريب لصاحل املعسكر الشرقي، بوصف        
القائمني عليها عمالء له، ومل تتجاوب هذه احلركات مع األمـة،           

وكان إخفاقها طبيعياً، ألا ختالف فطرة اإلنسان،       . ومل حتدث أثراً  
وكانـت  . وقد سخرت الوطنية ملآرـا    . وتناقض عقيدة اإلسالم  
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 .قد اليت يرزح حتتها اتمععقدة تضاف إىل الع
وقد قامت تكتالت أخرى علـى أسـاس اجلمعيـات،       
فقامت يف البالد مجعيات حملية وإقليمية، دف إىل غايات خريية،          
فأقامت مدارس ومستشفيات ومالجئ، وساعدت يف أعمال الرب        

وقـد  . واخلري، وكانت تغلب على هذه اجلمعيات الصبغة الطائفية       
اجلمعيات، حىت ظهرت أعماهلـا اخلرييـة       شجع االستعمار هذه    

وكانت أكثرها مجعيات ثقافية وخريية، ومل يوجد بينـها         . للناس
 . مجعيات سياسية إال نادراً

وإذا نظر بعني التدقيق إىل نتائج هذه اجلمعيات، يرى أا          
وكان ضـررها   . مل تثمر شيئاً ينفع األمة أو يساعد على النهضة        

لمدقق، مع أن وجودها من حيث هـو        خفياً، حبيث ال يظهر إال ل     
ضرر كبري، بغض النظر عن النفع اجلزئـي، وذلـك أن األمـة             
اإلسالمية برمتها، حبكم وجود بعض األفكار اإلسالمية، وحبكـم         
تطبيقها لبعض األحكام الشرعية، وحبكم متكن املشاعر اإلسالمية        
فيها بتأثري اإلسالم، توجد فيها أحاسيس النهضة، وفيها عاطفـة          

خلري، وفيها امليل الطـبيعي للتكتـل، ألن روح اإلسـالم روح           ا
مجاعية، فإذا تركت األمة اإلسالمية وشأا، حتول هذا اإلحساس         

ولكن .  إىل فكر، وأنتج هذا الفكر عمالً ينهض باألمة        -منطقياً-
وجود اجلمعيات حال دون ذلك، ألا كانت متنفساً هلذه العاطفة          
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اإلحساس يف هذه اجلزئية من العمـل،       املتأججة، وتصريفاً لذلك    
فريى عضو اجلمعية أنه بىن مدرسة، أو أنشأ        . وهي جزئية اجلمعية  

مستشفى، أو ساهم يف عمل من أعمال الرب، فيـشعر بالراحـة            
خبالف ما لو مل تنشأ هذه اجلمعية،       . والطمأنينة، ويقنع ذا العمل   

ل احلـزيب،  فإن الروح اجلماعية تدفعه للتكتل الصحيح، وهو التكت      
 . الذي يوجد النهضة الصحيحة

وقامت إىل جانب اجلمعيات الثقافية واخلريية مجعيـات        
خلُِقية تعمل لنهضة األمة على أساس األخالق بالوعظ واإلرشاد،         

وقد  .النهضة أساس هو اخللق أن اعتبار على والنشرات، واحملاضرات
ا نتائج  يف هذه اجلمعيات جهود وأموال، ولكنها مل تكن هل         بذلت
. املبتذلة املكررة اململولة األحاديث ذه األمة عاطفة ونفست مهمة،

وقد كان قيام مثل هذه اجلمعيات مبنياً علـى الفهـم املغلـوط             
yy � �لقـولـه تعاىل خماطباً الرسول      yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 @@ @@,,,, èè èè==== ää ääzzzz 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  مع

: أنه وصف لشخص الرسول وليس للمجتمع، ولقوله عليه السالم        
ِإنما «:  ولقـولـه عليه السالم   »ِقالَخ األَ ِماِركَ م اِممتي لِ ِنثَع ب ه اللَّ نَِّإ«

، مع أن هذين احلديثني وأمثاهلما ممـا        »بِعثْت ُألتمم مكَاِرم اَألخالَق   
ومبنياً كذلك على خطأ الشاعر     . يتعلق بصفات الفرد ال باجلماعة    

 : يف قـولـه
األخالق ما األممواوإنـبذَه أخالقُهم ذهبت فإنْ هم      تِقيما ب  
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مع أن األمم ال تكون باألخالق، وإمنا تكون بالعقائـد          
وكان . اليت تعتنقها، وباألفكار اليت حتملها، وباألنظمة اليت تطبقها       

كذلك مبنياً على الفهم املغلوط ملعىن اتمع، من أنه مكون مـن            
اإلنـسان،  : مكون من أجزاء هـي    أفراد، مع أن اتمع هو كل       
وفساده إمنا هو آت مـن فـساد        . واألفكار، واملشاعر، واألنظمة  

وإصالحه إمنـا   . األفكار واملشاعر واألنظمة، ال من فساد اإلنسان      
 . يكون بإصالح أفكاره ومشاعره وأنظمته

وكان كذلك مبنياً على ما تركز يف األذهان لدى كـثري       
 من أن اجلماعة إمنا يهدمها الفرد،       من املصلحني وعلماء األخالق،   

والفرد إمنا تبنيه ودمه أخالقه، فاخللُق القومي جيعله قوياً، مستقيماً،    
واخللُق الـذميم   . فعاالً، منتجاً، عامالً للخري والصالح واإلصالح     

جيعله ضعيفاً مسترخياً، ال نفع منه، وال خري فيه، وال هم لـه يف              
ولذلك رأوا أن إصالح    . رضاء أنانيته احلياة إال إشباع شهواته، وإ    

اجلماعة إمنا يأيت من طريق إصالح الفرد، فأرادوا إصالح اتمـع           
 .باملنهج الـخلُِقي وتوسلوا باألخالق إىل إاض األمة

وبالرغم من إخفاق مجيع احلركات اإلصالحية اليت قامت    
هذه  الناس ال يزالون مقتنعني بأن       اخللُقية فإن على أساس القاعدة    

القاعدة هي أساس اإلصالح، وأقاموا اجلمعيات اإلصالحية علـى         
اجلماعـة غـري   مع أن احلقيقة أن وسائل إصـالح  . هذا األساس 
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  ألن فـساد   ،وسائل إصالح الفرد ولو كان جزءاً من اجلماعـة        
اجلماعة آٍت من فساد مشاعرها اجلماعية ومن فـساد أجوائهـا           

 املفاهيم املغلوطة عنـد     الفكرية والروحية، وآٍت أيضاً من وجود     
وإصالحها ال  . وبعبارة أخرى آٍت من فساد العرف العام      . اجلماعة

وبتعبري آخر ال يأيت إال مـن       . يأيت إال بإجياد العرف العام الصاحل     
إصالح مشاعر اجلماعة، وإجياد األجواء الروحيـة الـصحيحة،         

 من  واألجواء الفكرية اليت تتصل بالناحية الروحية، وتطبيق النظام       
وال يتأتى ذلك إال بإجياد األجواء اإلسالمية، وال بـد          . قبل الدولة 

وـذا تـصلح    . من تصحيح املفاهيم لألشياء عند الناس كافّـة       
وال يتأتى ذلك بالتكتـل علـى أسـاس    . اجلماعة، ويصلح الفرد 

 . اجلمعية، وال جبعل األخالق والوعظ واإلرشاد أساساً للتكتل
اجلمعيات  أساس على لتكتالتا مجيع إخفاق جاء هنا ومن

يف إحداث ضة أو إصالح، كما جاء إخفاق مجيـع التكـتالت    
على أساس التسمية احلزبية، اليت مل تنب على مبدأ معني، ومل تسبق            

 . بتفهم ما، ومل جتعل رابطتها مبنية على جامع صحيح بني األفراد
على أن إخفاق مجيع هذه التكتالت كان حمققاً أيضاً من          

احية أفرادها، ألا فضالً عن قيامها على غري أسـاس تكتلـي            ن
صحيح، لعدم وجود الفكرة والطريقة، وخلطأ الطريقة يف التكتل،         
فإا مل تكن تقيم تكتالا على أساس صالحية الفرد الذاتية، وإمنا           
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كانت تقيمها على أساس مكانته يف اتمع، وإمكـان وجـود           
 . احلزب أو اجلمعيةالفائدة املعجلة من وجوده يف

فقد كان العضو خيتار على أساس أنه وجيه يف قومه، أو           
غين بني مجاعته، أو حمام، أو طبيب، أو ذو مكانة ونفوذ، بغـض             

. النظر عن كونه صاحلاً هلذه الكتلة اليت خيتار هلا أم غـري صـاحل             
ولذلك كان يغلب على هذه التكتالت التفكك بـني أعـضائها،     

فأعضاء احلـزب أو اجلمعيـة      . ناحية الطبقية كما تغلب عليها ال   
يداخلهم شعور خفي بأم ميتازون عن باقي الشعب، ال مبـاهلم           

. ووجاهتهم فحسب، بل بكوم أعضاء يف احلزب أو اجلمعيـة          
فيكون . ولذلك ال حيصل بينهم وبني الشعب أي تفاعل أو تقارب         

اف وجود اجلمعية أو احلزب ضغثاً على إبالة، وعقدة جديدة تض         
 . إىل العقد اليت يرزح حتتها هذا اتمع

وهلذا نستطيع أن نقول بعد الدراسة والتفكر واالستقراء        
مل ينشأ فيها خالل القرن الفائـت أي        مجيعها  أن البالد اإلسالمية    

ومجيع التكتالت الـيت حـصلت   . تكتل صحيح، يؤدي إىل ضة    
 إال  أخفقت لقيامها على أساس مغلوط، مع أن األمة ال تنـهض          

فما هو التكتل الصحيح الذي يسبب ضة األمة؟ هذا ما          . بالتكتل
 . حنتاج لبيانه

إن التكتل الصحيح الذي تنهض األمة بـه ال جيـوز أن            
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يكون على أساس اجلمعية، اليت حيتم نظامها اجلمعـي أن تقـوم            
وهذا النوع من   . بأعمال وأقوال، أو بأعمال فقط أو بأقوال فقط       

 يشجع يف األمة اليت تود النهوض، وال جيوز أن          التكتل ال جيوز أن   
يكون على أساس األحزاب غري املبدئية، كاليت قامت يف العـامل           

 . اإلسالمي منذ احلرب العاملية األوىل حىت اآلن
وإمنا التكتل الصحيح هو الذي يقوم على أساس حـزيب          
مبدئي إسالمي، تكون الفكرة هي الروح جلسم احلـزب، وهـي    

وتكون خليته األوىل إنساناً تتجسد فيـه       . سر حياته نواته، وهي   
فكرة وطريقة من جنسها، حىت يكون إنساناً من جنس الفكرة يف           

ومىت وجدت  . نقائه وصفائه، ومثل الطريقة يف وضوحه واستقامته      
الفكرة العميقة، والطريقة الواضحة، واإلنسان     : هذه األشياء الثالثة  

 ال تلبث هذه اخللية أن تتكاثر       مث. النقي، فقد وجدت اخللية األوىل    
ومىت ) . قيادة احلزب (إىل خاليا تكون هي احللقة األوىل للحزب        

وجدت احللقة األوىل فقد نبتت الكتلة احلزبية، ألن هذه احللقة ال           
وحينئذ حتتاج هذه الكتلة إىل رابطـة       . تلبث أن تتحول إىل كتلة    

هذه . الطريقةحزبية، جتمع بني األشخاص الذين يعتنقون الفكرة و       
الرابطة احلزبية هي العقيدة اليت تنبثق عنها فلسفة احلزب، والثقافة          
اليت يتسم مبفاهيمها احلزب، وحينئذ تكون الكتلة احلزبيـة قـد           

فتتقلب عليها األجواء حـارة     . تكونت، وسارت يف معترك احلياة    
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وباردة، وب عليها الرياح عاصفة ولينة، وتتناوا األجواء صافية         
لبدة، فإذا ثبتت هلذه العوامل فقد تبلورت فكرا، ووضـحت          وم

طريقتها، وأعدت أشخاصها، وقوت رابطتـها، واسـتطاعت أن         
ختطو اخلطوة العملية يف الدعوة والعمل من كتلة حزبية إىل حزب           

هذا هو التكتل الصحيح    . مبدئي متكامل يعمل للنهضة الصحيحة    
 .ةالذي تكون نواته الفكرة، ألا أس احليا

أما كيف ينشأ هذا التكتل احلزيب املبدئي يف األمة الـيت           
 :تريد النهوض نشوءاً طبيعياً، فهاك البيان

األمة جسم واحد ال يتجزأ، وهي يف تكوينـها الكلـي           
فكما أن اإلنسان إذا مرض مرضاً شديداً أشفى منـه          . كاإلنسان

على املوت، مث أخذت تدب احليوية فيه، فإا تدب فيـه كلـه             
وإذا دبـت   . فه كالً، وكذلك األمة املنحطة تعترب مريـضة       بوص

احليوية فيها تدب فيها مجيعها بوصفها جمموعة إنـسانية واحـدة           
واحلياة لألمة هي الفكرة اليت تصحبها طريقة مـن         . باعتبارها كالً 

 . جنسها، لتنفذ ا، فيتكون من جمموعهما ما يسمى املبدأ
فياً لبعث احلياة فيها،    وليس جمرد وجود املبدأ يف األمة كا      

بل اهتداؤها للمبدأ، ووضعه موضع العمل يف حياا، هو الـذي           
جيعلها حية، إذ قد يكون املبدأ موجوداً عنـد األمـة يف تراثهـا              
التشريعي والثقايف والتارخيي ولكنها يف غفلة عنه، أو يف غفلة عن           
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ويف هـذه   . فكرته، أو عن طريقته، أو يف غفلة عن ربطهما معـاً          
 .حلال ال يؤدي جمرد وجود الفكرة والطريقة إىل ضةا

واحليوية تدب يف األمة عادة حني حتصل هزات عنيفة يف          
وهذا اإلحـساس اجلمـاعي     . اتمع، ينتج عنها إحساس مشترك    

يؤدي إىل عملية فكرية تنتج قضايا من جراء البحث يف األسـباب    
 . اليت تنقذ منهاواملسببات هلذه اهلزة، والوسائل القريبة والبعيدة

إال أن هذا اإلحساس وإن كـان واحـداً مـشتركاً يف            
اجلماعة بني أفرادها، فإنه يكون بنسب خمتلفة بني الناس، علـى            
مقدار ما هيأهم اهللا له، مبا حباهم من استعدادات ممتازة، ولذلك           
يظل اهتداؤها للفكرة كامناً فيها إىل أن يتجمع تـأثريه، فيتركـز        

 أعلى من اإلحساس، فيوقظهم ويلهمهم، ويبعث       فيمن نالوا قدراً  
 . فيهم احلركة، فتظهر أعراض احلياة فيهم أوالً

هؤالء الذين نالوا قدراً أعلى من اإلحساس تنطبع فـيهم          
إحساسات اجلماعة، وتتمركز فيهم الفكرة، فيتحركون حركـة        

 .وعي وإدراك، وهم عيون األمة، والثلة الواعية فيها
الواعية تكون قلقة متحرية، تبصر دروباً      إال أن هذه الثلة     

ولكن حركة الوعي هذه، يف     . متعددة، وتتحري أي الطرق تسلك    
فيكون منطق اإلحساس يف    . هذه الثلة اجلماعية، ختتلف نسبها فيها     

بعضها أقوى منه يف البعض اآلخر، فيقوم من هذه الثلة الواعية فئة            
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درباً من الـدروب،    متميزة، ختتار بعد الدراسة والعمق يف البحث        
وتبصر الغاية اليت توصل إليها، كما تبـصر وضـوح الطريـق،            
فتسلكها، وتسري حنو غايتها، وبذلك تدي إىل املبـدأ بفكرتـه           
وطريقته، وتعتقده عقيدة راسخة، فيتجسد فيها، ويصبح عقيـدة         

وتكـون هـذه العقيدة مع ثقافة احلزب هي الـرابط بـني           . هلا
 .أشخاص هذه الفئة

 يتجسد املبدأ يف األشخاص ال يطيـق أن يبقـى           وحني
فتصبح أعماهلم متكيفة   . حبيساً، بل يسوقهم إىل الدعوة له سوقاً      

به، سائرة حسب منهجه، متقيدة حبدوده، ويصبح وجودهم مـن          
أجل املبدأ، ومن أجل الدعوة له، والقيام بتكاليفه، وهذه الـدعوة           

 غريه، وإىل إجيـاد     دف إىل اعتناق الناس هلذا املبدأ وحده دون       
فتتحول احللقة األوىل إىل كتلة، مث تتحول الكتلة        . الوعي العام به  

إىل حزب مبدئي يأخذ يف النمو الطبيعي يف نـاحيتني إحـدامها            
التكاثر يف خالياه بإجياد خاليا أخرى تعتنق املبدأ عن وعي وإدراك           

ون مـن  ويتك. تامني، والثانية إجياد الوعي العام به عند األمة كلها      
هذا الوعي العام على املبدأ توحيد األفكار واآلراء واملعتقدات عند          

وبذلك يتوحـد   . األمة، توحيداً مجاعياً إن مل يكن توحيداً إمجاعياً       
وـذا  . هدف األمة، وتتوحد عقيدا، ووجهة نظرها يف احليـاة        

يكون احلزب بوتقة تصهر األمة، فينقيها من األدران واملفاسد اليت          
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وهذه العملية . ىل احنطاطها، أو تولدت عندها أثناء احنطاطها   أدت إ 
وهي . الصهرية يتوالها احلزب يف األمة، وهي اليت تسبب النهضة        

ولذلك ال يقدر عليها إال احلـزب الـذي يعـيش           . عملية شاقة 
 . خطواته من خطوة كل ويدرك عليها، وقفاً حياته بفكرا، وجيعل

 فكر يف احلـزب،     وذلك أن اإلحساس الذي يؤدي إىل     
يشرق هذا الفكر يف األمة بني أفكار متعددة، فيكون واحداً منها،           
ويكون أول أمره أضعفها، ألنه أحدث والدة وأجد وجـوداً، ومل     
يتمركز بعد، ومل توجد له أجواء، ولكنه ملا كان فكراً نتيجة منطق  
اإلحساس، أي فهماً ناجتاً عن اإلدراك احلـسي، فإنـه يوجـد            

لفكري أي يوجد إحساساً واضـحاً نتيجـة للفكـر          اإلحساس ا 
 يصفي من ينطبع به، فيجعله خملصاً، حىت        -بطبعه-العميق، فكان   

ويتجـسد هـذا    . لو أراد أن ال يكون خملصاً ال يقدر على ذلك         
. الفكر عقيدة وثقافة يف املخلص، فيحدث من نفسه ثورة جاحمـة        

ر والفكر،  وليست هذه الثورة سوى انفجار بعد احتراق يف الشعو        
يف -يشيع يف الدعوة التلهب واحلماس والصدق، كما يشيع فيها          

 املنطق والفكر، ويكون ناراً حترق الفساد، ونـوراً         -نفس الوقت 
وذا تقع الدعوة يف صراع مع األفكـار        . يضيء طريق الصالح  

الفاسدة، والعقائد املتداعية، والعادات البالية، فتحاول أن تـدافع         
دفاعها نفسه يكون احتكاكاً باملبدأ اجلديـد،       عن نفسها، ولكن    
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ويستمر هذا الصراع حىت تتداعى مجيـع األفكـار         . يزيد يف قوته  
والعقائد والطرق، ويبقى مبدأ احلزب وحده يف األمة، هو فكرها،          

 .وهو عقيدا
ومىت وحد احلزب األفكار واملعتقدات واآلراء فقد صنع        

ا ونقاها، فكانت أمة واحدة،     احتاد األمة على عني بصرية، وصهره     
 . وبذلك توجد الوحدة الصحيحة

مث تأيت املرحلة الثانية للحزب، وهي قيادة األمة للقيـام          
بالعمل اإلصالحي االنقاليب، لينهض باألمة، مث حيمل معها رسالة         

 . اإلنسانية إىل واجبها لتؤدي واألمم، الشعوب من غريها إىل اإلسالم
حركة مجاعية، وال ميكن إال أن      وهذا التكتل احلزيب هو     

يكون حـركة مجاعـية، ألن التكتل الصحيح ال يكون حركـة          
ولذلك كان لزاماً على القائمني على احلـزب يف الـبالد           . فردية

اإلسالمية أن يبحثوا البحث الدقيق عن احلركات اجلماعيـة، وأن          
 .يفهموها فهماً عميقاً

ثري يف عصرها،   وفهم احلركات اجلماعية اليت هلا قوة التأ      
يرينا أا ال تنشأ حني يكون الرخاء ميسوراً، واحلقوق الطبيعيـة           
لإلنسان حمققة، والرفاهية متوفرة، وحني تكون الكفاية الشخصية        

وهذا الفهم للحركات اجلماعية،    . هي املقياس لتويل األمور املهمة    
يسهل علينا أن نزن كل حركة مجاعية مبيزاا السوي، بدراسـة           
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ة اليت عاشت أو تعيش فيها احلركة، والظروف اليت البستها أو           البيئ
تالبسها، ومدى عمل األفراد الناني يف تسيري أمرها، وتـسهيل          

 .مهمتها يف القضاء على ما يعوق جناحها أو يعرقل سريها
ويقاس جناحها بقدرا على إثـارة روح االمتعـاض يف          

 الـسلطة   الناس، وحثهم على إظهار امتعاضهم كلما جـد مـن         
احلاكمة أو النظام القائم ما ميس مبدأها هذا، أو يتحكم به وفـق             

 . مصاحل السلطة وهواها
وفهم هذه احلركات اجلماعية يقتضينا دراسة احليـاة يف         
اتمع، ومعرفة عالقة األمة باحلاكمني، وعالقة هؤالء احلـاكمني         

واآلراء باألمة، وقوام كل منهما، وحقيقته التامة يف نظر اإلسالم،          
واألفكار واألحكام اليت دعا إليها، وموازنة ما عليه اتمع، ومـا           
تعرضت له هذه اآلراء واألفكار واألحكام، من تغـيري وتبـديل           
واجتهاد، وحقيقة هذا االجتهاد يف الفروع واألصول، وهل يقره         

كما يقتضينا فهمها دراسة احلالـة النفـسية        . اإلسالم أم ال يقره   
هد هذه اآلراء واألفكار واألحكـام اإلسـالمية        لألمة، وهي تشا  

تغيض يف هذه الدنيا اليت تعيش عليها، واليت يقيمها هلا نظام احلياة،       
 . ونظام احلكم، بالسيف واملكر واملال

ويقتضينا فهمها كذلك معرفة ميل األمة نفسها بوجـه         
عام، ونظرا هلذه النظم اليت تطبق عليها، واليت ـدد إسـالمها            
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ال وترديها هي يف هوة الشقاء والتعاسـة، مث معرفـة ميـل             بالزو
املفكرين يف األمة ومدى تقبلهم للنظام الفاسد الذي يطبق عليهم،          
وهل أثار فيهم التذمر، ومعرفة مدى تأثرهم باإلغراء والتهديـد،          

 .ومدى انسياقهم مع هذا اإلغراء، وخضوعهم هلذا التهديد
مث معرفة الكتلة احلزبية نفسها، والتحقق من أا تتمتـع          
باإلحساس املرهف، والتفكري العميق، واإلخالص اخلالص، ومـن        
أن اإلجراءات اليت تقوم يف اتمع مل تضعف إمياـا باإلسـالم            
وشرائعه، وأن مجيع ما حيصل من إغراءات وديدات وإرهـاب،          

التحقق من أن هـذه الكتلـة   ومنح وحمن، مل يؤثر فيها مطلقاً، مث    
حمافظة على قيمها الذاتية متام احملافظة، وأن منطقة إمياا آمنة، وأن           
تشبعها باألفكار اإلسالمية العميقة، وتبنيها للمـصاحل العامـة،          

 كل ذلك كامل، حبيث جتعـل املبـدأ يف          -وشعورها باملسؤولية   
حصن حصني مهما حلقها من عسف وجور وشدة وإرهـاب، مث           

حقق من أن هذه الفئة قد وطدت عزمهـا علـى أن تـضطلع          الت
 .باملسؤولية، مع تقديرها جلميع النتائج واستعدادها لتحملها

وهذا البحث يف احلركات اجلماعية تارخييـاً وواقعيـاً،         
يرشد إىل حقيقة سري احلزب املبدئي، باعتباره حركـة مجاعيـة،           

. قه الطبيعـي  والتأكد من كونه مستكمالً شرائطه، سائراً يف طري       
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حىت إذا لوحظ فيه تنكب، أو لوحظ أن الدراسات كانت تقتضي           
تعديالً يف اجلهاز، أو مرونة يف السري، أو صالبة يف الكفاح، اتبعت      
األساليب اليت تضمن له أداء رسالته يف إاض األمة، ويف جعلـها            

 .حاملة هلذه الرسالة جلميع الشعوب واألمم
 :صحيحاً يف الطريق اآليتويسري تكتيل احلزب تكتيالً 

 االهتداء إىل املبدأ من قبل شـخص فـائق الفكـر            -1
واإلحساس، فيتفاعل معه، حىت يتبلور فيه، ويصبح واضحاً لديه،         
وحينئذ توجد واقعياً اخللية األوىل، وال تلبث أن تتكاثر هذه اخللية           
تكاثراً بطيئاً، فيوجد أشخاص آخرون، يكونون خاليا، ويتصلون        

اتصاالً كلياً باملبدأ، فيتكون منهم احللقة األوىل للكتلـة         ببعضهم  
، وال بد أن يكون املبدأ وحده دون غـريه          ) قيادة احلزب (احلزبية  

حمور التكتل بني هؤالء األشخاص، وأن يكون هو وحده أيـضاً           
 .القوة اجلاذبة هلم حوله

 قليلة العدد،   -عادة- هذه احللـقـة األوىل تكون      -2
 أول األمر، ألا مع كوا تعرب عـن إحـساس           بطيئة احلركة يف  

اتمع الذي تعيش فيه، فإن تعـبريها يكـون بألفـاظ ومعـان           
ختالف ما اعتاد اتمع مساعه من ألفاظ ومعان، وتكون هلا مفاهيم           
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جديدة، ختالف مفاهيم اتمع السائدة، وإن كانت تعـرب عـن           
ة عن اتمع،   ولذلك تكون هذه احللقة كأا غريب     . أحاسـيسـه

وال ينجذب إليها يف أول األمر من الناس إال مـن كـان فيـه               
اإلحساس قوياً، إىل حد أنه أوجد فيـه قابليـة االجنـذاب إىل             

 .مغناطيس املبدأ املتجسد يف احللقة األوىل
 -عـادة -) القيادة( يكون تفكري هذه احللقة األوىل       -3

ولذلك .  اجلذور عميقاً، وطريقتها يف النهضة جذرية، أي تبدأ من       
ترتفع هذه احللقة عن الواقع السيئ الذي تعيش عليه األمة، وحتلق           
يف األجواء العليا، وتبصر الواقع الذي تريد نقل األمة لتعيش عليه،           
أي تبصر احلياة اجلديدة اليت تريد نقل األمة إليها، كما أا تبصر             

ما وراء  ولذلك فهي تبصر    . الطريق الذي تسلكه لتغيري هذا الواقع     
اجلدار، يف حني أن أكثر اتمع الذي تعيش فيه يبصر ما أمامـه،             
وحبكم التصاقه بالواقع السيئ الذي هو فيه يتعذر عليه التحليـق،           
فيصعب عليه إدراك تغيري الواقع إدراكاً صـحيحاً، ألن اتمـع           
املنحط يكون الفكر عنده يف بداءته، ويستمد صوره كلـها مـن         

ليه األشياء قياساً مشولياً مغلوطاً، ويكيف نفسه       واقعه، مث يقيس ع   
 . حسبه، ولذلك جيعل منافعه دائرة مع هذا الواقع

أما احللقة احلزبية األوىل فإا تكـون يف فكرهـا قـد            
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فتجعل الواقع  . جتاوزت الدور البدائي، وسارت يف طريق التكامل      
ملبدأ موضع التفكري لتغيريه حسب املبدأ، ال مصدر التفكري، جبعل ا         

دائراً مع الواقع، ولذلك حتاول تغيري الواقع وتشكيله وإخـضاعه          
إلرادا، لتجعله دائراً مع املبدأ الذي تعتنقه، ال لتجعل املبدأ دائراً           

ولذلك يكون بني اتمع وبني احللقة األوىل للحـزب         . مع الواقع 
 .تباين يف فهم وجهة النظر يف احلياة، حيتاج إىل التقريب

يـستند إىل   ) القيادة(ر احللقة احلزبية األوىل      إن فك  -4
قاعدة ثابتة، وهي أن الفكر ال بد أن يتصل بالعمل، وأن الفكـر             

ولذلك . والعمل ال بد أن يكونا من أجل غاية معينة يهدفان إليها          
يوجد عندها من جراء جتسد املبدأ فيها، ومن جراء استناد الفكـر     

اين ثابت، وهو يـساعد      يوجد من جراء ذلك جو إمي      -إىل قاعدة   
على إخضاع الواقع وتغيريه، ألن هذا الفكر ال يتشكل بشكل ما           
مير به، بل يشكل ما مير به بشكله هو، خبالف اتمع املنحط، فإنه 
ال توجد لفكره قاعدة، ألنه مبجموعه ال يعرف الغاية اليت يفكـر            

ك ال  ولذل. ويعمل من أجلها، وتكون الغاية عند أفراده آنية أنانية        
يوجد عنده جو إمياين، فيضطر ألن يتشكل هو مبا حييط به، ال أن             
يشكله بشكله، ومن هنا يأيت التضارب بني احللقة األوىل للحزب          

 . وبني اتمع الذي تعيش فيه يف أول األمر
أن ) القيادة( مبا أن من واجب احللقة احلزبية األوىل         -5
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لـتفكري، فعليهـا أن     توجد اجلو اإلمياين الذي يفرض طريقة من ا       
توجد حركات مقصودة، لتنمية نفسها تنمية سـريعة، ولتنقيـة          
جوها تنقية تامة، حىت تبين جسمها احلزيب بناء سليماً، وبـسرعة           

 من حلقة حزبيـة إىل كتلـة        -بتطور سريع -فائقة، وأن تتحول    
حزبية، مث إىل حزب متكامل، يفـرض نفسـه على اـتمـع،         

 . اتمع، ال منفعالً فيهحبيث يصـبح فاعالً يف
 هذه احلــركات املـقــصـودة تتكــون        -6

بالدراسـة الواعية للمجتمع ولألشخاص ولألجـواء، وبالرقابـة        
احلذرة من أن يتسلل إىل كيان احلزب عنصر فاسـد، ومـن أن             
حيصل اخلطأ يف تركيب جهاز من أجهزة احلزب اليت يكون التكتل         

غري وجهته الصحيحة، وحىت ال     حسبها، حىت ال مييل به إىل وجهة        
 . ينشطر احلزب على نفسه

 جيب أن تكون العقيدة الراسخة الثابتـة، والثقافـة          -7
احلزبية الناضجة هي الرابط بني أعضاء احلزب، وأن تكون هـي           
القانون الذي يسري مجاعة احلزب، ال القانون اإلداري املسطر على          

هي الدراسة والفكـر،   وطريقة تقوية هذه العقيدة والثقافة      . الورق
ليتكون العقل تكويناً خاصاً، وليوجد الفكر املتصل بالشعور، وال         
بد من بقاء اجلو اإلمياين خميماً على احلزب مجاعياً، حـىت يكـون          

ولذلك ال بد من    . اجلامع للحزب شيئني اثنني مها القلب، والعقل      
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 دراسـة   اإلميان باملبدأ حىت يبدأ القلب جامعاً بني أفراد احلزب، مث         
املبدأ دراسة عميقة، وحفظها واستظهارها وفهمها، ليتكون الرابط        

وبذلك يعد احلزب إعداداً صحيحاً، وتكـون       . الثاين وهو العقل  
 . رابطته متينة متانة متكنه من الثبات أمام مجيع الزعازع

املوتـور  ) احللقة األوىل للحزب  ( تشبه قيادة احلزب     -8
 :ووجه شبهها فيه هو. هة أخرىالصناعي من جهة، وختالفه من ج

أن املوتور الصناعي للغاز مثالً، له طاقة حرارة، تتولد من          
وهذه الطاقة احلرارية تنـتج     . الشعلة والبرتين يف احلركة املوتورية    

وهذا الضغط يدفع الذراع، وهو احملرك، وهـو        . ضغطاً يف اهلواء  
 فإن  وعليه. الذي يفرض حركته على القطع األخرى، فتدور اآللة       

وجود الشعلة والبرتين واحلركة املوتورية هو األصل، ألنه بتوليده         
لطاقة احلرارة ينتج ضغطاً، وهذا الضغط يفرض حركته على باقي          

فإذا وقفت حركة املوتور وقفـت مجيـع        . القطع، ويدير املوتور  
وإذن ال بد من وجود الشعلة والبرتين واحلركة املوتوريـة          . القطع

وكذلك القيـادة للحـزب     .  ويدير مجيع اآللة   حىت يدور املوتور،  
فإن الفكرة فيها مبقام الشعلة، واإلحساس      ) احللقة األوىل للحزب  (

يف األشخاص الواعني يف القيادة مبرتلة البرتين، واإلنـسان الـذي           
وعليه فالفكرة حـني  . يتأثر إحساسه بالفكرة هو احلركة املوتورية   
حلرارة، فتدفع القيـادة    تتصل باإلحساس يف اإلنسان توجد طاقة ا      
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وحركتها هذه تفرض على سائر قطع احلزب، مـن         . إىل احلركة 
أفراد، وحلقات، وجلان حملية، وغري ذلـك، فتتـأثر حبرارـا،           

وهنا يبدأ سـري احلـزب      . فتتحرك، وتدور مجيعها، دوران اآللة    
 . باحلركة، فيأخذ دور النمو يف تشكيله

 من القيادة لـسائر     وعليه فال بد من انبعاث طاقة احلرارة      
أجزاء احلزب حىت تدور، كما أنه ال بد من حركة املوتور حـىت             

وهذا وجه الشبه بني املوتور الصناعي وبـني قيـادة          . تدور اآللة 
وعلى ذلك جيب أن يالحظ قادة احلزب هذه الناحيـة،          . احلزب

ويوالوا اتصاالم وحركام بباقي أجزاء احلزب، لتـؤثر حـرارة       
فإذا اتصلوا عدة مرات، ورأوا أن باقي األعضاء        . ميعالقيادة يف اجل  

واللجان مل تتحرك إال إذا حركوها، فال ييأسوا، وليعلموا أن ذلك           
 . طبيعي، ألن اآللة ال تدور إال إذا دار املوتور، وبعثت احلرارة منه

ال يكون حتريكها   ) احللقة األوىل للحزب  (إال أن القيادة    
زب، كما يفرض احملرك حركته على      مؤثراً بفرض احلركة على احل    

باقي القطع يف املوتور الصناعي، بل يكون حتريكها كذلك يف أول           
ومن هـذه  . األمر فحسب، أما بعد سري احلزب فال يكون كذلك    

املوتور الصناعي، فإن   ) احللقة األوىل للحزب  (اجلهة ختالف القيادة    
دة فإا موتـور    املوتور الصناعي يظل دائماً احملرك لآللة، وأما القيا       

اجتماعي، وليست موتوراً صناعياً، وأعضاء احلـزب وحلقاتـه         
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وجلانه احمللية هم من بين اإلنسان، ال من احلديد، وفيهم احليـاة،            
ويتأثرون حبرارة القيادة، أي يتأثرون حبرارة املبدأ الذي يتجسد يف          

 ، وهلذا فإم بعد تفهمهم للفكرة،     ) احللقة األوىل للحزب  (القيادة  
واتصاهلم حبرارة القيادة احلزبية، يصبحون جـزءاً مـن املوتـور،         
ويصبح حينئذ جمرد حركة القيادة من جراء طاقة احلرارة يبعـث           

 - اجتماعي موتور وهي - ألا طبيعياً، بعثاً كله احلزب احلركة يف 
وحينئذ ال تبقى القيـادة     . تكون كال فكرياً شائعاً يف مجيع احلزب      

 بنموها وتكامـل    -ل احلركة املوتورية، بل     وحدها هي اليت حتم   
.  يكون احلزب كله حامالً للحركة املوتوريـة       -تشكيل احلزب   

وعلى ذلك فال حيتاج سري احلزب إىل حركة القيادة، وال إىل بعث            
حرارا، بل يسري املبدأ يف أعضاء احلزب، وتسري حلقاته وجلانـه           

ادة، ألن حرارة كـل     احمللية، سرياً آلياً، دون حاجة إىل حركة القي       
جزء منبعثة منه، ومن الكل الفكري الشائع يف احلزب، واملتـصل           

 . ذه األجزاء اتصاالً طبيعياً
 يسري احلزب املبدئي يف ثالث مراحل، حىت يبـدأ          - 9

 :تطبيق مبدئه يف جمتمعه
 . مرحلة الدراسة والتعلم إلجياد الثقافة احلزبية: أوالً
تمع الذي يعيش فيه، حـىت      مرحلة التفاعل مع ا   : ثانياً

يصبح املبدأ عرفاً عاماً ناجتاً عن وعي، وتعتربه اجلماعـة كلـها            
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مبدأها، حىت تدافع عنه مجاعياً، ويف هذه املرحلة يبدأ الكفاح بني           
األمة وبني من يقفون حائالً دون تطبيق املبدأ من االستعمار ومن           

بوعني بالثقافة  يضعهم أمامه من الفئات احلاكمة والظالميني واملض      
 . األجنبية، ألا تعترب املبدأ مبدأها، واحلزب قائداً هلا

مرحلة تسلم زمام احلكم عن طريق األمة تـسلماً         : ثالثاً
ومن هذه  . كامالً، حىت يتخذ احلكم طريقة لتطبيق املبدأ على األمة        

املرحلة تبدأ الناحية العملية يف احلزب يف معترك احليـاة، وتظـل            
ة للمبدأ العمل األصلي للدولة واحلزب، ألن املبدأ هو         ناحية الدعو 

 .الرسالة اليت حتملها األمة والدولة
 أما املرحلة األوىل فهي املرحلة التأسيسية، وهـي         - 10

صحيحة،  ثقافة كل من خالون أم يف سواء األمة أفراد مجيع اعتبار
 والبدء بتثقيف من يريدون أن يكونوا أعضاء يف احلزب بثقافتـه،          

واعتبار اتمع كله مدرسة للحزب، حىت خيرج احلزب يف أقـصر          
 .مدة الفئة اليت تكون قادرة على االتصال باجلماعة للتفاعل معها

على أنه ينبغي أن يعلم أن هذا التثقيف ليس تعليماً، وأنه           
خيتلف عن املدرسة اختالفاً كلياً، ولذلك ال بد أن تكون الثقافـة            

ار أن املبدأ هو املعلم، وأن العلم والثقافة        للحلقات سائرة على اعتب   
اليت تؤخذ إمنا يقتصر فيها على املبدأ، وعلى ما يلزم خلوض معترك            

 . احلياة، وأن تؤخذ للعمل ا حاالً يف معترك احلياة
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ولذلك ال بد من أن تكون الثقافة عملية، أي أن تؤخـذ   
 الذهن  للعمل ا يف احلياة، وال بد من أن يوضع حائل كثيف بني           

وبني الناحية العلمية، حىت ال تتجه الثقافة احلزبية اجتـاه الثقافـة            
 . املدرسية العلمي
 احلزب هو تكتل يقوم على فكرة وطريقـة، أي          - 11

ويشرف على فكـر اتمـع وحـسه        . على مبدأ آمن أفراده به    
وحيول بني اتمع وبني االنتكاس     . ليسريمها يف حركات تصاعدية   

وهو يقوم على تثقيف األمة ودفعها إىل معترك        . سيف الفكر واحل  
احلياة العاملية، فهو املثقِّف احلقيقي، وال تغين عنه املدارس مهمـا           

 .تعددت وكثرت ومشلت
وهناك فرق بني احلزب واملدرسة ال بد من إدراكه، وهذا       

 :الفرق واضح يف نقاط عدة منها
من  إن املدرسة مهما كان برناجمها صحيحاً، ال تـض -أ  

إاض األمة دون أن يكون هنالك حزب يقوم يف اتمع كمثقٍِّف           
له، ألن املدرسة من طبيعتها مهما حتررت ال بد مـن أن تكـون              
رتيبة، فهي تقوم على شكل خاص، وتتخذ صفة خاصة، وـذا           

وإذا أريد هلـا أن     . تفقد القدرة على التشكل تبعاً لتشكل الوقائع      
ية معقدة، وزمن معـني، حـىت       تتشكل، حيتاج تشكلها إىل عمل    

 . حيدث التكيف، وإعدادها يكون على أساس ثابت ال يتشكل
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 إن احلزب إذا كان قائماً على برنـامج صـحيح           -ب  
 : يكون فيه ما يلي
 .  احليوية، فهو ينمو- 1
 .  التطور، فهو ينتقل من حال إىل حال- 2
 احلركة، فهو ينتقل يف كل ناحيـة مـن نـواحي            - 3
 .  كل جزء من أجزاء البالداتمع، ويف
 احلـس، فهو حيس ويشعر بكل مـا حيـصل يف           – 4 

 . اتمع، ويؤثر فيه
ففيه . ويكون إعداده على أساس تشكل احلياة واملشاعر      

تطور دائم، وفيه تغري مستمر، وال يسري على طريقة رتيبة، ألنـه            
ـ           ع يسري مع احلياة وأشكاهلا، ليشكلها جبوه اإلمياين، ويغـري الواق

 . ويكيفه حسب املبدأ
 املدرسة تقوم على تثقيف الفرد وذيبه وتعليمه        -جـ  

وهي بالرغم من كوا مجاعة صغرية، إال أا        . باعتباره فرداً معيناً  
. ولذلك تكون نتائجها فردية ال مجاعيـة . فردية من ناحية تعليمية 

ولو فرضنا أن مدينة سكاا عشرة آالف نسمة، فيهـا مـدارس            
لـف تلميذ، فإا ال تسـتطـيع أن حتدث أي ضـة         تضـم أ 

 . مجاعية يف هذه املدينة
 احلـزب يقـوم على تربيـة اجلمـاعـة وتثقيفها –د 
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بوصفها مجاعة واحـدة، بغض النظـر عن أفـرادها، وهـو ال          
ينظر إىل هؤالء األفراد الذين فيها باعتبارهم أفراداً معينني، وإمنـا           

أجزاء اجلماعة، فهو يثقفهم مجاعياً ليصلحوا      ينظر إليهم باعتبارهم    
ولذلك كانت نتائج احلزب مجاعية ال      . جلزئية اجلماعة ال لفرديتهم   

فلو فرضنا أن مجاعة يف قطر سكانه مليون نـسمة، وفيـه           . فردية
حزب عدد أعضائه مائة شخص، فإنه حيدث يف هذا القطر ضة           

زمـن  تعجز عنها املدرسة مهما بذلت من جهد وأمـضت مـن    
 . وخرجت من تالميذ

 تقوم املدرسة على يئة الفرد ليؤثر يف اجلماعـة          -هـ  
اليت يعيش فيها، وهو ال يستطيع أن يؤثر إال جزئياً، ألنـه حيتـل              

 . جزءاً شعورياً ضعيف األثر يف إيقاظ الفكر
 يقوم احلزب على يئة اجلماعة لتؤثر يف الفرد، وهي          -و  

ورها قوي، موقظ، قادر على إيقاظ    تستطيع أن تؤثر كلياً، ألن شع     
ولذلك يكون أثرها يف األفراد قوياً، وتبعث فيهم النهـضة          . الفكر

بأقل جهد وأقصر زمن، إذ إن الذي يوقظ الفكر هـو الـشعور             
 . وبتفاعلهما حتصل احلركة للنهضة

 :ويتلخص الفرق بني احلزب واملدرسة يف ثالث نقاط
 على التـشكل،     إن املدرسة تكون رتيبة غري قادرة      - 1

يف حني أن احلزب يكون متطوراً غري رتيب، وقادراً على التشكل           
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 . يف احلياة فهو يشكلها جبوه اإلمياين
 إن املدرسة تثقف الفرد ليؤثر يف اجلماعة، فتكـون          - 2

نتائجها فردية، يف حني أن احلزب يثقف اجلماعة، لتؤثر يف الفـرد    
 . فتكون نتائجها مجاعية

يئ اجلزء الشعوري يف الفرد، ليؤثر يف        إن املدرسة    - 3
مشاعر اجلماعة، فال يستطيع التأثري فيها، ويعجـز عـن إيقـاظ            
فكرها، يف حني أن احلزب يهيئ الكل الشعوري يف اجلماعة، ليؤثر     
يف مشاعر األفراد، فيستطيع التأثري فيهم، ويكون قادراً علـى أن           

 . يوقظ أفكارهم إيقاظاً تاماً
رحلة ال بد من دوام إدراك أن اتمـع         يف هذه امل   - 12

بأكمله هو املدرسة الكربى للحـزب، مـع دوام إدراك الفـرق            
 . الشاسع بني املدرسة وبني احلزب يف حلقاته الثقافية

أما إدراك أن اتمع بأكمله مدرسة احلزب، فهـو ألن          
وظيفة احلزب يف هذه الفترة هي بعث العقائد الصادقة، وإجيـاد            

وهذا ال يتأتى إال بعملية تثقيفية يكون مبـدأ         . صحيحةاملفاهيم ال 
احلزب هو املعلم، وثقافته هي املادة اليت تدرس، وهذا املبدأ وهذه           
الثقافة يتمثالن فيمن جتسد فيهم املبدأ، فهم األسـتاذ املباشـر يف            
اتمع، وتكون اللجان احمللية وحلقاا صفوفه، ويكون اتمـع         

العملية التثقيفية تقتضي ممـن يكونـون       وهذه  . كله هو املدرسة  
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أعضاء يف احلزب، ويتبنون مفاهيمه، دراسـة عميقـة، وفهمـاً           
صحيحاً، ومذاكرة لثقافته احلزبية يف كـل وقـت، واسـتظهاراً           

وذلـك  . لدستوره، ولألحكام املهمة، والقواعد العامة اليت يتبناها      
علـى  ومن هنا كان ال بد من احلرص        . حيتاج إىل عملية تثفقيفية   

هذه الناحية مع كل من يدخل يف احلزب، بغض النظر عمـا إذا             
وكل . كان مثقفاً ثقافة جامعية أو ابتدائية أو فيه استعداد للتثقف         

تساهل يف هذه الثقافة مع أي فرد يبقي هذا الفرد خارج نطـاق             
 اجلهـاز  يف احلزب، ولو انتسب إليه، ورمبا نتج عن ذلك ضـرر         

 . العام
 حاجز كثيف بني العمـل وبـني        وال بد من أن يوضع    

احلزب يف هذه املرحلة، قبل أن يوجد عنده األشخاص املثقفـون           
 .ثقافة حزبية، وهلذا كانت هذه املرحلة مرحلة ثقافية ليس غري

وأما إدراك أن هنالك فرقا بني املدرسة وبني احلـزب يف           
الثقافة فذلك لئال تنقلب الثقافة احلزبية إىل ثقافة مدرسية، فيفقـد           

ولذلك ال بد من أن يوضع حاجز كثيـف بـني           . حلزب فعاليته ا
املنتمي إىل احلزب وبني الناحية العلمية يف الثقافـة احلزبيـة، وأن            
يكون مالحظاً أن الثقافة احلزبية هي لتغيري املفاهيم، وللعمـل يف           

وال جيوز أن يندفع    . معترك احلياة، وحلمل القيادة الفكرية يف األمة      
وإذا كانت لديه حاجة علمية فمحلها      . ة العلمية صاحبها يف الناحي  
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ومن اخلطر االندفاع مع الثقافة حنو الناحية       . املدرسة وليس احلزب  
العلمية، ألا تسلب خاصية العمل، وتؤخر االنتقال إىل املرحلـة          

 . الثانية من مراحله
 املرحلة الثانية هي مرحلة التفاعل مع األمة، وهي         - 13

وتعترب هذه املرحلة دقيقة، والنجاح فيهـا       . اليت يصحبها الكفاح  
واإلخفاق فيها دليل على أن فيه      . دليل على صحة تكوين احلزب    

ولـذلك  . وهي مبنية على املرحلة اليت قبلها     . خلالً جيب إصالحه  
كان النجاح يف املرحلة األوىل شرطاً أساسياً للنجاح يف املرحلـة           

ألوىل ثقافياً لـيس كافيـاً      إال أن جمرد النجاح يف املرحلة ا      . الثانية
وحده للنجاح يف هذه املرحلة، بل ال بد أن يكون النجاح الثقايف            
معروفاً عند الناس، أي أن يعرف الناس أن هنـاك دعـوة، وأن             
يعرفوا عن العضو أنه حيمل دعوة، كما أنه ال بد أن تكون الروح             
 اجلماعية قد تكونت أثناء التكوين الثقايف يف احللقات، واتـصال         

األعضاء يف اتمع الذي يعيشون فيه، وحماولتهم التأثري فيه، حىت          
. إذا انتقلوا للمرحلة الثانية كان االسـتعداد اجلمـاعي موجـوداً        

 . ولذلك يسهل عليهم التفاعل مع األمة
 إن عضو احلزب ال ينتقل من دور الثقافة إىل دور           - 14

عـل منـه    التفاعل إال بعد أن يكون قد نضج ثقافياً، نـضجاً ج          
قال عليه الـصالة    . شخصية إسالمية، بتجاوب نفسيته مع عقليته     
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، » ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت به         «: والسالم
وأن يعرف الناس عنه أنه حيمل دعوة إسالمية، وأن تكون امليـول            
اجلماعية قد قويت فيه وظهرت عليـه، بوجـوده يف احللقـات،           

ألن العزلـة   . ون قد قلعت منه العزلة    واتصاله باتمع، حبيث تك   
 . مزيج من اجلنب واليأس، ال بد من قلعها من األفراد واتمع

 إن احلزب ينتقل من دور الثقافة إىل دور التفاعل          - 15
انتقاالً طبيعياً، حبيث إذا أراد أن ينتقل قبل األوان ال يقدر، وذلك            

ثقافة جتعل املبـدأ    أن دور الثقافة تستكمل فيه نقطة االبتداء، إذ ال        
يتجسد يف أشخاص، وجتعل اتمع حيس بالدعوة وباملبدأ إحساساً         

ومىت مت هذا التجسيد للمبدأ يف األشخاص، أي غرسـه          . واضحاً
يف نفوسهم، ومت معه اإلحساس يف اتمع على املبدأ، تكون قـد            
اجتازت الدعوة نقطة االبتداء، وصار ال بد أن تنتقـل إىل نقطـة    

وحىت يبدأ احلزب السري يف نقطة االنطالق، ال بـد أن           . االنطالق
وألجل أن يبدأ مبخاطبتـها جيـب أن يبـدأ          . يبدأ مبخاطبة األمة  

مبحاولة خماطبتها أوالً، حىت إذا جنحت حماولته هـذه، حتـول إىل            
وحماولة املخاطبة إمنا تكون بالثقافة املركـزة يف        . املخاطبة مباشرة 

ة للناس يف كل مكان مـستطاع، ويف        احللقات، وبالثقافة اجلماعي  
فإذا استطاع أن   . كشف خطط االستعمار، ويف تبين مصاحل األمة      

ينجح يف هذه األشياء األربعة معاً حتول إىل خماطبة األمة، وانتقـل            
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وكان انتقاله هـذا إىل نقطـة       . إىل نقطة االنطالق انتقاالً طبيعياً    
لة األوىل، اليت هـي     االنطالق هو الذي ينقله نقال طبيعياً من املرح       

دور الثقافة، إىل املرحلة الثانية، اليت هي دور التفاعل، وجيعله يبدأ           
 . التفاعل مع األمة يف أوانه بدًءا طبيعياً

 إن هذا التفاعل مع األمة ضروري لنجاح احلزب         - 16
يف مهمته، ألنه مهما كثر أعضاء احلزب يف األمة، ومل يتفـاعلوا            

وموا بعمل وحدهم، مهما كانت قوم،      معها ال يستطيعون أن يق    
وال يستطيعون أن يسوقوا األمة معهم      . إال إذا سارت األمة معهم    

إىل العمل، وال تسري معهم إال إذا تفاعلوا معها، وجنحوا يف هـذا             
وليس معىن تفاعلهم مع األمة هو أن يستطيعوا مجع الناس          . التفاعل

ة مبدأ احلزب، ليكون    حوهلم، بل املراد من التفاعل هو إفهام األم       
 موجود يف األمة، إذ إن      - وهو اإلسالم    -مبدأها، ألن أصل املبدأ     

أحاسيس األمة حتولت إىل فكر، تبلور يف الفئة املتميزة، اليت يتكون        
وهي الفكر والعمل   (وكانت قاعدة هذه األحاسيس     . احلزب منها 

أي (ولذلك يكون املبـدأ     . التعبري احلقيقي للمبدأ  ) من أجل غاية  
هو إحساس األمة الداخلي، ويكون احلزب معرباً عن هذا  ) اإلسالم

فإذا كان فصيح التعبري، واضح اللغة، صادق اللهجة،        . اإلحساس
فهمت األمة املبدأ سريعاً، وتفاعلت مع احلزب، واعتربت األمـة          

والفئة املتميزة حتمل قيادة احلركة بالتكتل      . مبجموعها هي احلزب  
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 اليت تسري ا األمة بقيادة احلزب حنو املرحلة         احلزيب، تلك احلركة  
الثالثة، وهي تطبيق املبدأ تطبيقاً انقالبياً، عن طريق احلكم الـذي           
تتواله هذه الكتلة احلزبية، باعتباره الطريقة الوحيدة لتنفيذ الفكرة،         

 .أي باعتباره جزءاً من املبدأ
إال أن هنالك صعوبات عديدة تقـف يف وجـه هـذا            

فال بد من معرفتها، ومعرفة طبيعتها، للعمل على التغلب         التفاعل،  
 :وهذه الصعوبات كثرية أمهها ما يلي. عليها

 .  تناقض املبدأ مع النظام الذي يطبق يف اتمع-أ 
إن مبدأ احلزب هو نظام جديد للحياة بالنسبة للمجتمع         

وهو يناقض النظام الذي يطبق على هذا اتمع والـذي          . احلاضر
ولذلك جتد يف هذا املبـدأ خطـراً        . لناس به الفئة احلاكمة   حتكم ا 

وال بد أن تقف يف وجهه وحتاربه، مبختلف        . عليها، وعلى كياا  
بالدعاية ضده، ومطاردة محلـة الـدعوة، واسـتعمال         : الوسائل

وهـم يعملـون    -وهلذا كان على حملَة املبـدأ       . الوسائل املادية 
أن يعتصموا من األذى بكل ما       -للتفاعل مع األمة بالدعوة ملبدئهم    

يستطيعون، وأن جياوا الدعايات املضللة، بشرح دعـوم، وأن         
 . يتحملوا كل مشقة يف هذا السبيل

 .  ومن الصعوبات اختالف الثقافة-ب 
تكون يف اتمع ثقافات خمتلفة، وتكون يف األمة أفكـار    
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ملتعددة، وتكون الثقافات ا. متباينة، إال أنه يكون هلا إحساس واحد 
وال سيما الثقافات االستعمارية، تعـبرياً معكوسـاً عـن هـذه            
األحاسيس، يف حني أن ثقافة املبدأ، أي الثقافة اإلسالمية، تكون           

غري أن الرأي العام الثقـايف يف       . تعبرياً صادقاً عن أحاسيس األمة    
اتمع واملنهاج الثقايف يف املدارس واملعاهـد، وسـائر األمكنـة           

وكذلك تكون سـائر    . يكون سائراً مع الثقافة األجنبية    الثقافية،  
وهلذا ال بد   . احلركات السياسية والثقافية سائرة مع الثقافة األجنبية      

للحزب يف ثقافته من الدخول يف دور من الكفاح مع الثقافـات            
األخرى، واألفكار األخرى، حىت يظهر لألمة التعبري الصحيح عن         

 ومن هنا كان ال بـد مـن أن          .أحاسيسها وشعورها، فتسري معه   
يكون يف هذا الدور تصادم بني احلزب يف ثقافته وفكـره، وبـني     

وهذا تصادم بني أبناء األمة،     . غريه من الثقافات واألفكار األخرى    
ولذلك ال يأخذ دور اجلدل العقيم، بل تسري مجاعة احلزب علـى            

وال يـدخلون يف    . طريقة رسم اخلط املستقيم عند اخلط األعوج      
ل عقيم مطلقاً، لئال يؤدي إىل األنانية اليت تعمي وتصم عـن            جد

احلقيقة، بل تشرح أفكار احلزب، وتبني ما يف األفكار األخرى من        
زيف، وما يف الثقافات األخرى من باطل، وما يف نتائجها مـن             

وحينئذ تنصرف األمة عنها، وتتجه حنو ثقافـة احلـزب          . أخطار
ا، بعد أن يظهر هلم زيفها،      وفكره، بل ينصرف عنها أيضاً أصحا     
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إال أن هذه العملية مـن      . إذا كانوا من املخلصني الواعني الرتيهني     
ولذلك كان إحداث التفاعل مع األمة    . أشق العمليات على احلزب   

يف املكان الذي تكثر فيه الثقافة األجنبية أكثر صعوبة من األمكنة           
 يف األمكنة الـيت     اليت تقل فيها هذه الثقافة، وكانت قابلية النهضة       

تقل فيها نسبة املثقفني ثقافة أجنبية أكثر من األمكنة اليت ترتفـع            
ولذلك كان على احلزب أن يكون واعياً علـى         . فيها هذه النسبة  

 .اجلماعة اليت يعمل للتفاعل معها، ليسري يف الطريق املناسبة هلا
 .  ومن الصعوبات وجود الواقعيني يف األمة-جـ 

من جراء الثقافة األجنبيـة، والتـسميم       وذلك أنه يوجد    
 . األجنيب، ومن جراء اجلهل، فئتان متثالن الواقعية يف األمة

أما الفئـة األوىل فهي الفئـة الواقـعية، اليت تدعو إىل         
الواقع، وإىل الرضا بالواقع، والتسليم به، كأمر حتمي، ألا تتخذ          

ريق التغلب  وط. الواقع مصدر تفكريها وتأخذ منه حلول مشاكلها      
على صعوبتها هو حماولة التعمق معها يف البحـث، حـىت تـرى             
وتدرك أن الواقع إمنا يتخذ موضع التفكري لتغيريه، وبذلك ميكن أن      

 . ترجع عن فكرها
وأما الفئة الواقعية الثانية فهي فئة الظالميني اليت تـأىب أن      

ـ            ة تعيش يف النور، ألا ألفت احلياة يف الظالم وتعـودت التفاه
والسطحية، وأصيبت مبرض الكسل اجلسمي والكـسل العقلـي         
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ومجدت على القدمي الذي وجدت عليه آباءها رد كونه قـدمياً،           
ولذلك فهي واقعية حقيقة، ألا من جنس الواقع وهي جامـدة           

وطريق التغلـب   . ولذلك كانت يف حاجة إىل معاناة أكثر      . فكراً
 . هاد يف تصحيح مفاهيمهاعلى صعوبتها هو حماولة تثقيفها، واالجت

 ومن الصعوبات اليت تقف يف وجه الدعوة ارتبـاط          -د  
وذلك أن اإلنسان يرتبط مبصاحله الشخـصية،       . الناس مبصاحلهم 

وقد يبدو أن   . وأعماله اليومية، ويرتبط يف نفس الوقـت باملبـدأ      
ولذلك حياول التوفيـق    . هذه املصاحل تتعارض مع الدعوة للمبدأ     

غلب على هذه الصعوبة، جيب على كل من يعتنـق          وللت. بينهـما
املبدأ أن جيعل الدعوة واحلزب مركز الدائرة الذي تـدور حولـه            
مصاحله الشخصية، فال جيوز أن يشتغل يف أي عمل يتناقض مـع            

وبـذلك  . الدعـوة، وال يف أي عمل ينسيه الدعوة ويعوقه عنها        
ن مصاحله يكون قد نقل الدعوة من دوراا حول مصاحله إىل دورا        

 . حول حمورها
 ومن الصعوبات اليت تقـف يف وجـه الـدعوة           -هـ  

صعوبة التضحية بشؤون احلياة الدنيا من مال وجتارة وحنومهـا يف           
وللتغلب على هذه الصعوبة يـذكر      . سبيل اإلسالم ومحل دعوته   

. املؤمن بأن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة          
ذكري ويترك له اخليار يف التضحية ذه الشؤون وال         ويكتفى ذا الت  
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كتب عليه الصالة والسالم كتاباً لعبد اهللا بن        . يستكره على شيء  
جحش حني بعثه على رأس سرية ليترصد قريشاً يف خنلة بني مكة            

ـ  ت الَو«: والطائف، وقد جاء يف ذلك الكتاب      ـ  أَ نهِركْ ـ  ح  نداً ِم
 .»كعِب تنيمي ِفِرم ألَِِضام وكع مِريِسمى الْلَ عكاِبحصأَ

 وقد يتبادر أن من الصعوبات االختالف املـدين يف          -و  
اتمعات، وذلك أن األمة تكون فيها أوساط املدن غري أوسـاط           
القرى، وغري أوساط البدو، وتكون املدنية يف املدينـة غريهـا يف            

ولذلك قد  . يمالقرية، وهي يف القرية غريها يف مضارب البدو واخل        
يوحـي هذا االختالف يف األشكال املدنيـة للحـزب فكـرة           

وهذا مـن أخطـر     . االختالف يف التثقيف، أو يف التوجيه املبدئي      
األشـياء ألن األمـة مهـما اختلـفـت فيهـا األشــكال         
املدنيـة هـي أمة واحدة، إحساسها واحد، ومبدؤها واحـد،         

ق بني مدينـة وقريـة،      ولذلك تكون الدعوة فيها واحدة، ال فر      
 .ويكون العمل للتفاعل معها واحداً

مرحلـة  ( يتعرض احلـزب يف هـذه املرحلـة          - 17
أي علـى   (خطـر مبـدئي     : إىل خطـرين  ) التفاعل مع األمـة   

 . ، وخطر طبقي)املبدأ
أما اخلطر املبدئي فيتأتى من تيار اجلماعـة، والرغبـة يف    

ب الرواسب املوجودة   استجابة طلباا اآلنية امللحة، ويتأتى من تغل      
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 . يف آراء مجاعة على الفكرة احلزبية
وذلك أن احلزب حني خيوض غمار احلياة يف اتمـع،          
يتصل باجلمهور للتفاعل معه، ولقيادته، ويف الوقت الذي يكـون          
فيه احلزب مزوداً مببدئه، يكون اجلمهـور قـد اجتمعـت فيـه             

ـ     ل الغـابر،  متناقضات من أفكار رجعية قدمية، ووراثات عن اجلي
فحني يقـوم   . ومن أفكار أجنبية خطرة، وتقليد للكافر املستعمر      

احلزب بعملية التفاعل مع اجلمهور، يزوده بآراء احلزب وأفكاره،         
ويسعى جاهداً لتصحيح مفاهيمه، ولبعث العقيدة اإلسالمية فيه،        

. وإلجياد األجواء الصادقة، والعرف العام الصاحل، مبفاهيم احلـزب    
 إىل الدعوة، وإىل الدعاية، حىت جيمع األمة حوله على          وهذا حيتاج 

أساس املبدأ، بصورة تقوي يف األمة اإلميان باملبدأ، وتبعث فيهـا           
الثقة مبفاهيم احلزب، واالحترام والتقدير لـه، وحتملـها علـى           

وحينئذ يكون واجب احلزب اإلكثـار      . االستعداد للطاعة وللعمل  
 األمة، ليظلوا قابـضني علـى       من شبابه املؤمنني املوثوق م بني     

فإذا جنح احلزب ذه املرحلة مـن       . زمامها، كالضباط يف اجليش   
التفاعل، قاد األمة إىل الغاية اليت يريدها، ضمن حدود املبدأ، وأمن           

 . خروج القطار عن اخلط
أما إذا قاد احلزب اجلمهور قبل أن يكتمل التفاعل معه،          

ة، فإن قيادته تكون ال بأحكام وقبل أن يوجد الوعي العام عند األم  
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املبدأ وأفكاره، بل بتشخيص ما جييش يف نفس األمـة، وبإثـارة            
 .عاطفتها، وتصوير مطالبها قريبة يف متناول يدها

إال أن هذا اجلمهور ال تنعدم منه يف هذه احلالة مشاعره           
األوىل كالوطنية والقومية والروحية الكهنوتية، وتكون احلـاالت        

ة هلا، فتظهر حينئذ فيه العنعنات التافهة كالطائفيـة         اجلماعية مثري 
واملذهبية، واألفكار القدمية كاالسـتقالل واحلريـة، والنعـرات         
الفاسدة كالعنصرية والعائلية، فيبدأ التناقض بينه وبني احلزب، ألنه         
يفرض لنفسه مطالب ال تتفق مع املبدأ، وينادي بغايات آنية مضرة           

لب، ويزداد هياجه لتحقيقها، وتظهـر      لألمة، ويتحمس هلذه املطا   
ويف هذه احلال يكون موقف احلـزب بـني         . فيه نعرات متعددة  

إحدامها التعرض لغضب األمة ونقمتها، وهدم ما بناه مـن     : نارين
واألخرى التعرض لالحنياز عـن مبدئـه       . السيطرة على اجلماعة  

ولذلك كان علـى    . والتساهل فيه، وكال الشيئني فيه خطر عليه      
 احلزب إذا تعارض األمر بني اجلمهور واملبدأ أن يتمـسكوا           رجال

وثبام علـى   . باملبدأ، ولو تعرضوا لنقمة األمة، ألا نقمة مؤقتة       
وليحذروا من خمالفة املبدأ واحليد عـن       . املبدأ سيعيد هلم ثقة األمة    

جوهره قيد شعرة، ألنه هو حياة احلزب، وهو الذي يضمن لـه            
ه املواقف احلرجة، ولدفع مثل هذا اخلطر،       والتقاء مثل هذ  . البقاء

على احلزب أن جيتهد يف سقي األمة مببدئه، واحملافظة على وضوح           
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أفكار احلزب ومفاهيمه، والعمل على بقاء أجوائها مسيطرة على         
ويسهلُ ذلك العنايةُ بفترة التثقيف عناية فائقة، واالهتمـام         . األمة

، واحلرص على كـشف خطـط       بالثقافة اجلماعية اهتماماً زائداً   
االستعمار كشفاً دقيقاً، ودوام السهر على األمـة ومـصاحلها،          
واالنصهار باملبدأ واحلزب انصهاراً تاماً، ودوام التنقيب يف أفكار         
احلزب ومفاهيمه، لبقائها صافية، وبذلُ أقصى جهد مستطاع يف         

 .ذلك كله، مهما كلف هذا من جهد وعناء
فإنه يتسرب إىل رجـال احلـزب،       وأما اخلطر الطبقي    

وذلك أنه حني يكـون احلـزب ميثـل األمـة أو            . ال إىل األمة  
أكثريتها، تكون له مكانة مرموقـة، ومرتلـة مـوقرة، وإكبـار            

وهـذه قـد تبعـث يف       . تام من قبل األمة واخلاصة من النـاس       
النفس غروراً، فريى رجال احلزب أم أعلى مـن األمـة، وأن            

وحينئـذ  . مة األمـة أن تكـون مقـودة       مهمتهم القيادة، ومه  
يترفعون على أفراد األمة، أو علـى بعـضهم، دون أن حيـسبوا             

وإذا تكرر ذلـك صـارت األمـة تـشعر بـأن          . لذلك حساباً 
احلزب طبقة أخرى غريها، وصـار احلـزب يـشعر كـذلك            

وهذا الشعور هو أول طريـق ايـار احلـزب، ألنـه            . بالطبقية
اء مـن اجلمهـور،     يضعف حرص احلزب علـى ثقـة البـسط        

ويضعف ثقة اجلمهور باحلزب، وحينئذ تبـدأ األمـة تنـصرف           
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ومىت انصرفت األمة عـن احلـزب فقـد اـار،           . عن احلزب 
. واحتاج إىل بذل جهد مضاعف، حىت تعود لـه هـذه الثقـة            

ولذلك كان لزاماً على رجـال احلـزب أن يكونـوا كـأفراد             
 خدمـة   األمة البـسطاء، وأن ال يـشعروا بأنفـسهم إال أـم           

لألمة، وأن وظيفتهم احلزبية هـي خدمـة األمـة، ألن ذلـك             
يوجد فيهم املناعة، وينفعهم ال بدوام ثقة اجلمهـور فحـسب،           
بل ينفعهم أيضاً يف املرحلة الثالثة حني يتولـون احلكـم لتنفيـذ             

 خدمـة لألمـة، حـىت يتـسىن         - وهم حكام    -فيظلون  . املبدأ
 . هلم تنفيذ املبدأ
 . ثة، هي مرحلة الوصول إىل احلكم املرحلة الثال- 18

إن احلزب يصـل إىل احلكم عن طريق األمة وأعمـال          
طلب الـنصـرة، وينفذ املبدأ دفعة واحدة، وذلك مـا يـسمى           

وهذه الطريقة ال تقبل االشـتراك يف احلكـم         . بالطريقة االنقالبية 
جمزءاً، بل تأخذ احلكم كله، وتتخذه طريقة لتطبيق املبدأ، ولـيس           

وتنفذ املبدأ اإلسالمي تنفيذاً انقالبيـاً، وال تقبـل طريقـة           . غاية
 . التدريج مهما كانت الظروف

ومىت طبقت املبدأ تطبيقاً كامالً شامالً كان عليهـا أن          
حتمل الدعوة اإلسالمية، فتجعل يف ميزانية الدولة بابـاً خاصـاً           
للدعوة وللدعاية، وتتوىل اإلشراف على هذه الدعوة من ناحيـة          
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وبالرغم مـن   . ة أو ناحية حزبية حسب مقتضيات الظروف      دولي
وصول احلزب إىل احلكم فإنه يبقى حزباً سائراً، ويبقى جهـازه           

ويعترب . قائماً، سواء أكان أعضاؤه يف كراسي احلكم أم مل يكونوا         
احلكم أول خطوة عملية لتنفيذ مبدأ احلزب يف الدولة، والـسعي           

 . لتنفيذه يف كل جزء من أجزاء العامل
هذه هي اخلطوات اليت يسري فيها احلـزب يف معتـرك           

وبعبارة أخرى لينقل املبدأ    . احلياة، لينقل الفكرة إىل الدور العملي     
إىل معترك احلياة باستئناف احلياة اإلسالمية، ولينهض بـاتمع،         

وحينئذ يبدأ احلزب الدور العملي، وهو      . وحيمل الدعوة إىل العامل   
وعلى ذلك فاحلزب هـو الـضمانة       . هالدور الذي وجد من أجل    

احلقيقية إلقامة الدولة اإلسالمية ولبقائهـا ولتطبيـق اإلسـالم،          
وإحسان تطبيقه، واستمرار هذا التطبيق، ومحل الدعوة اإلسالمية        
للعامل، ألنه بعد أن يقيم الدولة، يكون رقيباً عليها، حماسباً هلـا،            

حـامالً الـدعوة    قائداً األمة ملناقشتها، ويكون يف نفس الوقـت         
 .اإلسالمية يف البالد اإلسالمية، ويف غريها من باقي أجزاء العامل


