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نقطــة االنطالق
حلــزب التحريــر
اجتاز حزب التحرير أخطر مراحله وأدق أدواره األوىل
بنجاح عظيم .وهو يف سبيله ألن يصبح حزبا يفرض نفسه على
اجملتمع ،فيكون فاعلا فيه ،حمدثا االنقلب الفكري والشعوري
الشامل ،كما أنه يف طريقه إىل نقطة االنطلق .وصار يتحتم
عليه أن خياطب األمة ،وأن يعمل يف اجملتمع .وإنه وإن كانت
نقطة االنطلق أتيت طبيعية حسب سري احلزب ،إال أهنا خطرية
ودقيقة ،حتتاج إىل حماولة انجحة تؤدي إىل انطلق بشكل
حتمي .وهذه احملاولة من الدقة على جانب عظيم ،ألهنا متر
بعواصف حتدث يف اجملتمع .واجتياز احلزب هلذه احملاولة بنجاح
هو الذي يؤدي إىل مرحلة نقطة االنطلق.
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واحلزب يف هذه املرحلة يواجه الظلميني ،واملضبوعني
بلثقافة األجنبية ،والفئات احلاكمة وجه ا لوجه .وهو ال يريدها
وال يقصدها وال يعتربها خصما له ،وإمنا يعمد إىل الكافر
املستعمر ،ألنه وحده العدو لألمة.
ويواجه احلزب يف هذه املرحلة أيض ا املنظمات األخرى على
خمتلف أشكاهلا التكتلية ،ولكنه ال يقصدها وال يعين نفسه هبا،
ألهنا وإن كانت عقدا يف اجملتمع لكنها عقد حتل حلا طبيعيا
من جراء تغلغل الدعوة يف األمة.
واحلزب يف هذه املرحلة وإن كان يدأب على العمل لتنمية
نفسه تنمية مطردة ،وبناء كيانه بناء سليما ،وتنقية جوه تنقية
اتمة ،إال أنه يتحتم عليه أن يقوم أبربعة أعمال ،فيستمر
بلثقافة املركزة ،والثقافة اجلماعية ،ويتقدم ألن يتبىن مصاحل
األمة ،ويكشف للناس خطط االستعمار.
وألجل أن يواجه احلزب اجملتمع ويقوم بألعباء اليت اضطلع
هبا كان لزاما عليه أن يكون واعيا على اجملتمع ،مدركا لألوضاع
إدراك ا دقيق ا ،ال من قبل قيادته فحسب ،بل من قبل احلزب
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كله بوصفه كلا ال يتجزأ ،بل بوصفه كلا فكريا شعوريا يتوحد
فيه اإلدراك والشعور ،ألنه عميق الفكر مرهف اإلحساس.
وستبدو له حني انطلقه األمور اآلتية:
 -1إنه وإن كانت األمة اإلسلمية كلها تدرك فكريا أهنا
يف واقع سيئ وأهنا يف حاجة إىل قيادة خملصة واعية وتشعر
بذلك ،إال أن هذا إدراك غامض ،وشعور مبهم .وهي ال تزال
ضحلة التفكري ،ضعيفة اإلحساس ،تسيطر عليها أوشاب
خمتلطة من اآلراء واألفكار ،وتستويل عليها مشاعر خمتلفة ،تكاد
تكون متناقضة .فهي يف مستوى منخفض فكريا وشعوريا.
 -2إن اجملتمع يف البلد اإلسلمية جمتمع غري إسلمي،
تتحكم فيه األفكار الرأمسالية الدميقراطية ،وتسيطر عليه احلضارة
الغربية ،ويطبق عليه النظام الرأمسايل الدميقراطي ،وتسوده املشاعر
الوطنية ،واملشاعر القومية ،واملشاعر الروحية الكهنوتية ،والناس
الذين يعيشون فيه مسلمون يف عقائدهم وجداني ا .وال يزالون يف
شؤوهنم االجتماعية (أحواهلم الشخصية) يسريون حسب
اإلسلم.
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 -3إنه وإن كان العامل اإلسلمي خاليا من مجيع احلركات
السياسية ،وال يكاد يوجد فيه عمل سياسي ،إال أن االستعمار
وضعه يف ظروف أدت إىل أن تقوم فيه أعمال تتشابه مع
األعمال السياسية ،فسميت أعماالا سياسية وأدت إىل أن تنشأ
فيه منظمات خمتلفة األشكال ،أطلق على بعضها أهنا منظمات
سياسية .وهذا ما جعلها تشتبه على الناس فيظنون أهنا أعمال
سياسية ومنظمات سياسية .وهذا الظن هو الذي أوقع اجملتمع
حتت سيطرة هذه املنظمات ،كما جعله مسرحا لتلك األعمال.
 -4إن املنظمات احلزبية تعترب أعلى أنواع املنظمات
املوجودة يف اجملتمع .ومع ذلك فإهنا ال ترتفع عن مستوى
الشعب من انحية فكرية وسياسية .فهي ال تزال تعيش يف
مستوى منخفض عن التفكري العادي ،ومل تصل بعد إىل التفكري
العادي .ولذلك مل تصل بعد إىل منظمات حزبية سياسية بملعىن
السياسي حىت حسب السياسة السائدة .وهذا أمر عام يف
كافة البلد اإلسلمية.
 -5إن األمة مل تدرك بعد ،ضرورة وجود منظمة سياسية
مبدئية إدراكا اتما ،وإن كانت تتحسسها .واعتادت على
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املنظمات املوجودة حاليا ،وإن كانت تبدي التذمر منها ،وامللل
من أساليبها ،واليأس من إنتاج طريقتها .ولعدم إدراكها ضرورة
وجود منظمة مبدئية كان ال غرابة أن نرى األمة مبجموعها
متأثرة بألشكال اليت تظهر يف هذه املنظمات ،وسائرة سريا
الشعوريا مع هذه األشكال.
 -6األشكال الوطنية والقومية والروحية هي األشكال اليت
تظهر يف املنظمات القائمة يف العامل اإلسلمي .وهي األشكال
السائدة عند مجيع الشعوب يف األمة اإلسلمية .وهي املسيطرة
على أذهان األمة كلها .ولذلك جتد الناس قد تبلور ذوقهم على
ذلك ،واستقر استقرارا جعلهم ال أيلفون غريها ،مع إحساسهم
بعقمها عن اإلنتاج وبضررها .ولذلك يدافع الشعب عن كيانه
كشعب ،ال كأمة إسلمية ،مع احتفاظه بإلسلم وحرصه عليه
من الناحية الروحية واالجتماعية.
 -7األمة مادة خام تُشكل بألفكار اليت تسيطر عليها ما
دامت ال تطبق عليها نظامها .واألمة اإلسلمية اليوم تتجاذهبا
منظمات متعددة ،وأفكار خمتلفة .ولسلطان الفكر السائد أثر
كبري عليها ،وهو أقوى من أي سلطان .ولذلك تكون األمة
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جبانب املنظمة اليت حتمل نفس األفكار السائدة عندها .وبلطبع
تصبح هذه األفكار هي املسيطرة على كل شيء .وتبع ا لذلك
تكون طريقة التكتل احلزيب أو اجلمعي السائدة هي اليت اعتادت
عليها األمة .وطبيعيا يكون العمل الذي اعتادت عليه هذه
الكتل هو املألوف عندها .وهلذا جتد األمة ال تزال تستجيب
لداعي املظاهرات واالحتجاجات والربقيات واخلطب العاطفية،
رغم اقتناعها بعقمها .ولذلك ال بد من هتيئة األمة قبل العمل.
 -8إن هتيئة األمة تعين هتيئة أفكارها ومشاعرها .وهذا
يعين متام ا إثرة انحية التفكري العميق ،وحماربة السطحية فيها.
ويعين أيضا إثرة مشاعرها ،وإرهاف إحساسها ،وجعل شوقها
حلمل الدعوة اإلسلمية أشد من شوقها إىل أي شيء آخر،
وجعل اإلسلم وحده مركز تنبهها الطبيعي .ويعين أيض ا حماربة
عدم املباالة السائدة فيها ،وحتريك احلوادث اليت توقظها من
نومها وتبعد عنها اخلمول .وهذا يوجب جعل ثقافة حزب
التحرير هي املستساغة ،وهي السائدة يف اجملتمع ،وجعل الثقافة
اإلسلمية بوجه عام هي وحدها الثقافة اليت تستويل على مجيع
الناس.
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 -9إن هتيئة األمة حلمل الدعوة اإلسلمية يعين متاما هتيئة
األمة للعمل السياسي على أساس اإلسلم .وهذا ال ميكن أن
يتم ما مل تصبح األفكار اإلسلمية هي السائدة ،وما مل يكن
الطريق السياسي بملفهوم اإلسلمي واضحا وسائدا على مجيع
األفكار األخرى ،وهذا يوجب على احلزب توضيح هذه األفكار
يف ثقافته ،وتوضيح الطريق السياسي ال بثقافته فحسب ،بل
بتطبيق هذه الطريق على احلوادث اليومية اليت حتصل يف العامل،
سواء السياسة العاملية ،أو السياسة يف البلد اإلسلمية .وهذا
يوجب اإلسراع يف العمل السياسي الذي يتجلى يف تبين مصاحل
األمة وكشف خطط االستعمار.
 -10مبا أن احلزب حيمل الدعوة اإلسلمية قيادة فكرية
تنبثق عنها أنظمة احلياة ،ويتخذ السياسة الطريق الوحيدة هلذه
الدعوة ،لذلك كانت الفئات الثلث اليت تقف يف وجه الدعوة
هي الفئات احلاكمة والظلميني واملضبوعني بلثقافة األجنبية.
ومن خطة االستعمار أن يضعها أمام الدعوة كصخور تقوم يف
الطريق ،لتعيق عن الوصول إىل اهلدف ،حىت يكسب املستعمر
الزمن ،وهو يعلم أهنا ال حتول دون الوصول إىل الغاية ،ولكنه
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يضعها لإلعاقة فقط ،ولذلك جيب جتنب االصطدام هبذه
الصخور ،وبكل الصخور القائمة من كل نوع ما أمكن هذا
التجنب ،ألن هذه الصخور جيب أن تستعمل يف بناء احلصون،
ال أن تكون عائقا يف الطريق .أي جيب أن تكسب هذه الفئات
الثلث للدعوة ،أو جيب على األقل أن يفهم ،وأن يكون
واضح ا عندها وعند اجلميع ،أهنا وسائل استعمارية للكافر
املستعمر ،ليذهب أثرها إن مل يكن بإلمكان حتويلها.
 -11ليس معىن جتنب االصطدام بلصخور أي بلفئات
الثلث هو عدم الدخول معها يف معركة فكرية ،بل معناه عدم
الدخول معها يف اصطدام قويل أو فعلي مهما كانت الظروف.
أما املعركة الفكرية بني الدعوة وكافة األفكار األخرى فهي
حتمية ،ال ميكن التخلي عنها حلظة واحدة ،ألهنا هي اليت تقرر
مصري مجيع األفكار السائدة وتقضي عليها.
 -12السلح الوحيد الذي يف يد احلزب هو اإلسلم .وال
يصح أن يستعمل سواه ،والناحية الفكرية هي اليت جيب أن
يكون احلزب -بوصفه كل  -مسلحا هبا .وكلما ارتفع عن
الواقع ،وكلما قلّب األفكار ،كلما كان قادرا على التأثري .وعلى
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اجتذاب الناس ملبدئه وله يف آن واحد .وكلما ربط أفكاره -
بوصفها معاجلات  -بحلوادث اليومية اليت حتصل ،كلما استطاع
أن حيدث التأثري يف األذهان .وإنه وإن كان محل املبدأ
اإلسلمي ال يتأتى إال كاملا ،فكرة وطريقة ،إال أن الطريقة
بشكل خاص جيب محلها للتنفيذ ،وجيب إيضاحها للناس
مجيعا ،ألن أكثر اخلطأ والغموض يف احلركات القدمية وعند
الناس إمنا هو يف الطريقة.
 -13العناية الفائقة يف تثبيت مفاهيم احلزب عن اإلسلم
وعن السياسة هي حجر الزاوية .ولذلك كانت الثقافة املركزة يف
احللقات تقتضي أن تصحبها الثقافة اجلماعية ،النتزاع سلطان
األفكار السائدة يف اجملتمع ،مث قلعها من جذورها ،وإحلل
األفكار اإلسلمية حملها .وهذا يوجب على احلزب أن جيعل
النشاط منصب ا  -مع الناحية السياسية  -على جعل شباب
احلزب الفامهني الواعني متغلغلني يف كافة األوساط ،ويف مجيع
النواحي ،متصلني بلناس دائما ،وحريصني على هذا االتصال.
 -14تقتضي العناية الفائقة يف تثبيت املفاهيم اليت يتبناها
احلزب عن اإلسلم وعن السياسة أن يكون محلة الدعوة
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حزبيني .ولذلك جيب اعتبار كل من يدرس أنه ،وإن تفاعلت
معه الفكرة ،مل يدرك  -بعد  -معىن املنظمة السياسية ،ومل يدرك
 بعد  -معىن العلقة احلزبية .وعليه فيجب بذل العناية الكافيةيف إيضاح العلقة احلزبية يف الثقافة ،ويف كل مناسبة حىت يصبح
الدارس جزءا من احلزب ،وهذا أيتى بعد انصهاره فكريا ونفسيا.
وال بد من إيضاح العلقة الفكرية ،مث العلقة احلزبية ،حىت يتسىن
جعل علقة العمل يف الدعوة بديهية طبيعية ،وحىت يكون أداء
الفكرة ومحل الدعوة كامل .وهبذا حيصل التأثري التام ويسري
العمل احلزيب سريا ممتازا.
 -15ال بد أن يكون لكل عمل قصد متصور قبل القيام
بلعمل ،وهذا القصد هو جزء من اجلو اإلمياين ،ألن اجلو
اإلمياين يتكون من اإلميان بملبدأ أي بإلسلم ،ومن القاعدة
العملية اليت هي اقتان الفكر بلعمل ،وأن يكوان من أجل غاية.
وكون الفكر والعمل من أجل غاية معينة ،هو املراد من أنه جيب
أن يكون لكل عمل قصد .وهذا ال بد من وجوده لدى احلزب
 بعتباره كلا  -ولدى كل عضو من أعضاء احلزب .وجيبأن يرىب هذا القصد ،وأن يوجد يف نفوس اجلميع.
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 -16االستسلم للتواكل وما أتيت به الظروف ،أي
االستسلم للعفوية من احلزب أو أي عضو من أعضائه معناه
الوقوف الذي قد يؤدي إىل االنتكاس .ولذلك ال بد من دوام
التفكري بستعراض ما عمل وما هو يف سبيل عمله ،وما جيب
أن يعمله .وال يصح أن ينتظر الظروف وما أتيت به الظروف ،بل
عليه هو أن يوجد الظروف وأن يستغل الظروف اليت حتصل.
والذي حيمي من التواكل واالعتماد على الظروف هو
وجود القصد من العمل ،ودوام التفكري يف الدعوة والدأب
عليها ،وعدم الركون إىل كل ما أييت اتفاق ا أو عفوا ،دون بذل
جهد ،وأن يكون ربط األسباب بملسببات هو املسيطر على
األذهان وأن ال يركن إىل ما يشعر به اإلنسان داخليا ،حىت ولو
كان هذا الشعور صادق ا.
 -17جيب أن يدرك احلزب الصعوبت اليت مير هبا ،واليت
ستواجهه ،وأن يدرك ظروف العمل الذي يقوم به ،والظروف
اليت ميكن أن حتيط به حني يريد أن يقوم بعمل من األعمال.
وأن يدرك التكتيك إدراكا اتما ،واملواضع اليت يصلح هلا هذا
التكتيك أو ال يصلح هلا .نعم إن التكتيك أسلوب يقرره نوع
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العمل ،إال أنه خيتلف ويتغري مبا يطرأ من ظروف مل تكن يف
احلسبان .ولذلك ال بد أن يكون متحرك ا متغريا.
 -18جيب أن يدرك احلزب قواه اليت ميلكها إدراكا
صحيح ا ،ومدى أتثري األجواء اليت أحدثها ،والوعي الذي
أوجده ،قبل القيام بلعمل ،سواء أكان هذا التأثري يف أعضاء
احلزب أم يف الشعب ،ألن إدراك ذلك جيعله يعرف كيف يقدر
املسؤولية حق قدرها ،ألهنا إن قدرت أكثر من حقيقتها كان
منها خطر التخاذل ،وإن قدرت أقل من حقيقتها كان منها
خطر التهور .ولذلك كان تقدير املسؤولية على وجهها الصحيح
أمرا حتميا.
 -19جيب أن يدرك احلزب ان هذا الدور الذي متر به
األمة اإلسلمية هو دور االنقلب الفكري والشعوري ،الذي
يؤدي إىل جعل املسلمني حيملون قيادهتم الفكرية دوليا إىل
العامل .لتظهر على سائر القيادات الفكرية يف مجيع الوجود.
ويدرك أن عليه أي على حزب التحرير مهمة القيام هبذا الدور.
ولذلك كان ال بد أن تظل الناحية الفكرية هي األساس ،وأن
يظل اقتاهنا بلعمل السياسي فقط ،هو حجر الزاوية يف العمل.
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ومن هنا كان لزاما على احلزب أن يظل حميطا بألحوال
السياسية العاملية ،واألحوال السياسية يف العامل اإلسلمي.
وكذلك كان لزام ا عليه أن يسعى ألن جيعل األفكار اإلسلمية
وحدها اليت توضع موضع املناقشة ،وموضع البحث يف مجيع
البلد اإلسلمية .وكان لزاما عليه أيضا أن حييط دائما بألفكار
اليت تدور يف اجملتمع يف البلد اإلسلمية.
 -20جيب أن يكون احلزب متيقظا دائما وأن يكون واعيا
على اجملتمع وعي ا اتم ا ،وأن يعين بتسجيل ما يفكر به الناس وما
يشعرون به ،حىت يعلم مدى أتثري ثقافته ،ومدى تغلغل األفكار
اليت يبثها واملشاعر اليت يوقظها ،ومدى حتول اجملتمع من الربودة
إىل السخونة ،ومن السخونة إىل الغليان ،حىت يركز ثقافته يف
نفوس الناس ،ألهنا هي الوقود الذي يشعل يف اجملتمع وحيوله،
وحىت يتمكن من رفع األمة إىل املستوى الذي تدرك فيه إدراك ا
عقليا ،وتشعر شعورا صادقا أبن وجودها إمنا هو من أجل
اإلسلم ،ومن أجل محل الدعوة اإلسلمية إىل العامل ،وأن حزب
التحرير هو الذي يسري يف هذه املهمة.
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 -21طريقة قياس أفكار اجملتمع ومشاعره هي يف منتهى
البساطة فإهنا تكون مبلحظة التأثري الذي حتدثه احلوادث
السياسية يف الناس ،ومبلحظة األمور اليت يتحدث هبا اجلمهور،
واملشاعر املتيقظة لديه ،وعلى هذا املقياس جيري تسجيل
األفكار واملشاعر .وال بد أن يعىن مبلحظة مجيع الناس ،سواء
املفكرون وغريهم ،ألن األفكار يف اجلماعة واحدة ،واملشاعر
واحدة ،كما أنه ال بد أن يعىن مبعرفة الرجع الذي حتدثه
األحداث واألفكار ،ومعرفة مدى الرجع الذي حيصل حني
إجراء تغيري املفاهيم ،كما يعىن مبعرفة امليول اليت عند الناس
ألفكار احلزب ،وللحزب نفسه.
 -22معرفة احلزب ألفكار اجملتمع ومشاعره ضرورية عند
خماطبة اجملتمع ،حىت يوجه العناية لألفكار ،وحىت يعرف األفكار
اليت جيب أن تؤدى يف الوقت املناسب .إال أنه ال بد أن يعلم أن
العناية بألفكار هي جزء من العمل الفكري للحزب ،ألن
احلزب جيب أن يسعى أوالا لتغيري طريقة التفكري عند الناس،
وثني ا لتغيري القاعدة الفكرية اليت يبنون عليها أفكارهم ،وثلث ا
لتغيري األفكار املوجودة لديهم ،ورابع ا لربط مجيع األفكار اليت
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تطرأ عليهم يف احلياة بقاعدهتم الفكرية .وهبذا يسهل عليه أن
يغري األفكار ،ويسهل عليه أن يضمن أن الناس أنفسهم صاروا
يغريون أفكارهم ،ويربطوهنا بقاعدهتم الفكرية .وبذلك يضمن
انتقال األمة اإلسلمية ،ويتحقق الدور االنقليب.
 -23انتقال األمة اإلسلمية من احلال السيئة اليت هي
فيها إىل حال حسنة يتوقف على جناح الدور االنقليب .وهو
متوقف على وجود األفكار اإلسلمية يف أذهان الناس ،ألن
مفاهيم اإلنسان عن احلياة تنبثق عن األفكار األساسية املوجودة
لديه ،وتؤثر عليه األفكار العرضية .إال أنه جيب أن يكون
واضحا وضوحا اتما أن وجود األفكار عند الناس ليس كافيا
لنجاح دور االنقلب الفكري ،وليس كافيا النتقال األمة من
حال إىل حال ،بل ال بد من استقرار هذه األفكار يف األفراد
واجلماعات استقرارا جيعل هلا العراقة والتكيز ،ويوجد هلا القوة
والنفوذ ،حىت حتدث التحول اجلارف ،فيحصل حينئذ التحول
واالنتقال يف األمة.
 -24يلحظ يف اجملتمع يف البلد اإلسلمية أن األفكار
األساسية عن احلياة هي أفكار رأمسالية دميقراطية ،ولكنها أفكار
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مزعزعة غري متكزة بسبب أن عقيدهتم هي العقيدة اإلسلمية.
وهم حني تبنوا هذه األفكار أخذوها أخذا ال اعتقادا ،وخدعهم
من أعطاهم إيها أبهنا ال تناقض عقيدهتم ،بل هي متفقة مع
عقيدهتم .وهلذا جتدها غري متكزة يف أذهاهنم ،وإن كانت
تصرفاهتم تسري حسبها .فإذا ما اقتنعوا أبهنا تناقض عقيدهتم،
فإهنم ما أسرع ما يتكوهنا ،ويرجعون ألفكارهم اإلسلمية .وهبذا
الرجوع من الناس حيصل التحول يف اجملتمع.
 -25توجد يف اجملتمع أفكار عرضية ،هي وليدة مؤثرات
وقتية ،كاألفكار اليت تثري املشاعر الوطنية والقومية ،وكاألفكار
االستقللية وما شاهبها .وهذه األفكار العرضية يثبتها الوضع
الراهن القلق وليست هي انشئة عن فكر عن احلياة .وما أسرع
ما تذهب هذه األفكار العرضية كلها ،حني جيري تركيز األفكار
األساسية.
 -26مهمة حزب التحرير األساسية محل الدعوة
اإلسلمية .وهذه جتعل من أهم أعماله األعمال اآلتية:
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 -1تغيري طريقة التفكري عند العامل بطريقة التفكري
اإلسلمية.
 -2تغيري القاعدة الفكرية اليت يبين الناس عليها أفكارهم
بلقاعدة الفكرية اإلسلمية.
 -3تغيري األفكار اليت حيملوهنا أبفكار إسلمية.
 -4ربط مجيع األفكار بلقاعدة الفكرية اإلسلمية.
أما تغيري طريقة التفكري فهي أن العامل املتأخر فكريا ،ومنه
العامل اإلسلمي ،سطحي التفكري ألن طريقة تفكريه سطحية
ضحلة ،فل بد من جعل طريقة التفكري عنده عميقة .فمثلا
بدالا من مقاومة االستعمار بملظاهرات واالحتجاجات يعمل
لقلع جذور االستعمار حبمل القيادة الفكرية اإلسلمية وإجياد
الدولة اإلسلمية ،وبدل أن يفكر يف إنتاج الثروة فقط ،يفكر يف
كيفية توزيعها ،ألن املشكلة االقتصادية يف العامل آتية من سوء
التوزيع ،ال من قلة اإلنتاج .هذا يف العامل املتأخر فكريا .أما يف
العامل املتقدم فكريا فإنه منحرف التفكري ،ضال عن الصراط
املستقيم ،ألن طريقته يف التفكري هي الطريقة العلمية ،جيعلها
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وحدها أساس التفكري ،وحيكمها يف مجيع األشياء .فل بد من
جعل طريقة التفكري العقلية هي أساس الفكر عنده ،كما وأن
جتعل الطريقة العلمية نتيجة من نتائجها اليت تشمل العلمية
وغريها.
وذلك أن الطريقة العلمية تفرض التخلي عن مجيع
املعلومات السابقة ،وعدم وجودها ،مث تبدأ مبلحظة املادة،
وجتربتها ،مث تستنتج من هذه املادة حقيقة مادية ملموسة ،كما
هي احلال يف املختربات .وعلى ذلك فكل ما ال يلمس ماديا ال
وجود له يف نظر الطريقة العلمية .وإذن ال وجود للمنطق
والتاريخ وغريمها ،ألن ذلك مل يثبت علميا ،أي مل يثبت عن
طريق ملحظة املادة وجتربتها واالستنتاج املادي لألشياء
امللموسة .وهذا هو اخلطأ الفاحش .ألن العلوم الطبيعية فرع من
فروع املعرفة ،وفكر من األفكار ،وبقي معارف احلياة كثرية وهي
مل تثبت بلطريقة العلمية ،بل تثبت بلطريقة العقلية .ولذلك ال
جيوز أن تتخذ الطريقة العلمية أساسا للتفكري .والذي يتخذ
أساس ا للتفكري هو الطريقة العقلية .وهي أن الفكر أو اإلدراك
العقلي إمنا أييت عن طريق نقل الواقع احملسوس بواسطة احلواس
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إىل الدماغ ،ووجود معلومات سابقة يفسر بواسطتها الواقع،
فيصدر الدماغ حكمه عليه .وهذا احلكم هو الفكر ،أو اإلدراك
العقلي .وهو األساس يف التفكري .فيوجد بواسطتة إدراك احلقائق
العلمية بمللحظة والتجرية واالستنتاج .ويوجد بواسطته إدراك
احلقائق املنطقية يف املنطق وما شاهبه .ويوجد بواسطته إدراك
حقائق التاريخ ومتييز الصواب من اخلطأ فيها ،وتوجد بواسطته
الفكرة الكلية عن الكون واإلنسان واحلياة ،وعن خالق الكون
واإلنسان واحلياة ،وعن علقة هذه احلياة مبا قبلها وما بعدها.
هذه هي الطريقة العقلية اليت جيب أن تصبح طريقة التفكري
عند العامل ،فيجعلها هي أساس التفكري.
أما تغيري القاعدة الفكرية عند الناس فهي يف محل القيادة
الفكرية للعامل ،أي محل العقيدة اإلسلمية عن طريق عقلي،
حىت تغري القاعدة الفكرية املوجودة عندهم ،واليت هي إما اإلميان
الوجداين بهلل وفصله عن احلياة ،وإما إنكار وجوده ،وجعلها
وحدها القاعدة الفكرية .وهذا كله ال يصلح قاعدة فكرية
فيجب أن يزال ،وأن يوضع بدله القاعدة الفكرية اإلسلمية.
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وأما تغيري األفكار اليت حيملوهنا فإهنا أتيت ببيان اخلطأ
املوجود يف أفكارهم ،وشرح األفكار الصحيحة لتحل حملها.
والطريق العملي لذلك هو ربط األفكار بلتصرفات .وقد ظهر
للناس عمليا اخلطأ الفادح ،واخلطر املاثل عليهم من تصرفاهتم يف
احلياة .وهذا طبعا انتج عن األفكار اليت حيملوهنا ،ولذلك
سيظهر هلم اخلطأ الفادح واخلطر املاثل يف األفكار اليت حيملوهنا
بسهولة ويسر أكثر مما لو مل يظهر هلم خطأ تصرفاهتم .ولذلك
كان لزاما أن تربط التصرفات واحلوادث بألفكار ربطا دائميا.
وأما ربط األفكار بلقاعدة الفكرية فيأيت بعملني:
أما العمل األول فهو أن يكون أعضاء احلزب مثاالا يف
تصرفاهتم ،وربطها بلعقيدة اإلسلمية ،ولو خالفت العادات
والتقاليد غري اإلسلمية ،ولو خالفت ما عليه غريهم من األمم
والشعوب املتقدمة ماديا.
وأما العمل الثاين فهو التصدي لكافة املشاكل احلديثة
لبيان حلوهلا ،واآلراء السائدة لبيان زيفها ،واإلسراع يف تصحيح
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املفاهيم املغلوطة ،وتغيري األفكار اخلاطئة ،وإبطال رجع املشاعر
التافهة ،وحتويلها إىل مشاعر إسلمية.
 -27إن هذه املهمة اليت يقوم هبا احلزب حتتاج إىل
مفكرين .واملتعلمون هم من أقدر املفكرين .فهم أقدر الناس
على القيام هبذه املهمة .وقد يتبادر إىل األذهان أن احلزب إمنا
يكون من املتعلمني .لكن احلقيقة هي أن احلزب يكون من مجيع
الناس ،سواء أكانوا متعلمني أم غري متعلمني .لكنهم يصبحون
بعد انصهارهم به من املفكرين ،ألهنم مثقفون بثقافته ،بوصفها
ثقافة إسلمية حزبية ،وبلثقافة اإلسلمية بوجه عام .ومن طبيعة
هذه الثقافة أهنا عميقة ،وتعلم العمق يف التفكري .وأما املتعلمون
مهما تنوعت معارفهم فهم كباقي الناس يف نظر احلزب ،وال بد
أن يبدأ بتثقيفهم من جديد بثقافته ،ثقافة مركزة ،وثقافة مجاعية.
وجيب أن يفرض أن كل إنسان خال من كل ثقافة مهما
كانت درجته من املعارف ،سواء أكانت معارفه السابقة اليت
تلقاها معارف إسلمية أم معارف أخرى ،وأن يبدأ بتثقيفه من
جديد.
وهذا الفرض يف كل إنسان ال بد منه لسببني اثنني:
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أحدمها :أن الفكر واالستعداد العقلي موجود عند مجيع
الناس ،سواء أكانوا متعلمني أم غري متعلمني ،ويتفاضلون
بعتبار االستعداد الطبيعي ،ال بعتبار زيدة املعلومات ،فقد
تكشف الثقافة اإلسلمية عن عبقرية يف رجل قليل املعارف،
فتمسها فإذا هي مشرقة ،فيتقدم فكريا خطوات يسبق فيها من
هو أكثر معرفة وأغزر علم ا منه .ولذلك كان املعول عليه هو
وجود االستعداد الفكري يف الدرجة األوىل ،ألنه هو الذي جيعل
اإلنسان أقدر على محل القيادة الفكرية ،وعلى إجياد االنقلب
الفكري والشعوري يف اجملتمع.
ثنيهما :إن طريقة التفكري املوجودة عند املتعلمني رغم
وجود املعارف هي إما سطحية ،وإما متأثرة بلطريقة العلمية.
وكلتامها بعيدة عن التفكري العقلي ،وما مل تغري طريقة التفكري
املوجودة لدى املتعلمني وتوضع بدهلا الطريقة العقلية ،وتغري
قاعدهتم الفكرية ،واألفكار اليت حيملوهنا ،ال ميكن أن يعدوا من
املفكرين ،ولذلك ال بد من حتويلهم إىل مفكرين بطريقة التفكري
العقلية حىت يعدوا من املفكرين .وعلى ذلك كان على حزب
التحرير أن يوجد يف األمة املفكرين املمتازين.
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 -28قيام احلزب يف مهمته وهي محل الدعوة اإلسلمية
حتتم عليه أن يكون سائرا حسب الطريقة اإلسلمية .وطريقة
اإلسلم يف محل الدعوة إىل العامل هي اجلهاد ،وطريقته يف محلها
للناس يف اجملتمع هي دعوهتم له بطريقة احلكمة واملوعظة احلسنة
واجلدال بليت هي أحسن ،قال تعاىل   ﴿ :
         
          

 .﴾واحلكمة هي الربهان العقلي .واملوعظة احلسنة هي
التذكري اجلميل .ويعين إثرة مشاعر الناس حني خماطبة عقوهلم
وإثرة أفكارهم حني خماطبة مشاعرهم ،حىت تكون املشاعر
مرتبطة مع األفكار فينتج العمل إنتاجا كامل .وأما اجلدال بليت
هي أحسن فهو النقاش الذي حيصر بلفكرة وال يتعداها إىل
األشخاص ،وهذه األحوال الثلث يف طريقة الدعوة ال بد من
ملحظتها ألن أكثر من يواجه الدعوة يف اجملتمع ثلث فئات:
إحداها :فئة تريد أن تفهم اإلسلم ،وأن حتمل الدعوة له،
ولكنها تريد أن تقف عليه من طريق عقلي حىت يقتنع عقلها
ويطمئن قلبها .وهذه ال بد من دعوهتا بلربهان العقلي،
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والدراسة العميقة ويكون ذلك بلثقافة املركزة اليت ال أتيت ألي
إنسان إال يف احللقات يتلقي هبا يف أول أمره ،مث يصبح هو
يثقف حلقات أخرى .والذي يتثقف يف احللقات يدعى
بحلكمة ،والذي يثقف احللقات يدعو بحلكمة .وهذه هي
الثقافة الواعية اليت حتدث االنقلب الفكري يف اإلنسان وجتعله
قادرا على أن حيدث االنقلب الفكري يف غريه ويف اجملتمع.
ثنيها :فئة مجهور الناس وهم الذين ال جيدون من وقتهم أو
من استعدادهم أو من ظروفهم ما ميكنهم من متابعة الثقافة
املركزة .وهؤالء منهم من درس يف احللقات وانقطع ،ومنهم من مل
يدرس يف احللقات ،وهؤالء يدعون بلثقافة اجلماعية .وهي
تشمل اخلطابة والكتابة واإلذاعة والصحف وكافة وسائل النشر،
على أن يفهم جلي ا أن الثقافة اليت تعطى مجاعي ا جيب أن
يلحظ فيها التأثري على املشاعر حني البحث العقلي ،وإعطاء
األفكار العميقة ،وأن يلحظ فيها إثرة األفكار العميقة حني
البحث العاطفي ،وخماطبة املشاعر ،حىت ال تكون عقلية حبتة،
فتغدو جامدة غري مستساغة عند مجهور الناس .وال تكون
عاطفية حمضة فتصبح اتفهة غري مقبولة عند املفكرين .وليلحظ
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أن هذه الثقافة اجلماعية هي اليت حترك اجلماهري وتوجد الفهم
فيهم ،وهي اليت جتعل الدعوة يف اجملتمع إعصارا جارف ا ،وتيارا
كاسح ا ،يسوق الناس يف الدعوة سوق ا لتحقيق أهدافها .ولذلك
كان ال بد من العناية هبذه الثقافة عناية خاصة.
ثلثها :الذين استهوهتم أفكار أخرى ،ومنظمات أخرى ،أو
الذين هم يف دور احلرية .وهؤالء املضبوعون بألفكار األخرى،
واحلائرون ،ال بد من الدخول معهم يف مناقشات يف الفكرة
اإلسلمية .وجيب دعوهتم لتفهم اإلسلم ومحل دعوته .مع العلم
أبهنم سيتصدون للدعوة يف إثرة الشكوك فيها ،وإعطاء املفاهيم
املغلوطة عنها ،ومهامجتها .ولذلك ال بد أن يكون حامل الدعوة
واسع الصدر معهم ،وأن أيخذ دور اهلجوم على أفكارهم
الفاسدة ،ومفاهيمهم املغلوطة ،وطرقهم املعوجة ،وأن يتجنب
دور الدفاع ،وأن ال يقبل أن يكون اإلسلم متهم ا ،بل يرفض
ذلك كل الرفض ويبادر بشرح األفكار اإلسلمية أبسلوب
البيان والشرح ال أبسلوب الدفاع .وجيب أن يكون جدله بليت
هي أحسن ،أي أن يكون اجلدل نقاش ا ال جدالا عقيم ا ،وأن
حياذر يف نقاشه مسألتني حياول أصحاب األفكار الفاسدة حتويل
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البحث حنومها حني حيسون بهلزمية .أما املسألة األوىل فهي
االنتقال من حبث كاد يصل حامل الداعية فيه إىل احلقيقة
املقنعة ،إىل حبث آخر قبل أن يتم البحث األول .وهذا االنتقال
جيعل النقاش يدور يف حلقة مفرغة ينتقل من حبث إىل حبث
فيمضي الوقت الطويل دون أن يصل إىل الغاية من النقاش .وأما
املسألة الثانية فهي أن محلة األفكار الفاسدة حني ينهزمون
يلجأون إىل الشتائم وإىل اهلجوم على شخص املناقش ،أو
أشخاص الدعوة ،حىت حيولوا حامل الدعوة إىل الشتائم ،أو إىل
الدفاع عن شخصه ،أو عن أشخاص الدعوة .فليحذر ذلك.
وال جيوز الدخول يف الدفاع عن شخصه أو عن أي شخص يف
الدعوة .وكذلك ليحذر اإلجابة على الشتائم ،فإن كل ذلك
حتويل عن الفكرة ،وعن التفكري العميق .وهذا ما يريده أصحاب
الفكر الفاسد .ولذلك ال بد من حصر البحث يف األفكار
فقط ،ويف الدعوة فحسب .وجيب أن تكون هناك أفكار مسلم
هبا عند الطرفني حىت يرجع إليها يف البحث ،وما مل توجد هذه
األفكار أساسا مسلما به بني الطرفني ال ميكن الدخول يف
نقاش ،ألنه حينئذ ال يكون نقاشا.
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 -29جيب أن تكون اآلراء واألفكار واألحكام اإلسلمية
اليت يتبناها احلزب هي موضع البحث واملناقشة ،وأن يكون
التثقيف هبا .ولذلك جيب أن تكون الدعوة عن طريق احلزب،
وبسم احلزب ،أي أن الدعوة هي لإلسلم ،والعمل هو
الستئناف حياة إسلمية ،لكن الذي حيمل الدعوة اإلسلمية
ويعمل الستئناف احلياة اإلسلمية هو حزب التحرير.
ألنه ال بد أن يؤمن اجملتمع إمياانا ال يتطرق إليه ارتياب أبنه
ال خلص له إال بإلسلم ،وأنه ال حياة له إال حبمل الدعوة
اإلسلمية ،وجيب أن يقوى فيه هذا اإلميان يف كل حلظة .كما
أنه ال بد من تركيز ثقة اجملتمع بحلزب ،وأنه هو الذي حيسن
محل الدعوة ،وقيادة األمة .ولذلك جيب أن يظل احلزب متصلا
بجملتمع ،فيظل أعضاء احلزب متصلني بلناس كاتصاهلم
بحلزب.
وجيب أن يدرك احلزب ويشعر أبن األمة كلها هي احلزب
كما جيب أن تدرك األمة وتشعر أبن احلزب حزهبا ،وأهنا كلها
هي احلزب .وبذلك تصبح األمة حزبا واحدا طبيعيا ،وتسري
صفا واحدا.
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 -30وكما جيب أن يدرك احلزب أحوال األمة ،جيب أن
يدرك وعي االستعمار على الدعوة ،ووعيه على احلزب نفسه،
ألنه هو الذي أعلن حربه على اإلسلم ،وعلى الدولة
اإلسلمية ،وهو الذي قضى على الدولة اإلسلمية ،وعمل كل
ما يستطيع للحيلولة دون إجيادها .وهو الذي حيمل قيادة فكرية
تناقض قيادة اإلسلم الفكرية ،ويعمل لتكيزها يف البلد
اإلسلمية.
ومبا أن احلزب حيمل الدعوة اإلسلمية قيادة فكرية تنبثق
عنها أنظمة احلياة ،ويعمل إلجياد دولة إسلمية يف العامل
اإلسلمي لتحمل الدعوة اإلسلمية إىل العامل ،كان طبيعيا
وحتميا أن يقف االستعمار يف وجهه وأن حياربه وحيارب
اإلسلم .لذلك كان ال بد من الوعي على االستعمار ملعرفة
طرقه وأساليبه.
وقد أرشد الوعي على االستعمار أنه يراقب املسلمني،
ويراقب اإلسلم ،ويراقب احلركات اإلسلمية ،وقد أفادته مراقبته
فيما مضى فائدة كربى ،فاستطاع مبراقبته للمسلمني أن
خيضعهم ،وأن يبعدهم عن الفكرة اإلسلمية .وأفادته مراقبته
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لإلسلم أنه استطاع أن يدخل املفاهيم الرأمسالية الدميقراطية،
ويعطيها للمسلمني بعتبارها مفاهيم إسلمية .وأفادته مراقبته
للحركات اإلسلمية أنه استطاع أن حيوهلا إىل حركات روحية أو
حركات وطنية .وقضى على احلركات اليت مل يستطع حتويلها.
وهو دائب على هذه املراقبة بملنظار املكرب يرى به ما ال يراه
عامة املسلمني.
 -31لقد أدت مراقبة االستعمار للمسلمني واإلسلم،
واحلركات اإلسلمية ،إىل أن يعي على حزب التحرير وعي ا
ظاهرا ،ويدرك أنه هو التكتل الصحيح الصادق يف العامل
اإلسلمي .ووعيه هذا على احلزب أداه إىل استعادة وعيه على
اإلسلم بوصفه مبدأ ،ال بوصفه دينا روحيا فحسب ،كما يعمل
هو لتصويره .و ّأداه إىل أن يعي على املسلمني حني رأى التأثري
الفعال لثقافة احلزب ،وللحزب نفسه يف كل وسط يوجد فيه.
وهذا الوعي يف نظر الكثريين جاء مبكرا؛ ألن احلزب مل يتجاوز
نقطة االبتداء إال قليلا ،ومل يظهر بعد للناس الذين يعيش بينهم
احلزب ،فكيف سبق االستعمار إىل هذا الوعي .لكن العليمني
مببلغ خبث االستعمار وكيده لإلسلم واملسلمني ،وخوفه الدائم
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من قيام الدولة اإلسلمية ،ومعرفته أبن الدولة اإلسلمية ال
تقتصر على قلعه من جذوره ،ولكنها أتخذ مركز الدولة األوىل
يف العامل ،وحتمل الدعوة لكل إنسان .لكن هؤالء العليمني
يدركون أن الكافر املستعمر دائم املراقبة بملنظار املكرب ،فريى
األشياء اليت ال يراها الناس ،ويدركها ،ويعد هلا إعداده .وهلذا مل
يكن غريب ا أن بدأ يف منطقة نفوذه مينع تداول الكتب اإلسلمية
يف بلد إسلمية ،ويصادرها من أيدي الناس ،ويداهم البيوت
ويفتشها حبثا عنها ،ويستويل عليها وحيرقها ،ومينع تنقلت
املسلمني يف بلدهم ،ويعتقلهم ،ويقيد إقامتهم يف أمكنة معينة
ويتحرى عنهم ،ويلحقهم ،ال لشيء سوى أهنم حيملون القيادة
الفكرية اإلسلمية ،ويدعون الناس لإلسلم .ولكن ال غرو أن
يفعل الكافر املستعمر ذلك والدعوة مل تتجاوز بعد دراسة
احللقات ودروس املساجد ،ألنه يعلم القوة اخلارقة املوجودة يف
اإلسلم ،يف أتثريه يف اإلنسان فكيف بتأثريه يف املسلم.
ويعلم القوة اخلارقة املوجودة يف املؤمنني بإلسلم ،يف
أتثريهم يف قلب األفكار واملشاعر .ولذلك يتشبث بكل ما
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يستطيع للحيلولة دون جناح الدعوة اإلسلمية ،ودون قيام دولة
إسلمية.
 -32لذلك جيب على احلزب أن يكون واعيا على
االستعمار ،وعلى الطرق اليت يسلكها ،وعلى األساليب اليت
يستعملها ،وأن يكشفها للناس ،وأن جيعل األمة كلها واعية
على الكافر املستعمر ،وعلى طرقه وأساليبه .كما جيب على
احلزب أن يعلم أنه  -وهو يف نقطة االنطلق  -يبدأ يف مواجهة
هذا االستعمار ،ألن احلزب سيخاطب الناس ،ويتبىن مصاحلهم،
ويكشف خطط االستعمار .ويف هذه احلالة ال يقف االستعمار
مكتوف األيدي ،وال سيما عند كشف خططه .ولذلك حتصل
حينئذ نقطة االحتكاك املباشر مع الكافر املستعمر ،ورمبا أدت
هذه إىل حماولته االصطدام مع احلزب ،إال أنه وقد هيأ نفسه
ألن جيعل املسلمني يصطدمون مع بعضهم ،واختذ ذلك خطته،
فسيجعل فئات من املواطنني يصطدمون مع احلزب وسيدأب
على هذه اخلطة .وسوف ال يواجه احلزب إال يف حال أيسه،
وإال حني يصبح يقاتل يف آخر اخلنادق اليت ميلكها ،وحيمل آخر
سلح لديه .ولذلك كان على احلزب أن يتجنب االصطدام مع
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املواطنني مطلقا ،وأن جيعل اصطدام االستعمار مع األمة
مجيعها ،ال مع احلزب وحده ،ولذلك كان لزام ا على احلزب أن
جيعل األمة كلها هي احلزب ،وأن يصهرها بإلسلم ،وأن جيعل
ثقتها املطلقة بحلزب ،وأن يركز طاعتها الواعية له ،وأن تكون
قيادهتا له ،وللمبدأ الذي حيمل دعوته ،وهو اإلسلم .وبذلك
تسري األمة صف ا واحدا عن وعي وإدراك ،ويف قوة واندفاع،
كاإلعصار اجلارف .وتكون املعركة احلقيقية بني األمة بل بني
سائر املواطنني ،وبني االستعمار ،حىت يزال كل أثر له.
وهذا التحويل للمعركة من معركة بني احلزب واالستعمار،
إىل معركة بني االستعمار واملواطنني حتمية وطبيعية .وهي حتتم
على احلزب أن يكشف لألمة العداء اللئيم الذي حيمله عدوها
املستعمر هلا واملؤامرات اخلبيثة اليت يعقدها ضدها ،والدسائس
الفظيعة اليت حيوكها هلا ،إلذالهلا مث إفنائها والقضاء على مبدئها.
وبذلك تكون األمة قد محلت مبجموعها مع احلزب مهمة
محل الدعوة اإلسلمية ،واستئناف احلياة اإلسلمية إبقامة الدولة
اإلسلمية ،وأزالت من طريقها كل ما يقف حاجزا دون ذلك.
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