
 

 والدولة واجلماعة الفرد عند املبدئية مفهوم
 الثاين اجلزء

 احلزب عند بدئيةامل :اثنيا  
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عليه دأب ما وهذا ،الواقع تغيري يف ولبنة ا  أساس بل زاوية حجر وتعد عظيمة فهي األحزاب يف املبدئية أما

 يَ ﴿ اإلسالم رسالة وهي البعثة هذه جوهر ليبلغ البعثة عدب كتلة  أنشأ فقد ؛اإلسالم واقع إىل الكفر واقع من واقعه غري حينما
َعل   ّلَّ   َوإِّن رَّب ِّكَ  مِّن إَِّلي كَ  أُنزِّلَ  َما بَ ل ِّغ   الرَُّسولُ  أَي َُّها ُمكَ  َواّللَُّ  رَِّسالََتهُ  بَ لَّغ تَ  َفَما تَ ف  دِّي لَ  اّللََّ  إِّنَّ  النَّاسِّ  مِّنَ  يَ ع صِّ مَ  يَ ه   ال َقو 

 بفكر وثقفها ،والقدر والقضاء واألجل الرزق عقيدة عقيدهتم فقوى صحابته وأفئدة لعقول الرسالة هذه ملسو هيلع هللا ىلص بَ ر  َفشَ  ﴾ال َكافِّرِّينَ 
 تقوية على وَعِمدَ  ،واألرض السماوات يف هللا خملوقات يف والتفكر واالستغفار والصالة ابلطاعات نفسيتها وقوى ،اإلسالم
 .وحمايدة وحماابة ومواربة ومداجنة ومداهنة ونفاق املةوجم خوف دون هئمبد على والثبات ابإلسالم رابطها

 آهلتهم ويعيب أحالمهم ويسفه الباطلة قريش ومعتقدات أفكار يهاجم وبدأ اإلسالم برسالة ملسو هيلع هللا ىلص نبيه هللا بعث فحينما
 حقد وكل عداء كل  له نيكيلو  واأبد ومشاعرهم فكرهم ويهز الكفر عقائدَ  والسنة القرآن من املنبثقة اإلسالم أبفكار ويضرب

 مث ،الكاذبة والدعاايت والتشويه ابإلشاعات مث ،جمنون أبنه واترة ساحر أبنه واترة كاهن  أبنه واترة شاعر أبنه اترة ابهتامه ومكر
 أال املنيع وسده حصنه أمام كله  ذلك يفلح فلم ،لذلك حماوالت وتدبري ابلقتل والرتهيب ،والنساء واجلاه وامللك ابملال ابلرتغيب

 .ا  واحد ا  جسدو  ا  مرصوص بنيان   ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كتلة  كانت  فهكذا ،وصحابته هو دمه يف كان  الذي اإلسالم مبدأ هو

 تفعل كما  االبتداع ال تباعاأل خري صحابته وكان االقتداء خري قدوة فكان مبدئيا حزاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حزب كان  لذلك
 خمالفا طريقا لتسلك ،الطريقة يف واالرجتال الفكرة يف والغشاوة والوضوح والنقاء للصفاء أفكارها يف تفتقد واليت اليوم أحزاب
 احلق بني متيع اليت الرأمسالية والوسطية كالتدرج  اإلسالم لفكر خمالفا فكرا تبنيها إىل أدىما  وهذا ،التغيري يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لطريقة

 التعاونية واجلمعيات إسالمية تسمى اليت كالبنوك  االقتصاد يف الرأمسالية ابألفكار اوالرضى ،الواقع حسب وتتشكل وتتلون والباطل
 النظام ويف ،ئنافواالست التمييز حماكم القضاء ويف ،النواب وجملس الدميقراطية ومنها اجلمهورية احلكم ويف ،املسامهة والشركات

 والضغوط الظروف حبجج ماعاتاجل فتسلكه ،اإلسالم لفكر خمالف كله  فهذا ...احملرمة والعادات املدين الزواج االجتماعي
 !؟كله  هذا يف املبدئية فأين ،عليها دليل ال بفتاوى اإلسالم يوافق وأنه والرأمسالية اإلسالم بني والتوفيق واالضطرار

 يف مقاعد على احلصول وحبجة املصلحة حبجة اإلسالم ختالف أبفكار يدين آخر مع حزب يتحالف حينما املبدئية وأين
 !؟شرعا الباطل الربملان

 مزق إىل العثمانية اخلالفة أوصال تقطيع بعد بيكو سايكس وضعتها اليت الدول هبذه األحزاب هذه قبول يف املبدئية وأين
 الدول هذه على شرعية إضفاء بالء البالء ويزيد ؟!ملكية وأخرى مجهورية بدول رأمسايل علماين بنظام اليوم واقعنا حتكم واليت

 ...املسلمني لبالد فرنسا من مستورد علماين نهأب شك ال وهو األحزاب هذه من إسالمي أنه ودستورها

  احملاربة الكافرة الدول ومسؤويل ورؤساء سفراء مع ونقاشات وحوارات مقابالت جتري اليت األحزاب هذه يف املبدئية وأين
 !؟خمططاته يف لتسري وإمالءاهتا طاهتاوضغو  واقرتاحاهتا شروطها األحزاب هذه على لتملي وبريطانيا وفرنسا وأمريكا كروسيا

 ومن احلياة مناحي كل  يف وأحكامه اإلسالم تطبيق عدم على احلق وكلمة وللدولة للحاكم حماسبتها عدم يف املبدئية وأين
 ملسو هيلع هللا ىلص ينتقد أمل !؟كذلك ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان  فهل ؟والفساد والظلم الفقر يف للدولة األحزاب حماسبة وأين ؟!للغرب الدول تبعية
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 بن عمر يتأذ   أمل مث؟ للفقراء وظلمها حكمها ونظام اجتماعها ونظام واقتصادها وعاداهتا الكافر ومعتقدها فكرها على قريش
 ؟عمر املؤمنني ألمري بالل حماسبة كثرة  من "وصحبه بالال   اكفين اللهم" مقولته ويقول رابح بن بالل من اخلطاب
 هللا رسول ذلك يفعل كان  كما  الغرب وحكام حكامها من األمة ضد حتاك اليت املؤامرات كشف  من اليوم أحزاب أين مث

 10 إىل 9 بني ما ذحبوا عندما بدر غزوة يف لعددهم كشفه  مثال ؟)حزبه( صحابته وعلى عليه قريش مؤامرات كشف  عندما ملسو هيلع هللا ىلص
 ففضح أصل أبناء ليسوا أهنم قريش حكام واقع له كشف  القرآن نإ مث ،األلف إىل التسعمائة بني ما أهنم بعددهم فعلم النوق من

 َوَما َماُلهُ  َعن هُ  َأغ َن  َما * َوَتبَّ  ََلَب   َأبِّ  َيَدا تَ بَّت  ﴿و هللا دين عن إعراضهم بعد وذلك ﴾زَنِّيم   َذلِّكَ  بَ ع دَ  ُعُتل   ﴿ املغرية بن الوليد
َلى * َكَسبَ   ...﴾ََلَب   َذاتَ  ََنر ا َسَيص 
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول اشرتك فهل !؟عليها املناصب وتقسيم سالمياإل غري احلكم يف األحزاب هذه اشرتاك يف املبدئية أين مث
 يف هئمبد عن ختليه مقابل ونساء وسلطان وجاه مال من ولصحابته له إغراءاهتا رغم قريش حبكم وصحابته هو حزاب كان  عندما
 ؟القذر واملال الدنيا وفتات الدوالرات من فنةح مقابل به احلكم وعدم اإلسالم مبدأ عن اليوم أحزاب فيه تتخلى الذي الوقت

 ؟!آله من واليس وهؤالء ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول آل هؤالء أن بدعوى وطائفي مذهيب أساس على األمة ئجيز  فيمن املبدئية أين مث
 الفكرة هذه أن رغم؟ التقوىهو  األفضلية ميزان كان  أم األفضلية ميزان وجعلهم األمة عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول آل اإلسالم ميز فهل

 هؤالء ييدع الذي ذاته ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن رغم مجاعة على مجاعة يفضل يزاييمت عنصراي وجتعله اإلسالم تضرب صحيحة كانت  لو
 بل ورةمعذ أهنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يقل فلم «اهَ دَ يَ  تُ ع  طَ قَ لَ  ت  قَ رَ سَ  د  مَّ مَُ  تَ ن  بِّ  ةَ مَ اطِّ فَ  نَّ أَ  و  لَ  للاِّ  ي ُ اوَ » مقالته قال وآله بيته من أهنم

َقلْ  له تَ ْعرُبْ  الذي اإلسالم عدل هو وهذا خيصها ومل األمة كباقي  جعلها
ُ
 هذه وأين .العقول له وتبهت القلوب له وختشع امل

َرَمُكم   إِّنَّ ﴿: هللا قول من األحزاب َقاُكم   اّللَِّّ  عِّندَ  َأك   ؟«ىوَ ق  لت َّ بِّ  لَّ إِّ  ي   مِّ جَ عَ  ىلَ عَ  بِّ   رَ عَ لِّ  لَ ض  فَ  َل » :ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قولو  ﴾أَت  
 تطبيقه فأين ؟بذلك هو وما لألمر وليا وجتعله هللا أنزل ما بغري حيكم من وتطيع وتذعن تقر اليت األحزاب يف املبدئية وأين

 ودستوره وقانونه اإلسالم ملشروع توجهه ومل له فقانتو  هاملجت بل بنصحه األحزاب هذه تقم ومل ؟ذلك على بيعته وأين؟ لإلسالم
 اإلسالم فكر تنشر مل حيث الدين حساب على للسلطة الوصول هدفها يكون عندما اليوم األحزاب يف املبدئية وأين ...احلياة يف

 صحيح غريوهو  ،وصوهلا رغم ،الدميقراطية عرب تصل هل للسلطة وصوهلا من هي وأين؟ حوله عاما رأاي له نتكو   ومل الصحيح
 بيد تليس القوة ألن السابق للنظام فاحلكم ...شكلية بصورة إال احلكم ورأس األمر زمام تتسلم مل ألهنا ،نفعال و  جمد وغري

 عام وعي عن املنبثق العام للرأي الوصول: امأوهل أبمرين إال احلكم استالممن  مكنتت فلن العميقة للدولة بل اجلديد الضيف
 غدا حتما اليوم تشرتيه من ألن بقناعته بل هئرابش ال احلزب يد يف تكون القوة أهل: واثنيا ،احلزب هلا يروج اليت الفكرة حول

 .للحكم وصوله يف الرسول طريقة من مها الشرطان وهذا ،يبيعك
 سلكت فهل ،ابلعمل قصد  ويُ  القلب يف يَِقر   وموقف وعمل وفعل سلوك بل كلمة  أو شعارا ليست احلزب عند املبدئية إن

 التغيري طريقة هلا رمست وهل ؟الرأمسالية وليس الصحيحة اإلسالم ثقافةب أفرادها تثقيف يف حبق املبدئية درب األحزاب هذه
 دولة دولته إلقامة والعمل وألفكاره اإلسالم ألحكام دعت وهل ؟الرأمسالية الدميقراطية طريقة وليس ملسو هيلع هللا ىلص الرسول طريقة الصحيحة

 الفكري الصراع وخوضها الفكرة ونشر التفاعل مث اإلسالم بثقاقة وتثقيفها الكتلة إجياد وهي اإلسالم بطريقة الراشدة اخلالفة
 ؟واألمة والقبائل اجليش من واملنعة والقوة النصرة أهل عرب احلكم استالم مث مادي عمل أي بدون السياسي والكفاح

 كتبه إلذاعة املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
 اليمنولية  –عبد الرمحن العامري 
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