
 

 

 ؟ اخلالفة عن عام رأي إبجياد التحرير حزب جنح هل

 ؟ عام وعي بدون به يتأتى أن له  وهل ؟العام  الرأي هذا  إجياد لنا  كيف
  ابلدعوة  العام الرأي بتهيئة العام  للعمل الفقري العمود فهو ،السياسة وأصل  عصب  هو  العام  الرأي  أن نعلم  بداية

  النظرة تتكون اجملموعة هذه ومن، والقناعات واملقاييس املفاهيم جمموعة نم يتكون العام والوعي ، العمل هلذا والدعاية
  الدولة  هذه دولة،  وإقامة  أمة لبناء  املطلوب اهلدف وهو املصاحل، إىل النظرة تكون احلياة إىل النظرة وحبسب، احلياة إىل
 .النبوة  منهاج على  الفةاخل هي

 منهما؟   كال    نفهم أن لنا  كيف  إذا  
  أبن  شرائحهم بكافة الناس مجهور عند قناعة تتشكل حيث  ؛اجلماهريية ابلناحية مرتبط العام أي الر  مفهوم إن
  ويصبح  مشكالهتا، ميعجل  حلول وفيه فيه، هي مما خملصها وهو عقيدهتا، من النابع األمة مشروع هو اخلالفة مشروع
 . هلا مطلبا

  العامة، اإلسالم أفكار على اجلماهري هؤالء بوعي أي الفكرية، ابلناحية مرتبط فهو  العام الوعي مو مفه أما
  لألمة،  والسلطان  للناس، وليس هلل والتشريع  فرض، واخلالفة واجلهاد  اإلسالمية  العقيدة مثل  التفصيلية، وليست 
  رفع  يف ستمرارالا  مع  األدىن احلد هو  وهذا العامة، األفكار من ذلك  وغري والبيعة، دولتها، ووحدة  األمة ووحدة
 .وتنميته األمة عند ي الوع هذا مستوى
  الناس   نظرة تغيري بواسطتها  جيري  اليت الكيفية هو اإلسالم على األمة عند عام وعي  عن املنبثق العام الرأي  إجيادف

 هنا ومن  .النظرة هذه حسب مصاحلهم تسيري  على وتشرف الناس شؤون ترعى أن الدولة  اجبو  ألنو ، املصاحل إىل
 . الناس من  جمموعة  تقبلتها اليت والقناعات واملقاييس املفاهيم جملموعة تنفيذي كيان  أبهنا الدولة  فت ر  ع  

 يبن  وأن، إسالميا سلطان  يقيم أن يريد  أي، اإلسالم أساس على الناس  مصاحل  يرعى ألن يسعى احلزب أن ومبا
 املفاهيم  جمموعة  جيادإل  يعمل  أن  آخر  وبتعبري  أوال، املصاحل إىل الناس  نظرة  يغري  أن له  بد ال  كان   لذلك ، إسالمية دولة

 . قناعة عن  هلا تقبلها على  محلهاو ، األمة لدى  اإلسالمية والقناعات واملقاييس
 على ملبايعته أمة بوصفها كلها   اإلسالمية األمة بقيادة احلزب يقوم أن يعن فإنه لألمة الفعلية القيادة أخذ أما

 الثانية  العقبة يفملسو هيلع هللا ىلص  للرسول املدينة أهل كبيعة  متاما حربية بيعة ملبايعته فعال يقودها أن أي، احلكم محاية وعلى احلكم
 .األشراف وقتل األموال  هنكة علىو ، الناس من واألسود األمحر حرب  على ابيعوه  حيث

  فيستجيب  احلزب  أيمر  أن درجة إىل احلزب على  وإقباهلا األمة  قناعة  صل ت  أن وهو: العام العمل يسمى ما  وهذا
  الدولة، ظل يف إال يكون ال الغالب يف وهذا للحزب، منقادة اجلماهري خترج أبن العام لعملاب ويقوموا وينفذوا، الناس

 . للناس  القاهرة والقوة اجليوش حتييد  حالة  يف أو
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 مبا  القيام مباشرة الدعوة محلة من تقتضي إسالمي جمتمع إىل وحتويله املسلمي  بالد يف  اجملتمع  تغيري  عملية أن إال
  هبدف اجملتمع يف إحداثه من متكنوا  الذي الفكري االنقالب جانب إىل الشعوري نقالباال حيدث أن شأنه من

  قضية  لتحقيق الدعوة حلملة األمة فانقياد .هللا إبذن وحتمي طبيعي بشكل السياسي االنقالب  حتقيق من التمكن
  مرتبطا  يكون  احلياة مشاكل مجيع يعاجل نظام عنها ينبثق عقيدة  بوصفه اإلسالم يكون أن جيب املصريية اإلسالم
  ابلقول  ابلتحرك أمة بوصفها  األمة فتقوم  اإلشباع، لطلب  فتدفعها األمة  جمموع  يف  تتحرك اليت  احليوية ابلطاقة  وممتزجا  

  اليت ابألعمال  للقيام التحرك  ابلضرورة يعن ما  ،اإلسالم يقتضيه الذي  الوجه على اإلشباع حتقيق أجل من  العمل  أو
 . والدولة واجملتمع  احلياة  واقع يف مطبقا   اإلسالم  ة عود هبا تتحقق

  املنبثق العام الرأي إجياد  يف وتوفيقه تعاىل هللا حبمد  جنح قد التحرير حزب  أن يدرك ،اليوم األمة واقع يف فاملدقق
 . اإلسالم على  األمة  عند عام وعي عن

  اإلسالمية  األمة  أن  عام وعي عن  املنبثق  عام ال الرأي أوجد التحرير حزب  أن على  تدل اليت  امللموسة الوقائع وأهم
 مجيع  يف بل اإلسالمية البالد مجيع  يف فاملسلمون .احلياة مشاكل  مجيع  يعاجل كنظام  اإلسالم  إىل طلعتت أصبحت

  الدين  فصل  عقيدة أبن نقول أن نستطيع لذلك  .والدولة احلكم ىلإ اإلسالم  وعودة  اخلالفة، لعودة  يتطلعون  العامل،
 عليه يكون  أن جيب ما إىل  املسلمي  نظرة  يف تتحكم تعد  ومل  املسلمي،  أذهان على  سيطرةامل هي تعد  مل  احلياة  عن
 .ودولتهم وجمتمعهم  حياهتم  واقع

  هلا  يروج ال مثال   فالدميقراطية ؛لألفكار ومقياسا   للتشريع أساسا   املسلمي  عند أصبحت اإلسالمية العقيدة أيضا
 .تعاىل  هللا وليس اإلنسان هو املشرع  أن  وال ،"هلل هلل وما  لقيصر لقيصر  ما أعط  " اعتبار ى عل املسلمي  بالد  يف  اليوم

  اجلهاد  أمة حبق وأهنا واحدة أمة هي اإلسالمية األمة أن لنا أثبتت رفعت اليت والشعارات حدثت اليت والثورات
  يف حساب كل   هلا حيسب كربى  دولة دهتاوعو  جمدها استعادة على  الذاتية القدرة وعندها ،هللا سبيل يف واالستشهاد 

 .أحداثه يف  والتأثري العامل سياسة رسم ويف الدويل امليزان
  العام  الوعي لزايدة وأحكامه اإلسالم أبفكار املسلمي  توعية يف يستمروا أن اإلسالمية الدعوة محلة على لذلك

  ابلطاقة  واألحكام  األفكار  هذه  ربط  عمال أ من  عمال   ذلك  يكون  أن  على  وأنظمته، اإلسالم  أحكام  على  األمة  عند
  املباشر الدافع تكون ، واألحكام األفكار هلذه مشاعر  الربط هذا  من  يتشكل  حىت األمة، جمموع  يف  تتحرك  اليت احليوية
  قضية  هي وهذه والدولة، واجملتمع احلياة واقع يف مطبقا   اإلسالم تعيد اليت ابألعمال للقيام مبجموعها األمة لتحرك

 .املصريية سالماإل

 التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب إلذاعة كتبته
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