من ثورة شعوب على الظلم والفساد إىل خالفة عدل ورشاد
تراكمت األوضاع البائسة واملؤملة يف عاملنا اإلسالمي بشكل أرهق كاهل الناس وأهنكهم واستهلكهم فباتوا يشعرون معها أبن
أحدا ال أيبه ملآسيهم وأبنه أكثر من أي وقت مضى ال وزن هلم وال قيمة ،فمعاانهتم تزداد واخلراب يعم كل ما هو حوهلم على كل
صعيد سياسي واقتصادي واجتماعي وتعليمي وثقايف...
إن جذور اإلسالم عميقة يف األمة اإلسالمية ،فلم تتمكن كل سياسات الطواغيت التغريبية من حموه أو القضاء عليه ،فانطلقت
احلشود من مساجده ،وكانت أسخن أايم املواجهات مع النظام أايم مجعة ،ومل تكن صيحات هللا أكرب إال تعبريا عما يف قلوب الناس
من احتقار لقوة الطغاة أمام قوة هللا وجربوته ،وأنه انصرهم على الفئة احلاكمة يف أبسط تعبري عن مكنون األمة املسلمة ،وأن اإلسالم
وحده هو الكفيل بتحريكها وتفجري طاقاهتا ،فبه تستطيع أن تفعل املعجزات فهو سر حياهتا ولن تقوم هلا قائمة إال به.
فاحلل الصحيح ملشاكلنا ليس ابلنظام الدميقراطي ،وال بطلب االستعانة من الغرب ،فال ننظر للدميقراطية والنظم الغربية من
منطلق الواقع املزري الذي أوصلنا إليه احلكام اجملرمون ومن ورائهم الغرب املستعمر ،إذ لو انطلقنا مما أوصلنا إليه احلكام اجملرمون فإننا
سنقبل أبي نظام آخر مهما كان فاسدا ،ولو كان من أسوأ أنظمة احلكم ،بل جيب أن ننطلق مما جيب أن نكون عليه ،كأمة إسالمية
صاحبة حضارة عظيمة ،حتمل عقيدة حقة ونظاما رابنيا عادال ،مما جيب أن يسعى إليه كل إنسان يبحث عن احلق .وفوق ذلك ،لو
كانت الدميقراطية حالا ملشاكل الناس ،ولو كانت حتقق للناس الطمأنينة والعدالة ،لو كانت كذلك فما الذي جعل شعوب الغرب
نفسه ومنه أمريكا تثور وخترج لتعرب عن رفضها للنظام الرأمسايل ،وعن عدم رضاها عن نظامها الدميقراطي الذي جيري على أساسه
توزيع الثروة بشكل حيصر الثروة والسلطة بيد قلة قليلة من الناس؟
فالغرب حني يطرح فكرة الدميقراطية يف بالدان ،فهو ليس خملصا لفكرته على ما فيها من عوار ،وليس جادا يف طرحه ،فهو
يطرحها فقط يف وجه اإلسالم ،أي إلشغال الناس وصرفهم عن مبدئهم احلق ،فهي فكرة استعمارية فوق كوهنا فكرة مناقضة لإلسالم
الذي تؤمنون به .فاإلسالم جيعل من الواجب على كل من يؤمن به أن جيعل السيادة للشرع واحلكم للقرآن والسنة واألمر هلل وحده
دون سواه.
بينما الدميقراطية تقول أبن الدين ال شأن له ابلدولة ،وجتعل احلكم للبشر ،والتشريع للربملاانت ،يف أبسط وأوضح تناقض مع
بدهيات اإلسالم اليت تقول يف أساسها األول :ال إله إال هللا حممد رسول هللا ،ما يعين أن احلكم هلل وحده والسيادة للشرع وحده.
جيب أن نكون على يقني ،أنه لن حيصل حترر حقيقي إال بتحرر األمة من كل أشكال التبعية للغرب ،فكرية كانت أم سياسية،
عسكرية أم اقتصادية ،فال يكفي لكي تتحرر األمة أن خنلع حاكما ،أو جملس حكم مث ننادي ابلنظام الدميقراطي ،ونرضى ابلصلح
اخلياين مع يهود ،ونسلم ابلنفوذ الغريب يف بالدان ...ال ينفع كل ذلك ،بل ال بد من ثورة شاملة أساسها ،ال إله إال هللا حممد رسول
هللا؛ تنادي وتعمل من أجل بديل واحد لكل األنظمة القائمة يف العامل اليوم ،واملتمثل بدولة اخلالفة على منهاج النبوة ،فتتحقق فينا
وعلى أيدينا بشارة الرسول ﷺ بعودة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة حني قال« :ثُم ت ُكو ُن خالفة على من هاج الن بُ موة».
كتبته إلذاعة املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
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