
 

 

 !؟بقريب الصبح أليس

 الكفار  إىل  وصارت  م،1924  سنة  اخلالفة  دولة  هدم  بعد  الكفر  حكم  عليهم  سيطر  أن  منذ  املسلمني  إن
 مل  فاملسلمون.  وأعوانه  أراببه  وسيطرة  الكفر،  سلطان  من  يتحرروا   أن  حياولون  وهم  أمورهم،  واملرتدين  واملنافقني

  بالدهم،  احتلت وعندما  املغصوب، مسلطاهن وإعادة للنهوض عديدة حاوالت مب واقام بل يوما،  املقاومة عن يتوقفوا
 ترك  الشديد  لألسف  ولكنه  العسكرية،  بقواته   للخروج  هضطر ا   ام   صوابه،  حىت أفقدوه  السبل  بكل   املستعمر  واقاوم
  الكثي   خندعا  أن  وبعد.  بالدان  يف  الكافر  الغرب  ملصاحل  خدما  ليكونوا  للشيطان  أنفسهم  ابعوا  األمة  أبناء  من  فئة
 إذا   حوهلم،  والتفوا  الرؤوس  فوق  ورفعوهم  االستعمار،  من  فعال  حترروا  قد  أهنم  وظنوا  احلكام  ولئكأب  األمة  أبناء  من
 هم أرزاق  على  احلكام  وتسلط  واملرض،  واجلهل  الفقر  انتشر  فقد  بالدهم،  إليها  وصلت  اليت  احلالة  من  صدموني    هبم

 املستعمر،  لكافرل  بانأذ  سوى  ليسوا  احلكام  هؤالء  أن  األمة  أدركت  اهن.  ئهمأعدا  يدب  ألعوبة  او وأصبح  ،ومعاشهم
 أن  بعد    أهنم  بيد    ،والسودان  واليمن  وسوري   وليبيا  مصر  تبعتها  مث  ومن   تونس  يف  حتركت  مث  التململ،  يف  فبدأت
وتطبيق   برمته،  النظام   تغيي  جيب  بل  رأسه،  إبزالة  فقط  يكون  ال  النظام   تغيي  أن    يدركوا  مل   حكامهم،  بعض   خلعوا

 .نظام من صميم عقيدهتم
 ، يهاعل  للسيطرة  اخلليج   يف  وحلفائها   الغربية  القوى  بقيادة  هلا  مضاد  اجتاه   ظهر  ،بالدان  يف   الثورات  انطالقة  منذ

 يف   كبي  حد  إىل  جنحوا  ولقد.  آبخر  أو  بشكل    الغربية  اهليمنة  على  اإلبقاء  ابستماتة  حاولوا  فلقد  وحتطيمها،  بل
  وإظهار   اإلسالمي  التيار  شيطنة  تمت  أن  فبعد  عليه،  كانت  ما   إىل   مصر  يف  األمور  إعادة  الغرب  استطاعف  ذلك،
 املعارضني،  من   وبغيهم  هبم  والتنكيل  سقاطهم إ  مت  حوهلم،  من   الناس  لينفض  واإلدارة  احلكم  يف   اإلخوان  فشل

  عن  النهضة  حركة  ختلت  فقد  أرادوا  ما   هلم  مت  تونس  ويف.  بشاعة  أكثر  وبشكل   أخرى  مرة  مبارك   نظام   خواستنس
 على  انقالب  من  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  به  قام  ما  ورغم .  كافة  الدميقراطية  يف  ودخلت  السياسي  اإلسالم

  وابلذات   الغرب  صاحل  يف   تصب  تلك  حركته  أن  ةبصي   ذي  لكل  الواضح  أن  إال  الفساد،  حماربة  بدعوى  احلكومة،
  سوري   ويف.  البالد  يف  الفرنسي  النفوذ   تثبيت  هنفس   الوقت  ويف   ،نظامال  تدوير  إلعادة  حماولة  إال  هي  وما  فرنسا،

 تغيي.ال س من القدرة علىالنا ييأس وحىت تنجح، ال حىت  ثورهتا على األرض كالب  تكالبت
 لدى  احلال  النظام  عن وبديل الغربية، للهيمنة  مناهض سياسيأو برانمج  مشروع وجود  لعدم  ذلك هلم مت وقد

 يف  تونس  يف  والنهضة  مصر،  يف  اإلخوان  فشل  بعد  هذا  وضح  وقد.  السياسي  املسرح  على  ألساسيةا  الفاعلة  القوى
 اآلن  السياسي   املشهد  يتصدرون  والذين.  البلدين  يف  الناس  مشاكل   معاجلةيف  و   حقيقية،  لنهضة  بوادر  أي  إحداث

 يف  وهم.  احلقيقية  الناس  كلمشا   معاجلة  على  القدرة  ميلكون  ال  كما  ابلبالد،  للنهوض  تصور  أي  أيضا  ميلكون  ال
 . كراسيهم  على يبقيهم أن مقابل الغرب، يف أسيادهم عليهم يهميل ما ينفذون وضيعون عمالء إال ليسوا احلقيقة



  ذلك   أن  إال  للثروات،  الناهبة  العصاابت  نفوذ  وقلصوا  وخمابراهتم،   الطغاة  كابوس  إزالة  الثوار  استطاع  لقد  نعم
 خبروج  خيرج  مل  إذ  ،الغرب  قبضة  من  الثورات  بالد  يف  احلكم  خيرج  فلم.  طويال  يدم   ومل  قليلة،  الزمن  من   لفرتة  حصل
.  يف اليمن  صاحل  علي  روبهب  وال  ،ليبيا  قذايف  بقتل  وال  تونس،  من  علي  بن  هبروب  وال   مصر،  يف  احلكم  من  مبارك

 السيسي  هبيمنة   الو   للحكم،   مرسي  الدكتور  مبجيء   حىت   وال  مصر،  يف   للحكم  العسكري  اجمللس  ابستالم   خرج   وال
  زالت   فما . نفسه فلياجع  ذلك يظن  كان  ومن  للحكم، النهضة حركة بوصول  وال  فعلي، بشكل البالد  مقاليد على

 املضادة،  الثورات   كل الغرب    دعم  لقد.  الثورات  بالد  يف  احلكم  مفاصل  من  مفصل   كل  على   واضحة   الغربية  اهليمنة
 . مظلته حتت جديدة  ديكتاتوريت لتأسيس الغرب سعي اواضح  ابت وقد

 ابحلديد  أخرى مرة  لتساق األمة  تعود أن  ميكن وهل املطلقة؟ السلطة  صاحب الزعيم صناعة  بصدد حنن  فهل 
 أي يقول املفكر الفرنسي لوبواسييه "  ؟هائأبنا  قلوب  يف  والرعب  اخلوف  وبث  اثنية،  مرة  هاتدجين  مت  وهل  والنار؟

 يستعبدون،  بل  حيكمون،  أقول  وال  خيدمون،  بل  يطيعون  أقول  ال البشر  من  هلم  حصر  ال  عددا  نرى  أن!  هذه  رذيلة
  من   ال   القسوة،  وضروب   والنهب  السلب  وحيتملون  هلم،   ملكا  ليست  نفسها   حياهتم   بل   أهل،  وال  هلم  ِملك   ال

  أكثر   يف  هو   بل  مششون  وال  هرقل  هو  ال  واحد  من  بل  ضده،  حياضهم  عن  الذود  عليهم  ينبغي  أجنيب،  جيش
  بل   وهزميته،  حماربته  إىل  إسقاطه  حيتاج   ال  الطاغية  فهذا  ذلك  ومع!  أتنثا  وأكثرهم  األمة،  يف  من  أجنب  األحيان

 أن  أظن  وال.  بنفسها"  نفسها  تكبل  قل  أو  تكبلها،  القيود  ترتك  اليت  هي  فالشعوب  طاعته،  عن  االمتناع  يكفي
 كان  وإن  وهي  وأجبنهم،  الناس  أرذل  حيكمها  أبن  ترضى  أن  ميكن  وال  اثنية،  مرة  الرذيلة  هذه  يف  تقع  أن  ميكن  أمتنا
  أن   ميكن  ال  أهنا  إال  لكفاحها،   مثرة  أي   جتين  أن  دون  األرواح  من   العديد   قدمت  أن  بعد   استكانت  قد   أهنا  يبدو

 وعلى  صحيح،  بشكل  لقيادهتا  يتقدم  من  تنتظر  ذاته  الوقت  يف  لكنها  قواها،  تستجمع  شك  وال  وهي   تستسلم،
 . املنشود التغيي وهبا  معها حيقق كي  مستقيم، منهج

 املشهد   ذلك  إلنتاج  والشجاعة،  اجلرأة  من  كبية  جرعة  احتاجت  قد  الثورات  من  األوىل  اجلولة  كانت  وإذا
  والعمل  الوعي  وسعة  النظر  وعمق  الفكر  وإنعام  للنفس،  مراجعة  إىل  حتتاج  الثانية،  اجلولة  فإن    رأيناه،  الذي  البطول

 ويستمر  ابلفكر  يبدأ  بل  وحسب،  الكبية  الرؤوس   بدحرجة  حيصل   ال  حلقيقيا  التغيي    أن   لألمة  تبني  فقد.  وبؤ الد
ص د    والعمل،  ابلفكر  أنظمة  واستنساخ   شعارات  رفع  مبجرد  ال  احلكم،  سدة  إىل  حقيقي  سياسي  برانمج  بوصول  وحي 

 هذا  عمل ي.  له  املساحيق  بعض  إضافة  مع  قائم  هو  ما  على  اإلبقاء  أو  وحضارهتا،  األمة  عقيدة  عن  تعرب  ال  غربية
  عيش   بطريقة   جديدة  حياة   لنا  ت نِتج    جديدة،   صياغة  والدولة  اجملتمع   صياغة  إعادة  على   احلقيقي   السياسي  الربانمج
  صلة    كل  تقطع   خارجية،  وسياسة   وإعالما  وقضاء  وتعليما  واجتماعا  واقتصادا    وحكما    ثقافة    جديدة    جديدة؛
  وس حق  بنتنها   وتعّفن  األسود،  بدخاهنا   واختنق  وحروهبا،  بنارها  ق  واحرت   بلهيبها  العامل  اكتوى  اليت  الغربية  ابحلضارة

 فكرة  وشريعة،  عقيدة   مبدأٌ،  هو   حيث  من   اإلسالم  غي،  ال   واحد  خيار  إنه  بضالهلا،   واته   الغاشم  ابقتصادها
 . راسخ عميق  روحي أساس على زاهرة متألقة  ملدنية تؤسس حضارة  واملادة، الروح بني ومزج وطريقة،
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 حيبون  املسلمني   أن    عريب،   بلد    من   أكثر  يف  احلكم  إىل   اإلسالميني  وصول   أسباب  وأقوى  أعمق   من  إن  
 حيتم كان  وهذا . اإلسالم على ووعيه احلقيقية الداعي أهداف عن  النظر بغض له، داع   لكل ويستجيبون إسالمهم،

  اختبار   يف   لتضعهم  بدأت  قد  إهنا  بل  تنتِه،  مل  معركتهم  أن  يدركوا  أن  السلطة   إىل  وصلوا  الذين  اإلسالميني  على
  يف   والصدق  اجِلد  يف  املسؤولية  من  مزيدا  عليهم  ويضيف  ،م شئوهن  رعاية  على  قدرهتم  مدى  للناس  يظهر  حقيقي
 "ا  رئيس  "مصدرا  أو  إهلام"   "مصدر  ابعتباره   اإلسالم  عن  حديثهم  يعفيهم  نول  عليه،  واحلرص  ابإلسالم،  األخذ

  الرغيد   العيش  توفي  أو  اإلسالم،  تطبيق  عن  احلديث  قبل  اجملتمع  يف  تتجذر  أن  جيب  احلرية  نإ  قوهلم  أو  فحسب،
  والتفاف   هللا،   أبحكام  تالعب  إال  هي  ما  األطروحات  هذه  مثل  أن  ذلك  اإلسالم،  تطبيق  قبل  ابالقتصاد  والنهوض

 الميني"،"اإلس  هؤالء  حول  من  ينفضوا  أن  على  املخلصني  املسلمني   محل  وهذا  تطبيقها،  وجوب  من  ومتلص  عليها
  احلرية  هلم  ستوفر  اليت  وحدها   فهي  ،هللا  ةعيشر   بتطبيق  أمانيهم  حيققوا  كي  االنتخاابت  يف  هلم  صوتوا  إمنا  ألهنم

  العيش  هلم  وتؤمن   والعدل  األمن  هلم  ستوفر  اليت  وحدها  وهي  هللا،  سوى  ألحد  عبيدا  يكونوا  أبال  احلقيقي  مبعناها
 .النهوض هلم سيتحقق  وحدها وهبا الرغيد،
  حكموا   ألهنم  ليس  إنكاره،  ميكن  ال  واضح  بشكل  فشلت  قد  احلكم  يف  املعتدلني"  "اإلسالميني  جتربة    إن  

 على  النهائي  احلكم  هو  فيه  ساروا  الذي  املعوج  الطريق  هذا  أن  ظانّ   ي ظ ن ن    وال!  به  حيكموا  مل  ألهنم  بل  ابإلسالم
 لن  ألحكامه  االنصياع  وعن  املستقيم  طريقه  عن  دحيي  الذي  أن  ؛هللا  آيت  من  أخرى  آية   هي  بل  ،اإلسالم  مسية
 وكل  يقينا ،   بعدهم  من  وسيستمر  قبلهم  وجد  قد  اخلالدة،  والرسالة  احلق  الدين  هو  فاإلسالم  ؛هللا  ينصره  ولن  يفلح
ا  هبا يبوء  احلق هذا عن وح ْيد   معصية نتيجة هي فاشلة جتربة  .اإلسالم على حتسب والابإلمث  أصحاهب 

 وإقامة  األنظمة  تلك  إلسقاط  اثنية  مرة  الكرة  إلعادة  األمة   أبناء  من  املخلصني  على  معقودا  األمل   زال  ما 
 فإن    آخره،   إىل  التغيي  طريقِ   يف  السي  عن  األمة  ثين    الكفر  دولِ   من  وغيها  أمريكا  حاولت  مهماو   اإلسالم،  نظام
 ابلنهار  الليل  تصل  اليت  أمريكا  خطط  فشلوست  كانت،  مهما  قوة    أية    تلك،  القوية    حركت ها  وقفت  لن  اليوم  األمة
  ا نسلطان  لنا  ويعود  األمريكية،  القبضة  من  فيه  خنرج  الذي  اليوم  قريبا  وسيأت .  بالدان  يف  عرشها  زلزلة  من   األمة  ملنع
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