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المطلوب تغيير النظام ﻻ تغيير وجوهه
اﻷخبار:
تعديل وزاري في اﻷردن
تشكيل وزارة جديدة في لبنان
الدعوة ﻻنتخابات مبكرة في عدة دول
انتخاب رئيس جديد في تونس
الدعوة ﻻنتخابات فلسطينية تحت اﻻحتﻼل...
وزارات جديدة
برلمانات جديدة
رؤساء جدد
التعليق:
العناوين الساﺑﻘﺔ وأمثالها ظلت هي عناوين الصحف ونشرات اﻷخﺑار ﻷكثر من قرن من الزمان ﻓي الدول الﻘائمﺔ ﻓي
ﺑﻼد المسلمين ،وما زادت المسلمين وﺑﻼدهم إﻻ ﺿعﻔا ً وﻓﻘرا ً وتﺑعيّﺔ وانهيارات وهزائم.
الناس ورﻓعوا صوتهم ألما ً واحتﺟاﺟا ً علﻰ أوﺿاعهم المترديﺔ ،اتﺟهت الدول واﻷنظمﺔ إلﻰ واحد أو أكثر
وكلما ﺿ ﱠﺞ
ُ
من تلك اﻹﺟراءات ﺑتغيير وزاري أو ﺑرلماني.
صعُد يؤكد أن تلك اﻹﺟراءات لم ولن توقف ذلك التدهور
إن استمرار التدهور والﻔساد ﻓي المﺟتمعات وعلﻰ كاﻓﺔ ال ﱡ
والﻔساد ،والسﺑب أن أسﺑاب التدهور والﻔساد أكثر تعﻘيدا وأوسع من مﺟرد تغيير أﻓراد ووﺟوه.
إن السﺑب اﻷكﺑر ﻓي الﻔساد المستشري هو أوﻻً النظام السياسي والمرﺟعيﺔ الﻔكريﺔ والﻘانونيﺔ العلمانيﺔ والليﺑراليﺔ...
وتلك التغييرات ﻻ تم ﱡسه.
وثانيا ً هو هيمنﺔ الدول الغرﺑيﺔ وﻓرض إرادتها وإمﻼءاتها عليها والتدخل ﻓي كل شؤونها ...وتلك التغييرات ﻻ تمسها.
وثالثا ً هو نهب ثروات اﻷمﺔ العامﺔ وتحويلها إلﻰ الدول المستعمرة ...وتلك التغييرات ﻻ تمسها.
وراﺑعا ً هو تلك الدويﻼت الصغيرة وﺿمن حدود سياسيﺔ مﻔروﺿﺔ ومانعﺔ للوحدة ﺑينها ...وتلك التغييرات ﻻ تمسها.
وخامسا ً هو ﻓساد الطﺑﻘﺔ السياسيﺔ الحاكمﺔ ...وتلك التغييرات تزيد من أعدادها وحﺟمها...
إن النظرة الﻔاحصﺔ تﻘول وتؤكد أن تلك اﻹﺟراءات لن تأخذ الواقع إﻻ إلﻰ اﻷسوأ وأن شكاوى الناس واحتياﺟاتهم
سوف تزداد ﻓي قادم اﻷيام ،وأن هذه اﻷنظمﺔ أعﺟز من أن تلﺑي احتياﺟات الناس اليوميﺔ.
إن كل شيء حولنا يﻘول إن الثورة مستمرة ،وإن الحل الحﻘيﻘي يكمن ﻓي التغيير الذي يزيل كل أسﺑاب الﻔساد تلك،
وهذا يكمن ﻓي التغيير الﺟذري والشامل.
وحتﻰ يكون التغيير منتﺟا وحﻘيﻘيا ً ودائميا ً ﻓﻼ ﺑد أن يكون علﻰ أساس اﻹسﻼم.
ولهذا ﻓليعمل العاملون
كتبه ﻹذاعة المكتب اﻹعﻼمي المركزي لحزب التحرير
المهندس إسماعيل الوحواح
موقع حزب التحرير
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