F
الحكومة االنتقالية ومفهوم (عصا موسى)!
شاعت ىذه األياـ عبارة (ما عنده عصا موسى) ليلتمس هبا االعًتاؼ بضعف احلكومة االنتقالية ،تلك
احلكومة اليت ليس ذلا عالقة دبنهج صاحب العصا موسى عليو السالـ الذي قاؿ القرآف على لسانوَ ﴿ :كال إِن
َم ِع َي َربِّي َسيَ ْه ِدي ِن﴾ ،فعصا موسى مل تفعل شيئا بنفسها ،بل الذي جعلها بتلك الصفة ووضع فيها تلك
اخلواص اخلارقة ىو ا﵁ سبحانو وتعاىل رب موسى ،وىو حي ال ميوت ،وقد وعد عباده العاملني لتطبيق منهجو
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إذف ادلشكلة ليست يف عدـ وجود (عصا موسى) ،بل ادلشلكة يف عدـ اعتقاد منهج رب موسى؛ ادلنهج
الذي بني أف اللجوء إىل ا﵁ ىو احلل للمشكالت ،وليس التفاوض والتنازالت والًتاضيات ،والركوف إىل الذين
ظلموا! كفانا تضليال وذبارب فاشلة؛ فاإلنقاذ جاءت خبطط مخسية وربع قرنية ،كأهنم يعيشوف ألف عاـ،
وبقي الشعب مضلال غارقا يف األحالـ ينتظر وينتظر ،وما حصد إال األوىاـ ،وادلؤمن ال جيوز لو أف يلدغ من
جحر واحد مرتني!
إف الناظر إىل فلسفة السياسة وتعامل السياسيني الدميقراطيني اليوـ ،يف بالدنا أهنم يعبدوف ا﵁ يف
ادلسجد ،يسبحوف حبمده ويقدسوف لو ،مث عندما يديروف أمور السياسة واحلكم وادلاؿ؛ ينسوف ا﵁ وينصبوف
أمريكا وأوروبا ربا وإذلا من دونو سبحانو ،فيجعلوف أمور التشريعات يف احلكم واالقتصاد وادلاؿ إىل الدوؿ
االستعمارية أمريكا وأوروبا ،وأدواهتا االستعمارية مثل صندوؽ النقد الدويل ،ويومهوف الناس أنو ال حلوؿ إال
بروشتات صندوؽ النقد الدويل ،واتفاقيات واشًتاطات وتنازالت؛ فلذا ذبد الساسة يقولوف إف الوضع
االقتصادي يف البلد ال يتحسن إال برفع البلد من قائمة الدوؿ الراعية لإلرىاب ،بل ذبدىم يتملقوف بكل جرأة
ما يسمى باجملتمع الدويل ،لكي يشفع ذلم ،إال أف أمريكا ستبقى مراوغة هبذا الكرت إىل أف تصل إىل آخر
شرط بعد التنازؿ عن الدين وفكرة احلكم باإلسالـ ،إىل أف يسقطوا أخالقيا بإباحة احلراـ ،وفتح بيوت الدعارة
ال مسح ا﵁ ،كما ىو احلاؿ يف تركيا ،فالناظر إىل ما تنازؿ عنو البشري من أرض جنوب السوداف ،وإجازتو للربا
يف شهر رمضاف ،وعدـ حكمو بالشريعة اإلسالمية طواؿ فًتة حكمو ،إرضاء ألمريكا وأخواهتا؛ وعلى الرغم
من ذلك ألقت بو أمريكا يف قارعة الطريق غري مأسوؼ عليو ،مع أنو حقق ذلم جل ما يريدوف من طلبات،
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وسيظل يف تصورىم ومنهجهم (مسلما) أي مصدرا (لإلرىاب والتطرؼ) نتيجة لنفسية ادلستعمرين ادلريضة..
ومن يهن يسهل اذلواف عليو...
لقد مضى البشري إىل مزبلة التاريخ ،رغم اجلرائم اليت نفذىا لصاحل ادلستعمر؛ من فصل اجلنوب وبث
القبليات ،وإباحة الربا ،وتشويو صورة الشريعة ،فهي كلها أجندة أمريكية أوروبية بامتياز .واآلف جاء دور
محدوؾ لتتمة ما بدأه البشري .فػ(عصا موسى) عند أمريكا ىي تنفيذ الشروط حىت تأيت اإلغاثة ادللعونة التالفة
ادلسرطنة ،وروشتات صندوؽ النقد الدويل ادلسمومة ،ونشر الفساد والفسق والفجور ،لًتضى أمريكا ،حىت تعرب
سفينة حكومة محدوؾ باقتصاد البالد ،ولكنها حتما لن تعرب بذلك ،ألف أمريكا تريد من أي حكومة أف تًتؾ
مشاريع البالد رىوا ،كما أف ادلستعمر يريد شعبا يكوف سوقا ضخمة لتسويق منتجات دولو؛ من القمح
واالسبريات ،لتعود الدوالرات إليهم ببعض ما ربتاجو كالصمغ العريب والذىب وادلعادف النفيسة.
ال بد ألي حاكم سواء أكاف محدوؾ أو غريه ،ليكوف مقبوال عندىم ،أف يقبل بشروط استرياد القمح
واسترياد أدوات طبخو ،وكيفيات صناعة األكالت منو ،من أمريكا وأوروبا ،فكيف تنهض يف ظل حكومتك
بشعب يستورد القمح؟! وكيف ترضى عنك تلك الدوؿ اليت تستورد منها ،أف تعطي شعبك منحا أو قروضا
تنمي سياسة االكتفاء عندكم فال ربتاجوف إىل استرياد ،مما جيعل أسواؽ ادلستعمرين ،وبضاعتهم ،وقمحهم
وأدواهتم ،يف كساد؟! وىل ىم أغبياء إىل ىذ احلد؟! إف الغيب ىو الذي مل يدرؾ لعبة السياسة واالقتصاد يف
العامل ،من يديرىا؟ ومن يتحكم فيها وحيرؾ خيوطها؟ فإذا كانت حكومة محدوؾ جادة وخملصة ،فلًتفع يدىا
عن مؤسسات االستعمار العادلية وأدواهتا من صندوؽ النقد والبنك الدوليني ،وليدع دوالراهتم ادلسمومة جانبا،
ويتوكل على رب موسى ،وليس على (عصا موسى)! فيوقف استرياد القمح ،ففي اإلنتاج ا﵀لي بدائل غنية..
ولكن ىذه األعماؿ اجلريئة ربتاج إىل فكرة سياسية اقتصادية مبدئية ،زبرج احلكومة من عبودية االستعمار
ومنظماتو اإلجرامية ،إىل االكتفاء الذايت ،واالعتماد على ا﵁ ،واالستفادة من نعمتو علينا ،وال يوجد ذلك إال
يف نظاـ اإلسالـ؛ ودولتو اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،فهي وحدىا ادلخرج وما عداىا دوامة العجز،
والفشل ،وعاقبتها مثل عاقبة الذين مضوا ملعونني عند شعوهبم ،وعند الكفار ،وعند ا﵁ ،وعليهم وصمة عار
يف جبينهم إىل يوـ الدين.
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