
في الذكرى العاشرة للثورة
()14
التغيير الحقيقي هو ثورة من أجل الخالفة
أكدت ثورة  25كانون الثاين/يناير على أن حركة األمة يف مصر مل تكن حركة معزولة عن حميطها ،بل كانت بداية
ثورة هلا ما بعدها يف باقي بالد املسلمني ،كانت املسريات الغاضبة فيها ضد مبارك ونظامه مدعاة للتفاؤل والبُشرى لتحقيق

اآلمال واألماين اليت حتلم بتحقيقها األمة كلها ،وكان يوم  2شباط/فرباير 2011م ،يوما مفصليا فيها حيث هاجم عدد من
البلطجية املتظاهرين يف ميدان التحرير باحلجارة والعصي والسكاكني وقنابل املولوتوف ،وامتطى آخرون الجمال (ومن هنا
مسيت تلك احلادثة مبوقعة المل) ،والبغال واخليول ملوحني بالسيوف والسكاكني والعصي ،أهنت تلك احلادثة تعاطفا
عارضا مع خطاب "عاطفي" ألقاه مبارك مساء األول من شباط/فرباير  ،2011قال فيه "مل أكن أنتوي ألن أترشح جمددا
يف االنتخابات الرئاسية" ،وأنه ولد وعاش يف هذا البلد وحارب من أجله وسيموت على أرضه ،مطالبا املعتصمني مبغادرة
ميدان التحرير.
أكسبت موقعة المل املتظاهرين تعاطف الكثري من املصريني فنزلوا إىل الشارع للمشاركة يف االعتصام ،وزادت الشباب
متسكا باستكمال ثورهتم حىت رحيل مبارك ونظامه .ومع هناية اليوم الثاين ملوقعة المل ،خفتت املظاهرات املؤيدة ملبارك،
مقابل زيادة التعاطف الشعيب مع املتظاهرين الرافضني حلكمه ،وتظاهر مئات اآلالف يف ميدان التحرير ملطالبة مبارك
بالتنحي فيما أطلقوا عليه "مجعة الرحيل" .ويف السادسة من مساء المعة  11شباط/فرباير  ،2011أعلن نائب الرئيس عمر
سليمان يف بيان مقتضب ختلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف اجمللس األعلى للقوات املسلحة إدارة شؤون البالد.
وهكذا ظن الثوار أنه مت إسقاط النظام مبجرد اإلعالن عن تنحي مبارك ،ولكن كما قلنا من قبل إن الذي حصل هو
دحرجة رأس مبارك ال رأس النظام ،بينما كان املطلوب هو االستمرار حىت إسقاط النظام العلماين احلاكم وإقامة دولة
اإلسالم اليت توحد األمة باعتبارها أمة واحدة من دون الناس .إن هذا األمل العريض كان جيب أن يكون هو احملرك الذي
تتحرك من أجله األمة فهو ما كان سيحررها بالفعل من التبعية والذل لدول الغرب الكافر وعلى رأس هذه الدول دولة
اإلجرام أمريكا ،تلك الدولة اجملرمة اليت خطفت الثورات وذهبت هبا حيث تريد بعيدا عن اإلسالم الذي كان جيب أن يقود
تلك الموع املتحركة املتشوقة للتغيري ،والذي يشكل اخلالص من تبعية األنظمة يف البالد اإلسالمية ألمريكا والغرب الكافر،
والذي هو أهم حمرك هلا .فما العربة من إسقاط هؤالء اخلونة العمالء دون إسقاط أنظمتهم اليت كانت وما زالت ركيزة
الكافر املستعمر ،وأس البالء ومكمن الداء الذي تعاين منه األمة منذ هدم دولتها ونظامها احلقيقي املتمثل يف دولة اخلالفة؟!
لقد برزت بوضوح يف مسريات الغضب يف ثورة يناير وما بعدها ،شعارات تدعو إليها حركات عُرفت بأهنا ذات مرجعية
إسالمية ،كاإلخوان املسلمني والسلفيني يف مصر ،وكحركة النهضة اإلسالمية يف تونس وبعض الفصائل املقاتلة يف سوريا،
ورفجع شعار (اإلسالم هو احلل) يف هذه األقطار ،وارتفعت شعارات أُخرى تُعطي وزنا للتغيري على أَساس اإلسالم من مثل:
ُ
(لن نركع إال هلل) و(إن تنصروا اهلل ينصركم) و(هي هلل هي هلل) .لكن السؤال الذي جيب أن يطرح اآلن؛ هل التزمت قيادات

تلك احلركات اليت وصلت إىل احلكم حينها بشعاراهتا تلك ،أم أهنا ختلت عن تلك الشعارات وتعاملت بربامجاتية أكثر من
القيادات العلمانية اليت كانت حتكم؟!
جاءت القيادات الديدة حينها نتيجة النتخابات جرت يف هذه األقطار ،وفاز حاملو الشعارات اإلسالمية فيها
توسم الناس انطالقا من عقيدهتم اليت
بغالبية أصوات الناخبني .فاستبشر الناس هبؤالء الفائزين يف االنتخابات خريا؛ وقد َّ
يعتزون هبا هذا اخلري من هذه القيادات ،وباتوا ينتظرون تطبيق هذه الشعارات.
لكن الذي حدث أن النظام المهوري صار مقبوال ،وصارت الدولة املدنية من مصطلحاهتم ،وصاروا ينادون
بالتع ّددية ،والدميقراطية ،وقالوا( :دميقراطية اإلسالم) كما قال من سبقهم من املضبوعني بكل غريب (اشرتاكية اإلسالم)!
و َّ
كأن اإلسالم حىت يكون مقبوال فال ب ّد أن يلبس هذه الثياب الغريبة اليت ليست منه ،وال هو منها! وكل ذلك كان إلرضاء
الغرب صاحب السيادة والسلطان يف هذا العصر ،فهل كانوا غري مدركني حقيقة َّ
جر علينا
أن هذا الغرب هو الذي َّ

دو األمة األول
املصائب والويالت ،وهو سبب ختلفنا ،وهو الذي َّ
مزق أُمتنا وأزال هيبتها واحتل الكثري من بقاعها ،وأقام َع َّ
كيان يهود على بقعة مباركة من أقدس بقاعنا؟! وطبعا غابت شعارات (وحدة األمة) عن الساحة؛ ألن هذه الوحدة هي
خط أَمحر ال يَسمح به األسياد الغربيون.
ادي يف كل اجملاالت يف عاملنا املعاصر
إن التغيري الذي على األمة أن تبتغيه جيب أن يكون جذريّا ُ
يعيد هلا موقعها الريّ ّ

جذري ليس لواقع
العزة والكرامة .إنه تغيري
ممزقة األوصال ،شديدة التخلف ،حمرومة من كل مظاهر َّ
وأال تستمر رؤيتها َّ
ّ
العرب وحدها ،وليس لسائر أَقطار هذه األمة فحسب ،ولكنه التغيري الذي يشمل العامل
األقطار العربية صاحبة ثورات الربيع ّ
املعاصر كلَّه :شرقه وغربه ،مشاله وجنوبه.
عدونا املستعمر؛
لقد صار لزاما علينا إذا أردنا التغيري الصحيح أن يكون تغيريا جذريا لألفكار املسمومة اليت زرعها ّ
بإحالل ثقافتنا األصيلة مكاهنا وجعلها املهيمنة على حياتنا ،وهو األمر الذي يؤدي إىل التغيري احلقيقي الذي يُسعدنا ويهيئ
لنا احلياة الكرمية والعزيزة ،ويتم هذا مبحاربة الغرب وثقافته ،والتوعية على ثقافتنا اإلسالمية بصورهتا الصحيحة ،وهذه العملية
التغيريية ال ميكن أن يقوم هبا من ال تزال آثار الثقافة الغربية املضللة بارزة يف أقواله وأفعاله.
يف احللقات املتبقية من هذه السلسلة سنتناول كيف يكون التغيري الصحيح ،وأين أخطأ الثوار يف مسريهتم الثورية،
وكيف ميكننا تاليف تلك األخطاء يف قابل األيام؟
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