
 

 

 للنهوض مبصر وعالج مشكالهتا لصا  خم ىيسع من كل  إىل نصيحة صادقة واعية

 أزماهتا  وحل  مشكالهتا وعالج هبا النهوض  أو مصر  يف التغيي كيفية  يف واملفكرين والقادة النخب من الكثي  يبحث
  األزمات  منو ىورع د الفسا على وشجع ه ءأجوا  له وهيأ وحاضنته املرض  أوجد  الذي  النظام  جنس  من  معاجلات متناولي 

  تطيل ترقيعات  إىل أفكارهم  فتتحول ،البالد حيكم  الذي والنظام الواقع  إطار خارج بتفكيهم خيرجون فال ، واملشكالت
  املشكالت  لعالج  يسلكه الذي  السبيل وهذا  املشكالت،  وتتفاقم  األزمات  تزداد بينما ،القبيح وجهه  وجتمل  النظام  عمر 
  نلمس  وحنن  ،كله  اجلسم أيكل حىت املرض ينتشر بينما لألج   مسكنا كونه  عن خيرج وال  هايعاجل ال ببالدان تعصف اليت

  حىت  الكنانة أهل  على تقع  كوارث   هي بينما إصالحية  أهنا أصحاهبا ي يدع سياسات  جراء  من  مصر  أهل  يعانيه ما واقعا  
 .فوقه  ما ليأكل   هليبها وفيعل  ادالرم  هذا تذرو  خفيفة ريح هبة سوى  حيتاج وال   الرماد،  حتت يشتعل كجمر   صاروا

  وال  جبديد  ليس يعل حممد  به ىأت ما أن رغم السيسي على للثورة علي  حممد دعوات مع  الناس تفاعل رأينا وقد
  والقمع  ، الدخول يلتهم األسعار فغالء  ؛حقا اثئرين  واخيرج حىت الدعوات لتلك  حىت  حيتاج ال  يعانوه  وما ،الناس جيهله

  الداعي من  غيه وال يعل حممد ميلكها وال هاقدمي ل  اليت املفقودة  احللقة أن إال الناس، احتمال فوق والتسلط والقهر 
 : هي للتغيي

وما حيملونه  املرسوم  اإلطار  داخل يدورون وإمنا ،القائم للنظام بديال  حقيقيا حضاري  مشروعا ميلكون  الأهنم  :أوال
 . للنظام  ترقيع جمرد هو

 . هلا الناس احتضان وبي  التطبيق وبي   بينها ليحول يسعى ممن وحتميها  وتدعمها تنصرها وةق  بال دعوهتم أن :اثنيا
 بينه الفرق  تدرك الناس  جيعل ملموسا  حقيقيا  عالجا  املشكالت  يعال  حضاري مشروعا متلك  ال للتغيي  دعوة  وأي

  ال ،وحبملتها هبا يرتبص ممن ومحايتها ضهافر  على قادرة قوة تنصرها وال معاجلاهتا وفساد وفسادها القائمة األنظمة وبي 
 . هلا جناح

 حديثه معرض وخالل   ،صغره منذ  مبصر  اهتمامه  عن املصري الرئيس حتدث خيةاأل التثقيفية الندوة خالل  خطابه يف
 ، قضاي من  خياطبه مبا  ويلم  القضاي ويفهم يعي أن خياطبه فيمن اشرتط وإمنا  أحد كالم   على نفسه يستكثر ال  أنه أقر 

  خطابنا  كان  هنا ومن بالدان، من وغيها  مصر يف التغيي يريد أنه يدعي أو يسعى من  كل  بل ذلك  يعلن من وحده وليس
  وكيفية  األزمة  مكمن على  يده  ليضع  تعانيه ومما فيه  هي  مما  وإخراجها ابلبالد  للنهوض  خملصا صادقا  يسعى من  لكل

 . الصحيح ابلشكل  عالجها
  اقتالع  هي  والثانية تبعيته املباشرة وغي املباشرة، من  واالنعتاق الغرب  نفوذ  اقتالع  يه العالج  خطوات  أوىل إن

  فهي  الثالثة  أماو  .هبا املضبوعي  والعمالء اخلونة تنتج اليت  الغرب ثقافة  عن  والتخلي ورموزه أدواته بكل الفاسد  نظامال
  ويضمن  حقيقة  الناس مشكالت يعال والذي  ئتهمبي ويالئم فطرهتم ويوافق الناس  عقيدة مع ينسجم الذي  النظام تطبيق
  وغي مسلم بي  تفريق بال ورعايها للدولة ملزمة  أحكام  من فيه  مبا  فردا  فردا  حقوقهم مجيع ويضمن حاجاهتم إشباع
 . النبوة  منهاج على الراشدة  اخلالفة  دولته يف  اإلسالم بتطبيق إال   يوجد ال  وهذا ،مسلم
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 على اإلسالم تطبق وكيف تقام وكيف  الدولة تفاصيل كل  فيه وضح كامال  عامشرو  حزب التحرير  هلا أعد وقد
  بي  احلزب ويضعه فورا، اإلسالم  دولة يف للتطبيق  جاهز دستور مشروع  لألمة وأعد  ،مشكالهتم به تعال  وكيف  الناس 
  أيضا  ويؤمله العمالء، حكامها ظل يف  ليهإ  وصلت  ما  ويؤمله البالد على  يغار  ومن  خملصا،  صادقا  التغيي  أراد  من  يدي

  من  ونصرة  املعادلة  وتغيي  الفارق  إحداث على  والقدرة  القوة  مبيده  من  ووحدهم  كثر  وهم  خلت،  لعقود  لألمة  خذالنه
حزب   حيمله حقيقي حضاري مشروع فيها برز وقد اآلن فاألمة ،عليهم جيب  مبا خناطبهم وهؤالء للنصر، حيتاجون
  من  فهو حزب التحرير هقدمموضع التطبيق، فانظروا فيما ي املشروع هذا تضع اليت نصرهتم غي ينقصها يعد ل التحرير
  وقد  ،وحدهم  للمسلمي  وليس مجيعا البشر خلي أتت وأحكام وقواني  نظام من  فيه وما تعتقدون الذي اإلسالم أفكار
  للمقارنة  وجه ال ولكن  إساءته،و  بيقالتط إحسان بي  ما املراحل فيه تفاوتت الزمان من قران عشر  ثالثة  على  يزيد ملا طُبق
  نتج  وما فيها ما  فكل الرأمسالية  تطبيق إحسان وبي  ،أساءت وإن ،اإلسالم طبقت  اليت  ودولتها األمة  ضعف  فرتات بي 

  فيها  يطبق ال اليت بالدان يف حدوده األمر فاق وإن ،أنتجته اليت الغرب بالد  يف  حىت فيه عدل ال  حمض ظلم  عنها وتفرع
 .وخياهتا البالد  ثروات على الغرب  وهيمنة  التبعية بقاء يضمن  مبا  واالقتصاد احلكم نظام يف  إال يقيحق بشكل
 وما ينايركانون الثاين/  يف اثئرين أجله من  خرجتم ما حيقق الذي  الوحيد التغيي سبيل هو هذا !الكنانة مصر  أهل ي

  شعبا  وواجبكم ،نفسه لنظام ل إنتاج إعادة  هو  بل  ابلبالد  ض النهو  طرق يف  سيا  وال  تغييا يكون ولن  ل  ؛دونه وما بعده
  ويعيد  العدل  لكم  وحيقق ربكم  عنكم يرضي الذي  وحده  وهو وجناتكم  خيكم  وحده  ففيه به واملطالبة  محله هو  وجيشا
  و أ اللون أو الدين عن النظر  بغض للجميع ضمانة وحفظها، الشرع  كفلها  اليت الناس قحقو  ويضمن والكرامة  احلرية
  كلها   األرض يعم  أن جيب وعدله  ،كافة  للناس بل  غيهم دون  للمسلمي  ليس  وعدله بنظامه فاإلسالم  الطائفة، أو  العرق
  والذي  إليه تصبون الذي  اخلي  وجدمت فإن ،الكنانة جيش يف املخلصون أيها القوة  أهل ي فامسعوا عدل فوقه ليس عدل

  أوىل  فأنتم  األمس كأنصار  هلا وكونوا وانصروه وامحلوه هو فخذ كانت،  اكم  الدنيا سيدة ويعيدها واألمة مصر  حال يصلح
  لإلسالم  فمن  ،واآلخرة الدنيا خليي إال ندعوكم  ما أننا هللا ويعلم تكرهون  ما عنكم  كف  شرا وجدمت وإن  ،غيكم من به
  وأنتم  هلا  فأنتم  أحد  رفعها  إىل يسبقنكم فال ؟!غيكم  رايته ويرفع  دعوته حيمل ومن دونكم ينصره ومن أنتم يكن ل إن

 .آمي  اللهم ،نصرهتا أهل وجيشها  حاضرهتا مصر  واجعل اخلالفة بدولة  لنا عجل  اللهم .ومعينكم  انصركم وهللا أهلها
َتِجيُبوا   آَمُنوا   الَِّذينَ  أَي َُّها  يَ ﴿ َ  َُيُولُ  اِلَّ  َأنَّ  َواع َلُموا    ُُي ِييُكم   ِلَما  َدَعاُكم   ِإَذا َوِللرَُّسولِ  ِِلِّ  اس   ِإلَي هِ   َوأَنَّهُ  َوقَ ل ِبهِ   ال َمر ءِ  َبي 

 ﴾ ُُت َشُرونَ 

 إلذاعة املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير كتبه
 فضل  سعيد

 مصر والية  يف حلزب التحرير اإلعالمي املكتب عضو
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