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كل مشروع سٌاسً البد أن ٌستهدف المستقبل األرفع واألنفع للواقع المعٌش ..
فهل عٌن المشروع المسمى باإلسالمً على واقعنا المعٌش أم عٌنه على الماضً وهل ماضً النظام
اإلسالمً على مدي ألف عام ون ٌّف جعل كرامة العربً أو المسلم هً األرفع بٌن شعوب األرض وحٌاته
هً األنفع للمجتمعات التً مازال ٌحكمها منذ بدء غزوه لها ،واألنفع لإلنسانٌة ؟! إننا نستورد كل شًء
حتى الطعام والملبس ولعب األطفال والسٌارات واألدوٌة وكل األجهزة والتكنولوجٌا الحدٌثة  ،وٌفخر كبٌر
مشاٌخنا قبٌل وفاته بأن (هللا سخر الغرب لنا ٌنتجون لنا ما نحتاج إلٌه) هل من لدٌه مشروع لتغٌٌر حٌاة
الناس من البؤس والعوز والمرض والجهل والمسألة عاجز عن إنتاج المعرفة ومستكف بمعرفة الغٌب
وتفاسٌر جوقةالعمائم فً الكتب الصفراء أو على شاشات التلفزٌون ؟!!
تحضرنً قصة طرٌفة حدثت مع إحدى الزمٌالت وهً أستاذة األدب اإلنجلٌزي بجامعة اإلسكندرٌة عندما
أرادت إرسال رسالة عاجلة فاتصلت هاتفٌا بمكتب للمراسالت العاجلة :
• ( آلو  ..إنت إرجنت ؟!) * ( إنشاء هللا) * (أنت إرجنت؟!) *(إنشاء هللا) *(إرجنت وال مش إرجنت؟ ) *
(إنشاء هللا)  -فما كان منها إالّ أن أغلقت سماعة الهاتف –
• هذا هو الفرق بٌن ثقافة من لدٌه مشروع فعال ومن ٌرى فً المشٌئة مشروع أمة بأسرها تعٌش التخلف
منذ أكثر من ألف عام !!
المشروع السٌاسً ٌستهدف المستقبل ال الماضً والمستقبل مسٌرة جهود مدنٌة حضارٌة فاعلة ومتفاعلة
إلى األمام  ،ال إلى الخلف وال ٌوجد مشروع سٌاسً أو غٌر سٌاسً ال ٌنطلق من نقد الذات .هل هناك
منطق (مقولة لها إسناد) تقول إن تقدم األمم ٌتحقق فً السٌر بقفانا ؟!! المشروع السٌاسً البد أن ٌنطلق
من الواقع المعٌش ومعطٌاته ال بالقفز إلى الخلف وال بالقفز إلى األمام و بارتكان إلى مشٌئة غٌبٌة ،حتى
ٌرتفع بمستوٌات ذلك المجتمع الذي شرعه؛ لٌصبح قادرا على إنتاج المعارف الجدٌدة ال لوك أو اجترار
معارف السلف  ،أو معارف الغرب أو الشرق وهل االجترار صفة الكائن اإلنسانً؟!
كل مشروع هو مجرد صورة تعبر عن إرادة مستقبلٌة ،قٌد التحقق والتحقٌق  .وال تحقٌق وال تحقق إلرادة
ما دون استطاعة بشرٌة مادٌة ومعنوٌة  .وال استطاعة فً عصر العولمة دون تعاضد األنظمة المدنٌة
التً تعٌش تحت طائلة السماوات المفتوحة  ،فال أحد مطلق الٌد فً عالمنا اآلنً المعٌش  ،وال استطاعة
دون تخطٌط وخبرة وحركة واسعة تتلمس إرادة أصحاب المصلحة الحقٌقٌة فً التغٌٌر  ،ال مصلحة
شوفونٌة لحفنة من المنتفعٌن المنتفخٌن بالشعارات وبفضول إحسان عوائد نفطٌة زائلة  ،نظٌر السٌر
حفاة على سطور تفاسٌر نص السلف الصالح( لهم الطالح لألغلبٌة المستضعفة  ).فأي مشروع
للمضطجعٌن على وسائد الموروث ( أكل ومرعى وقلة صنعة وخلق هللا عاٌشٌن فً الجوع وقال إٌه قال
عندنا مشروع !! ) ( كانوا فً جره وطلعوا لبره )
ما ٌسمى بالمشروع اإلسالمً أشبه ما ٌكون بالبحر المٌت ،نافع فً السٌاحة وبوصفه مالّحة وطبابة
لبعض األمراض الجلدٌة .هو مجرد مشروع ذهنً  .من قال إن من ال ٌملك مخططا وال برامج إصالحٌة لما
أفسده الحكام العرب بقادر على أن ٌغٌر شٌئا  ،إذا كان مشلوال عن أن ٌصلح مجرد اإلصالح ما أفسدته
أنظمة الحكام المسلمٌن بإهمالها لمصالح شعوبها إلى حد نزع كرامتهم اإلنسانٌة  .ماذا لدي اإلسالمٌٌن
من خطط للتعامل مع السٌاحة الوافدة المتزاٌدة إلى بالد العرب وهً الثروة والصناعة المستقبلٌة التً ال
ٌمتلكون غٌرها بعد تصفٌة الصناعة البسٌطة القائمة وتجرٌف األرض الزراعٌة والتوقف عن زراعة أهم
محاصٌلهم ( قطن –قمح –أرز  ،لٌزرعوا بدٌال عنها الكانتالوب والفراولة واللب وبعد تقطٌع أشجار
البرتقال) ماذا لدٌهم بخصوص حقوق المواطنة دون تفرٌق بٌن دٌن ودٌن  ،ماهً حلولهم لمشكالت(
البطالة – التعلٌم – الصحة – األسعار الملتهبة فً ازدٌاد مع األجور المتدنٌة ،ماذا لدٌهم لتوفٌر ماء
الشرب اآلدمً ؟ ماذا لدٌهم لمنع المسرطنات واألدوٌة الفاسدة التً تمرض بدال من الشفاء ماذا لدٌهم من
حلول لمشكلة البلهارسٌا  ،سكان المقابر واألرصفة  ،أطفال الشوارع  ،الدعارة المعلنة على الفضائٌات ،

ابتزار شركات الهواتف المحمولة للسذج  ،العشوائٌات  ،الكوارث البٌئٌة  ،الرشاوى  ،االختالسات
والسرقات  ،الحرائق  ،تعذٌب المواطنٌن فً أقسام الشرطة  ،االحتكار المقنن ،االستٌالء على األراضً،
رغٌف الخبز  )!!!....هذه مجرد مشكالت قائمة واجب إصالحها حتى ٌصبح لإلنسان العربً كرامة
اإلنسان  ،هل لدٌهم خطط إلصالح ذلك ؟ ال بالقطع  ،فأي مشروع مستقبلً ٌمكن الزعم به قبل ذلك .
أنظر إلى ( حماس وفلسطٌن والسودان والعراق والصومال وحزب هللا وباكستان وأفغانستان ألٌست تلك
بالدا للمسلمٌن؟ وهم حكامه أو من ٌولون حكامهم سلبا أم إٌجابا ؟ ماذا ترى من حال شعوبها غٌر المرض
والفقر والنوم فً العراء واألطفال والنساء المشردٌن  ،انظر إلى أعداد المتسولٌن فً المٌادٌن والشوارع
 ،هل هذا من اإلسالم فً شًء  .إذا كان ذلكم كله بسبب األنظمة التً حكامها مسلمٌن ،فأي إسالم ؟!
ارجع نظرك إلى ألف عام ونٌف مضت حٌث الدولة اإلسالمٌة على مر العصور هل بعد الخلفاء الراشدٌن
والخلٌفة األموي التاسع ( عمر بن عبد العزٌز) ما ٌقترب مجرد االقتراب من شرٌعة اإلسالم  .انظر إلى
فتاوي العمائم وأخٌرها تحلٌل زواج المسٌار ،وتحرٌم نوم النساء إلى جوار الحائط ألن الحائط مذكر,
وانظر إلى من كفروا كل شًء حتى ( مٌكً ماوس) فً الفٌلم الكارتونً ،ألنه فأر ،والفئران شٌاطٌن
واجب شرعً قتلها .هو مشروع تكفٌر إذا لو كان للبحر المٌت مستقبل غٌر السٌاحة أو شق قناة إلٌه
تصل البحر األحمر بالمتوسط عبر دولة فلسطٌن المغتصبة  ،فسوف ٌكون لمشروع المكفراتٌة مستقبل .

