"اتسع اخلرق على الراتق"
قامت احلضارة الرأمسالية مبنظومتها الدولية على مبدأ ال يقنع العقل وال يوافق الفطرة ،بل يليب شهوات
القائمني عليه وأهواء الفاعلني فيه ،ويزيد يف الشعوب احملكومة به الفقري فقرا والغين غىن ،وال يقدم معاجلات
ملشاكل اإلنسان سوى مساحة واسعة من احلرايت جتعله يف غابة مليئة ابلوحوش الضواري أيكل القوي فيها
الضعيف.
نعم هذه حقيقة احلضارة الرأمسالية بنظامها الدميقراطي ومبدئها فصل الدين عن احلياة ،وإن ما يبدو للناظر
بسطحية من تطور تكنولوجي وتقدم علمي وصل إليه البشر يف ظل هذه احلضارة ال يعرب عن مكنوهنا
ومضموهنا ،بل ال يعدو عن كونه ستارا تغطي به سوءهتا ،ظاهره فيه الرمحة وابطنه من قبله العذاب.
وإن تشبيهها بعصر اجلاهلية القدمية فيه ظلم لذلك العصر؛ فجاهلية القدم اختذت املعاصي عادات وأعرافا
وقد ال يعاقَب خمالفها ،أما جاهلية الدميقراطية فتشريعات وقوانني ويعترب خمالفها جمرما أو إرهابيا أو رجعيا..
جاهلية القدم كان فيها شيء من استقاللية التفكري واختاذ القرار ،فأهل جزيرة العرب أبغلبيتهم وقريش
خاصة مل يكونوا عمالء إلمرباطورية الروم أو فارس .أما جاهلية الدميقراطية فال تنجو بلد فيها من العمالة
والتبعية الغبية ألمريكا أو بريطانيا أو للمنظومة الدولية!
وعليه جند أنفسنا يف عصر هو األقبح ،ومعصية هي األوقح ،ومصيبة هي األشد ،وجور هو اآلكد؛ ثرواتنا
منهوبة ،وأرضنا مغصوبة ،وفقر ينتشر ،وقرار ينكسر ،وحكام العمالة يعيثون أبمر أسيادهم يف األرض الفساد!
ولكن فساد الدميقراطية امللموس احملسوس مل يعد حيتاج إىل شرح أو بيان وتوضيح؛ فها هي شعوب العامل
اإلسالمي والعريب ،بل والغريب ،تنتفض واحدة تلو األخرى؛ فمن تونس إىل مصر إىل اليمن إىل ليبيا إىل سوراي
إىل إيران إىل فرنسا وغريهم ...ويف كل ثورة أو انتفاضة حياولون ترقيع خروق مستجدة يف حضارهتم ونظامهم.
حىت إذا قامت ثورة املسلمني يف الشام عملوا كما عملوا يف غريها ولكن مل تنجح مساعيهم وطار صواهبم،
وكنا نرى طائرات سفرائهم ومبعوثيهم تكاد ال هتدأ تنقلهم من مؤمتر إىل مثيله؛ أنطاليا وجنيف وفينا وأستانة
والرايض وأنقرة وطهران وسوتشي ،هذه ليست مسميات بالد يف عرف أهل الشام بل هي رموز مؤمترات
وحمطات اتفاق زائف أتعبت الساسة الغربيني ،حرصوا يف كل مساعيهم تلك أن يرسخوا جاهليتهم ويسرتوا
عورة مبدئهم ويرقعوا خرق حضارهتم ،ولكن ...اتسع اخلرق على الراتق.
نعم ،اتسع اخلرق على الراتق...
فأهل الشام ابتوا واعني متاما أن أمريكا أوعزت لرجاهلا أن ينقذوا عميلها وصاحبهم طاغية الشام.

وأهل الشام ابتوا واعني أن أدوار املنقذين لطاغية الشام ختتلف بني متظاهر ابلعداوة له وبني منافح عنه.
وأهل الشام أدركوا كذلك أهنم مل حيققوا هدفهم بعد ،فبقاؤهم يف ثورة ال يعين أهنم وصلوا هلدف التغيري.
وأهل الشام رأوا من التنظيمات املسلحة والفصائل املقاتلة ما يؤكد هلم أن الدميقراطية جباهليتها النتنة ال
زالت تسري يف عقول من حيكمهم ،فلم ولن يقبلوا هبذه األشكال ولو لبست لبوس الدين.
وأهل الشام عرفوا أبعاد الشعارات الكاذبة من أردوغان وأبطال املقاومة وغريه ،فلم تعد تنطلي عليهم غدرة
(لن نسمح حبماة اثنية ،وحلب خط أمحر ،وإدلب ليست كغريها)...
أهل الشام ملسوا أبيديهم حقيقة العداء السافر من الغرب الكافر املستعمر على أمة اإلسالم فلم يعودوا
أيهبون لتحليالت وأخبار تدعي صداقة الشعب السوري...
"اتسع اخلرق على الراتق" هو مثل يضرب يف األمر الذي ال يستطاع تداركه لتفاقمه ،ولن تستطيع أمريكا
وال أحالفها وجنودها وإعالمها ودجالوها أن يتداركوا حركة التغيري والصحوة يف األمة ،وما يدعيه الفروف يف
إحدى مقابالته بقوله( :لوال تدخلنا يف سوراي ألصبحت دمشق عاصمة اخلالفة اإلسالمية) قاصدا بقوله إنه
تدارك األمر ،ما هو إال كذب حمض وزعم ابطل ووهم مريح...
والثوب املمزق ال ينفع معه رتق بل حيتاج صاحبه إىل تبديله ،والبناء املصدع ال ينفع معه ترقيع بل حيتاج
أهله إىل تغيريه ،وهذا متاما ما بشران به حبيبنا حممد ﷺ؛ فبعد امللك اجلربي خالفة على منهاج النبوة إبذن هللا.
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