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كنا والنزال ،نؤكد أن الدميقراطية اليت نَعين حرية الشعوب يف اختيار قادته.
ليت أن كلميت هذه تبلغ أمسا صانعي قرارات التككم يف العامل ،أولئك الذين جنكوا
يف إذالل القانون العاملي لسلطان أطماعهم ،وجنكوا يف تأجيج نار اخلصومات بني اجلريان
شل أنشطة ذوي االقتصاديات احملدودة ،إبقاء على
واألشقاء المتصاص خرياهتم؛ وجنكوا يف ّ
احتكاراهتم وإمعاناً منهم يف حتويل العامل إىل أسواق استهالكية لشركاهتم ...جنكوا يف كل
ذلك ..ولكنهم مل ينجكوا يف أن يربهنوا للعامل على أهنم يتمتعون كغريهم من البشر ،مبعاين
اإلنسانية اليت متيزهم عن البهائم والوحوش.
جنكوا يف االدعاءات العريضة ،ولكنهم أخفقوا يف استنطاق أي دليل على صدق ما
يدعون ...جنكوا يف دعوى أهنم مالئكة ميشون على األرض ،ولكنهم أخفقوا يف استبعاد مسة
ّ
الشياطني العاتية عن أعماهلم وعن خططهم املاكرة الظاملة.
ليت أن هؤالء الذين يعبثون بالعامل من حوهلم ،ويتخذون من حقوقه كرة يتقاذفوهنا
بينهم ،يصادفون كلميت هذه باهتمام ولو عابر ،وبوعي ولو قليل! ...إذن لقلت هلم:
هل لكم أن تذكروا بأنكم لستم القوة الكربى يف العامل الذي تعيشون فيه ،وأن تعلموا
ـ إن كنتم مل تعلموا بعد ـ بأنكم عبيد أذالء ملن نشر من قوته ذرة واحدة يف العامل الذي تعيشون
فيه ،ليستخلف الناس يف النهوض بأمره وإقامة شرعه وعدله.
حتل حملّها نار من
لسوف تُ َ
سَتدُّ منكم هذه القوة بكل مظاهرها وأنواعها ...ولسوف ّ
الندامة الكاوية ،تسري مسرى اهلواء من أنفاسكم وجتري جمرى الدم من عروقكم ..ولسوف
يسألكم ذلك الذي ال تقيمون له اليوم وزناً وال حتسبون له حساباً ،عن أمانة القدرة والعلم
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لَتسخوا هبا على األرض دعائم الرمحة والعدل ،فاختذمت منها سالحاً
اليت استودعها لديكمِّ ،
للبغي وحبالة للظلم واملكر!...
قدرها يف كل بقعة من ظاهر األرض وباطنها ،وراعى فيها
سيسألكم عن األقوات اليت ّ
كفاية الناس مجيعاً يف كل زمان ومكان ،فكبستم تلك األقوات كلها ملكاً ألطماعكم ،واختذمت
من أصكاهبا عبيداً أذالء لتنفيذ خططكم وخدمة أحالمكم ...سلبتم احلقوق وخنقتم احلريات
حتت ستار من االهتمام الكاذب هبا ،واحلماية الزائفة هلا.
أنا أعلم أن هذا املنطق غريب عن أمساعكم ،إذ ال يقاضيكم اليوم إليه أحد ،بل لعلكم
تسخرون منه ما وسعتكم السخرية!...
وليت أن حوافز سخريتكم تصكبكم وال تتخلى عنكم إىل النهاية ،إذن لكانت
سخريتكم هي املنطق احلق ،ولكن فلتعلموا أن حوافزكم هذه ستتخلّى عنكم عما قريب ..إ ّن
عمر هذه احلياة الدنيا لقصري ،لسوف متر األيام وتنقضي ،ولسوف تستيقظون من وهم
مرد هلا.
أحالمكم على احلقيقة اليت ال ّ
لسوف تُ ْستَوقـَ ُفون أمام حمكمة اهلل الذي يراقب الظاهر والباطن من كل شؤونكم اليوم،
ولسوف يكون حكمه املربم ـ كما قد أخرب وتوعد يف حمكم كتابه وصادق خطابه ـ شقاء دائماً
الهناية له!...
وبعد ....فيا طغاة العامل باسم اإلشفاق عليه ،و يا لصوص احلقوق واملمتلكات باسم
احلماية هلا والسهر عليها ،ويا مستعبدي الشعوب باسم العوملة والسوق إىل النظام العاملي
الواحد :لكم أن تستمروا يف كل هذا الذي استمرأمتوه واستعذبتموه .ولكن حاذروا من أن
ختونكم البطولة فال تتمكنون من الثبات إىل النهاية ..حاذروا من ندامة تعتصر منكم القلوب،
ومن عذاب واصب ينسيكم نشوة الطغيان ،ويوقظكم من سكرة العبث األرعن مبملكة اهلل عز
وجل ،واالستهانة بعباده ،وأنتم يا أيها املستضعفون ليس لكم من دواء إالّ أن تتكدوا ...فهل
أنتم فاعلون؟
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