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مالنا من يهده اهللا فال إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أع

داً عبدهمضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حمم

ورسوله.

أما بعد...

إىل األمة اإلسالمية عامة السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد ...

وب أوربا وكان من آخرها شعت من العبودية حلكامها املستبدين.بأسرها قد خرجإن شعوب العامل ..

السوفييت يرتنح يف الحتادفما أن بدأ االشرقية واليت عاشت عقوداً طويلة يف رق التبعية للشيوعية العاملية

ثارت وحتررت فعلى ذرى اهلندكوش ويظهر ضعفه للعامل أمجع إال واغتنمت شعوب أوربا ذلك الضعف 

بعيدة تعيش حالة غري  للشيوعية العاملية وإننا اليوم نعيش أياماً مشا�ة فبالدنا منذ عقود من رق التبعية

على مجيع احملاور الدينية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية تبعاً للهيمنة الغربية عليها يف هذه  مرضية

يف أفغانستان نفسها  األجواء العصيبة شاء اهللا سبحانه وتعاىل أن يتورط املعسكر الغريب بقيادة أمريكا

ياع هيبته وتراكم ظلم وعلى ذرى اهلندكوش ذا�ا فيرتنح ويظهر ضعفه للعامل أمجع ومع ظهور ضعفه وض

قاط وكالء الغرب الشعوب بدعمه أصبحت األجواء اإلقليمية والعاملية مهيأة إلساحلكام املتسلطني على

عية للهيمنة الغربية.فكانت فرصة تارخيية نادرة لألمة بأسرها لتمسك بزمام املبادرة وتتحرر من رق التب

ور�ا ر وأهلبت مصر بثفأهلبت مشاعر املسلمني يف مصتونس يف الثورةيف هذه النقطة املفصلية أضاءت 

س والقعود واخلوف الظلم واليأأسقطمشاعر العامل اإلسالمي بأسره فنجاح ثورة تونس يف إسقاط الطاغية 

قلوب متألاً كربت وزحفت زحفعوب األمة أ�ا مىت  وأيقنت شوبث روح اجلرأة والعزة واهلمة واإلقدام 

.                                                                                   أميت رجفاً الطغاة 

ل اجلهود إن من أوجب الواجبات بعد اإلميان العمل على اغتنام هذه الفرصة العظيمة وبذاملسلمة:

بعد مشيئة اهللا راتوإن من أهم األسباب اليت تعني على جناح الثو للحفاظ على جذو�ا يف أرض الكنانة

العمل أوالً:                                                                                     .تعاىل

ذا ثورة وجناحها لمن أهم العوامل لقيام الي الوععلى رفع وعي الشعوب فقد أثبتت األحداث املاضية أن

ة هودهم لتوعيجأن يستنفروا املالو أهل الرأي و الكلمةمجيع الصادقني يف األمة والسيما  أناشد فإين

كتاب يف ذلك  ما ُكتبخرينومدرهمأو سري�ا ولو بكلمة مله ميوال يدخروا شيئًا ميكن تقدأبنائها
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على  االطالع ينبغي كتاب (واقعنا املعاصر) للشيخ حممد قطب  كما و (مفاهيم ينبغي أن تصحح)

يفعضاً منها وقد ورد ب. (السابقنيداخل هذه األنظمة من وزرائها وضباطهامن اليت شهادات والالوثائق 

و هو و زير سابق  كان مطلعاً على الكثري من  جتربة حياة مع هيكل عدد من حلقات شاهد على العصر و

فصل )كالم يف السياسة(هكتابكثري منها يف كتبه منها فصلني يف  احلقائق خلف األبواب املغلقة وأفاد ب

قائق ويقوموا ليدركوا احلفعلى أهل كل قطر أن يطلعوا على ما خيص قطرهم ألردن وآخر عن املغرباعن

).بواجبهم جتاهها

ثانياً:أخذ العرب من التاريخ والسيما تاريخ الثورات وما يتعلق �ا ودراسة أسباب جناح هذه الثورة وتعثر 

حتركًا جاداً  إال أن القيادة وقعت  يف اجلزائر منذ أكثر من عقدين فقد حتركوا املسلمني تلك ومن ذلك ثورة

تسلبها قاهرة ضغوطوممارسة أمأمن عن االعتقال اجلزائر دون أن يف بقيت يف أخطاء قاتلة حيث إ�ا 

على خشية ات املظاهر كما أ�ا تراجعت عن وهي مسألة يف غاية األمهية  ية ري املصتحرية اختاذ القرارا

سرية املليونية ويف املالقاهرةيف اجلماهري تما تكرر يف مصر واليمن عندما احتشدمني وهو دماء املسل

ية على خشوعودهم توصدقإال أن القيادات حتاورت مع احلكام مطالبني بإسقاط احلاكم صنعاءب

األبرياء ه الكثري من قتل الشيخ عبد القادر عودة رمحه اهللا وتبعصرفوا اجلماهري مث غدر �م ففالدماء 

فاخلشية  نسأل اهللا تعاىل أن يرمحهم مجيعاً ومالبثت األمور يف اليمن أن عادت إىل  كثري مما  كانت عليه

مصر وحدها ميوت تبعاً لظلم النظام و استبداده سبعون  املوطن ورع فاسد ففي على الدماء يف مثل هذه

الكبار نتيجة التلوث يف املياه الناتج عن مصانع رجال األعمالألف سنوياً حسب اإلحصاءات

املتحالفني مع السلطة مما يعين موت املئات يومياً.

وطبيعتهم فهم من أكثر الشرئح اليت يتم فيها القتل  ثالثاً: أن يستحضر الساعون للتحرير نفسية امللوك

أبناء دماءمما يوضح مدى اهتمامهم بك شهوة امللشدة لمن داخل األسرة يقتل الرجل أباه أو أخاه نظراً 

احلاكم عن كما أن الغدر صفة تصاحب الكثري منهم إن تعرض ملا يزعزع ملكه وهو ما خيرج  الشعب

عندما غدر وجيعل أكرب مهه االنتقام ممن هز ملكه ومن أكثر ما يوضح ذلك حادثة عبد امللكاتزانه

ومسمع من رغم أن الصلح مت بعهود ومواثيق على مرأىبالصلح مع ابن العاص بعد أن خرج عليه

فكانت أول غدرة العلماء وأهل احلل والعقد فلم يهدأ له قرار إىل أن عاد بعد ثالثة أيام وقتل ابن العاص

يف اإلسالم.
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يستوي املوت عندهم والبقاء يؤخذون بعني االعتبار أمهية الدقة يف  اً :أن يقود الثورة رجال أمناء أقوياء رابع

قد يضيع أخر والتالثورة فالعجلة قد جتهضدون عجلة أو تأخر ألوضاع املالئمة لبدئ الثورة اقياس 

ع لإلعداد والتوعية اليوم حتتاج إىل أسابيوهنا جتدر اإلشارة أن بعض بالد اإلسالم الفرصة لعقود طويلة

على حتمل التكاليف ةادر قةمكيثقيدةج إىل فدفع الطغاة حيتا ،قبل بدئ الثورة وبعضها حتتاج إىل أشهر

ال تتحقق إال بالثمن الغايل والدماء جزء  احلرية من الوقوع يف الورع الفاسد حيث إن املالزمة للتغيري حذر ة

للقتل أمر يف غاية الصعوبة  ال يتجزأ عن مقومات حتقيقها وإين ألدرك حق اإلدراك أن تعريض أبناء األمة

ولكن ال سبيل إلنقاذهم غريه ال سبيل غريه.

نصحت وحنن خمتلفون داراً        ولكن بيننا نسب وعرق

عدل وحقشريعة ربنا قربنا إذا بعدت بالد             ت

وال يبين املمالك كالضحايا         يـدنـي احلقوق وال يـحق

ويف األسرى فدى هلمو وعتق  ففي القتلى ألجيال حياة      

وللحرية احلمراء باب            بـكل يـد مضرجة يـدق

التبعية فاغتنمو ها  و فرصة تارخيية نادرة للخروج من رق طرق خطري مفرتق فيا أبناء أميت املسلمة أمامكم

العاملية فمن اإلمث العظيم واجلهل الكبري أن تضيع هذه  الصهيونية من هيمنة األغالل لتتحر روا وكسر وا

طويلة.ا األمة منذ عقود�تظر انالفرصة اليت 

ه وقد قال رسول اهللا صلى : إن الظلم واجلور يف بالدنا قد بلغ مبلغاً عظيماً وجيب إنكاره وتغيري اخلتاميفو 

قام إىل إمام بن عبد املطلب ورجلسيد الشهداء محزةاهللا عليه وسلم ( فمن جاهدهم...) وقال أيضاً (

لشهداء وإن عاش فمن جائر فأمره و�اه فقتله) فهنيئاً ملن خرج �ذه النية العظيمة فإن قتل فسيد ا

.السعداء فقولوا احلق وال تبالوا

فقول احلق للطاغي                               هو العز هو البشرى

هو الدرب إىل األخرى                 هو الـدرب إىل الدنيا             
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راً  عبداً                             وإن شئـت فـمت حـ فمـت فإن شـئت

ام اليوم ومازالوا وإن املعركة اليوم بني الشعب واحلاكم معركة إرادة والثورة ثورة عزة وكرامة وإن معظم احلك

قيم واملبادئ واملعتقدات بينهم وبني اجليل الصاعد يف اليفكرون بعقلية أيب جهل مل يدركوا حجم الفجوة 

ذاقوا طعمها فسرت اليت امتزجت �م وخالطت شغاف قلو�م بعد أن استنشقوا عبري واحلرية والكرامة و 

ضي اهللا عنهم فتغري تلك العزة اليت غريت نفوس املستضعفني يف مكة ر ؤمنيف دمائهم وأرواحهم عزة امل

ألذى وأنزلوا وا أما أولئك اجلبابرة العتاة من قريش الذين مجعوا عليهم أصناف اوجه األرض عندما صمد

أرواحهم أهون عزة فكان سلبهمال�م أنواع العذاب أذاقوهم طعم املوت مراراً فلم ينسهم طعم اإلميان و 

فقهوا معىن ام مل ييعودوا إىل عبادة اجلبابرة من دون اهللا . وإن هؤالء احلكفوأسهل من أن تسلب حريتهم 

وتلك العزة اليت تأىب أن �ني ومن املفيد هلم أن يتعظوا مبآل  اإلميان الذي جتذر يف قلوب املستضعفني

ون عن الفوضى وإراقة اجلبابرة من قبلهم وأن يوقنوا أنه ال سبيل لبقائهم وقمع أولئك األحرار وهم املسؤول

الدماء لتسلطهم على الشعوب املسلمة .


