إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهلل فال
مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده
ورسوله.
أما بعد...
وعلت على تيجاهنم أصداء

ذعرت عروش الظاملني فزلزلت

طاملا ميمت األمة وجهها ترقب مشس الثورة من املشرق فإذا هبا تطلع من املغرب أضاءت الثورة من تونس
فأنست هبا األمة وأشرقت وجوه الشعوب وشرقت حناجر احلكام أسأل اهلل تعاىل أن يرحم من قضى يف
مسرية العزة والتحرير وأن يرفع منزلتهم ويعوض أهلهم خرياً.
أميت املسلمة إن يف هذه الثورة دروس وعرب من أمهها:
أوالً:إن جناح الثورة يف إسقاط الطاغية أسقط املقولة بأنه ال ميكن تغيري احلكام إال بأحد سبيلني:إما
انقالب عسكري أو جميء قوات خارجية وتيقنت األمة أهنا مىت كربت وزحفت زحفاً فإهنا متالً قلوب
الطغاة رجفاً  /وعندما دخلت الشعوب يف املعادلة هبذه القوة دخلت األمة يف مفرتق.خطري ومهم جداً
و فرصة تارخيية للتحرر من رق التبعية للهيمنة الغربية بقيادة أمريكا فمن اإلمث العظيم واهجهل الكبري أن
تضيع هذه الفرصة نادرة اليت انتظرهتا األمة منذ عقود.
ثانياً :إن ارتفاع الوعي كان عامالً رئيساً يف إسقاط طاغية تونس جزء من فقه الواقع وحجم فساد احلكام
وتبعيتهم للغرب وكذهبم على الشعوب وازدادت الصورة وضوحاً بعد وثائق ويكيليكس لذا فإن من
أوجب الواجبات بعد اإلميان على مجيع الصادقني يف األمة والسيما أهل الرأي و الكلمة واملال أن
يستنفروا جهودهم لتوعية أبناء األمة وال يدخروا شيئاً ميكن تقدميه ملسريهتا ولو بكلمة أو درهم ارتفاع
الوعي بفساد احلاكم حررهم منه وارتفاع الوعي بالواقع يعينهم على عدم الوقوع مع مثله (التوحيد)
ثالثاً :أعادت الثورة إىل األذهان ثورة املسلمني يف تونس قبل عقود وحتررهم من االستعمار العسكري
دون أن يتحرروا من السياسي والثقايف واالقتصادي ألسباب عدة من أمهها ضعف وعي الشعوب آن
ذاك مبكر الدول الكربى الذي ما زال قائماً وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (ال يلدغ املؤمن من
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جحر واحد مرتني) فيجب على الشعوب أن حتذر من أخذ بعض احلقوق وضياع معظمها لضعف
وعيها ومن أفضل ما كتب لنتجنب ذلك كتاب (مفاهيم ينبغي أن تصحح) وكتاب (واقعنا املعاصر)
للشيخ حممد قطب كما جيب على املسلمني يف كل قطر أن يطلعوا على الوثائق والشهادات اليت ختص
قطرهم ليدركوا احلقائق ويقوموا بواجبهم جتاهها ...
رابعاً:أكدددت الثددورة علددى حقيقددة ثابتددة وهددي أن للجنددود طاقددة حمدددودة يف حتمددل قتددل أبندداء شددعبهم فددإن املددرء
ليصدداب بانزعددا شددديد إن شدداهد هددرة تددهس خطددأ فكيددف بشددرطي يقتددل أبندداء بددالده املظلددومني ملصددلحة
حاكم مستبد ظدام فدإن أكثدرهم ال يلبد أن يتقداعس عدن هدذه املهمدة الوحشدية وعندد ذلدك يكدون أفضدل
خيار لدى احلاكم أن يلوذ بالفرار.
ويف اخلتام أقول :إن معظم الدول العربية قد بلغ فيها الظلم والطغيان مبلغاً ال حيتمل وقد قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم (سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله)
هذه املنزلة العظيمة منزلة توهب ملن ينكر على احلاكم اهجائر فكيف مبن ينكر على احلاكم اهجائر
املرتكب لنواقض اإلسالم كمظاهرة الكفار على املسلمني فقد أمجع أهل العلم على وجوب اخلرو على
احلاكم املرتد فهنيئاً ملن خر هبذه النية العظيمة فأزال الباطل وأجر على نيته أو اصطفاه اهلل مع النبيني
والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقاً .
فقول احلق للطاغي

هو العز هو البشرى

هو الددرب إىل الدنيا

هو الدرب إىل األخرى

فإن شدئت فمدت عبداً

وإن شئدت فدمت حدراً

إن سفك الدماء الزكية يثري النفوس األبية
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طاملا ميمت األمة وجهها ترقب مشس الثورة من املشرق فإذا هبا تطلع من املغرب أضاءت الثورة من تونس
فأنست هبا األمة وسطع فجر التحرير وسقط طاغية التدمري أمام أولئك الرجال األحرار الذين رفعوا
قبضاهتم ضده وم يهابوا جنده ووثّقوا املعاهدة فالسواعد مساعدة والثورة واعدة.

[وتعاونوا على الرب والتقوى].....

ومما يعيننا أيضاً االطالع على شهادات من داخل هذه األنظمة من وزرائها وضباطها كشهادات عدة
وردت يف بعض حلقات برنامج شاهد على العصر و أخرى يف برنامج جتربة حياة مع وزير سابق عاصر
وما زال معاصر للحكام وكان مطلعاً على الكثري من احلقائق خلف األبواب املغلقة وقد أفاد ببعض منها
ضمن كتابه كالم يف السياسة يف فصل عن األسرة احلاكمة يف األردن وآخر عن الوضع يف املغرب
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ففي كل قطر من بالد اإلسالم شعب مظلوم وحاكم مرتد ظلوم...وفضالً عن الروابط اليت بيننا فالرابطة
األقوى واألعظم هي رابطة الدين رابطة ال إله إال اهلل اليت مجعت هذه األمة من احمليط إىل احمليط يوم أن
كانت رائدة الدنيا بأسرها هتاب مجيع القوى الكربى أن تطأ شرب من أرضها.ويوم أن تتوقف الثورة على
حدود تونس يبدأ تناقصها فالواقع يثبت أنه ال مكان اليوم للدويالت والدول الصغرية وسط وحوش
االمربيالية واالستعمار و وجود كثري من األحزاب القابلة لالجنذاب إليهم رغبا ورهبا فال بد أن تتواصل
الثورات إىل أن يلتقي جماهدي املشرق مع جماهدي املغرب لتتحرر مجيع شعوب األمة فتكون أمة واحدة
قال تعاىل [إِ َّن ه ِذ ِه أ َّمتكم أ َّم ًة و ِ
اعبد ِ
ون {}92سورة األنبياء فحال تونس اليوم كمن
اح َد ًة َوأَنَا َربُّك ْم فَ ْ
َ
ْ َ
أمسك بطوق النجاة يف حبر تتالطم أمواجه شاطئ أمانه أن تتحر األمة املسلمة الكبرية فيدافع بعضها
عن بعض ويصعب على احملتلني أن يفرتسوها بوسائلهم املتعددة وما االعتداءات الصارخة على السودان
رغم ضخامة مساحته عنا ببعيد فأكرب آفاتنا الفرقة والوحدة احلقة ال تتم إال بالثورة على احلكام املرتكبني
لنواقض اإلسالم .
(.االنقالبات) (هذه األيام) (نفاق أوباما) (االمتصاص التحييد االستمالة)
* كلما ازداد وعي الشعب كلما اتسع مداه على حساب مدى احلاكم اهجائر وقد ال يشعر احلاكم
بذلك إال عندما يضطر إىل الفرار
* إن أجهزة األمن حبل النجاة للحاكم إن بقيت أسرية ملا يروجه وحبل خنقه إن ازداد وعي الشعب
فازداد وعيها إذ أهنا جزء من جتمع بشري يصلها ما يصله ومىت أدركت أن مناصرة احلاكم وبال عليها يف
دينها ودنياها
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