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الحمد لله والصلةا والسلما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن
             . والها

ًا لك انتصاراتك ورحم الله شهدائك أما بعد ...  أمتي المسلمة هنيئ
 وعافى جرحاك وفرج عن أسراك

هلت بـمجد بني السلما أياما               واختفى عن عروش...
العرب حكاما

طالما يممت المة وجهها ترقب النصر الذي لحت بشائرها من
المشرق فإذا بشمس الثورةا تطلع من المغرب أضاءت الثورةا من
تونس فأنست بها المة وأشرقت وجوها الشعوب وشرقت حناجر
الحكاما وبإسقاط الطاغية سقطت معاني الذلة والخنوع والخوف
والحجاما ونهضت معاني الحرية والعزةا والجرأةا والقداما فهبت

رياح التغيير رغبة في التحرير وكان لتونس قصب السبق وبسرعة
ًا من أحرار تونس إلى ميدان التحرير البرق أخذ فرسان الكنانة قبس
فانطلقت.ثورةا عظيمة وأي ثورةا ثورةا لم يرى مثلها في البلدا و لم

تكن ثورةا طعاما وكساء وإنما ثورةا كرامة وإباء ثورةا بذل وعطاء
أضاءت حواضر النيل وقراها من أداناها إلى أعلها فتراءت لفتيان
الكنانة أمجاداهم وحنت نفوسهم لعهد أجداداهم فوقفوا في وجه
ّثقوا الباطل ورفعوا قبضاتهم ضدها ولم يهابوا جندها وتعاهدوا فو

المعاهدةا فالهمم صامدةا والسواعد مساعدةا والثورةا واعدةا.
(سقوط كبير الطغاةا فاستراحت البلدا وفرح العبادا)

وإلى أولئك الحرار تمسكوا بزماما المبادارةا واحذروا المحاورةا فل
التقاء في منتصف السبيل بين أهل الحق وأهل التضليل حاشا وكل
وتذكروا أن ثورةا مصر مصيرية لمصر كلها وللمة بأسرها فقد من
الله عليكم بأياما لها ما بعدها أنتم فرسانها وقاداتها وبأيديكم لجامها
ورياداتها اداخرتكم المة لهذا الحدث الجلل(بدأ المسير إلى الهدف

والحر في عزما زحف والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف)
فأتموا المسير وهونوا (ل تهابوا) العسير إلى أن تتحقق الهداف

المنشوداةا والمال المعقوداةا فثورتكم هي قطب الرحى وموضع آمال
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المكلومين والجرحى وبثورتكم رفعتم رؤوسنا رفع الله رؤوسكم
وبها تحققون آمال أمتكم حقق الله آمالكم

وقف السبيل بكم كوقفة طارق             الـيأس خلف والرجاء أماما

وتردا بالدما عزةا أخذت به                 ويمـوت داون عرينه    
 الضرغاما

ًا لباطلهم فكيف يلما من يبذل الروح الكريم لربه                  دافع

... تثبيت وإشاداةا عامة للثورات القائمة

فيا أبناء أمتي المسلمة أمامكم مفترق طرق خطير وفرصة *
تاريخية نادارةا للخروج من رق التبعية المحلية والدولية فمن الثم

أن تضيع هذها الفرصة التي انتظرتها المةوالجهل الكبير العظيم 
بعيدةا فاغتنموها وحطموا الصناما والوثان (والوسائل التيلعقودا 

 ثورةا لحفظ ثوراتأشعلوايعبدون الناس بها في هذها الياما) و
المليين برفع الوعي وتصحيح المفاهيم التي صيغت منذ عشرات

ُكتبالحاكمينالسنين حسب مصلحة   (الظالمين ) ومن خير ما 
 (مفاهيم ينبغي أن تصحح) للشيخكتابلتحقيق هذا المطلب العظيم 

 محمد قطب

 بأن الدين والدنياوقبل الختاما: أذكر الصاداقين من الفقهاء في أمور
 للشعوبالرأي والمشورةا مجلس يعمل على تقديم تكوين

المسلمة في هذها المرحلة المفصلية واجب شرعي وضرورةا عقلية
بل هو واجب من أعظم واجباتها وثغر من أخطر ثغورها وإن بعض

المفكرين السلميين في المنطقة هم محل ثقة جماهير واسعة من
 (تأسيس)تكوينالمسلمين فهولء الواجب عليهم آكد بأن يبدؤوا 

ًا عن هيمنة وسلطات النظمة المستبدةا وأن يبذلوا المجلس بعيد
قصارى جهدهم لستنفار العلماء والمفكرين الصاداقين المجربين

 أقطار العالم السلمي الذين شهدت المواقف علىجميعمن 
للحكاماوعدما مداهنتهم أنصاف الحلول صدقهم وابتعاداهم عن 

(معالجة مسألة الفتئات تغييرهم ونصحهم للمة مرارا بضرورةا
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على المة ) (نبرر إبعادا من دااهنوا ثم تركوا المداهنة بأن تحمل هذها
المسؤولية ل يستطيعه من الرجال إل من به صلبة في الحق وقد

نضيف في هذا الموضع خطر المداهنين سابقا على مكاسب
الثورات "الزنداني" أن المهادانين جزء من المشكلة )

كما ينبغي أن يستعين المجلس بمراكز أبحاث مؤهلة على مستوى
المرحلة كما أن سرعة الحداث وضخامتها الهائلة تتطلب سرعة

مواكبة في التعامل معها فينبغي على الشباب . أن يستشيروا أهل
الخبرةا الصاداقين الذين تنطبق عليهم ذات الصفات السابقة (فيما ل
يمكن تأخيرها إلى قياما الجلس ) ريثما يبدأ تشكيل المجلس ليتسلم

مهمته في توجيه الشعوب المسلمة على شتى المحاور الدينية
: لستدراكوالقتصادايةوالثقافية: لتغيير آثار الغزو الفكري المدمر 

ما يمكن استدراكه من أزمات المياها و الفجوةا الغذائية الهائلة
والسياسية:لمساعدةا الشعوب التي انقضت ثوراتها على تحديد

للمحافظة على الثورةا وتحقيقالخطوات التي ينبغي اتخاذها 
 والشعوب التي ل زالت تكافح لسقاط طغاتها بالخطواتأهدافها

 والشعوب التي لم تنطلق ثوراتها.التي تعين على تعجيل إسقاطهم
بعد بتقديم الراء لها في تحديد ساعة الصفر التي تنطلق الثورةا
فيها وفيما ينبغي إعداداها قبل ساعة الصفر حتى ل تحرق بعض

حيث إن الشعوب المسلمة تجتمع فيالمهمة (صياغة) المراحل 
وجوب إسقاط طغاتهابكل سبيل مشروع إل أنها تفترق في

الخصوصيات الدقيقة فلكل شعب نقطة يعتدل فيها النصاب لصالح
يعرض الفرصة للضياعنجاح الثورةا فينبغي أن تتحرى بدقة فالتأخر 

والتقدما يضاعف التكاليف بينما الواجب هو السعي لسقاط النظمة
كما أن التقدما في بعض الحالتالقائمة بأقل ما يمكن من تكاليف 

مرهون في مثل هذها الجواء فنجاح الثورات يعرض الثورةا للخطر
 (إظهار داور ثبات الجماهير وهو ما أثبت.بعد مشيئة الله تعالى بأن

فعاليته في الثورات الخيرةا )تنطلق في النقطة المناسبة وأن
يقوداها رجال أمناء أقوياء يستوي الموت عندهم والبقاء (لم

الحجامايتعرضوا) يقدمون في مواضع القداما ويحذرون التأخر و
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يستعذبون العذاب ويذللون الصعاب يوثقون عهوداهم بأيمانهم
   : قول القائلونويبرهنون صدقهم بدمائهم يتمثل

ًا ًا مر أقسمت ل أموت إلى حرا           وإن وجدت الموت طعم

أفـرأخـاف أن أذل أو أغرا             فديـني السـلما لن 

ًا ويجبناوفي الختاما: إن الظلم والجور في بلدا ًا عظيم  قد بلغ مبلغ
إنكارها وتغييرها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فمن

ًا (سيد الشهداء حمزةا بن عبد المطلب ورجل جاهدهم...) وقال أيض
ًا لمن خرج بهذها النية قاما إلى إماما جائر فأمرها ونهاها فقتله) فهنيئ

العظيمة فإن قتل فسيد الشهداء وإن عاش فمن السعداء (وإن
فقولوا الحق ول تبالواعاش فبعز وإباء )     . 

فقول الحق للطاغي                               هو العز هو البشرى

هو الـدرب إلى الدنيا                              هو الدرب إلى الخرى

ًا ًا                          وإن شئـت فـمت حـر فإن شـئت فمـت عبد

ًا مبيمصراللهم افتح على أهلنا في  ًانا  فتح ًا وسدادا وارزقهم صبر
ًاويقي .؟؟ن

فقرات

 داور المجلس سنوات ورعاية الثورات سنوات

من أبناء المة ممن أوتي بسطة في علم القياداةا والشؤون العامة
 الدين والدنياوممن أوتي بسطة في فقه أمور

حث الثورات على القتداء بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم *
مع صنادايد قريش الذين آذوها ..اذهبوا فأنتم الطلقاء  باستثناء عددا

 . يسير جدا من ذوي الظروف الخاصة

ولست بقاتل رجلً يصلي                    على سلطان آخر من..
قريش
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 الله من سفهذله سلطانـه وعلي وزري                         معا
 وطيش

* الردان مهمة   وكتاب هيكل الوزراء والضباط السابقين

نقطة نفسية العسكر ومراحل التعامل معهم*


