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

ًا لك انتصاراتك ورحم الله شهدائكأما بعد ...   أمتي المسلمة هنيئ
وعافى جرحاك

هلت بـمجد بني السلما أياما               واختفى عن عروش العرب
حكاما

طالما يممت المة وجهها ترقب النصر الذي لحت بشائرها من
 أضاءت الثورةا من.المشرق فإذا بشمس الثورةا تطلع من المغرب

تونس فأنست بها المة وأشرقت وجوها الشعوب وشرقت حناجر
الحكاما وبإسقاط الطاغية سقطت معاني الذلة والخنوع والخوف
والحجاما ونهضت معاني الحرية والعزةا و الجرأةا والقداما فهبت
رياح التغيير والتحرير وكان لتونس قصب السبق وبسرعة البرق

ًا من أحرار تونس إلى ميدان التحريرالكنانةأخذ فرسان   قبس
 يرى مثلها في البلدالمفانطلقت ثورةا عظيمة وأي ثورةا هي ثورةا 

وإباء ثورةا بذل كرامة  تكن ثورةا طعاما وكساء وإنما ثورةالمو
وعطاء أضاءت حواضر النيل وقراها من أداناها إلى أعلها فتراءت

 أمجاداهم وحنت نفوسهم لعهد أجداداهم فوقفوا فيالكنانةلفتيان 
ّثقواالحاكم وجه  ورفعوا قبضاتهم ضدها ولم يهابوا جندها وتعاهدوا فو

والثورةا واعدةافالهمم صامدةا والسواعد مساعدةا المعاهدةا  .

 فلالمحاورةا تمسكوا بزماما المبادارةا واحذروا وإلى أولئك الحرار
التقاء في منتصف السبيل بين أهل الحق وأهل التضليل حاشا وكل
وتذكروا أن ثورةا مصر مصيرية لمصر كلها وللمة بأسرها وأن الله

 لها ما بعدها أنتم فرسانها وقاداتهابأحداثتعالى قد من عليكم 
 اداخرتكم المة لهذا الحدث الجلل فأتمواحمايتها حفظها وكموعلي

المسير ول تهابوا العسير إلى أن تتحقق الهداف المنشوداةا والمال
المعقوداةا فثورتكم هي قطب الرحى وموضع آمال المكلومين

 تحققونبهاثورتكم رفعتم رؤوسنا رفع الله رؤوسكم وبوالجرحى و
حقق الله آمالكمآمال المة 
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وقف السبيل بكم كوقفة طارق             الـيأس خلف والرجاء أماما

وتردا بالدما بقعة أخذت به                 ويمـوت داون عرينه    
 الضرغاما

ًا لباطلهم فكيف يلما من يبذل الروح الكريم لربه                  دافع

..............ليبيا

ًا في مشارق الرض ومغاربها فقد انتفض أبناء السلما  للثوراتتأيد
ًا لسقاط النظمة وطغيانها وكان في  مقدمتهموفتيانها وسعي

 واجباتمن أعظمالذين هبوا لتأداية واجب .ميامين يمن اليمان
وشجاعة فاحتشد بالقرب من جامعةإقداما بالساعة وتناداوا إليه 

فبطش بهميستوي الموت عندهم والبقاء صنعاء رجال أقوياء أعزاء 
الظالم وأطلق عليهم سهامه وما دارى أنهم أهل غيرةا وشهامة ل

 .يطيقون الحياةا بغير عزةا وكرامة

فوارس من صنعاء ألف بينهم                تقى الله نزالون عند
التزاحف

إذا فارقوا دانياهم فارقوا الذى              وصاروا إلى ميعادا ما في
المصاحف

يا أبناء قحطان إن الله قد جعل نصرةا رسوله في أجداداكم .........
.النصار فكونوا من أنصار الله ورسوله

 أمامكم مفترق طرق خطير وفرصة تاريخية نادارةا.فيا أبناء السلما 
للخروج من رق التبعية المحلية والدولية فمن الثم العظيم والجهل

الكبير أن تضيع هذها الفرصة التي انتظرتها المة منذ عقودا بعيدةا
 علىالطمئنانوأشعلوا ثورةا الصناما والوثان فاغتنموها وحطموا 

 المليين برفع الوعي وتصحيح المفاهيم التي صيغتجهودا عشرات
ُكتب منذ عشرات السنين حسب آراء الحاكمين ومن خير ما 

لتحقيق هذا المطلب العظيم كتاب (مفاهيم ينبغي أن تصحح)
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لديمقراطية؟للشيخ محمد قطب. فصل ا(واقعنا المعاصر) وكتاب
)1(...مهم...  

وقبل الختاما:أحث وأأكد على أهمية تكوين مجلس من فقهاء الدين
ًا لرفع وعي  الشعوب المسلمة وتقديم الرأي والدنيا الصاداقين سعي

 فإنشاء هذا المجلس سدالمفصليةوالمشورةا لها في هذها المرحلة 
أعظم واجباتها على أنمن لثغر من أخطر ثغور المرحلة و واجب 

 أنويحسن بحريةيتيح الحديث مع المة مكان يكون المجلس في 
ًا بمركز للبحوث يكون  والدراساتمدعوم .

هم محللسيما في منطقة الخليج وإن بعض المفكرين السلميين 
ثقة جماهير واسعة من المسلمين فهولء الواجب عليهم آكد بأن

بمن ينضم إليهم من المناءيخرجوا ويبدؤوا في إنشاء المجلس 
الموثوقين من جميع أقطار العالم ليقدموا آراء مبنية على علم

للشعوب التي انطلقت ثورتها بالخطوات التي ينبغي أنوداراية 
 وللشعوب التي لم تنطلق ثوراتهم بعد وإعانتها على تحديدتتخذها

 النقطة التي يجب أن تنطلق الثورةا فيها

 داولة هي مفتاح ثورتها في هذا الظرف فيجب أنقارةا أن لكل كما
تنجح ويقوىتبدأ ثورتها أولً وتدعمها الشعوب المحيطة إلى أن 

ًا لدعم ثوراتهم وهناعضدها  ثم يبدؤوا ثوراتهم مما يوفر عاملً مهم
كما تجدر الشارةاقارةا آسيا  هي مفتاح  اليمنتجدر الشارةا إلى أن

إلى أن لكل شعب نقطة يعتدل فيها النصاب لصالح نجاح الثورةا
فينبغي أن تتحرى بدقة فالتأخر يعرض الفرصة للضياع والتقدما

يضاعف التكاليف (المراحل )وقد يعرض الثورةا للخطر حيث إن
 مرهون بعد مشيئة الله تعالىفي مثل هذها الجواءنجاح الثورات 

بأن تنطلق في التوقيت المناسب وأن يقوداها رجال أمناء أقوياء
يستوي الموت عندهم والبقاء يقدمون في مواضع القداما ويحذرون

 يستعذبون العذاب ويذللون الصعاب يوثقونالحجاماالتأخر و
:عهوداهم بأيمانهم ويبرهنون صدقهم بدمائهم يتمثلون قول القائل
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حتى ل تتقدما فتتخطى مراحل هامة تخطيها قد يعرض الثورةا
للخطر ويضاعف تكاليفها ول تتأخر عن النقطة المناسبة لقيامها مما

للضياع.قد يعرض الثورةا لمخاطر التقدما نفسها أو يعرض الفرصة
ومن المراحل المهمة قبل الثورةا ...( توعية الناس والطرق على

الحاكم)

ً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 فقولوا

. الحق ول تبالوا

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

فقرات

ًا ... ًا والمحيطة بصنعاء خصوص استثارةا نخوةا القبائل عموم
(الحادايث التي تبشر باليمن )

ولست بقاتل رجلً يصلي                    على سلطان آخر من..
قريش

 الله من سفهذله سلطانـه وعلي وزري                         معا
 وطيش

 الردان مهمة   وحديث هيكل



5

(1  الشعوب المسلمة وصماما أمانها وسبيل تحقيقوعيـ فأساس 
وجوهر هذا.مراداها وجودا ميزان تزن به الرجال وأعمالهم و أقوالهم

الميزان إداراك مقتضيات ل إله إل الله فهو ميزان ذهبي بل هو أداق
ميزان في هذها الحياةا الدنيا فتمسكنا به يجنبنا عقودا طويلة من

كما أنه الحصن الحصين لمنعالجهل التيه وسط ظلمات الظلم و
(.العداء من أن يسلطوا علينا وكلء يطبقون مخططاتهم في دايارنا

إن لم نذكرها لن يكون هناك حديث عن أن ميزن (ل إله إل الله))
(هو أهم العوامل لحماية الثورات

( قبل قيامهاولتجنب ضياع أهداف الثورات يجب أن تشكل الثروةا 
مجلس أمناء وتواصل إلى أن يستلم المجلس إداارةا البلداكحد أدانى 

كما ينبغي تجنب طغيان أحد المطالب مما شعر.لمرحلة انتقالية
عامة الثورا إن تحقق ذلك المطلب أنهم قد حققوا مطالبهم مما
يفتر هممهم للمواصلة وإنما تكون الهتافات مشتملة على جميع
المطالب لتتواصل الثورةا إلى أن تتحقق كما يجب تشكيل لجان

شعبية قبل قياما الثورةا بالتنسيق مع أئمة المساجد والعيان في كل
القبليةحي لضبط المن وتزداادا أهمية هذا المر في المجتمعات  .)(

(أتكون في المكتوب أما المرئي

وإلى أولئك الحرار تمسكوا بزماما المبادارةا واحذروا المحاورةا ول
التقاء في منتصف السبيل بين أهل الحق وأهل التضليل حاشا
وكل وتذكروا أن ثورةا مصر مصيرية لمصر كلها وللمة بأسرها
فقد حمي الوطيس في أياما لها ما بعدها أنتم فرسانها وقاداتها

وبأيديكم زماما مبادارتها اداخرتكم المة لهذا الحدث الجلل
فواصلوا المسير ول تهابون العسير فبثورتكم رفعتم رؤوسنا رفع

حقق الله آمالكمآمالنا الله رؤوسكم وبثورتكم تحققون 

نقطة نفسية العسكر ومراحل التعامل معهم* 

لم نذكر إسقاط مبارك) (تفنيد الحوار ) الوزراء والضباط السابقين

ًا في تصريح قائد أمريكي بأن أمريكا غير قادارةا على التدخل عسكري
( (الشرق الوسط/عند ذكر أنها فرصة
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. ًافقهوا الواقع من حولهم وأداركوا أن الكفر العالمي ل م يعد قادار
 بها ثورةا عرابيأجهضإجهاض ثورتهم بذات الطريقة التي على 

 وثورةا المهدي فاغتنموا الفرصة

وحق لكم أن تفرحوا وترداداوا أهازيج النصر ...عوداةا إلى الكراس

ًا مصراللهم افتح على أهلنا في  ًامبينا  فتح ًا وسدادا وارزقهم صبر
ًا .ويقين


