
أنفي العلم.وقبل الختام: أذكر الصادقين ممن آته الله بسطة 
 للشعوبالرأي والمشورةتأسيس مجلس يعمل على تقديم 

المسلمة في هذه المرحلة المفصلية واجب شرعي وضرورة عقلية
والتخلي عنه من أخطربل هو واجب من أعظم واجبات المرحلة 

فأمة يبلغ تعدادها مليار ونصف أكبر أمة في البشريةمخاطرها 
تعيش منذ قرون بل قيادة فهي اليوم بحاجة ماسة والفرصة سانحة

إلى توحيد جهود أولي اللباب لمتابعة شؤونها والنصح لها واستحضار
تاريخها المجيد والعمل على إعادتها إلى المكانة اللئاقة بها وهي

يوم أن كانتالتي قال الله عنها [كنتم خير أمة أخرجت للناس..]
ملتزمة حق اللتزام بشريعة ربها وهي التي تملك من بين المم

ًا كما أنزل من السماء . ًا من خالق السموات والرض محفوظ منهج
 المة فيها طاقات كثيرة

وإن بعض المفكرين السلميين في المنطقة هم محل ثقة جماهير
واسعة من المسلمين فهولء الواجب عليهم آكد بأن يبدؤوا تأسيس

ًا عن هيمنة وسلطات النظمة المستبدة وأن يبذلوا المجلس بعيد
 أولي اللباب من صالحي المة الذينلستقطابقصارى جهدهم 

ومداهنةأنصاف الحلول شهدت المواقف على صدقهم وحذرهم من 
ًا بضرورة إسقاطهم) فتدبر أسباب الحكام (ونصحهم للمة مرار
رقي المم وأسباب تخلفها يظهر أنه ل سبيل لرقي المة إن لم

كما ينبغي علىويؤسسوا(..الوحدة..)يتولى ريادتها أولي اللباب 
المجلس أن يستعين بمراكز أبحاث على مستوى الحداث وسرعتها

ًا لسرعة الهائالة وما تتطلبه من مواكبة في التعامل معها وتبع
أن يستشيروا أهل الخبرة.الحداث وتتابعها ينبغي على الشباب

الصادقين (يوكلوا)الذين تنطبق عليهم ذات الصفات المطلوبة
ًا قبل مشورتهم وأخذ خبراتهم لعضاء المجلس فل يقطعوا أمر

:وتجاربهم فقد قيل

الرأي قبل شجاعة الشجعان ... هو أول وهي المحل الثاني

فلبد من المشاروة للحسم في القرارت التي ل تحتمل التأخر ريثما
 وهوالمةيتم تأسيس المجلس ويتسلم مهمته في توجيه 



ًا بخطوط متوازية لسنوات عديدة وعلى شتى ماسيتطلب عملً دؤوب
المحاور الدينية والثقافية: لتغيير آثار الغزو الفكري المدمر

: لستدراك ما يمكن استدراكه من أزمات المياه ووالقتصادية
الفجوة الغذائاية الهائالة والسياسية:لمساعدة الشعوب التي انقضت

للمحافظة علىثوراتها على تحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها 
 والشعوب التي ل زالت تكافح لسقاطالثورة وتحقيق أهدافها

 والشعوب التي.طغاتها بالخطوات التي تعين على تعجيل إسقاطهم
لم تنطلق ثوراتها بعد بتقديم الراء لها في تحديد ساعة الصفر التي

تنطلق الثورة فيها وفيما ينبغي إعداده قبل ساعة الصفر وتجدر
الشارة هنا إلى أن الشعوب المسلمة تجتمع في وجوب إسقاط

الطغاة (وصف الحكام لستثارة نخوة شباب الجزيرة؟) بكل سبيل
مشروع ولكنها تفترق في بعض الخصوصيات الدقيقة فلكل شعب

نقطة يعتدل فيها النصاب لصالح نجاح الثورة فينبغي أن تتحرى بدقة
 والتقدم يضاعف التكاليف وقديعرض الفرصة للضياعفالتأخر 

 والواجب هو السعي لسقاط الطغاة بأقل مايعرض الثورة للخطر
مرهون في مثل هذه الجواءيمكن من تكاليف وإن نجاح الثورات 

(إظهار دور ثبات الجماهير وهو ما أثبت.بعد مشيئة الله تعالى بأن
فعاليته في الثورات الخيرة )تنطلق في النقطة المناسبة وأن

يقودها رجال أمناء أقوياء يستوي الموت عندهم والبقاء (لم
ويحجمون في مواضع الحجاميتعرضوا) يقدمون في مواضع القدام 

يستعذبون العذاب ويذللون الصعاب يوثقون عهودهم بأيمانهم
   : قول القائالونويبرهنون صدقهم بدمائاهم يتمثل

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

أفـرأخـاف أن أذل أو أغرا             فديـني السـلم لن 



في العلموقبل الختام: أذكر الصادقين ممن آته الله بسطة 
أن تأسيس مجلس يعمل علىالشرعي أو الداري أوالسياسي..



 للشعوب المسلمة في هذه المرحلةالرأي والمشورةتقديم 
المفصلية واجب شرعي وضرورة عقلية بل هو واجب من أعظم

فأمة من مليار ونصفوتركه من أخطر مخاطرها واجبات المرحلة 
ًا من خالق السماوات و الرض تمتلك وحدها من بين المم منهج

هاديا لخيري الدنيا والخرة مخفوظا كما أنزل على نبيها محمد صلى
الله عيه وسلم وأمة تشكل أكبر تعداد بشري و مساحة أرضية

ومخزون نفطي وأهم موقع جغرافي وأمة قال الله تعالى (كنتم خير
أمة أخرجت للناس ..) يوم كنا ملتزمون بشرع ربنا  تعيش منذ
قرون بل قيادة وهي أكبر أمة في البشرية وتمتلك أكبر مساحة

وأهم موقع جغرافي وأكبر مخزون نفطي  بحاجة ماسة إلى مجلس
يستحضر تاريخها المجيد ويعمل على إعادتها للمكانة اللئاقة بها فقد

فتدبر السنناتحاد جهود أولي اللباب لمتابعة شؤونها والنصح لها 
 يظهر أنه ل سبيل لرقيالكونية وأسباب رقي المم وأسباب تخلفها

 المم إن لم يتولى ريادتها أولي اللباب

وإن بعض المفكرين السلميين في المنطقة هم محل ثقة جماهير
واسعة من المسلمين فهولء الواجب عليهم آكد بأن يبدؤوا تأسيس

ًا عن هيمنة وسلطات النظمة المستبدة وأن يبذلوا المجلس بعيد
قصارى جهدهم لستقطاب أولي اللباب من العلماء والمفكرين

 أقطار العالم السلمي الذين شهدتجميعالصادقين المجربين من 
وعدمأنصاف الحلول المواقف على صدقهم وابتعادهم عن 

  تغييرهم ونصحهم للمة مرارا بضرورةللحكاممداهنتهم 

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

مواكبة في التعامل معها فينبغي على الشباب . أن يستشيروا أهل
الخبرة الصادقين الذين تنطبق عليهم ذات الصفات السابقة (فيما ل
يمكن تأخيره إلى قيام الجلس ) ريثما يبدأ تشكيل المجلس ليتسلم

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

ما يمكن استدراكه من أزمات المياه و الفجوة الغذائاية الهائالة



والسياسية:لمساعدة الشعوب التي انقضت ثوراتها على تحديد
للمحافظة على الثورة 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 الثورة
فيها وفيما ينبغي إعداده قبل ساعة الصفر حتى ل تحرق بعض

 المراحل(صياغة  دور المجلس سنوات ورعاية الثورات سنوات )
وجوب إسقاطحيث إن الشعوب المسلمة تجتمع في المهمة 

 بكل سبيلطغاتها(صياغة وذكر صفات للحكام تستفز نخوة الحجز)
مشروع إل أنها تفترق في الخصوصيات الدقيقة فلكل شعب نقطة

يعتدل فيها النصاب لصالح نجاح الثورة فينبغي أن تتحرى بدقة
 والتقدم يضاعف التكاليف بينمايعرض الفرصة للضياعفالتأخر 

الواجب هو السعي لسقاط النظمة القائامة بأقل ما يمكن من
كما أن التقدم في بعض الحالت يعرض الثورة للخطرتكاليف 

 بعد مشيئة الله تعالىمرهون في مثل هذه الجواءفنجاح الثورات 
 (إظهار دور ثبات الجماهير وهو ما أثبت فعاليته في الثورات.بأن

الخيرة )تنطلق في النقطة المناسبة وأن يقودها رجال أمناء أقوياء
يستوي الموت عندهم والبقاء (لم يتعرضوا) يقدمون في مواضع

 يستعذبون العذاب ويذللونالحجامالقدام ويحذرون التأخر و
الصعاب يوثقون عهودهم بأيمانهم ويبرهنون صدقهم بدمائاهم

   : قول القائالونيتمثل

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

أفـرأخـاف أن أذل أو أغرا             فديـني السـلم لن 

أنفي العلم..وقبل الختام: أذكر الصادقين ممن آته الله بسطة 
 للشعوبالرأي والمشورةتأسيس مجلس يعمل على تقديم 

المسلمة في هذه المرحلة المفصلية واجب شرعي وضرورة عقلية
والتخلي عنه من أخطربل هو واجب من أعظم واجبات المرحلة 



فالمة بحاجة ماسة إلى توحيد جهود أولي اللباب لمتابعةمخاطرها 
شؤونها والنصح لها واستحضار تاريخها المجيد والعمل على إعادتها

إلى المكانة اللئاقة بها (فأمة قال الله تعالى عنها [كنتم خير أمة
أخرجت للناس ..] يوم كانت ملتزمة حق اللتزام بشرع ربها وأمة
ًا مخفوظا كما أنزل على محمد ًا سماوي تملك من بين المم منهج
صلى الله عيه وسلم  ويبلغ تعدادها مليار ونصف أي أكبر أمة في
البشرية وتملك أكبر  مساحة أرضية ومخزون نفطي وأهم موقع

 مما أدى إلى تجزئاتها ومن ثمقرونجغرافي  تعيش بل قيادة منذ 
التدخل في شؤونها وفرض القرارات على كل قطر من أقطارها

والتعامل معها وكأنما هي من سقط المتاع)


