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 الصادقين ممن لهم علم في إدارة شؤون الناسأذكروقبل الختام: 
الرأي والمشورةومصالحهم أن تأسيس مجلس يعمل على تقديم 

للشعوب المسلمة في هذه المرحلة المفصلية واجب شرعي
وضرورة عقلية بل هو واجب من أعظم واجبات المرحلة فالمة
بحاجة ماسة إلى توحيد الجهود لتوجيهها والعمل على رفع وعي

أبنائها وفك القيود عن طاقاتها واستحضار تاريخها المجيد وإعادتها
إلى المكانة اللئقة بها وإن بعض المفكرين السلميين في المنطقة

 وحذرهم من أنصاف الحلولصدقهمممن شهدت المواقف على 
ومداهنة الحاكم لهم ثقة واسعة بين جماهير المسلمين فهولءا

ًا عن هيمنة الواجب عليهم آكد بأن يبدؤوا تأسيس المجلس(..)بعيد
من أهل المعرفة.النظمة المستبدة وأن يستعينوا بأولي اللباب 

 اللبابأوليفي جميع المجالت فل سبيل لرقي المة ما لم يساهم 
كما تنبغي الستعانة بمراكز للبحوث على مستوى في توجيهها

ضخامة وسرعة الحداث وما تتطلبه من مواكبة في التعامل معها
ًا لسرعة الحداث وتتابعها ينبغي على الشباب أن ل يقطعوا.ونظر

ًا قبل استشارة (يوكلوا)  أهل الخبرة الصادقين الذين حفظهم أمر
الله من مداهنة الظالمين ليستفيدوا من خبراتهم وتجاربهم وقد

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

فلبد من مشاورة الصادقين ريثما يتم تأسيس المجلس ويتسلم
ًا لسنوات عديدة مهمته في توجيه المة وهو ماسيتطلب عملً دؤوب

خطوط متوازية تشمل جميع حاجات المة كمعالجة آثار الستعماربـ
 المدمر واستدراك ما يمكن من أزماتالفكريالقتصادي والغزو 

المياه القاتلة والفجوة الغذائية الهائلة فضلً عن إيجاد حلول فعالة
وسريعة لنقاذ الشعوب التي ل زالت تكافح لسقاط طغاتها

ًا لتشبث الحكام بمناصبهم وكذلك توجيه ويتعرض أبناؤها للقتل تبع
الشعوب التي تقدمت في ثوراتها إلى مرحلة إسقاط الحاكم وبعض
أركانه لتخاذ الخطوات التي ينبغي اتخاذها (لتمام) لحفظ الثورات
وتحقيق أهدافها والتعاون مع الشعوب التي لم تنطلق ثوراتها بعد
في تحديد ساعة الصفر لنطلقا الثورة وفيما ينبغي إعداده قبلها
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وتجدر الشارة هنا إلى أن الشعوب المسلمة تجتمع في وجوب
إسقاط الطغاة (الذين ..)بكل سبيل مشروع ولكنها تفترقا في بعض

 لصالحالنصابالخصوصيات الدقيقة فلكل شعب نقطة يعتدل فيها 
نجاح ثورته فينبغي أن تتحرى بدقة فالتأخر يعرض الفرصة للضياع
والتقدم يضاعف التكاليف وقد يعرض الثورة للخطر فالواجب هو

 من تكاليف وإن نجاحبأقل ما يمكنالسعي لسقاط الطغاة 
الثورات في مثل هذه الجواءا مرهون بعد مشيئة الله تعالى بثبات

الجماهير وبأن تنطلق الثورة في اللحظة المناسبة وأن يقودها رجال
أمناءا أقوياءا يستوي الموت عندهم والبقاءا (لم يتعرضوا) يقدمون

في مواضع القدام ويحجمون في مواضع الحجام يستعذبون
العذاب ويذللون الصعاب يوثقون عهودهم بأيمانهم ويبرهنون

   :صدقهم بدمائهم يتمثلون قول القائل


