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 الصادقين ممن لهم علم بإدارة شؤون الناسأذكر: وقبل الختام
الرأي والمشورة يعمل على تقديمأن تأسيس مجلس .ومصالحهم 

للشعوب المسلمة في هذه المرحلة المفصلية ويكون غرفة
عمليات لدارة شؤونها واجب شرعي وضرورة عقلية بل هو واجب

إلى توحيد الجهودبحاجة ماسة من أعظم واجبات المرحلة فالمة 
لتوجيهها والعمل على رفع وعي أبنائها وفك القيود عن طاقاتها

 وإن بعضالمكانة اللئقة بهاإعادتها إلى وواستحضار تاريخها المجيد 
 ونفورهمصدقهممفكري المة ممن كانت لهم مواقف تدل على 

 محل ثقةهم إلى استئصالهم) هممن مداهنة الحكام (بل ودعوت
جماهير واسعة من المسلمين فهولءا الواجب عليهم آكد بأن يبدؤوا
ًا عن هيمنة النظمة المستبدة ويحرصوا على تأسيس المجلس بعيد

من.استقبال مقترحات المة للتطوير وأن يستعينوا بأولي اللباب
كما. المةتوجيهأهل المعرفة في جميع المجالت ليساهموا في 

تنبغي الستعانة بمراكز للدرسات والبحاث تكون على مستوى
 ضخامة وسرعة الحداث وما تتطلبه من مواكبة في التعامل معها

ًالمشورةمهمة المجلس : في تقديم  *  للمة وهو ما يتطلب عمل
ًا لسنوات عديدة  خطوط متوازية تشمل جميع حاجات المةبـدؤوب

 والستعمار القتصاديالخطير الغزو الفكريكمعالجة آثار 
واستدراك ما يمكن من أزمات المياه القادمة والفجوة الغذائية

السعي ليجاد حلول فعالة وسريعة لنقاذ الشعوبوقبل ذلك الهائلة 
وتوجيه الشعوب.التي تكافح لسقاط طغاتها ويتعرض أبناؤها للقتل

التي تقدمت في الثورة إلى مرحلة إسقاط الحاكم وبعض أركانه
 معوالتعاونبالخطوات المطلوبة لتحقيق أهداف الثورة وحمايتها 

الشعوب التي لم تنطلق ثوراتها بعد لتحديد ساعة الصفر وما ينبغي
 التأخر يعرض الفرصة للضياع والتقدم يضاعفحيث إنقبلها 

 هو إسقاطالمطلوبالتكاليف وقد يعرض الثورة للخطر بينما 
تكاليف فنجاح الثورات في مثل هذهبأقل ما يمكن من الطغاة 

الجواءا مرهون بعد مشيئة الله تعالى بثبات جماهيرها وانطلقها في
 يقودها رجال أمناءا أقوياءا يستوي الموتوبأناللحظة المناسبة 
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عندهم والبقاءا يقدمون في مواضع القدام ويحجمون في مواضع
الحجام يستعذبون العذاب ويذللون الصعاب يوثقون عهودهم

   :بأيمانهم ويبرهنون صدقهم بدمائهم يتمثلون قول القائل

ً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 
* ..   الشرعي أوالسياسي أو الداري

 الصادقين ممن لهم علم بإدارة شؤون الناسأذكر: وقبل الختام
الرأي والمشورة يعمل على تقديمأن تأسيس مجلس .ومصالحهم 

للشعوب المسلمة في هذه المرحلة المفصلية ويكون غرفة
عمليات لدارة شؤونها واجب شرعي وضرورة عقلية بل هو واجب

إلى توحيد الجهودبحاجة ماسة من أعظم واجبات المرحلة فالمة 
لتوجيهها والعمل على رفع وعي أبنائها وفك القيود عن طاقاتها

 وهو ماالمكانة اللئقة بهاإعادتها إلى وواستحضار تاريخها المجيد 
ًا لسنوات عديدة  خطوط متوازية تشمل جميعبـسيتطلب عملً دؤوب

الغزو الفكريحاجات المة كرعاية الثورات وتوجيهها ومعالجة آثار 
 والستعمار القتصادي واستدراك ما يمكن من أزمات المياهالخطير

القادمة والفجوة الغذائية الهائلة وإن بعض مفكري المة ممن كانت
هم . ونفورهم من مداهنة الحكامصدقهملهم مواقف تدل على 

محل ثقة جماهير واسعة من المسلمين فهولءا الواجب عليهم آكد
ًا عن هيمنة النظمة المستبدة بأن يبدؤوا تأسيس المجلس بعيد

ويحرصوا على استقبال مقترحات المة للتطوير وأن يستعينوا بأولي
من أهل المعرفة في جميع المجالت وبمراكز للدرسات.اللباب

والبحاث تكون على مستوى ضخامة وسرعة الحداث وما تتطلبه
من مواكبة في التعامل معها ليجاد حلول فعالة وسريعة لنقاذ

وتوجيه.الشعوب التي تكافح لسقاط طغاتها ويتعرض أبناؤها للقتل
الشعوب التي أسقطت الحاكم وبعض أركانه بالخطوات المطلوبة

 مع الشعوب التي لم تنطلقوالتعاونلحفظ الثورة وتحقيق أهدافها 
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 التأخرحيث إنثوراتها بعد لتحديد ساعة الصفر وما ينبغي قبلها 
يعرض الفرصة للضياع والتقدم يضاعف تكاليف الثورة وقد يعرضها

 هو إسقاط الطغاة بأقل التكاليف الممكنةالمطلوبللخطر بينما 
ًا قبل الستفادة من آراءا.فينبغي على الشباب أن ل يقطعوا أمر

وتجارب أهل الخبرة الصادقين المبتعدين عن أنصاف الحلول
قد قيلوومداهنة الظالمين  :

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

فنجاح الثورات في مثل هذه الجواءا مرهون بعد مشيئة الله تعالى
 يقودها رجالوبأنبثبات جماهيرها وانطلقها في اللحظة المناسبة 

أمناءا أقوياءا يستوي الموت عندهم والبقاءا يقدمون في مواضع
القدام ويحجمون في مواضع الحجام يستعذبون العذاب ويذللون

الصعاب يوثقون عهودهم بأيمانهم ويبرهنون صدقهم بدمائهم
   :يتمثلون قول القائل

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

أفـرأخـاف أن أذل أو أغرا             فديـني السـلم لن 


