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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فل مضل له ومن يضلل فل

هادي له وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له وأشهد أن
ًا عبده ورسوله  .محمد

  ...أما بعد

ذعرت عروش الظالمين فزلزلت                    وعلت على
تيجانهم أصداء

من ثورة قامت على طغيانهم                      في الشرق
والغرب لها أعداء      

طالما يممت المة وجهها ترقب شمس الثورة من المشرق فإذا
بها تطلع من المغرب من حيث ل تحتسب أضاءت الثورة من

 التحرير وسقط طاغيةفجرتونس فأنست بها المة وسطع 
التدمير أمام أولئك الرجال الحرار الذين رفعوا قبضاتهم ضده

ّثقوا المعاهدة فالسواعد مساعدة والثورة.ولم يهابوا جنده وو
 .واعدة

أسأل الله تعالى أن يرحم من قضى في أيام الجرأة والقدام بعد
ُظلم ذلك الحدث الذي لم يكن هو أكبر جرم النظام يوم أن 
محمد البوعزيزي فمنعوه منعوه من أن يطعم البنين بعرق

الجبين لطموه لنه حر لم ينافق مع المنافقين فمتى استعبدتم
ًا .الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار

وقد غاب عن طاغية تونس و حلفائه أن من غرته أيام السلمة
حدثته ألسنة الندامة وأن المة في كل يوم تقترب من النصر

وتبتعد عن المهانة والقهر فهاله الحشد واستنجد بنجد بعد أن هام
ًا من الدماء البريئة التي تلحقه ومن آواه وقصد على وجهه فار

أصدقاءه فأبو استقباله ثم وقع على أشكاله إن الطيور على
أشكالها تقع 

ًا                      نرجو لهم عسرا وخسرا  فأنزلوا السفاح قصر

أمتي المسلمة: إن ما حققه أبناءك البطال في تونس له أسباب
...هامة وعبر عامة
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ًا وأمامها فرصةمفترق.أولً: إن المة اليوم في  خطير ومهم جد
تاريخية للتحرر من رق التبعية للهيمنة الغربية بقيادة أمريكا ومن

الثم العظيم والجهل الكبير أن تضيع هذه الفرصة النادرة التي
تنتظرها المة منذ عقود فالواجب على جميع الصادقين في المة

اليامولسيما أهل الرأي و الكلمة أن يستنفروا جهودهم في هذه 
ًا يمكن تقدمه لنصرة مسيرتها ولو لتوعيتها وأن ل يدخروا شيئ

بكلمة ولو بدرهم لتفك الغلل وتنطلق لستعادة مجد البطال.
(النقلبات)

ًا: من أهم السباب وراء إسقاط طاغية تونس بعد مشيئة الله ثاني
تعالى سبب محوري ينبغي التوقف عنده طويلً وهو الوعي

والدراك فقد ارتفع الوعي عندهم في جزء من فقه الواقع وحجم
فساد الحكام المالي والداري وتبعيتهم للغرب وكذبهم على

ًا بعد وثائق ويكليكس .الشعوب وازدادت الصورة وضوح

فعلى التوكل والوعي مدار أخذ الحقوق وضياعها فقد ثار
ًا وتحرروا المسلمين في تونس منذ أكثر من خمسة وستين عام

من الستعمار العسكري حيث أدركوا خطره ولم يتحرروا من
الستعمار السياسي والثقافي والقتصادي لعدة أسباب من أهمها

ضعف وعي الشعوب آن ذاك بمكر الدول الكبرى الذي ما زال
ًا طويلة وجلب مآسي عديدة وقد قال ًا مما أضاع عقود قائم

رسول الله صلى الله عليه وسلم (ل يلدغ المؤمن من جحر واحد
مرتين) فيجب أن يكون من أولويات المة اليوم السعي لرفع

وعي أبنائها حتى تنطلق ثورات واعية تحق الحق وتزهق الباطل
.وتحذر من أخذ بعض الحقوق وضياع أعظمها لضعف ووعيها

ُكتب في ذلك كتاب (مفاهيم ينبغي أن تصحح) ومن أفضل ما 
ًا وكتاب (واقعنا المعاصر) للشيخ محمد قطب ومما يعيننا أيض

الطلع على شهادات من داخل هذه النظمة من وزرائها
وضباطها منها شهادات عدة في برنامج شاهد على العصر و

كذلك برنامج تجربة حياة مع وزير سابق عاصر وما زال معاصر
ًا على الكثير من الحقائق خلف البواب للحكام وكان مطلع

المغلقة وقد أفاد ببعض منها في كتابه كلم في السياسة وضمنه
فصلً عن السرة الحاكمة في الردن وآخر عن الوضع في
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المغرب فينبغي على أهل كل قطر أن يقرؤوا ما كتب عن
. قطرهم ليدركوا الحقائق ويقوموا بواجبهم تجاهها

 قطر من بلد السلم شعب مظلوم وحاكم مرتد ظلومكلففي 
كلما ازداد وعي الشعب كلما اتسعت مساحته وضاقت مساحة

الحاكم وقد ل يشعر الحاكم بذلك إل عند الضيق الذي يجبره على
الفرار كما حصل مع طاغية تونس فقد طلب من قادته المنيين

 فكانوا بين من رفض ومن استجابالمتظاهرينأن يقمعوا 
بضعف وكانت يده الباطشة هم حرسه الخاص وهل يستطيع

الحرس الخاص قمع عشرات اللفا وهنا ينبغي أن نتوقف لنصل
إلى نتيجة مهمة وهي أن أجهزة المن حبل نجاة الحاكم إن بقيت

مضللة ومناصرة للباطل وحبل خنقه إن ازداد وعي الشعب
فازداد وعيها فهي جزء من تجمع بشري يصلها ما يصله ومتى

أدركت أن مناصرة الحاكم وبال في الدين والدنيا وهب الشعب
 .لخلعه فسيكون أفضل الحلول لديه أن يلوذ بالفرار

ًا:لقد أكدت أحداث تونس على حقيقة ثابتة وهي أن  للجنودثالث
طاقة محدودة في تحمل قتل النفس خاصة في مثل أوضاع

بلدنا حيث يطلب منهم قتل أبناء عمومتهم ول يخفى انعكاس
ًا ًا أو مقتنع القتل على نفسية ممارسه ولسيما عندما يكون متردد

 وكلنا يعلم.بأنه ظلم وهو يمارسه ليصون نفسه من أذى الحاكم 
حجم النزعاج الشديد إن دهس هرة خطأ أو شاهد ذلك وهي

ًا لمصلحة حاكم ًا وعدوان هرة فكيف بشرطي يقتل أبناء بلده ظلم
ًهو أحد المتضررين منه  .عاجلً وآجل

وقبل الختام أقول: إن معظم الدول العربية قد بلغ فيها الظلم
ًا ل يحتمل و جاءت ثورة تونس لتكسر أبواب والطغيان مبلغ

الستبداد وتمهد طريق التحرير للمة عامة وقد قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب

ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) هذه المنزلة
العظيمة منزلة سيد الشهداء توهب لمن ينكر على الحاكم الجائر

فكيف بمن ينكر على الحاكم الجائر المرتكب لنواقض السلم
وقد أجمع أهل العلم على وجوب الخروج عليه وخلعه إذا توفرت
الستطاعة وأثبتت الحداث أن معظم الشعوب تملكها فإنها متى
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ًا ...........وفضلً عن ًا تمل قلوبهم رجف كبرت وزحفت زحف
الروابط التي بيننا فالرابطة القوى والعظم هي رابطة الدين

رابطة ل إله إل الله التي جمعت هذه المة من المحيط إلى
المحيط يوم أن كانت رائدة الدنيا بأسرها تهاب جميع القوى

الكبرى أن تطأ شبر من أرضها.ويوم أن تتوقف الثورة على حدود
للدويلتتونس يبدأ تناقصها فالواقع يثبت أنه ل مكان اليوم 

وسط وحوش المبريالية والستعمار و وجودوالدول الصغيرة 
كثير من الحزاب القابلة للنجذاب إليهم رغبا ورهبا فل بد أن

تتواصل الثورات إلى أن يلتقي مجاهدي المشرق مع مجاهدي
المغرب لتتحرر جميع شعوب المة فتكون أمة واحدة قال تعالى

ُدوِن { ُب ْع َفا ُكْم  ّب َنا َر َأ َو ًة  َد َواِح ُأّمًة  ُكْم  ُت ُأّم ِه  ِذ َه ِإّن  سورة النبياء}92[

فحال تونس اليوم كمن أمسك بطوق النجاة في بحر تتلطم
أمواجه شاطئ أمانه أن تتحر المة المسلمة الكبيرة فيدافع

بعضها عن بعض ويصعب على المحتلين أن يفترسوها بوسائلهم
المتعددة وما العتداءات الصارخة على السودان رغم ضخامة
مساحته عنا ببعيد فأكبر آفاتنا الفرقة والوحدة الحقة ل تتم إل

. بالثورة على الحكام المرتكبين لنواقض السلم


