
رسالُة
ِلنِا في مصَر ِر لهأ ِبشِ المِل وال

----
ِه،1ِ ُة والسلُم على رسوِل الل ِه،ِ والصل ُد لل ِه،ِ والحم ِم الل بس

ُه ِه ومن وال ِب ِه وصح وآل
----------------

ُة المسلموَن في كِل مكاٍن السلُم عليكم ورحمُة أيها الخإو
ُتُه ِه وبركا الل

ُد وبع
ِلنِا ِر لهأ ِة المِل والبشِ فهذه هأي الحلقُة الرابعُة من (رسال
ِم ِة في العال ِة الجاري ِة الشِعبي في مصَر)َ،ِ وأخإصُصها لحداِث الهب

ِة العربِي عامًة وفي مصَر خإاصًة،ِ وكنِت قد وعدُت في الحلق
ِة جنِوِب السوداِن،ِ ولكنِي أرى أن أؤجَل ِة أن أتعرَض لمشِكل الثالث

ٍة إن شاء اللُه.ُ ٍة قادم الحديَث عنِها لحلق
ِء،ِ الذين هأبوا في ُد أن أكرَر التحيَة للحراِر الشِرفا فبدايًة أو

ِم ِة الحكا تونَس ومصَر والردِن واليمِن،ِ الذين انتفضوا لمقاوم
ِم ِة العرِب،ِ المحاربين للسل الفاسدين المفسدين الصهاينِ
وللحجاِب،ِ والنِاشرين للنحلِل والتفحِش،ِ والمتعاونين مع

َة،ِ،ِ في الوقِت إسرائيَل ضد المجاهأدين،ِ والذين يحاصرون غز
ُيحرمون على أهأِل ِز،ِ و ِء النِيِل والغا ُيِمدون فيه إسرائيَل بما الذي 
ِة،ِ في الوقِت الذي يسمحون َة الدخإوَل لمصَر للعلِج والتجار غز
ٍة َء بل تأشير فيه لعشِراِت اللِف من السرائيليين بالعبوِر لسينِا

ليمارسوا الرذيلَة،ِ لتمتلَئ جيوُب أكابِر المجرمين من الماِل
ِم.ُ الحرا

الحكاُم الفاسدون المفسدون الذين يشِاركون أمريكا في
ِم الرهأاِب،ِ والذين انطلقت ِم والمسلمين باس ِبها على السل حر

ِتهم وموانيهم الطائراُت والسفُن التي دكت المسلمين من مطارا
َنهم لمحطاٍت في أفغانستاَن والعراِق،ِ والذين حولوا سجو

ِة.ُ ِة الصليبي ِة الحمل للتعذيِب في خإدم
ِته،ِ ليقاوَم الظلمَة ِته وراح ٍر ضحى بحيا تحيٌة لكِل شريٍف ح
ِر ومصَر واليمِن والردِن الفاسدين المفسدين في تونَس والجزائ

ِر،ِ وأسأُل ِء الشِجعاِن الحرا ِر دياِر المسلمين.ُ تحيٌة لكِل هأؤل وسائ
َلهم الصبَر والسلواَن،ِ وأن ُيلهَم أهأ َءهأم،ِ و اللَه أن يرحَم شهدا

يشِفَي جرحاهأم،ِ وأن يفَك أسراهأم.ُ
ِتهم ِنِهم وحرما َء الغيورين على دي إخإواني الحراَر الشِرفا

ِوكم،ِ َنكم المجاهأدين معكم،ِ يواجهون نفَس عد ِتهم،ِ إن إخإوا وكرام
َءهأا الغربيين الذين سلطوا عليكم حسنَِي يواجهون أمريكا وحلفا



ِه بَن َد الل ِه صالٍح وعب ِد الل مبارٍك وزيَن العابدين بَن علي وعلَي عب
َلهم.ُ الحسيِن وأمثا

ِة ِم الجبابر ِتها في دع َع أمريكا وتغييَرهأا لسياسا إن تراج
ِة الليِن ِة بسياس ِة التعامِل مع الشِعوِب المسلم ِة ومحاول الطغا

ًة للغزواِت ِة،ِ ما جاء إل نتيجًة مباشر ِة النِاعم والخداِع والقو
ِدهأا بدأت المباركاِت في نيويورَك وواشنِطَن وبنِسلفانيا،ِ ومن بع

ِتها.ُ ُد رسَم سياسا ِة تعي أمريكا وسائُر الدوِل الغربي
ُتقُرأ [أخشى أن هذه العبارة غير مناسبة، ويمكن أن 

من كثير من الناس على أنها نوٌع من التبّجحّ! ومحاولة
للحاتكار للنجاز! ورأيي أن خطابنا الفأضل والقأرب

إلى الصدق أن يكون ينحو إلى استخدام مفردات :
المشاركة والمساهمة، والقُول بأن هذا التغيير جاء

نتيجة تظافأر جهود أبناء المة ومنهم المجاهدون، والله
أعلم]

ُيرضي ولكن ما تنِازلت عنِه أمريكا وتراجعت ل يكفي ول 
ِر َي مبتٍغ للعدِل من غي ٍر شريٍف،ِ ول حتى أ ٍم ح َي مسل أ

َنكم المجاهأدين يعدونكم أنهم -بعوِن المسلمين, ولذا فإن إخإوا
ِئها والنِكايَة فيهم،ِ حتى اللِه- سيواصلون ضرَب أمريكا وشركا

ِة ِم الطغا ِه- عن دياِر المسلمين،ِ ويكفوا عن دع يرحلوا -بإذِن الل
ٌد.ُ ِة فيها.ُ واللُه على ما نقوُل شهي الجبابر

َء في مصَر،ِ إن هأذه المرحلَة الدقيقَة إخإواني الحراَر الشِرفا
ٍر ٍر شريٍف غيو ُتكم يجُب أن يحرَص فيها كُل ح التي تمُر بها غضب

ِته ِئه وثواب ِته على أن يتمسَك بمباد ِته وكرام ِنِه وحرما على دي
ِنِها.ُ ِته،ِ وأن يعمَل على تحقيِقها وتمكي وعقيد

ُد من المتربصين،ِ الذين ينِتهزون هأذه الفرَص فهنِاك العدي
َبهم ِعها عن الجادِة،ِ ليحققوا مآر ِتكم عن الصواِب ودف لحرِف غضب

َعهم.ُ ومطام
ِتهم،ِ لقد قامت ِنِهم ولم َء لدي َء الوفيا إخإواني الحراَر الشِرفا

ِم في مصَر ِم الحاك َد النِظا ُتكم الكريمُة لتواجَه ظلَم وفسا غضب
ِر دعونا نعرُض المَر بأسلوٍب ولتغيَره،ِ ولذا عنِد الحديِث عن التغيي

طبٍي،ِ فنِتحدُث عن المرِض،ِ ثم نتحدُث عن العلِج.ُ
ُد في مصَر في ُله النِظاُم الفاس ما هأو المرُض الذي يمث

ِة؟ِ ِة الخإير الفتر
ِم ٍم علمانٍي محارٍب للسل إن مصَر تعاني من تسلِط نظا

ِد متخاذٍل أماَم إسرائيَل ومواٍل ٍد ناهأٍب لثرواِت البل استبدادٍي فاس
للغرِب وعلى رأِسه أمريكا.ُ



ِم في وقد تطرقُت إلى تفصيِل بعِض أحواِل ذلك النِظا
ِة.ُ الحلقاِت السابق

ًا في عالِمنِا ُد أن أشيَر هأنِا إلى أن العلمانيَة عموم ولكنِي أو
ًا للشِعِب المصرِي،ِ بل ًا لم تكْن خِإيار السلمِي وفي مصَر خإصوص

ًا لكي تكوَن ُي وكرر الطلَب مرار لقد طالب الشِعُب المصر
الشِريعُة السلميُة هأي مصدَر القوانيِن والتشِريعاِت،ِ ولكي يكوَن
السلُم هأو النِظاَم الحاكَم في مصَر،ِ وقد خإادع الساداُت الشِعَب

ِر،ِ التي تنُِص على أن ِة في الدستو ِة الثاني َي بإدراِج الماد المصر
ِة الشِريعَة السلميَة هأي المصدُر الرئيسُي للتشِريِع،ِ وبهذه الصياغ

الماكرِة استمر التوجُه العلمانُي في مصَر،ِ الذي فرضه المحتُل
ِة ِبه،ِ ثم فرضه من جاءوا بعده بالنتخاباِت المزور ِعه وحرا بمداف
ًا من تفصيِل ذلك في الحلقاِت ِر والبطِش،ِ وقد بينِت بعض والقه
ًة ُد واحد ُتع ِة  ِم الشِريع ِة،ِ ومطالبُة الشِعِب المصرِي بحك السابق

ِز حقائِق الواقِع المصرِي.ُ من أبر
ِة ول زال هأو  [الصحيحُّ مطلُبلقد كان الحكُم بالشِريع

ًا لـ "زال"، والضمير الفصيحّ فأيها هو النصب خبر
المنفصل قأبلها "هو" هو المسمى ضميَر الفصِل ل

ِة من أهأِل مصَر،ِ ومنِذ الربعينِياِتمحّل له] ِة الساحق  الغلبي
ِبه عشِراُت ُسفكت في سبيِل تحقيِقه مئاُت الرواِح،ِ وُسجن بسب

ُفهم.ُ ِله أضعا اللِف،ِ وتعرض للتعذيِب من أج
ِرصتوقد  ًا ، فأالماضي منه ح َيْحِرصِ حِاْرصْ [حَاَرصَِ 

ِرص القوى الخارجيُة مفتوح الراء]  وكلؤهأا المحليون فيوح
ِر والخداِع،ِ وكان ِم بالقه ِة عن الحك ِة الشِريع مصَر على تنِحي

ِم ِة وتشِجيِع وتقويِة العلمانيين من أهأ ِة الشِريع العمُل على تنِحي
ِة وخإاصًة بعد أحداِث الحادِي عشَِر من ِة المريكي التوجهاِت للدار
ِة ْع إصداراِت مؤسس سبتمبَر،ِ ومن أراد الدليَل على ذلك فليراج

ِء شبكاِت ِم الديمقراطِي المدنِي)َ و(بنِا راند وخإاصًة كتابي (السل
َذين أكدا على أن مصلحَة أمريكا هأي مع ٍة)َ،ِ الل ٍة معتدل مسلم

ُء الحقيقيون لها،ِ وأكدا على العلمانيين والحداثيين،ِ لنهم الحلفا
ِة السلميين عامًة والجهاديين خإاصًة.ُ ِة وتنِحي وجوِب مهاجم

ِدنا والسالبُة ُى الغربيُة الغازيُة لبل لقد أدركت هأذه القو
َوهأا الساسَي هأو السلُم ِلنِا أن عد ِتنِا والمنِتهكُة لستقل لثروا
ًة عظمى،ِ تتحدى القادُر على تحريِك المسلمين،ِ لينِشِأوا قو

َتهم،ِ وتتصدى لجرائِمهم.ُ سيطر
ِة ِة الجبابر َء الطغا كذلك شجع الغرُب ول زال يشِجُع استيل
ِده ُع في ي ِدنا،ِ لنهم الطو ِم في بل السراِق الفاسدين على الحك
ُتهم بالمواِل في مقابِل لتحقيِق مصالِحه،ِ ولنه يسهُل عليه رشو



َتنِا،ِ وفي َنِنِا وسياد ِة،ِ التي تمُس أم ِله على التنِازلِت الخطير حصو
ٍر شريٍف يتصدى للمطامِع ِرهأم لكِل صوٍت ح ِتهم وقه مقابِل إسكا

ِدنا.ُ ِة في بل الغربي
ِلنِا ُد من استقل وفي مقابِل حصوِل الغرِب على ما يري

ِة،ِ ِم والنِخِب الفاسد ِم الحكا ِتنِا،ِ فقد غض الطرَف عن جرائ وثروا
ِدهأم.ُ ُكهم في فسا ُطهم وتشِار التي تحو

ِد وسرقاِت مبارٍك ًا على فسا لقد سكتت أمريكا ثلثين عام
ْأ في التحرِك والحديِث عن نقِل ِته،ِ ولم تبد ِته وحاشي وعائل
ِة في مصَر إل بعد أن فشِِلت قواُت المِن في قمِع السلط

ِة.ُ ِة والحري ِة الشِعِب المصرِي المتعطِش للكرام انتفاض
ِة ورئيِسها ولتصريحاِت ِة المريكي ُع لتصريحاِت الدار والمتتب

ِر ِة يلحُظ هأذا التدرَج من الحرِص على الستقرا ِة الدوِل الغربي قاد
ِة مبارٍك بالتنِحي والضغِط عليه ليترَك في مصَر إلى مطالب
ِة،ِ بل َد ترِك مبارٍك للسلط السلطَة،ِ ولكنِهم ل يريدون مجر

ِه،ِ ِر الوجو ًا عليه،ِ يسمُح بتغيي ًا مسيطر ًا محكوم يريدون تغيير
ِر ِر النظمِة،ِ ولكنِه يحافُظ ويبقي على استمرا وربما بتغيي

السياساِت،ِ التي تحارُب السلَم وتنِحي الشِريعَة،ِ حتى وإن
طالبت بها الغلبيُة الساحقُة من أهأِل مصَر،ِ والسياساِت التي ل

َي المريكَي والغربَي في أفغانستاَن َد العسكر تعارُض الوجو
ِة العرِب والخليِج والمغرِب السلمِي،ِ بل على والعراِق وجزير
ٍد ُده بما يحتاُج من مؤوٍن ووقو ُتِم ِد،ِ و ُتعيُن ذلك الوجو العكِس 

َد ومعلوماٍت وقواٍت،ِ والسياساِت التي ومطاراٍت وموانَئ وقواع
َء وأمَن إسرائيَل،ِ وتواصُل الضغَط على الشِعِب تضمُن بقا

ِة،ِ ِرهأا لكي يرضَخ للمطامِع السرائيلي َة وغي الفلسطينِِي في غز
ٍة يرأُسها المتنِازلون والمستسلمون،ِ لكَي يستمَر ويقبُل بحكوم

ِفلسطيَن.ُ ِد  ِم القصى وتهوي ُع الصهيونُي في هأد المشِرو
ُدهأا لنِا أمريكا،ِ ديمقراطيٌة هأذه هأي الديمقراطيُة،ِ التي تري

ِم السلمِي خإاصًة،ِ ديمقراطيٌة ِم الثالِث عامًة وبالعال خإاصٌة بالعال
ِة ِر وفي مقاطع ِذ في الجزائ ِة النقا شاهأدناهأا في انتخاباِت جبه
أمريكا والغرِب للحكومِة التي شكلتها حماُس،ِ وشاهأدناهأا في

ِر أمريكا  ِره [كرزاي] لكره زيإقرا ِفهم بتزوي ًا َرغم اعترا رئيس
للنتخاباِت.ُ

ٍة أن هأذا تنِاقٌض في السلوِك وقد يتصوُر النِاظُر لوِل وهأل
المريكِي والغربِي وازدواٌج في المقاييِس،ِ فما يجوُز لهم يحرُم

ٍة بزعِمهم،ِ ل تنِاسُب على غيِرهأم،ِ وما يفتخرون به من ديمقراطي
ِر يدرُك أن هأذه َق في الم ُيسمُح بها لغيِرهأم،ِ ولكن المتعم بل ول 

ُد هأي حقيقُة الديمقراطيِة،ِ فالديمقراطيُة على التحقيِق ديٌن يعب



ٍم بأِي ديٍن أو خإلٍق أو ِة،ِ بل التزا ًا اسمه هأوى الغلبي ًا واحد صنِم
ٍء نسبٌي،ِ ويمكُن أن يتبدَل أو يتغيَر حْسب ٍأ،ِ فكُل شي ٍة أو مبد قيم

ِد المصوتين،ِ  [بل حاسَب شهواِت قأوى المال والضغطعد
فأي المجتمع وتحالفات السلطة والثروة (الشركات

والمؤسسات الكبرى)، فأفي الحقُيقُة إن الديمقُراطية
ِةلعبٌة زيٌف لخلّوها من الصدِق] ،ِ فالنِاظُر لتاريِخ الدوِل الغربي

ُد أمثلًة فاضحًة لذلك،ِ فأمريكا والغرُب ًا يج ًا وأمريكا خإصوص عموم
ًا كاملً من التيِه،ِ وأسكنِوه في فرضوا علينِا إسرائيَل،ِ وجلبوا شعب

َته لها،ِ ًا كاملً من أرِضه،ِ ويرفضون عود ِفلسطيَن،ِ وطردوا شعب
ٍر أو رأٍي لولئك ِر مصي ٍة أو تقري ِة أغلبي دون أن يبالوا بأي

المطرودين.ُ
َد الِفلسطينِين أرادِت الغلبيُة في أمريكا والغرِب أن تطر

من أرِضهم،ِ إذن فليطردوا،ِ فهذه هأي الديمقراطيُة،ِ وليذهأْب ذلك
ِم.ُ الشِعُب للجحي

ِتها ليست  ًئإذن الديمقراطيُة في حقيق [ممنوع من مباد
ِتها ديٌنالصرف] ًا ول مثل،ًِ ولكن الديمقراطيَة في حقيق  ول أخإلق

ِة في الغرِب ِة،ِ وهأوى الغلبي يقوُم على تقديِس هأوى الغلبي
ِدنا حكوماٌت تمثُل وأمريكا وإسرائيَل ل يرغُب أن تقوَم في بل

ٍة ٍة لهم وخإاضع ِم حكوماٍت تابع َبها،ِ بل يرغُب في قيا شعو
ِرهأم.ُ لوام

ِدنا تسمُح ِد فهم يريدون ديمقراطيًة في بل وبشٍِئ من التحدي
ِتهم ِر سيطر ِلهم للعراِق وأفغانستاَن،ِ واستمرا ِر احتل باستمرا

ِة بالجيوِش والساطيِل على منِابِع البتروِل في الخليِج.ُ العسكري
ًا،ِ ِد إسرائيَل دولًة متفوقًة عسكري يريدون ديمقراطيًة تقبُل بوجو

ِة ُؤ على المطالب تملُك السلحَة النِوويَة،ِ التي ما كان البرادعُي يجر
ِبها،ِ بالتفتيِش عليها ول على فرِض العقوباِت على إسرائيَل بسب

ُع الحكَم بالشِريعِة،ِ حتى وإن أصرت ويريدون ديمقراطيًة تمنِ
ِدنا،ِ ويريدون ديمقراطيًة تقبُل عليها الغلبيُة الساحقُة في بل

ِفلسطيَن وتسليِمها للكياِن الصهيونِي،ِ ويريدون ِم  بانتزاِع معظ
ِة ضد إسرائيَل،ِ َق المقاوم َة وخإنِ ديمقراطيًة تواصُل حصاَر غز

ِة الرهأاِب،ِ ِم محارب َد باس ويريدون ديمقراطيًة تحارُب الجها
ِم ويريدون ديمقراطيًة تفرُض علينِا العلمانيَة،ِ وتحرُمنِا من اللتزا

َقها لنِا،ِ ِم مثَل ديمقراطيِة تركيا،ِ التي يحاولون تسوي بالسل
ِكنِا الجتماعِي،ِ فنِقبُل َد سلو ُتغيُر قواع ويريدون ديمقراطيًة 

ٍد،ِ ٍة وأول ِة على زوِج وزوج ٍة ل تقوُم بالضرور ِذ ونقبُل بأسر بالشِذو
ٍة من النحطاِط،ِ ويريدون ديمقراطيًة ٍر بشِع بل تقوُم على صو

َق َي والسار ُتغيُر منِاهأَج تعليِمنِا،ِ لكي نتقبَل الخإَر المحتَل والمعتد



ًا ُع فينِا إسلم ُتشِي ِنِنِا،ِ ويريدون ديمقراطيًة  ِتنِا والمحارَب لدي لثروا
ٍء ِر ول ول ٍر بالمعروِف ول نهٍي عن المنِك ٍة ول أم ٍد ول شريع بل جها

ٍد.ُ ٍء ول توحي ول برا
ُق على ما ِة ينِطب ِة للديمقرطي ونفُس هأذا الخداِع في الدعو

ُة المريكيُة والحكوماُت الغربيُة اليوَم من تتباكى عليه الدار
ِة الصحافة ِ وسلمِة الصحفيين في مصَر،ِ بينِماالتعدي على حري

َد،ِ وهأم الذين ِة في كابَل وبغدا هأم الذين قصفوا مكتبي الجزير
ِة ًا مع الشِيِخ أسام عاقبوا تيسيَر علوني بالسجِن لنه أجرى حديث

ِو أفغانستاَن  [، أو تعاطف معبِن لدٍن -حفظه اللُه- عقب غز
طالبان.]

ٍم تابٍع لها في مصَر ل وأمريكا في سبيِل التمكيِن لنِظا
ُتصدُر ٍء،ِ و ٍة وبل حيا ِنها بوقاح تتحرُج من التدخإِل علنيًة في شؤو

ٍم،ِ وترسُل المنِدوبين للتدخإِل ًا بعد يو التوجيهاِت والوامَر يوم
ِة،ِ وكأنها ِد من أطراِف المعارض ِة والعدي ِر،ِ وتتصُل بالحكوم المباش

ِتها،ِ وهأذا السلوُب ِتها أو فرٍع من أفرِع شركا تتصرُف في مزرع
ِله المهيُن في التعامِل المريكِي مع مصَر رسخه مبارٌك ومن قب

الساداُت.ُ
ُد في ُله النِظاُم الحاكُم الفاس ُء الذي يمث إذن هأذا هأو الدا

ٌيمصَر،ِ إنه -كما أسلفُت-  ِم استبداد نظاٌم علمانٌي محارٌب للسل
ِد متخاذٌل أماَم إسرائيَل  ٌد ناهأٌب لثرواِت البل [مواٍل] ومواٌلفاس

.ُللغرِب وعلى رأِسه أمريكا
إذن ما هأو العلُج؟ِ

َنه ِد وأن يقوَم مكا ِم الفاس العلُج هأو استئصاُل هأذا النِظا
ِة وينِشُِر الشِورى ويبسُط نظاٌم صالٌح عادٌل،ِ يتحاكُم للشِريع

ِتهم،ِ ِر حكاِمها ومحاسب ِة في اخإتيا ُق مشِاركَة الم العدَل،ِ ويحق
ِة أموِرهأا عبر منِدوبيها،ِ ويعمُل على َتها الفعالَة في سياس ومشِارك

ِة والتبذِل ِة،ِ وإيقاِف النِهِب والسرق ِة الم ِة توزيِع ثرو عدال
ِرنا،ِ ويعيُن على رفِع ِة على ديا ِة الغربي والنحلِل،ِ ويتصدى للهيمنِ

ِفلسطيَن والعراِق ِتنِا في  ٍم من أم ِم عن كِل مظلو الظل
ِم،ِ بل وعلى رفِع ِم السل وأفغانستاَن وكِل ركٍن من أركاِن عال

ِم ِر،ِ لن الظلَم حراٌم على المسل ٍم من البشِ ِم عن كِل مظلو الظل
ِم.ُ ِر المسل وغي

ِبه -عز قال النِبُي -صلى اللُه عليه وسلم- فيما يروي عن ر
ُته وجل- أنه قال: "يا عبادي إني حرمُت الظلَم على نفِسي وجعل

ًا فل تظالموا" .1ُبينِكم محرم
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ِد ليس ِم الفاس ُع الطاغيِة بل وحتى استئصاِل النِظا إذن فخل
ًة أو خإطواٍت في طريِق العلِج،ِ أنه أشبه بجراٍح شق إل خإطو

ُء ذلك المريِض بطَن المريِض المصاِب بالسرطاِن،ِ فل يكتمُل شفا
ِته حتى إل باستئصاِل السرطاِن،ِ ثم إغلِق بطِن المريِض ثم رعاي

ِة فهو أشبُه بجراٍح اكتفى بشِِق ُد خإلِع الطاغي يتعافى،ِ أما مجر
[التمثيل غير مطابق، وبالتالي غير.بطِن المريِض،ِ ثم تركه

بليغ]
ِتهم ِنِهم وحرما ِء الحراِر الغيورين على دي إذن على الشِرفا

َع،ِ بل ُيخل ِة،ِ الذي يجُب أن  ِتهم،ِ أل يكتفوا بخلِع الطاغي وكرام
َد والكفاَح،ِ حتى يقوَم النِظاُم السلمُي،ِ عليهم أن يواصلوا الجها

ُق العدالَة والحريَة والستقلَل.ُ الذي يحق
ِء أل يسمحوا لمريكا ول يجُب على أولئك الحراِر الشِرفا

ِتهم ِتهم وهأب لغيِرهأا من المتربصين أن يسرقوا ثماَر غضب
ِتهم.ُ وانتفاض

ِة المظاهأراِت المحافظَة على فقد حاولت أمريكا في بداي
ِة الشِعِب،ِ ثم ِء على انتفاض ِة،ِ عسى أن ينِجَح في القضا الطاغي

ًا،ِ وهأو السعُي في انتقلت للِخياِر الثاني،ِ الذي يجري ترسيُخه حالي
ُق بهم ِة،ِ ونقِل السلطِة لبقايا نظاِمه،ِ الذين تث التخلِص من الطاغي
ِم،ِ أمريكا،ِ والبديُل الثالُث أن تسعى أمريكا في التخلِص من النِظا

ِر ديمقراطٍي،ِ ولكنِه ٍر ديمقراطٍي أو غي ٍم آخإ وتنِقُل السلطَة لنِظا
ٌع.ُ ِة نظاٌم تابٌع لها وخإاض في النِهاي

أما أخإشِى ما تخشِاه أمريكا والغرُب فهو أن يقوَم في مصَر
ُق العدالَة ويتصدى ِم نظاٌم إسلمٌي،ِ يحق ِر السل ِرهأا من ديا وغي

ِر.ُ للستكبا
ِم،ِ ول يقبلوا ِء أل يقبلوا ببقايا النِظا لذا على الحراِر الشِرفا

ِر ِئنِا وخإاضٍع.ُ عليهم أل ينِخدعوا بعم ٍم علمانٍي تابٍع لعدا بنِظا
ُعه،ِ وما هأو إل رجُل سليمان،ِ فما هأو إل رجُل مبارٍك وتاب

ِتها.ُ الذي أثنِت عليه إسرائيُل،ِ ُع ثق ِة وموض المخابراِت المريكي
ُعه،ِ وعليهم أل ينِخدعوا بحسيِن طنِطاوِي فهو رجُل مبارٍك وتاب

ِة المريكاِن،ِ ألم يثِن أوباما على الجيِش المصرِي؟ِ وأل ُع ثق وموض
ِر في يعتبُره الساسُة المريكاُن الضامَن -لما يسمونه- بالستقرا

مصَر؟ِ
ِء والوفياِء ٌء بالحراِر والشِرفا َي ملي إن الجيَش المصر

ِفه ِتهم،ِ أليس الجيُش المصرُي هأو الذي كان في صفو ِنِهم وأم لدي
ُد ِد عب ُد الحمي ُد السلمبولُي وعطا طايل وحسيُن عباٍس وعب خإال

ُي وسليماُن خإاطٍر.ُ رحمهم اللُه.ُ ِم وعصاُم القمر السل



ولكن للسِف تمكن مبارٌك والمريكاُن من أن يسلطوا على
ًة تابعًة لهم.ُ ذلك الجيِش قياد

ُة الجيِش المصرِي هأي التي سمحت بدخإوِل أليست قياد
ِتهم ليهاجموا المتظاهأرين يوَم ِلهم وأسلح ِلهم وجما ِة بخيو البلطجي

ِء الدامي.ُ الربعا
ِم ومن قبِل ذلك أليست هأي التي أشرفت على المحاك

ِد ِم في عه ٍم بالعدا ِة حك العسكريِة؟ِ التي أصدرت أكثَر من مائ
ِة بالسجِن ِة الجائر ِم الظالم ِفها من الحكا مبارٍك،ِ وأضعاَف أضعا

والحبِس.ُ
[هذه ما وبعدها ينبغي أن تكون : أَوليسْت. وأليست

هذا هو الفصيحّ؛ أن تسبق همزة الستفهام حارَف
ِد العسكرِي العطف] ِة المجهو هأي التي قامت وتقوُم بإعان

َد ِتنِا،ِ وهأي التي توفُر القواع والستخباراتِي المريكِي ضد أم
ِد والتخزيِن للمريكاِن،ِ وهأي التي توفُر تسهيلِت التمويِن والمدا

لتلك القواِت.ُ
ِة مع وأليست هأي التي تشِارُك في المنِاوراِت المشِترك

ِم الساطِع،ِ التي قواِت أمريكا وحلِف النِاتو،ِ ومنِها منِاوراُت النِج
تتدرُب فيها القواُت المشِتركُة على احتلِل مصَر،ِ إذا قام فيها

ٌئ لمريكا.ُ حكٌم إسلمٌي منِاو
ُة التي تتلقى معونًة عسكريًة أمريكيًة،ِ وأليست هأي القياد

ِر الجيِش ًا،ِ لتستمَر في تسخي ٍر سنِوي ِر دول ٍد ونصِف مليا تقدُر بواح
ِة.ُ ِة المصالِح المريكي المصرِي في خإدم

َة.ُ ِر غز ُة التي تأمُر بحصا وأليست هأي القياد
ِر أمريكا- َة الجيِش المصرِي هأي الضامنُِة -في نظ إن قياد
ِم مع إسرائيَل،ِ ولتفاقاِت التعاوِن العسكرِي لتفاقياِت الستسل
َء منِزوعًة من السلِح،ِ وهأي ِء َسينِا مع أمريكا.ُ وهأي الضامنُِة لبقا

ِر على ِر الحصا ِة،ِ ولستمرا ِد إسرائيَل الجنِوبي ِة حدو الضامنُِة لسلم
َة.ُ غز

ِكَر كَل ُأذ ِة فل بد أن  ِم العسكري وإذا كنُِت قد أشرُت للمحاك
ِته في مصَر أل ينِسى ِنِه ووفٍي لم ٍر على دي ٍر وشريٍف غيو ح

ِلهم َنه السرى في سجوِن مبارٍك،ِ الذين ضحوا بأموا إخإوا
ِلهم،ِ وتحملوا التعذيَب والهأانَة والذلَل والسَر وعيشِِهم وسَط أهأ

ِد،ِ يا أيها الحراُر ِد المفس ِم الفاس الطويَل،ِ ليقارعوا ذلك النِظا
ُتسألون عنِه ِقكم،ِ  ُء إن تخليَص أولئك السرى ديٌن في أعنِا الشِرفا

ِة.ُ في الدنيا والخإر
ٍر شريٍف في مصَر أن يواصَل وإذا كنُِت أتوجُه بنِدائي لكِل ح

ُد،ِ ويقوَم َته حتى يسقَط النِظاُم الفاس َده ومقاوم كفاَحه وجها



َثه،ِ فأقوُل ِر وليو َد الزهأ ِء أسو النِظاُم السلمُي،ِ فإني أخإُص بالنِدا
ُهبوا ِم هأذا هأو يوُمكم،ِ ف ِر ويا ليوَث السل َد الزهأ لهم يا أسو

ِم السلمِي،ِ أنتم ِة النِظا وقودوا المَة في كفاِحها من أجِل إقام
ّتم عليه،ِ َة المِة إذا اتحدتم وتمسكتم بالحِق وثب ِلكون قياد تم

ِم،ِ الذين فرضهم مبارُك عليكم.ُ لقد بدأ زئيُر وتخلصتم من القزا
ِد في الزهأِر يتعالى،ِ فواصلوا واصبروا وصابروا.ُ السو

َد،ِ َع النِظاَم الفاس ُهَب لتخل ِتكم لت قودوا حملًة في أوساِط أم
ِم،ِ بينِوا لهم أنه ل أماَن بل إيماٍن،ِ وتقيَم على أنقاِضه نظاَم السل

ٍد.ُ ٍم،ِ ول حريَة بل توحي ول سلَم بل إسل
َد ُتر َقكم في أن  َتكم التي ُسلبْت منِكم،ِ وح استخلصوا حري

ِر  َفهللزهأ ُؤه[نائب فأاعل مرفأوع]، أوقا  وأن يختاَر علما
َقكم في ُة لهم.ُ استخلصوا ح ِنِهم،ِ ول يختاره الطغا شيَخهم من بي

ُع عن كِل ِيكم،ِ ويداف ٌع مستقٌل،ِ يعبُر عن رأ أن يكوَن لكم تجم
ٍد منِكم.ُ كيف يمكُن أن يكوَن لكِل مهنٍِة -حتى الراقصين مضطه
ُء ُيحرُم من ذلك علما ُلهم؟ِ و والساقطين- نقاباٌت وجمعياٌت تمث

ِر.ُ الزهأ

َعلى ُثر  َوان َهأرا     َلز َوَحِي ا ُدنيا  ِم ال َف ُقم في 
َهأرا َسمِع الَزماِن الَجو

ِه ِب َلعوا  َط ٍة        ِئّم َأ ّق  َواقِض َح ًا  ّي ِل َواخإشَِع َم
َأبُحرا َوماجوا  ًا  ُزهأر

َعّز َأ َو َلًة        َأَجّل ِمَن الُملوِك َجل كانوا 
َهرا َأفَخَم َمظ َو ًا  ُسلطان

ُهم       َحَرَم ُب ِه َجنِا ِوِف كاَن في َزَمُن الَمخا
َذرا ُهُم ال ّل ِظ َوكاَن  َلماِن  ا

َكُه ُيري َو ٍر        ِة زاخِإ َع ٍر في الشَِري َبح ُكِل  ِمن 
َفرا َغَضنِ َعظيُم  ُق ال ُل الُخ

ِة ِئَر ِلدا ًا  ُقطب ّيُه        ِد َن ُقدِسّي كاَن  ُد ال َه الَمع
َورا َوِمح ِد  ِبل ال

ِه ِب َبت  َوَح ِه        ِب َعلى ِمحرا ُتها  ّي َقِض َدت  ِل ُو
ّبت ُمعِصرا َوَش ِطفلً 



ُتم َأن َوَرقيِمها        َكهِفها  ُقرى ِمن  ُهأّزوا ال
ُقرى َأعصاُب ال ِه  َل َعمُر ال َل

ِإلى الِحمى َء  ُأسي ِإذا  ِرخإوَن  الصا
َعلى الشَِرى ُأغيَر  ِإذا  ِئروَن  َوالزا

َيمشِوَن ُللى      َول ا ِهألوَن العاِجزوَن  ل الجا
ُترا َبخ َت ِد  ُقيو َهأِب ال َذ في 

ُد أن يصَل َء في مصَر هأنِاك من يري إخإواني الحراَر الشِرفا
ِم في مصَر عبر صفقٍة مع أمريكا،ِ فيضمُن لها استمراَر للحك
ٍة وحرياٍت ٍة زائف ٍة سياسي مصالِحها وجرائِمها،ِ في مقابِل حيا

ِة ِة الزائف ِة السياسي ُدنا للحيا ٍة،ِ تدوُر في الفلِك المريكِي،ِ وتعي كاذب
ِد الملكِي.ُ في العه

ُد حَل مشِاكِل مصَر بالخضوِع لمريكا هأنِاك من يري
ٍد عن أن أمريكا هأي أصُل ِء يتعامون عن قص والستعانِة بها،ِ وهأؤل

ِة.ُ المشِكل
ِء في مصَر أن يدركوا طبيعَة الصراِع،ِ على الحراِر والشِرفا

َء المحليين ما هأم إل  َءوأن العدا ًا للضمير وكل [بالرفأع خبر
ِء الخارجيين.ُ وأن الحريَة"هم"، لن الستثناء مفّرغَّ]  للعدا

ِر النساِن من ًا عن تحري َق بعيد ِة ل يمكُن أن تتحق السياسي
ِد َق إل بطر ِة الجانِب،ِ ول يمكُن أن تتحق ِة للغزا الشِرِك ومن التبعي

ِة العرِب وأفغانستاَن ِة من مصَر ومن جزير القواِت المحتل
َق ِر دياِر المسلمين.ُ ول يمكُن أن تتحق ِفلسطيَن وسائ والعراِق و

ِر ِم الفقي َق اللقمُة من ف ُتسر ِة،ِ حتى ل  إل بتوزيٍع عادٍل للثرو
لتكدَس في حساباِت اللصوِص خإارَج مصَر.ُ

ِتهم،ِ ول ُة غضب ُتسرق ثمر عليهم أن يدركوا ذلك حتى ل 
ِتهم.ُ ُتسلب مكاسُب انتفاض

ُد أن أتوجَه بثلِث رسائَل: وقبل أن أخإتَم كلمي أو
ِة تونَس القيرواِن تونَس ِلنِا في تونَس الحبيب الولى لهأ

ِد والرباِط،ِ فأقوُل لهم لقد ذهأب الحاكُم الطاغيُة،ِ ولكن بقي الجها
َدكم وكفاَحكم حتى تستأصلوا النِظاُم الطاغي،ِ فواصلوا جها

ِة ِة والعز ِم والحري الطغياَن من أرِضكم،ِ وترفرَف أعلُم السل
ِة فوق ُربوِعكم.ُ والعدال

ِلنِا في اليمِن الحبيِب،ِ يمِن اليماِن والرسالُة الثانيُة لهأ
ِره،ِ فأذكُرهأم اللَه في ِنه وأنصا ِم وأعوا ِد السل ِة،ِ مد والحكم

ِد ِم الطاغي الفاس َدون للنِظا ِنهم المجاهأدين،ِ الذين يتص إخإوا



ِد،ِ وأحرُضهم على اقتلِع جذوِره،ِ ذلك النِظاُم الذي حول المفس
َبه ِة الصليبيِة،ِ والذي مل جيو ِة تجسٍس وتمويٍن للحمل اليمَن لقاعد

ِم،ِ ليسفَك بها دَم اليمنِيين الحراَم.ُ لقد بأمواِل الصليبين الحرا
َتكم فواصلوهأا حتى تتحرَر اليمُن من الصليبيين بدأتم انتفاض

ِئهم.ُ ووكل
ِة في كِل مكاٍن،ِ فأقوُل لها ِتنِا المسلم ورسالتي الثالثُة لم

ُنها يتساقطون،ِ لقد بدأت هأزيمُة أمريكا تبدو في الفِق،ِ وبدأ أعوا
ُدهأم.ُ ِدهأم،ِ وأعينِوا من يجاهأ فشِاركوا في جها

ِه رِب العالمين،ِ وصلى اللُه على ُد لل وآخإُر دعوانا أن الحم
ِبه وسلم.ُ ِله وصح ٍد وآ سيدنا محم

ُته ِه وبركا .2ُوالسلُم عليكم ورحمُة الل



أقترح أن تضع قبل بداية الكلم النِشِيد الذي أرفقته لك في ملف بعنِوان (بشِريات)َ.ُ 1
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مع صورة مبارك وولده.ُ وحبذا لو تصحب معهما صور من صور ضرب الشِرطة للمصريين،ِ وكذلك
نداءات تتعلق بمصر مثل من لفك الحصار عن غزة؟ِ وهأنِاك صور لضرب المتظاهأرين في مصر في أول

ًا صورتان لمبارك.ُ والله يوفقكم لكل خإير.ُ شريط (تضحيات غزة والمؤامرات)َ،ِ وفي آخإره أيض


