
فما أن بدأ التاحاد السوفيتي يترنح في على ذرى الهندكوش ويظهر
ضعفه للعالم أجمع إل واغتنمت شعوب أوربا ذلك الضعف وثارت

 . على الحأزاب الشيوعية الظالمة وتاحررت من رق التبعية لها

ًا مشابهة لتلك فقد شاء الله سبحانه وتاعالى وإننا اليوم نعيش ظروف
أن يتزامن ضعف الموكل في الغرب وتارنحه في سحات القتال مع

تاراكم ظلم واستبداد وكلئاه المتسلطين على الشعوب بدعمه
ًا لسقاطهم ىفي هذه النقطة ًا وعالمي فأصبحت الجواء مهيأة إقليمي

ًا لجميع أبناء المة ًا حأي المفصلية وقد أقامت الثورة في تاونس نموذج
في كيفية الخروج من رق وكلء أعداءها فجاء دور الشعوب في

إسقاط الوكلء متكاملً مع دور أبنائاها المجاهدين في استنزف
 لسيماضعف اقتصاده وانحسر مده وظهر عجزهالموكل الكبر فقد 

مرحألة الشيخوخة والهرم فأصبحت.في العراق وأفغانستان ودخل
الثورات بفضل الله في مأمن عن تادخلتاه العسكرية لجهاضها كما
أجهض النجليز بأساطيلهم ثورة عرابي فيما مضى وأنى لهم ذلك

  بعد أفعال محمد عطى

وإن نجاح الثورة في إسقاط الطاغية أسقط اليأس والظلم والخوف
وبث روح  الحرية والجراة والهمة والقدام وتايقنت المة أنها متى

ًا وقد قيل ًا تامل قلوب الطغاة رجف : كبرت وزحأفت زحأف

وإن المعركة اليوم بين الشعب والحاكم معركة إرادة والثورة ثورة
عزة وكرامة ونحن قوم أعزنا الله بالسلم فإذا ابتغينا العزة بغيره

أذلنا الله وإن معظم الحكام اليوم لم يدركوا حأجم الفجوة بينهم
وبين الجيل الصاعد في القيم والمبادئ والمعتقدات التي امتزجت

بهم وخالطت شغاف قلوبهم بعد أن استنشقوا عبير الحرية
والكرامة وذاقوا طعمها فسرت في دمائاهم وأرواحأهم عزة المسلم

تالك العزة التي غيرت نفوس المستضعفين في مكة رضي الله
عنهم فتغير وجه الرض عندما صمدوا أما أولئك الجبابرة العتاة من
قريش الذين جمعوا عليهم ..... وأنزلوا بهم أنواع العذاب أذاقوهم



ًا فلم ينسهم طعم اليمان وعزة المؤمنين فكان طعم الموت مرار
سلبهم أرواحأهم أهون وأسهل من أن تاسلب حأريتهم ويعودوا إلى
عبادة الجبابرة من دون الله . وإن هؤلء الحكام مازالوا يفكرون
بعقلية أبي جهل ولم يفقهوا معنى اليمان الذي تاجذر في قلوب

المستضعفين  وتالك العزة التي ل تاقهر ول تالين ، تالك العزة التي
تاأبى أن تاهين العوة التي جعلت فاطمة بنت الخطاب رضي الله

عنها تاقف أما عمر رضي الله عنه ومن ورائاه قومه يوم كان على
دينهم ولم يكن أحأد يستطيع أن يقف أمامه فوقفت وقالت :

أرأيت ....... فعلى هؤلء الحكام أن يتعظوا بمآل الجبابرة من قبلهم
وأن يوقنوا أنه ل سبيل لبقائاهم وقمع تالك النفوس ...... وهم

المسؤولون عن الفوضى وإراقة الدماء لتسلطهم على الشعوب
 إلى الذأهان ثورةالثورتانوقد  أعادت المسلمة ....نصحت 

المسلمين قبل عقود وتحررهم من الساتعمار العسكري
دون أن يتحرروا من الساتعمار السياساي والثقافي

والقتصادي لساباب عدة من أهمها ضعف وعي الشعوب
ًا وقد قال آن ذأاك بمكر الدول الكبرى الذي ما زال قائم
رساول الله صلى الله عليه وسالم (ل يلدغ المؤمن من

قيام      جحر واحد مرتين)  كما أكدت  على يعين ما أكثر من أن
بعد          الواجبات أوجب من فإن لذا الوعي ارتافاع ونجاحأها الثورة

والكلمة           الرأي أهل سيما ول المة في الصادقين جميع على اليمان
ولو          لمسيرتاها تاقديمه يمكن ًا شيئ يدخروا ول جهودهم يستنفروا أن

إل             إله ل بمفهوم الوعي هو الطلق على شيء وأهم بدرهم أو بكلمة
هذا          وغياب وأفعالهم الرجال لوزن دقيق سهل ميزان فهي الله

ظنت            أن بعد طويلة ًا عقود تاتيه جعلها المة أبناء أذهان عن المعنى
تابين           ثم التبعية من تاحررت قد العسكري الحأتلل على بثورتاها أنها

الغربية         الهيمنة تاحت تاعيش مازالت أنها عقود بعد ومن خير مالها
ُكتب في ذلك كتاب (مفاهيم ينبغي أن تاصحح) و كتاب (واقعنا

المعاصر) للشيخ محمد قطب كما ينبغي الطلع على الوثائاق
. والشهادات التي من داخل هذه النظمة من وزرائاها وضباطها



أبناء أمتي المسلمة أمامكم مفترق طرق خطير وفرصة تااريخيةفيا 
نادرة للخروج من رق التبعية فاغتنموها وكسروا الغلل لتتحرروا

 العالمية فمن الثم العظيم والجهل الكبير أن الصهيونيةمن هيمنة
       . تاضيع هذه الفرصة التي انتظرتاها المة منذ ستة قرون

ًا ويجب ًا عظيم وفي الختام: إن الظلم والجور في بلدنا قد بلغ مبلغ
إنكاره وتاغييره وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فمن

ًا (سيد الشهداء حأمزة بن عبد المطلب ورجل جاهدهم...) وقال أيض
ًا لمن خرج بهذه النية قام إلى إمام جائار فأمره ونهاه فقتله) فهنيئ
العظيمة فإن قتل فسيد الشهداء وإن عاش فمن السعداء فقولوا

.الحق ول تابالوا


