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تابعنا مع شعوبنا العربية وأكل شعوب العالم، مجريات ثورتي تونس وأمـصـر، ـفـي
ّيُل إلي أنني أسمع صوت تكسر عظام نظام الفرعون ٍة ، وأكان يخ ٍة وأحرار حماس
العجوز المتهاوأي حسني اللمبارك، وأأسمع معها –كـقـرع الطـبـول- دـقـاِت قـلـوب
اليهود على مرمى حجر وأهي تضطرب في خفٍق رهيب من الرعِب وأالذعر الذي

ألقاه الله عليهم بهذا الحادث الجلل.!

ٍد، وأأن كنا على مر اليام نتابُع الخبار وأندعو الله للمسلمين أن يبرم لهم أمَر رش
ّـلـصّ مـصـَر وأـشـعبها المـسـلم يخلصّ الله أهل تونس من الطاغية الجـبـان، وأأن يخ
من هذا الطاغوت وأنظامه الـخـبيث الفاـسـد الـظـالم الـعـاتي العـتـّل الـجـواظ، وأأن
ـلم ًا للـس ـر ـورة خـي ـذه الـث ـل ـه ٍد، وأيجـع ـ ـر رـش ـر أـم ـي مـص ـلمين ـف ـبرم للمـس ـي
وأالمسلمين، صحيٌح أنها ليسْت الكمال الذي نتمـنـاه، وألـكـّن زوأال بـعـض الـشـر أوأ
ٍر آٍت ٌء يسّر المرء، مع ما نرجو من كون هذه الخـطـوة مقدـمـًة لخـيـ ٍر منه شي كثي

وأفاتحة لبواٍب بإذن الله.

ـا وأالردن ـر وأليبـي وألذلك فإن شعوبنا العربية وأالسلمية في تونس وأمصر وأالجزاـئ
وأاليمن وأغيرها محتاجة لمن ـيـذكرها بـالله ـفـي ـهـذه الـيـام، وأـيـذكرها بأـيـام الـلـه
َـكـم المـسـتفادة ـمـن ـهـذه اـلـدروأس ّبههم بلطٍف إلى مواقع العبر وأالِح وأسننه، وأين

الكونية، وأهذا دوأٌر مهّم للدعاة إلى الله وأطلبة العلم وأالحركات السلمية.

ّي وأالنـظـام لم تكن هذه الثورات وأخاصة ثورة مـصـر ـثـورة عـلـى النـظـام المـصـر
العربي الفاـسـد الـخـبيث، فحـسـْب، ـبـل إن أبعادـهـا أـشـمل وأأعـمـق؛ فـهـي نقـطـة
فاصلة وأنقطة تحول بارزة في تارـيـخ المنطـقـة وأعلقاتـهـا الجتماعـيـة، وأـلـم يـكـن
ـه حسني اللمبارك وأنظامه هو الساقط في ثورة مصر فحسْب، بل ـسـقطت مـع
ّبدوأا الناس ًا عبده الطواغيت النذال وأع أيضا فكرة "الستقرار" الذي جعلوه صنم
له، استقرار المنطقة، اـلـذي لـيـس معـنـاه إل ـتـوافر ـكـل عواـمـل الطمأنيـنـة لـهـم
م أحـوالهم الباذخـة الناعمـة الفارهـة أوأ يهـدد ّغصٍّ ينغـصّ عليه وأالمن من أي من
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َدـهـم وأـعـائلتهم ـبـالحظ ُملكهم وأسيطرتهم المطلقة على البلد وأمـقـدراتها وأانفرا
الوأفر وأالنصيب الفائض من ثروأاتـهـا وأخيراتـهـا، بـمـا يـسـتلزمه ذـلـك ـمـن حراـسـة

حدوأد دوأيلة إسرائيل البائرة وأضمان أمنها وأحمايتها من أي توجه جهادي.!

سقط النظام المصري، وأقبلـه التونـسـي، وألعلـه يلحقـه اليمـنـي وأالردنـي وأربمـا
الليبي وأالجزائري وأالمغربي، بإذن الله تعالى.

وأساعة إرادتي إرسال هذا المقال للنشر، جاءت الخبار ببدء تحّرك أهلنا في ليبيا
وأـثـورتهم عـلـى الـطـاغوت المخـبـول المـشـؤوأم وأـعـائلته اـلـذين طـغـوا ـفـي البلد
ّـلـصّ الـنـاس ًا لهم وألكلبهم، فنـسـأل اللـه أن يخ وأأكثروأا فيها الفساد وأجعلوها ملك
ـذّل ٍد يعّز فيه أهُل طاعته سبحانه وأـي منهم، وأأن يبرم للمسلمين في ليبيا أمَر رش

فيه أهُل معصيته.

وأهكذا ضرب الله للناس المثال وأاسـتطاع جـيـُل الشـباب أن يثبـت فـاعليته فـي
عالمنا الجديد رـغـم ـكـل المـسـاعي اـلـتي ـبـذلها النـظـام العرـبـي الفاـسـد لفـسـاد
ًا غـيـر وأاٍع أـشـبه ًا غبـيـ الشباب على جميع المستويات وأتنويمهم، وألكنه كان نظاـمـ
بالشهوانّي ل غير، وأكان لبد للثورة أن تأتي مهما طال الزمن فهذه ـسـنن كونـيـة
نعرفها من التاريخ وأالمعارف البـشـرية وأالتـجـارب وأـمـن حـسـابات عـلـوم النـفـس
وأالجتماع البسيطة، فإن تراكم الفساد بالطريقة الحاصلة ـفـي أمتـنـا وأمجتمعاتـنـا
ِـقـد ًا حتى يؤدي إـلـى النفـجـار، يو العربية وأالسلمية ل يمكن أن يستمر طويلً جد
ٌة ل تحصـى ٌد متظـافر ُه جهـو َد اروأ ُئـُه اللـه، وأيجمـع ب ن يهي فتيله ما يقدره الله وأَم
تتظافر لمقابلة ذلك الفساد المتراكم، منها الصالح وأمنها دوأن ذـلـك، وأالـلـه أعـلـُم
بما يعمل الخلق وأما ينووأن وأيريدوأن، وأفيـهـم المفـلـح الـفـائز ـفـي الـخـرة وأفيـهـم
ًا إل الخـسـران وأالعـيـاذ ـبـالله، وألـكـن تـلـك الذي إذا أفضى إلى الخرة لم يجد شيئ
الجهود تجتمع كلها على مقاوأمة النظام الطاغي. وأـتـذكرُت هـنـا ـمـا ـقـال الـشـاعر
َدها إـسـقاَط عـرِش الطاغـيـْة . ُع وأـحـ أحمد مطر : ((أعلُم أن القافـيـْة  . ل تـسـتطي
ِد الماشيْة . حتى إذا ما حانِت الساعُة وأانقّضْت عليه َغ جلو ْب َد ُه بها  َد ُغ جل لكنني أدب
ـه ُع مـن َن ًا تص ًا جاهز ْتُه من يدي أيدي الجموِع الحافيْة . يكوُن جلد القاضيْة . وأاستلم

الحذيْة.))اهـ

 وأمع ذلك لم أكن ككثيرين من الناس نتوقعها بهذه السرعة ، على نحو ما حصل
ـه ـدل علـي في تونس الخضراء البية، وأل أظن أن العداء توقعوها أيضا، وأهذا ما ـت
تصرفات فرنسا الركيكة الغبية، وأحتى المريكان، مع أنهم كانوا أحسن ـحـالً ـمـن
الفرنسيين، وألسيما في مصر؛ وأاستفادوأا من التجربة وأأدركوا أن التغيير قادٌم ل

محالة.!

ٍد غـلـب عـلـى الـظـن أـنـه ّدرت إلى أم لقد ظننا مع كثيرين أن الشعوب ماتت أوأ ُخ
طويل، بسبب ما فعله الطواغيت المجرمون بـهـا، لـكـن ـثـورة ـتـونس وأـمـا بـعـدها
أثبتْت أن الشعوَب يمكن أن تثور في الوقت الذي يظن المراقبون أنـهـا ـمـاتت أوأ

غابت عن الوعي! 
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لكنني أسّجل مع ذلك موقفين : الموقف الوأل : أننا قرأنا قـبـل ـمـدة ـمـن اـنـدلع
ـترنت أظـنـه للخأ الثورة في تونس، أي في أيام الطاغية بن علي، مـقـالً ـفـي الـن
ًا وأانفجـار ـثـورة الشيخ أبي مسلم الجزائري توقع فيه انهياَر النظام التونسي قريب
ُيحـسـن ُتُه بأن في ـشـبابنا ـمـن  ًا ، وأحمدُت الله حين استذكر وأنحو ذلك، وأكان لفت
التأمل وأالستشفاف وأالعتبار وأالتوقع، وأأن فيـنـا طاـقـات وأاعـيـة، نـسـأل الـلـه أن

يبارك فيها.

ـا وأالموقف الثاني : الرسالة التي انتشرت على النترنت من أخٍت تونسية وأجهتـه
ـي ـا وأتحـك إلى تنظيم القاعدة وأقيادته الشيخ أسامة بن لدن وأغيره، تستغيُث فيـه
مأساة الـسـلم وأالمـسـلمين وأالـخـوة وأالـخـوات المـلـتزمين باـلـدين ـفـي ـتـونس،
وأكانت الرسالة –بغّض النظر عن التوثق الكاـمـل ـمـن ـصـحتها وأوأاقعيتـهـا- ـمـؤثرة
وأمحزنـة وأـمـثيرة للمزيـد مـن الغضـب وأالحـنـق وأالغـيـظ عـلـى أوألئـك الطـواغيت
ّطـهـر، اـلـذين ـعـاثوا ـهـم الملعين أعداء الله وأأعداء السلم وأأـعـداء الفـضـيلة وأال
ًا ـقـل نظـيـره، وأـلـم يـكـن بالـيـد ـكـبير حيـلـة، ُبهم وأأنظمتهم في الرض فساد وأأحزا
ٍة يكاد ينفجُر، ـلـول أن يرـبـط الـلـه عـلـى القـلـوب، وأـمـا كـنـا وأكان النسان في حال
أَر إلـى اللـه بالـدعاء ُت لبعـض إخـواني سـاعتها : أن نج ا قل نملك إل شيئين كم
وأنجتهد فيه مع إخواننا وأأخواتنا المستضعفين، وأأن نستمر في جهادنا. إن الثبــات
وأالستمرار في الجهاد هو من أهم ما أعطانا الله عز وأجل من الفرصة لن نقدم
من خلله خدمًة لديننا وأأمتنا وأإخوانـنـا وأأخواتـنـا المقـهـورين المـضـطهدين، وأبـهـذه
ًا –ـمـع المناـسـبة فـإنني أـحـّب أن أوأـّضـح لـخـواني وأأـخـواتي ـفـي ـكـل مـكـاٍن ـشـيئ
اعتزازنا بثقة المسلمين وأمحبتهم- : إن القاعدة ليسْت ـلـديها عـصـا ـسـحرية كـمـا
ـم ُيقال، وأليست القصة أيها الخوة وأالخوات الفضلء الحباب هي قصة "المعتـص
ُيـعـرف أوألـهـا ـمـن آخرـهـا، ٍد وأتجـيـش جـيـوش ل  وأعمورـيـة" وأل قـصـة تحرـيـك جـنـ
ِد المة المجاهدة، فل تظنوا بها فوق قدرها، وألنكن فالقاعدة جزء بسيٌط من جهو
ًا، وألنجتـهـد ـفـي التـعـاوأن عـلـى اـلـبر وأالتـقـوى وأالجـهـاد ـفـي عارفين بأقدارنا جميع
ُعُه وأبما يكون المناـسـَب ـفـي حـقـه، وأالـلـه سبيل الله، كّل من موقعه وأبما يستطي
يفتح وأينّزل الفَرَج وأالنصر بصدق الصادقين وأإخلصا المخلـصـين وأدـعـاء الـضـعفاء
َة لنهاـيـة َة الخـيـر ًا الـشـار المغلوبين. وألكأن رسالة الخت ـمـن ـتـونس ـكـانت حـقـ
ٌة للمـتـأملين، نظام الـطـاغوت ـبـن عـلـي، وأتفرـيـج الـكـرب ـبـإذن الـلـه، وأتـلـك ـعـبر
وأأتمنى من هذه الخت الن أن تكتب رسالة أخرى عن الوضع الجديد الذي ليس
ًا وأنريده، وألكنه بالتأكيد تفريج لـكـثيٍر ـمـن الـكـروأب، هو بالتحديد ما نحلم به جميع

وأالمأمول إن شاء الله أن يكون في غضونه كثيٌر من الخير وأالرحمة.

ن أبنـاء المـة اليـوم، وأالمجاهـدين وأالـدعاة إلـى اللـه أن وأإن على المصلحين م
يغتنموا هذه الفرصـة التاريخيـة، وأينطلقـوا فـي عمـل دعـوي وأتربـوي وأإصـلحي
ُـفـَرصا، وأإحيائي دؤوأب في ظل ما تتيحه أوأضاع ما بعد هذه الثورة ـمـن حرـيـات وأ
ـباب وأبعد زوأال كثيٍر من الصار وأتحطم الكثير من القيود. وأفي الجملة ندعو الـش
ُبـعـد ـعـن "ـضـيق الـفـق" وأالتـشـنج وأالـسـتعجاِل، وأل إلى حسن الفهم للـمـور، وأال
ينبغي أن يدخلوا في خلفاٍت مع الطوائف المختلفة معهم في الحركة السلمية،
ّي، ّـنـاء الـعـداد كإخوة النهضة في تونس مثلً أوأ غيرهم، بل ينطلقوا في العمل الب
وأهكذا الخوة في مصر وأـسـيناء وأرـفـح وأغيرهـا، وألتـكـن اـلـدعوة ـبـالرفق وأاـلـتزام
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ــي الســـائدة، ــامهم ـه ــاس وأاختلف أفـه ــعة الصـــدر للـن ــة وأـس الداب الكريـم
ّو ـبـدأت تـحـاوأل وأليستحضروأا أن أمتـنـا تعـيـش مراـحـل ـصـعبة وأمعـقـدة وأأنـهـا للـتـ
ًا! ًا ـبـل قروأرـنـ النهوض وأالخروأج من ـحـال النحـطـاط اـلـتي ارتكـسـت فيـهـا عـقـود
فليكن الشباب على مستوى الوعي المطلوب، وأكل ذلك ل يتعارض مع الحماسة
ّين، وأوأـضـوح المنـهـج، إنـمـا في البذل للدين وأالغيرة وأالحمية له وأالصدع بالحق الب
ُضّموا إليه ما أشرنا إليه ـمـن الفـضـائل : الرـفـق وأكـمـال الدب وأتغلـيـب الـشـفقة
وأالرحمة وأالحسان في التعامل مع كل المسلمين، ـبـل ـمـع ـكـل الـنـاس. اجعـلـوا
ٍة قاعدتكم هي : بإمكاني أن أعمل الخيَر وأأقـول الحـق، وألـكـن بكـل أدٍب وأكياـسـ
ـارك الـلـه فيـكـم- أن الـحـق ِة الُمعيـقـة. وأاعرـفـوا –ـب ـٍب للمـشـاكل المفـِسـد ّـن وأتج
ٍر)، ُيتَرُك لمعارٍض أوأ مانٍع (عذ ُيترُك قوله وأفعله بحاٍل، وأمنه ما  درجاٌت، منه ما ل 
فتفقهوا في هذا، وأافتحوا قلوبكم لفهم العلوم النافعة وأالرـقـي بمـسـتوى اـلـوعي

وأالفقه.

لقد كشفت هذه الثورة العربية في تونس وأمصر وأما نرتقبه بـعـدهما مـن بـلـداٍن،
ِر كشفت عن مجموـعـة هائـلـة ـمـن الحـقـائق وأأظهرتـهـا للعـيـان، وأذـلـك ـمـن الخـيـ
الكثير، وأمن رحمة الله بالمسلمين، وأقد بدأ الـنـاس يكتـبـون ـفـي ذـلـك وألـبـد أـنـه
ّـكـر ببـعـض سيكتب الكثير وأالكثير فإن هذا حدٌث تاريخّي كبير، وأإنما أحبـبـُت أن أذ
ذلك : فمنها : هشاشة هـذه النظمـة البوليـسـية الـسـتبدادية الـشـمولية الطاغيـة
ّفـنـة َوُر، متع رغم انتفاشها في أعين الناظرين، وألكنها ـخـواء، يملؤـهـا الُجـبـُن وأالـخـ
من الداخل، متهاوأية، ـمـا أن تتـحـرك الـشـعوب وأتـثـور عليـهـا ـحـتى تنـهـار وأيـهـرب
ِد ُجْحـُر ضـٍب! وأأدرك كـثيٌر مـن النـاس أن رؤوأسها إلى الخارج ل يؤوأيهم في البل
الحكام الكفرة الطغاة ل قيمة لهم فـي ذوأاتهـم مـن فضـِل صـلٍح أوأ نفـٍع، وأإنمـا
صنعوا لنفسهم قيمة بالسلطان وأقوة الّشَرط وأالعوان وأالطبقات المنتفعة بـهـم
المرتبط مصيرها بمصيرهم. وأمنها : ما باَن للناِس من أن الغرب الكـافر ل تهّمـه
ًا، وأل يبكي علينا إل دـمـوع التماـسـيح حـيـن ٍء أبد مصالُح شعوبنا السلمية في شي
يبكي، وأإنما يركض وأيلـهـث وأراء مـصـلحته الشخـصـية وأاـلـتي تقتـضـي "اـسـتقرار"
ا لشـعوبها َعْسـفها وأظلمهـا وأقهره المنطقة وأدوأام هذه النظمـة الحلـوب، رغـم 
ًا، وأرـغـم انـعـدام وأكبتها لحريتها، وأرغم فـسـادها الـكـبير اـلـذي يعرـفـه الـغـرُب جـيـد
ًا ـمـن مآـسـي أبسط حقوق النسان في ظلها. رـغـم ـكـل ـمـا يعرـفـه الـغـرب جـيـد
شعوبنا وأما تعانيه من الحرمان وأالظـلـم، فإنـمـا يـهـم الـغـرب فـقـط ـهـو اـسـتمرار
ّفق الحوال على ما هي عليه لـضـمان اـسـتمرار تحـقـق مـصـالحه القتـصـادية وأـتـد
خيراِت بلدنا وأشعوبنا على أسواقه وأمصانعه. بان هذا للناس ـفـي أوأـضـح ـصـوره
في موقف فرنسا من ثورة تونس، وأموقف أمريكا وأغيرها، فمن ـلـم يبـِصـر ـهـذه
ًا!. وأمنها وأمن أهمـهـا : اتـضـاح الرتـبـاط الوثـيـق بـيـن ـهـذا الحقائق فلن يبصر شيئ
ـارك النظام العربي المرتد وأبين اليهود (إسرائيل) وأكيف أن مـصـر حـسـني اللمـب
ّبث اليهـود هي بمنزلة الحارس المين اليقظ لليهـود، فقـد رأى النـاُس مـدى تشـ
بحسني وأنظامه، وأمدى خوفهم وأرعبهم من ـسـقوطه، وأـعـرف ـكـثيٌر ـمـن الـنـاس
اليوم أنه لول هذه النظمة الكافرة الخائنة (مصر وأالردن وأسوريا وأـبـاقي دوأيلت
م النظـام العربـي الخـبيث) لمـا بقيـْت دوأيلـة إسـرائيل فـي الوجـود إل ريثمـا تت
ـٌب آٍت المعركة السريعة مع أمتنا وأتنتهي بانتصار أمتنا، وأالله أكبر، وأإن ذلك لقرـي
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إن شاء الله. وأمنها : ما يتعلق بالنظام السعودي المـنـافق، ـفـإن ـخـائن الحرمـيـن
الشريفين ملك آل سعود وأقف بكل ما أوأتي من قوة خائرة مع حسني اللمبارك
ِتِه- في نصرته، ـحـتى ـخـالف المريـكـان ـفـي ـمـوقفهم، َوأْشِك مو وأاستماَت –على 
وألعله لوأل مرٍة يشاكسهم في شيء. رأى الناُس في جزيرة العرب وأغيرها كيف
ً ًا أن يمـنـع ـسـقوطه، متـجـاهل وأقف عبد الله آل سعود مع حسني وأـحـاوأل مجتـهـد
مطالب الشعب المصري وأإرادته وأثورته العارمة، غيَر ملتـفـٍت إـلـى فظاـعـة ـهـذا
ـا النظام وأظلمه وأفساده العظيم، وأنحن نطرح على العقلء ـفـي "الـسـعودية" هـن
أسئلة بسيطة فإن في ذلك لعبرة لوألي البصار : لماذا يناصر عبد الله آل سعود
حسني العلماني العميل لسرائيل الولّي للمريكان ـحـبيب اليـهـود؟ أل يعـلـم عـبـد
الله آل سعود بحال حسني وأبـحـال نـظـامه المـحـارب لـلـدين، البلطـجـّي المنتـفـخ
ٌع ـمـن اـلـدين البطون من السحت؟ هل هذا  الموقف من عبد الـلـه آل ـسـعود ـنـاب
ـه ُد الله حسني لـل َنَصَر عب ِر المة؟ هل  وأ"العقيدة السمحة" وأمن الحرصا على خي
ُد الـلـه آل ـسـعود إـلـى اـلـدين وأإـلـى الـيـوم وأمن أجل الله وأالدين؟ هل يلتـفـُت عـبـ

الخر؟!

ّتـعـظ أسئلة تنتظر إجابات في نفس كل حّر يـلـوُم نفـسـه وأيراجعـهـا وأيـحـاوأل أن ي
قبل أن يطبع الله على القلوب {يا أيها الذين آمـنـوا اـسـتجيبوا لـلـه وأللرـسـول إذا
ـه تحـشـروأن}، دعاكم لما يحييكم وأاعلموا أن الله يحول بين المرء وأقلبه وأأنه إلـي

وأقبل الطوفان، وأقبل فواِت الوأان.

وأأما الخوة المجاهدوأن في اليمن، فل أنسى أن أذكرهم بأن نظام علي عبد الله
صالح في أضعف حالته، وأأن الثورة عليه ماضية، وأأنه منـهـاٌر، فل أظنـنـي بحاـجـة
إلى التذكير بأنها فرصة كبيرة : سياسية وأأمنية وأثقافية، وأكم في الـحـروأب وأـفـي

ٍة لفعل الخيِر لمن وأفقه الله وأسدده وأآتاه تقواه. ّول من فرص مراحل التح

ٍد إن ـشـاء الـلـه للتواـصـِل ـمـع أهلـنـا وأـشـعوبنا المتـحـررة، ـمـع ـشـعوٍب وأإلى موـعـ
ُهـداه الـذي ه تعـالى وأ ّدية تامة إلى التمسك بالسلم ديـن الل ٍة بج ٍة متطلع مسلم
فيه الخيُر وأالمُن العزة وأالكرامة وأالطمأنينة وأالسعادة في اـلـدنيا وأالـخـرة {ـَمـْن
ُهـْم َأْجَر ْم  ُه ّن َي ِز َنْج َل َوأ َبـًة  ّي َط ًة  َيـا ّنُه َح َي ِي ُنْح َل َف ْؤِمٌن  َو ُم ُه َوأ َثى  ْن ُأ ْوأ  َأ ٍر  َك َذ ِلًحا ِمْن  َعِمَل َصا

ُلوَن} [النـحـل/ ْعَم َي ُنوا  َكا َأْحَسِن َما  َقى97ِب َيـْشـ َوأَل  َيـِضـّل  َفَل  َي  َدا ُـهـ َع  َـبـ ّت َفـَمـِن ا } ،[
ْعـَمـى}[ـطـه/ َأ ِة  َياَم ِق ْل ْوَم ا َي ُه  َنْحُشُر َوأ ًكا  ْن ِعيَشًة َض َلُه َم ِإّن  َف ِري  ْك ِذ َعْن  ْعَرَض  َأ َوأَمْن 
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