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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

 فإلى المة السلمية عامة وإلى جيل التحرير والنهضة خاصة

السلما عليكم ورحمة الله وبركاته

هلت بـمجد بني السلما أياما               كما انجلت عن سـماء
العقل أوهاما

أمتي المسلمة لقد نصر الله أبناءك المسلمين في تونس فأسقطوا
أحد وكلء الغرب في المنطقة بعد أن وعت الشعوب بحجم الفساد

الهائل لولئك الحكاما الذين ظنوا أنهم حطموا إرادة الشعوب
ورغباتها فحطمهم الله بصبرها وثباتها ليكونوا عبرة لمن اعتبر

ولتعلم المة أنها متى كبرت وزحفت ومضت معتزمة في طريقها ل
تتحول عن مرادها فإنه ل سبيل لقمعها بإذن الله ولقد جاء دور

الشعوب في الثروة على وكلء الغرب متكاملً مع دور أبنائها
المجاهدين الذين يقاتلون الموكل لرفع الهيمنة الغربية عن بلد

. المسلمين

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم كل من قتل على أيدي التحالف
ًا وقد اضائت تلك الصليبي الصهيوني ووكلئه ويعوض أهليهم خير

الدماء الطاهرة الطريق أمتهم وهذه فرصة تاريخية نادرة تنتظرها
المة منذ عقود طويلة فقد ضعف التحالف الصليبي الصهيوني
وانعكس ذلك على وكلئه كما دخلت معظم دول المنطقة في

مرحلة الهرما ووعت الشعوب بحجم الفساد الهائل لولئك الحكاما
فعلى المة أن تغتهم هذه الفرصة وتقف وقفة جادة للخروج من

التبعية لعدائها فذلك طريق ل بد من مصابرته وثمن ل بد من دفعه
. لتنعم المة تحت مظلة السلما بالحرية والعزة والكرامة
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وهذا اختبار للذين ينادون بالحلول السلمية ليفسحوا الطريق
لقيادات جديدة لم تتلوث عقولهم بأجواء الذل والخنوع واليأس

والستسلما ليقودوا التحرر ويحذروا من تكرار تجربة مصر وصنعاء
ًا بإسقاطه فكان حبل النجاة يوما أن حاصر الشعب الحاكم مطالب

لولئك الظالمين تلك القيادات التي رضيت بأنصاف الحلول وأضاعت
: تلك الفرصة العظيمة وقد قيل

ًا           يخلي الطريق ول يغوي من اقتنعا من لم يكن بالقتل مقتنع

وقد كسرت الثورة في تونس الحواجز ومهدت الطريق للتحرير
ًا للشعوب بكيفية الخروج من التبعية لعداء المة ًا حي وأقامت نموذ
إل أنها اليوما تمر بمرحلة البناء وهي مرحلة مهمة وخطيرة فيجب

أن يكون من أولويات المة في مسيرتها للبناء والتحرير السعي
لرفع وعي أبنائها في أمر دينها والواقع من حولها ومن أهم وأول ما
يجب أن نعي معناه هو مفهوما كلمة التوحيد شهادة أن ل إله إل الله

فهي سر نجاتنا وعزنا فعندما التزمها أجدادنا رضي الله عنهم لم
يحرروا أنفسم فحسب وإنما حرروا البشرية من استعباد الملوك

وقهرهم إلى عدل السلما فبالسلما  وحده يمكن أن نسود ونتحرر
ُكتب عن مفهوما هذه الكلمة العظيمة الفصل الول ومن أحسن ما 

من كتاب (مفاهيم ينبغي أن تصحح ) للشيخ محمد قطب ومما يعيننا
على فقه واقعنا قراءة كتاب واقعنا المعاصر لشيخ محمد قطب
ًا والطلع على شهادات من داخل هذه النظمة من وزرائها أيض

وضباطها فينبغي على أهل كل قطر أن يقرؤوا ما كتب عن قطرهم
ليدركوا الحقائق ويقوموا بواجبهم حتى تلتقي وتتحد الجهود في

المشرق و المغرب لتقيم دولة الخلفة فوحدة المة واجب شرعي
وضرورة عقلية فل تحرر ول نهضة في أي منحى من مناحي الحياة

. إذا بقيت المة متفرقة تحت حكم وكلء أعدائها


