احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله .
أما بعد  ...أميت املسلمة هنيئاً لك انتصاراتك ورحم اهلل شهدائك وعاىف جرحاك وفرج عن أسراك
واختفى عن عروش العرب حكام

...هلت بـمجد بين اإلسالم أيام

طاملا ميمت األمة وجهها ترقب النصر الذي الحت بشائره من املشرق فإذا بشمس الثورة تطلع من املغرب
أضاءت الثورة من تونس فأنست هبا األمة وأشرقت وجوه الشعوب وشرقت حناجر احلكام وبإسقاط الطاغية
سقطت معاين الذلة واخلنوع واخلوف واإلحجام وهنضت معاين احلرية والعزة واجلرأة واإلقدام فهبت رياح
التغيري رغبة يف التحرير وكان لتونس قصب السبق وبسرعة الربق أخذ فرسان الكنانة قبساً من أحرار تونس
إىل ميدان التحرير فانطلقت.ثورة عظيمة وأي ثورة ثورة مل يرى مثلها يف البالد و مل تكن ثورة طعام وكساء
وإمنا ثورة كرامة وإباء ثورة بذل وعطاء أضاءت حواضر النيل وقراه من أدناه إىل أعاله فرتاءت لفتيان الكنانة
أجمادهم وحنت نفوسهم لعهد أجدادهم فوقفوا يف وجه الباطل ورفعوا قبضاهتم ضده ومل يهابوا جنده
وتعاهدوا فوثّقوا املعاهدة فاهلمم صامدة والسواعد مساعدة والثورة واعدة(.سقوط كبري الطغاة فاسرتاحت
البالد وفرح العباد)
وإىل أولئك األحرار متسكوا بزمام املبادرة واحذروا احملاورة فال التقاء يف منتصف السبيل بني أهل احلق وأهل
التضليل حاشا وكال وتذكروا أن ثورة مصر مصريية ملصر كلها ولألمة بأسرها فقد من اهلل عليكم بأيام هلا ما
بعدها أنتم فرساهنا وقادهتا وبأيديكم جلامها وريادهتا ادخرتكم األمة هلذا احلدث اجللل(بدأ املسري إىل اهلدف
واحلر يف عزم زحف واحلر إن بدأ املسري فلن يكل ولن يقف) فأمتوا املسري وهونوا (ال هتابوا) العسري إىل أن
تتحقق األهداف املنشودة واآلمال املعقودة فثورتكم هي قطب الرحى وموضع آمال املكلومني واجلرحى
وبثورتكم رفعتم رؤوسنا رفع اهلل رؤوسكم وهبا حتققون آمال أمتكم حقق اهلل آمالكم
وقف السبيل بكم كوقفة طارق

الـيأس خلف والرجاء أمام

وترد بالدم عزة أخذت به

وميـوت دون عرينه الضرغام

من يبذل الروح الكرمي لربه

دفعاً لباطلهم فكيف يالم
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تثبيت وإشادة عامة جليمع الثورات القائمة ....مسألة العبودية ....
* يا أبناء أميت املسلمة أمامكم مفرتق طرق خطري وفرصة تارخيية نادرة للخروج من رق التبعية احمللية والدولية
فمن اإلمث العظيم واجلهل الكبري أن تضيع هذه الفرصة اليت انتظرهتا األمة لعقود بعيدة فاغتنموها وحطموا
األصنام واألوثان (والوسائل اليت يعبدون الناس هبا يف هذه األيام) وأشعلوا ثورة حلفظ ثورات املاليني برفع
الوعي وتصحيح املفاهيم اليت صيغت منذ عشرات السنني حسب مصلحة احلاكمني (الظاملني ) ومن خري ما
ُكتب لتحقيق هذا املطلب العظيم كتاب (مفاهيم ينبغي أن تصحح) للشيخ حممد قطب
وقبل اخلتام :أذكر الصادقني من الفقهاء يف أمور الدين والدنيا بأن تكوين جملس يعمل على تقدمي الرأي
واملشورة للشعوب املسلمة يف هذه املرحلة املفصلية واجب شرعي وضرورة عقلية بل هو واجب من أعظم
واجباهتا وثغر من أخطر ثغورها وإن بعض املفكرين اإلسالميني يف املنطقة هم حمل ثقة مجاهري واسعة من
املسلمني فهوالء الواجب عليهم آكد بأن يبدؤوا تكوين (تأسيس) اجمللس بعيداً عن هيمنة وسلطات األنظمة
املستبدة وأن يبذلوا قصارى جهدهم الستنفار العلماء واملفكرين الصادقني اجملربني من مجيع أقطار العامل
اإلسالمي الذين شهدت املواقف على صدقهم وابتعادهم عن أنصاف احللول وعدم مداهنتهم للحكام
ونصحهم لألمة مرارا بضرورة تغيريهم (معاجلة مسألة االفتئات على األمة ) (نربر إبعاد من داهنوا مث تركوا
املداهنة بأن حتمل هذه املسؤولية ال يستطيعه من الرجال إال من به صالبة يف احلق وقد نضيف يف هذا
املوضع خطر املداهنني سابقا على مكاسب الثورات "الزنداين" أن املهادنني جزء من املشكلة )
كما ينبغي أن يستعني اجمللس مبراكز أحباث مؤهلة على مستوى املرحلة كما أن سرعة األحداث وضخامتها
اهلائلة تتطلب سرعة مواكبة يف التعامل معها فينبغي على الشباب  .أن يستشريوا أهل اخلربة الصادقني الذين
تنطبق عليهم ذات الصفات السابقة (فيما ال ميكن تأخريه إىل قيام اجللس ) ريثما يبدأ تشكيل اجمللس
ليتسلم مهمته يف توجيه الشعوب املسلمة على شىت احملاور الدينية والثقافية :لتغيري آثار الغزو الفكري املدمر
واالقتصادية :الستدراك ما ميكن استدراكه من أزمات املياه و الفجوة الغذائية اهلائلة والسياسية:ملساعدة
الشعوب اليت انقضت ثوراهتا على حتديد اخلطوات اليت ينبغي اختاذها للمحافظة على الثورة وحتقيق أهدافها
والشعوب اليت ال زالت تكافح إلسقاط طغاهتا باخلطوات اليت تعني على تعجيل إسقاطهم .والشعوب اليت مل
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تنطلق ثوراهتا بعد بتقدمي اآلراء هلا يف حتديد ساعة الصفر اليت تنطلق الثورة فيها وفيما ينبغي إعداده قبل
ساعة الصفر حىت ال حترق بعض (صياغة دور اجمللس سنوات ورعاية الثورات سنوات ) املراحل املهمة حيث
إن الشعوب املسلمة جتتمع يف وجوب إسقاط طغاهتا(صياغة وذكر صفات للحكام تستفز خنوة احلجز) بكل
سبيل مشروع إال أهنا تفرتق يف اخلصوصيات الدقيقة فلكل شعب نقطة يعتدل فيها النصاب لصاحل جناح
الثورة فينبغي أن تتحرى بدقة فالتأخر يعرض الفرصة للضياع والتقدم يضاعف التكاليف بينما الواجب هو
السعي إلسقاط األنظمة القائمة بأقل ما ميكن من تكاليف كما أن التقدم يف بعض احلاالت يعرض الثورة
للخطر فنجاح الثورات يف مثل هذه األجواء مرهون بعد مشيئة اهلل تعاىل بأن( .إظهار دور ثبات اجلماهري
وهو ما أثبت فعاليته يف الثورات األخرية )تنطلق يف النقطة املناسبة وأن يقودها رجال أمناء أقوياء يستوي
املوت عندهم والبقاء (مل يتعرضوا) يقدمون يف مواضع اإلقدام وحيذرون التأخر واإلحجام يستعذبون العذاب
ويذللون الصعاب يوثقون عهودهم بأمياهنم ويربهنون صدقهم بدمائهم يتمثلون قول القائل:
وإن وجدت املوت طعماً مراً

أقسمت ال أموت إىل حرا

فديـين اإلسـالم لن أفـر

أخـاف أن أذل أو أغرا

ويف اخلتام :إن الظلم واجلور يف بالدنا قد بلغ مبلغاً عظيماً وجيب إنكاره وتغيريه وقد قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ( فمن جاهدهم )...وقال أيضاً (سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر
فأمره وهناه فقتله) فهنيئاً ملن خرج هبذه النية العظيمة فإن قتل فسيد الشهداء وإن عاش فمن السعداء (وإن
عاش فبعز وإباء ) فقولوا احلق وال تبالوا .
فقول احلق للطاغي

هو العز هو البشرى

هو الـدرب إىل الدنيا

هو الدرب إىل األخرى
وإن شئـت فـمت حـراً

فإن شـئت فمـت عبداً

اللهم افتح على أهلنا يف مصر فتحاً مبينا وارزقهم صرباً وسداداً ويقيناً.؟؟
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فقرات
من أبناء األمة ممن أويت بسطة يف علم القيادة والشؤون العامة وممن أويت بسطة يف فقه أمور الدين والدنيا
*احلرص بث روح األمة ليستشعر اجلميع أهنم كيان واحد .ينبغي مراعاة أحواله ككل قبل القيام بأي حترك
ومن ذلك أمهية دعم القطر الذي مل تنطلق ثورته حسب املتاح جلاره الذي انطلقت ثورته وتريثه يف الثورة إىل
أن جيد من جارا يناصره بدالً من أن يكون مشغوال عنه .
(األمثل فاألمثل مع احلرص على غاية ما يستطاع من االتقان)
فقد انتفض أبناء اإلسالم يف مشارق األرض ومغارهبا تأيداً للثورات وفتياهنا وسعياً إلسقاط األنظمة وطغياهنا
وكان يف مقدمتهم ميامني مين اإلميان.الذين عزموا على القيام بأعظم واجبات الساعة وتنادوا إليه بإقدام
وشجاعة فاجتمع عند جامعة صنعاء رجال أقوياء أعزاء بذلوا أرواحهم للدين فداء
لذا فإين أناشد مجيع الصادقني يف األمة والسيما أهل الرأي و الكلمة واملال أن يستنفروا جهودهم
لتوعيتهاوال يدخروا شيئاً ميكن تقدميه ملسريهتا ولو بكلمة أو درهم كما جيب على كل من األمة .احلرص على
رفع وعيه ليجتنب الغفلة يف أمور دينه ودنياه ومن خري ما ُكتب لتحقيق هذا املطلب العظيم كتاب (مفاهيم
ينبغي أن تصحح) وكتاب(واقعنا املعاصر) للشيخ حممد قطب الدميقراطية
*يا أبناء األمة اإلسالمية.أمامكم مفرتق طرق خطري وفرصة تارخيية نادرة للخروج من رق التبعية احمللية
والدولية فمن اإلمث العظيم واجلهل الكبري أن تضيع هذه الفرصة اليت انتظرهتا األمة منذ عقود بعيدة فاغتنموها
وحطموا األصنام واألوثان.وشيدوا صروح العدل واإلحسان
*أشعلوا ثورة حلفظ جهود املاليني برفع الوعي وتصحيح املفاهيم اليت صيغت منذ عشرات السنني حسب
آراء احلاكمني ومن خري ما ُكتب لتحقيق هذا املطلب العظيم كتاب (مفاهيم ينبغي أن تصحح)
وكتاب(واقعنا املعاصر) للشيخ حممد قطب .فصل الدميقراطية؟ (مهم)

4

*استثارة خنوة القبائل عموماً واحمليطة بصنعاء خصوصاً (األحاديث اليت تبشر باليمن ).......يا أبناء قحطان
إن اهلل قد جعل نصرة رسوله صلى اهلل عليه وسلم يف أجدادكم األنصار فكونوا من أنصار اهلل ورسوله.
تقدمي لكتاب مفاهيم مبا يدعمه كمسألة أن من اعتقدوا مضمونه عرفوا أن هؤالء احلكام جيب خلعهم قبل
عقود .
من مهام اجمللس رفع وعي األمة؟
الصرب واملصابرة مبادرة
*وتذكروا أن ثورة مصر مصريية ملصر كلها ولألمة بأسرها فقد محي الوطيس يف أيام هلا ما بعدها أنتم فرساهنا
وقادهتا وبأيديكم زمامها وريادهتا ادخرتكم األمة هلذا احلدث اجللل(مفاضلة بني هذه الفقرة وبني اليت
سبقتها)
*إن لكل قارة دولة هي مفتاح ثورهتا يف هذا الظرف فيجب أن تبدأ ثورهتا أوالً وتدعمها الشعوب احمليطة إىل
أن تنجح ويقوى عضدها مث يبدؤوا ثوراهتم مما يوفر عامالً مهماً لدعم ثوراهتم وهنا جتدر اإلشارة إىل أن اليمن
هي مفتاح قارة آسيا أننا نتحرك يف العامل اإلسالمي حترك واحد نستشعر ذلك مواصلة من بدأ وانتظار من
مل يبدأ إىل أن حيني الوقت املناسب اإلشارة لسوريا والسعودية بأن يتأخروا ماذا لألردن تأخر أم إقدام؟
حىت ال تتقدم فتتخطى مراحل هامة ختطيها قد يعرض الثورة للخطر ويضاعف تكاليفها وال تتأخر عن
النقطة املناسبة لقيامها مما قد يعرض الثورة ملخاطر التقدم نفسها أو يعرض الفرصة.للضياع ومن املراحل
املهمة قبل الثورة  (...توعية الناس والطرق على احلاكم)
..ولست بقاتل رجالً يصلي

على سلطان آخر من قريش

له سلطانـه وعلي وزري

معاذ اهلل من سفه وطيش

* األردن مهمة وكتاب هيكل الوزراء والضباط السابقني
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(1ـ فأساس وعي الشعوب املسلمة وصمام أماهنا وسبيل حتقيق مرادها وجود ميزان تزن به الرجال وأعماهلم و
أقواهلم.وجوهر هذا امليزان إدراك مقتضيات ال إله إال اهلل فهو ميزان ذهيب بل هو أدق ميزان يف هذه احلياة
الدنيا فتمسكنا به جينبنا عقود طويلة من التيه وسط ظلمات الظلم واجلهل كما أنه احلصن احلصني ملنع
األعداء من أن يسلطوا علينا وكالء يطبقون خمططاهتم يف ديارنا().إن مل نذكرها لن يكون هناك حديث عن
أن ميزن (ال إله إال اهلل) هو أهم العوامل حلماية الثورات)
(ولتجنب ضياع أهداف الثورات جيب أن تشكل الثروة قبل قيامها كحد أدىن جملس أمناء وتواصل الثورة إىل
أن يستلم اجمللس إدارة البالد ملرحلة انتقالية.كما ينبغي جتنب طغيان أحد املطالب مما شعر عامة الثورا إن
حتقق ذلك املطلب أهنم قد حققوا مطالبهم مما يفرت مهمهم للمواصلة وإمنا تكون اهلتافات مشتملة على مجيع
املطالب لتتواصل الثورة إىل أن تتحقق كما جيب تشكيل جلان شعبية قبل قيام الثورة بالتنسيق مع أئمة
املساجد واألعيان يف كل حي لضبط األمن وتزداد أمهية هذا األمر يف اجملتمعات القبلية().أتكون يف املكتوب
أم املرئي)
*نقطة نفسية العسكر ومراحل التعامل معهم
مل نذكر إسقاط مبارك (تفنيد احلوار )
تصريح قائد أمريكي بأن أمريكا غري قادرة على التدخل عسكرياً يف الشرق األوسط/عند ذكر أهنا فرصة
تصريح جديد لوزير الدفاع األمريكي روبرت جيدس بأن من يدخل حربا يف العامل العريب أو اإلسالمي جمنون
فقهوا الواقع من حوهلم وأدركوا أن الكفر العاملي مل يعد قادراً على إجهاض ثورهتم بذات الطريقة اليت أجهض
هبا ثورة عرايب وثورة املهدي فاغتنموا الفرصة )
وحق لكم أن تفرحوا وترددوا أهازيج النصر ...عودة إىل الكراس
فبطش هبم الظامل وأطلق عليهم سهامه وما درى أن أهل الغرية والشهامة ال يطيقون احلياة بغري عزة وكرامة.
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وقبل اخلتام :أحث وأأكد على أن ينتدب الصادقون يف األمة من أنفسهم عدداً من فقهاء الدين والدنيا
فيكونوا جملساً لتقدمي الرأي واملشورة للشعوب املسلمة يف هذه املرحلة املفصلية ويعمل على رفع وعيها فإنشاء
ّ
هذا اجمللس سد لثغر من أخطر ثغور املرحلة و واجب من أعظم واجباهتا كما أن بعض املفكرين اإلسالميني

.يف اخلليج هم حمل ثقة مجاهري واسعة من املسلمني فهوالء الواجب عليهم آكد بأن خيرجوا ويبدؤوا يف إنشاء
اجمللس مبن ينضم إليهم من األمناء املوثوقني من مجيع أقطار العامل اإلسالمي على أن يكون اجمللس يف مكان
يتيح احلديث مع األمة حبرية وحيسن أن يكون مدعوماً مبركز للبحوث والدراسات.ليكون يف متناول أيدي
الشعوب آراء مبنية على دراسات وعلم ودراية فيشري اجمللس على الشعوب اليت انطلقت ثورهتا باخلطوات اليت
ينبغي اختاذها حلفظ مثار الثورة كما يعني الشعوب اليت مل تنطلق ثوراهتا بعد على حتديد النقطة اليت جيب أن
تنطلق فيها حيث إن لكل شعب نقطة يعتدل فيها النصاب لصاحل جناح الثورة فينبغي أن تتحرى بدقة
فالتأخر يعرض الفرصة للضياع والتقدم يضاعف التكاليف ويعرض الثورة للخطر فنجاح الثورات يف مثل هذه
األجواء مرهون بعد مشيئة اهلل تعاىل.بأن تنطلق يف النقطة املناسبة وأن يقودها رجال أمناء أقوياء يستوي
املوت عندهم والبقاء يقدمون يف مواضع اإلقدام وحيذرون التأخر واإلحجام يستعذبون العذاب ويذللون
الصعاب يوثقون عهودهم بأمياهنم ويربهنون صدقهم بدمائهم يتمثلون قول القائل:
وقبل اخلتام. :أحث إخواين الصادقني يف األمة على أن ينتدبوا من أنفسهم عدداً من فقهاء الدين والدنيا
ليسدوا ثغراً من أخطر ثغور هذه املرحلة املفصلية و واجب من أعظم واجباهتا بإنشاء جملس يعمل على تقدمي
الرأي واملشورة للشعوب املسلمة يف مكان يتيح احلديث معها حبرية
وإن بعض املفكرين اإلسالميني يف املنطقة يف اخلليج هم حمل ثقة مجاهري واسعة من املسلمني فهوالء
الواجب عليهم آكد بأن خيرجوا ويبدؤوا يف إنشاء اجمللس مبن ينضم إليهم من األمناء املوثوقني من مجيع
أقطار العامل اإلسالمي وحيسن أن يكون اجمللس مدعوماً مبركز للبحوث والدراسات.لتكون آراءه أقرب إىل
الصواب وليتمكن من استباق األحداث بالتنبيه إىل كيفية التعامل معها ومما يهم التنبيه إليه أن لكل شعب
من شعوب املنطقة نقطة يعتدل فيها النصاب لصاحل جناح الثورة فينبغي أن تتحرى بدقة فالتأخر يعرض
الفرصة للضياع والتقدم يضاعف التكاليف ويعرض الثورة للخطر فنجاح الثورات يف مثل هذه األجواء مرهون
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بعد مشيئة اهلل تعاىل بأن.تنطلق يف النقطة املناسبة وأن يقودها رجال أمناء أقوياء يستوي املوت عندهم
والبقاء (مل يتعرضوا) يقدمون يف مواضع اإلقدام وحيذرون التأخر واإلحجام يستعذبون العذاب ويذللون
الصعاب يوثقون عهودهم بأمياهنم ويربهنون صدقهم بدمائهم يتمثلون قول القائل:
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