إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهلل فال
مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده
ورسوله.
أما بعد...
ذعرت عروش الظاملني وزلزلت

وعلت على تيجاهنم أصداء

مـن ثـورة قامت تري ـد ن ـجـات ـنـا

يف الشرق والغرب هلا أعداء

طاملا ميمت األمة وجهها ترقب مشس الثورة من قبل املشرق فإذا هبا تطلع من املغرب من حيث ال
حتتسب أضاءت الثورة من تونس فأنست هبا األمة وسطع فجر التحرير وسقط طاغية التدمري أمام
أولئك الرجال األحرار الذين رفعوا قبضاهتم ضده ومل يهابوا جنده ووثّقوا املعاهدة فاهلمم صامدة
والسواعد مساعدة والثورة واعدة.
أسأل اهلل تعاىل أن يرحم من قضى يف أيام اجلرأة واإلقدام بعد تلك احلادثة اليت مل تكن هي أكرب جرم
النظام يوم أن ظلم حممد البوعزيزي فمنعوه منعوه من أن يطعم البنني بعرق اجلبني لطموه لطموه ألنه حر
مل ينافق مع املنافقني فمىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً سدوا أمامه أبواب الرزق ودفعوه
للحرق قتلوه قتلهم اهلل.
وقد غاب عن طاغية تونس و حلفائه أن من غرته أيام السالمة حدثته ألسنة الندامة وأن األمة يف كل
يوم تقرتب من النصر وتبتعد عن املهانة والقهر فهيئ احلشد واستنجد بنجد بعد أن هام على وجهه فاراً
من الدماء الربيئة اليت تالحقه ومن آواه وقصد أصدقاءه فتربؤا منه وأفرد إفراد البعري األجرب مث وقع على
أشكاله إن الطيور على أشكاهلا تقع وال عجب أن يأوي سفاح تواطأ على قتل أطفالنا يف العراق
وفلسطني سفاحاً آخر جاهر باعتدائه على الدين وأراق دماء املسلمني.
نرجو هلم عسرا وخسرا

وأنزلوا السفاح قصراً

أميت املسلمة  :إن ما حققه أبناءك األبطال يف تونس له أسباب هامة ينبغي أن تدركها الشعوب املسلمة
من أمهها بعد مشيئة اهلل تعاىل سبب حموري ينبغي التوقف عنده طويالً وهو الوعي واإلدراك فقد ارتفع
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الوعي عندهم يف جزء من فقه الواقع وحجم فساد احلكام املايل واإلداري وتبعيتهم للغرب وكذهبم على
الشعوب وازدادت الصورة وضوحاً بعد وثائق ويكليكس.
ومما يهم التوقف عنده أيضاً ثورة املسلمني يف تونس على االحتالل منذ أكثر من مخسة وستني عاماً
وحتررهم من االستعمار العسكري الذي أدركوا خطره متاماً إال أهنم نظراً ألسباب منها ضعف وعي
الشعوب آن ذاك مبكر الدول الكربى وحيلها مل يتحرروا من االستعمار السياسي والثقايف واالقتصادي
وسلط عليهم حكام يقومون بدور االحتالل نيابة عنه ويطبقون خمططاته.
فضعف وعينا مبكرهم آن ذاك أضاع عقوداً طويلة وجلب مآسي عديدة وقد قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم (ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني) فيجب أن يكون من أوىل أولويات األمة اليوم السعي
لرفع وعي شعوهبا حىت تنطلق ثورات واعية حتق احلق وتزهق الباطل وحتذر من أخذ بعض احلقوق وضياع
أعظمها لضعف إدراكها ووعيها.
ومن أفضل من كتب بوعي وإدراك ألحوال األمة من املعاصرين فضيلة الشيخ حممد قطب يف كتبه
(مفاهيم ينبغي أن تصحح) و (هل حنن مسلمون) و(واقعنا املعاصر)
ويف اخلتــام أقــول :إن التقــدم الــذي حققــه املســلمني يف تــونس مهــد الطريــق لتحريــر األمــة اإلســالمية عامــة
ففضـالً عــن رابطــة اللغــة والعــرق الــيت بيننــا فالرابطــة األقــوى واألعظــم هــي رابطــة الــدين رابطــة ال إلــه إال اهلل
اليت مجعت هذه األمة مـن ايـيط إىل ايـيط يـوم أن كانـت رائـدة الـدنيا بأسـرها هتـاب مجيـع القـوى الكـربى
أن تطأ شرب من أرضها.
فيوم أن تتوقف الثورة على حدود تونس يبدأ تناقصها فـالواقع يثبـت أنـه ال مكـان اليـوم للـدويالت والـدول
الصـغري وســط وحـوش االمربياليــة واالسـتعمار و وجــود كثـري مــن األحـزاب القابلــة لالاـذاب حنــوهم فـال بــد
أن تتواصل الثورات إىل أن يلتقي جماهدي املشرق مع جماهـدي املغـرب لتتحـرر مجيـع شـعوب األمـة فتكـون
أمة واحدة قال تعاىل [إِ َّن ه ِذهِ أ َّمتكم أ َّمةً و ِ
اعبد ِ
ون {}92سـورة األنبيـاء فحـال تـونس اليـوم
اح َدةً َوأَنَا َربُّك ْم فَ ْ
َ
ْ َ
كمن أمسك بطوق النجاة يف حبر شـاطئ أمانـه أن تتحـر األمـة املسـلمة الكبـرية فيـدافع بعضـها عـن بعـض
ويصعب على ايتلني أن يفرتسوها بوسائلهم املتعددة وما االعتداءات الصـارخة علـى السـودان رغـم خامـة
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مســاحته عنــا ببعيــد فــأكرب آفاتنــا الفرقــة والوحــدة احلقــة ال تــتم إال ب ـالثورة علــى احلكــام امل ـرتكبني لن ـواقض
اإلسالم .
أظهرت هذه األحداث بوضوح وجالء من هم اإلرهابيون حقاً املتسلطون على أقوات الناس وحريته
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