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يف محاسٍة العربية وكل شعوب العامل، جمريات ثوريت تونس ومصر،  شعوبنامع  
تكسر عظام نظام الفرعون العجوز أمسع صوت  أنينان خيّيل  إيل ك، و وحرارٍة 

دقات  قلوب اليهود  -كقرع الطبول–، وأمسع معها هاوي حسين الَلمباركاملت
ذا ااحاد  اهلل عليهم هبوالذعر الذي ألقاه  الرعب  ب يف خفٍق رهيب من على مرمى حجر وهي تضطر 

 اْللل.!

للمسلمني أن يربم هلم أمَر رشٍد، وأن خيلص اهلل أهل تونس  ندعو اهللنتابع  األخبار و على مر األيام كنا 
الظامل  أن خيّلص مصَر وشعبها املسلم من هذا الطاغوت ونظامه اخلبيث الفاسدمن الطاغية اْلبان، و 

أمر رشٍد، وجيعل هذه الثورة خريًا لإلسَلم واملسلمني، يف مصر ، وأن يربم للمسلمني العتّل اْلواظ العايت
 منه شيٌ  يسرُّ املر ، مع ما صحيٌح أهنا ليسْت الكمال الذي نتمناه، ولكّن زوال بعض الشر أو كثريٍ 

 بإذن اهلل.احتة ألبواٍب رجو من كون هذه اخلطوة مقدمًة خلرٍي آٍت وفن

ولذلك فإن شعوبنا العربية واإلسَلمية يف تونس ومصر واْلزائر وليبيا واألردن واليمن وغريها حمتاجة ملن 
م املستفادة كَ وسننه، وينّبههم بلطٍف إىل مواقع العرب وااح   يذكرها بأيام اهلل، و يذكرها باهلل يف هذه األيام

 ة إىل اهلل وطلبة العلم وااحركات اإلسَلمية.من هذه الدروس الكونية، وهذا دوٌر مهّم للدعا

رب الفاسد اخلبيث، مل تكن هذه الثورات وخاصة ثورة مصر ثورة على النظام املصرّي والنظام الع
وعَلقاهتا  إن أبعادها أمشل وأعمق؛ فهي نقطة فاصلة ونقطة حتول بارزة يف تاريخ املنطقة فحسْب، بل

ك ونظامه هو الساقط يف ثورة مصر فحسْب، بل سقطت معه أيضا الجتماعية، ومل يكن حسين الَلمبار 
"الستقرار" الذي جعلوه صنمًا عبده الطواغيت األنذال وعّبدوا الناس له، استقرار املنطقة، الذي  فكرة

 ينغص عليهم أحواهلم الباذخة الطمأنينة هلم واألمن من أي منّغصٍ  كل عوامل  ليس معناه إل توافر
هتم بااحظ أو يهدد م لكهم وسيطرهتم املطلقة على البَلد ومقدراهتا وانفراَدهم وعائَل الناعمة الفارهة

 البائرةاألوفر والنصيب الفائض من ثرواهتا وخرياهتا، مبا يستلزمه ذلك من حراسة حدود دويلة إسرائيل 
 !وضمان أمنها ومحايتها من أي توجه جهادي.

  واْلزائري واملغرب، بإذن اهلليلحقه اليمين واألردين ورمبا اللييبسقط النظام املصري، وقبله التونسي، ولعله 
 تعاىل.

للنشر، جا ت األخبار ببد  حتّرك أهلنا يف ليبيا وثورهتم على الطاغوت  هذا املقال إرسالإراديت وساعة 
هبم، فنسأل لكَلجعلوها ملكًا هلم و املخبول املشؤوم وعائلته الذين طغوا يف البَلد وأكثروا فيها الفساد و 

يعّز فيه أهل  طاعته سبحانه ويذلُّ فيه  اهلل أن خيّلص الناس منهم، وأن يربم للمسلمني يف ليبيا أمَر رشدٍ 
 أهل  معصيته.

 تابعنا
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يف عاملنا اْلديد رغم كل  فاعليتهضرب اهلل للناس األمثال واستطاع جيل  الشباب أن يثبت هكذا و 
، ولكنه كان وتنوميهم على مجيع املستويات فساد الشباباملساعي اليت بذهلا النظام العرب الفاسد إل

نظامًا غبيًا غري واٍع أشبه بالشهوايّن ل غري، وكان لبد للثورة أن تأيت مهما طال الزمن فهذه سنن كونية 
، فإن نعرفها من التاريخ واملعارف البشرية والتجارب ومن حسابات علوم النفس والجتماع البسيطة

لطريقة ااحاصلة يف أمتنا وجمتمعاتنا العربية واإلسَلمية ل ميكن أن يستمر طويًَل جداً حىت تراكم الفساد با
، يوق د فتيله ما يقدره اهلل وَمن يهيئ ه  اهلل، وجيمع باروَده  جهوٌد متظافرٌة ل حتصى يؤدي إىل النفجار

 أعلم  مبا يعمل اخللق وما ينوون منها الصاحل ومنها دون ذلك، واهلل تتظافر ملقابلة ذلك الفساد املرتاكم،
وفيهم املفلح الفائز يف اآلخرة وفيهم الذي إذا أفضى إىل اآلخرة مل جيد شيئًا إل اخلسران ويريدون، 

 الشاعر ما قالهنا وتذكرت   ع كلها على مقاومة النظام الطاغي.جتتم والعياذ باهلل، ولكن تلك اْلهود
حَدها إسقاَط عرش  الطاغيْة . لكنين أدبغ  جلَده  هبا َدْبَغ تطيع  و ل تسلم  أن القافيْة  . : ))أع أمحد مطر

نت  الساعة  وانقّضْت عليه القاضيْة . واستلمْته  من يدي أيدي اْلموع  اجلود  املاشيْة . حىت إذا ما ح
 ْة.((اه جلداً جاهزاً تصَنع  منه األحذي ااحافيْة . يكون  

س نتوقعها هبذه السرعة ، على حنو ما حصل يف تونس اخلضرا  ومع ذلك مل أكن ككثريين من النا 
األبية، ول أظن أن األعدا  توقعوها أيضا، وهذا ما تدل عليه تصرفات فرنسا الركيكة الغبية، وحىت 

استفادوا من التجربة وأدركوا و من الفرنسيني، ولسيما يف مصر؛ أحسن حاًل األمريكان، مع أهنم كانوا 
 ٌم ل حمالة.!أن التغيري قاد

لقد ظننا مع كثريين أن الشعوب ماتت أو خ ّدرت إىل أمٍد غلب على الظن أنه طويل، بسبب ما فعله 
الذي  ميكن أن تثور يف الوقتْت أن الشعوَب تالطواغيت اجملرمون هبا، لكن ثورة تونس وما بعدها أثب

 غابت عن الوعي!  يظن املراقبون أهنا ماتت أو

 :موقفني  ين أسّجل مع ذلكنلك

أيام الطاغية بن علي، مقاًل يف يف الثورة يف تونس، أي  من اندلع ةأننا قرأنا قبل مد األول :الموقف 
حنو و ام التونسي قريبًا وانفجار ثورة النظ أب مسلم اْلزائري توقع فيه اهنيارَ الشيخ النرتنت أظنه لألخ 

سن التأمل والستشفاف والعتبار  ذلك، وكان لفتًا ، ومحدت  اهلل حني استذكرت ه  بأن يف شبابنا من ُي 
 والتوقع، وأن فينا طاقات واعية، نسأل اهلل أن يبارك فيها.

الرسالة اليت انتشرت على النرتنت من أخٍت تونسية وجهتها إىل تنظيم القاعدة  والموقف الثاني :
سَلم واملسلمني واإلخوة واألخوات ساة اإلأدن وغريه، تستغيث  فيها وحتكي موقيادته الشيخ أسامة بن ل

 -بغّض النظر عن التوثق الكامل من صحتها وواقعيتها –امللتزمني بالدين يف تونس، وكانت الرسالة 
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مؤثرة وحمزنة ومثرية للمزيد من الغضب وااحنق والغيظ على أولئك الطواغيت املَلعني أعدا  اهلل وأعدا  
م وأنظمتهم يف األرض فسادًا قل نظريه،  اإلسَلم وأعدا  الفضيلة والّطهر، الذين ومل عاثوا هم وأحزاهب 

، لول أن يربط اهلل على القيكن باليد كبري حيلة، وكان اإلنسان يف حالٍة يكاد ينفج ، وما كنا منلك لوبر 
مع إخواننا وأخواتنا فيه إل شيئني كما قلت  لبعض إخواين ساعتها : أن جنأَر إىل اهلل بالدعا  وجنتهد 

ملستضعفني، وأن نستمر يف جهادنا. إن الثبات والستمرار يف اْلهاد هو من أهم ما أعطانا اهلل عز ا
وجل من الفرصة ألن نقدم من خَلله خدمًة لديننا وأمتنا وإخواننا وأخواتنا املقهورين املضطهدين، وهبذه 

 -اعتزازنا بثقة املسلمني وحمبتهممع –شيئاً إلخواين وأخوايت يف كل مكاٍن  أحبُّ أن أوّضحاملناسبة فإنين 
ليست القصة أيها اإلخوة واألخوات الفضَل  و سحرية كما ي قال،  ْت لديها عصا: إن القاعدة ليس

، ل ي عرف أوهلا من آخرها جتيش جيوشتصم وعمورية" ول قصة حتريك جنٍد و األحباب هي قصة "املع
، ولنكن عارفني بأقدارنا مجيعاً، ا فو  قدرهاظنوا هبفالقاعدة جز  بسيٌط من جهود  األمة اجملاهدة، فَل ت

يكون مبا ولنجتهد يف التعاون على الرب والتقوى واْلهاد يف سبيل اهلل، كلٌّ من موقعه ومبا يستطيع ه  و 
، واهلل يفتح وينّزل الفرََج والنصر بصد  الصادقني وإخَلص املخلصني ودعا  الضعفا  حقهيف  املناسبَ 

لنهاية نظام الطاغوت بن علي،  األخريةَ  ن رسالة األخت من تونس كانت حقًا اإلشارةَ لكأاملغلوبني. و 
وتفريج الكرب بإذن اهلل، وتلك عربٌة للمتأملني، وأمتىن من هذه األخت اآلن أن تكتب رسالة أخرى عن 

من  ونريده، ولكنه بالتأكيد تفريج لكثريٍ  مجيعاً  حنلم به ام بالتحديدع اْلديد الذي ليس هو الوض
 الرمحة.و  ن يكون يف غضونه كثرٌي من اخلريالكروب، واملأمول إن شا  اهلل أ

موا هذه الفرصة التارخيية، نإن على املصلحني من أبنا  األمة اليوم، واجملاهدين والدعاة إىل اهلل أن يغتو 
وب يف ظل ما تتيحه أوضاع ما بعد هذه الثورة وينطلقوا يف عمل دعوي وتربوي وإصَلحي وإحيائي دؤ 

 من القيود. ويف اْلملة ندعو الشباب إىل ، وبعد زوال كثرٍي من اآلصار وحتطم الكثريوف  َرص من حريات
، و حسن الفهم لألمور، والب عد عن "ض ل ينبغي أن يدخلوا يف خَلفاٍت يق األفق" والتشنج والستعجال 

بل ينطلقوا يف أو غريهم،  مثَلً  ااحركة اإلسَلمية، كإخوة النهضة يف تونس مع الطوائف املختلفة معهم يف
ولتكن الدعوة بالرفق والتزام العمل البّنا  اإلعدادّي، وهكذا اإلخوة يف مصر وسينا  ورفح وغريها، 

اآلداب الكرمية وسعة الصدر للناس واختَلف أفهامهم هي السائدة، وليستحضروا أن أمتنا تعيش مراحل 
وأهنا للتّو بدأت حتاول النهوض واخلروج من حال الحنطاط اليت ارتكست فيها عقوداً بل  بة ومعقدةصع

يكن الشباب على مستوى الوعي املطلوب، وكل ذلك ل يتعارض مع ااحماسة يف البذل للدين فلقرورناً! 
أشرنا إليه من الفضائل : الرفق ّموا إليه ما والغرية وااحمية له والصدع بااحق البنّي، ووضوح املنهج، إمنا ض  

اجعلوا  وكمال األدب وتغليب الشفقة والرمحة واإلحسان يف التعامل مع كل املسلمني، بل مع كل الناس.
دة   قاعدتكم هي : بإمكاين أن أعمل اخلرَي وأقول ااحق، ولكن بكل أدٍب وكياسٍة وجتّنٍب للمشاكل املفس 
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عيقة. واعرفوا 
 
ااحق درجاٌت، منه ما ل ي رتك  قوله وفعله حباٍل، ومنه ما ي رتَك   أن -بارك اهلل فيكم–امل

ملعارٍض أو مانٍع )عذٍر(، فتفقهوا يف هذا، وافتحوا قلوبكم لفهم العلوم النافعة والرقي مبستوى الوعي 
 والفقه.

ئلة لقد كشفت هذه الثورة العربية يف تونس ومصر وما نرتقبه بعدمها من بلداٍن، كشفت عن جمموعة ها
وقد بدأ الناس يكتبون يف من ااحقائق وأظهرهتا للعيان، وذلك من اخلري  الكثري، ومن رمحة اهلل باملسلمني، 

أحببت  أن أذّكر ببعض ذلك : ذلك ولبد أنه سيكتب الكثري والكثري فإن هذا حدٌ  تارخيّي كبري، وإمنا 
الطاغية رغم انتفاشها يف أعني الناظرين، منها : هشاشة هذه األنظمة البوليسية الستبدادية الشمولية ف

، متعّفنة من الداخل عليها حىت تتحرك الشعوب وتثور متهاوية، ما أن  ،ولكنها خوا ، ميلؤها اْل نب  واخلَور 
وأدرك كثرٌي من الناس أن ااحكام  ر  ضٍب!هم يف البلد  ج حْ يو ل يؤ  تنهار ويهرب رؤوسها إىل اخلارج

صَلٍح أو نفٍع، وإمنا صنعوا ألنفسهم قيمة بالسلطان وقوة فضل  م يف ذواهتم من الكفرة الطغاة ل قيمة هل
للناس  من أن الغرب  ومنها : ما بانَ  .َرط واألعوان والطبقات املنتفعة هبم املرتبط مصريها مبصريهمالشُّ 

ماسيح حني يبكي، ول يبكي علينا إل دموع التالكافر ل هتّمه مصاحل  شعوبنا اإلسَلمية يف شيٍ  أبداً، 
وإمنا يركض ويلهث ورا  مصلحته الشخصية واليت تقتضي "استقرار" املنطقة ودوام هذه األنظمة ااحلوب، 

، ورغم فها وظلمها وقهرها لشعوهبا وكبتها احريتها، ورغم فسادها الكبري الذي يعرفه الغرب  جيداً رغم َعسْ 
ه الغرب جيدًا من مآسي شعوبنا وما تعانيه من انعدام أبسط حقو  اإلنسان يف ظلها. رغم كل ما يعرف

حتقق لضمان استمرار  على ما هي عليهااحرمان والظلم، فإمنا يهم الغرب فقط هو استمرار األحوال 
خريات  بَلدنا وشعوبنا على أسواقه ومصانعه. بان هذا للناس يف أوضح صوره  مصااحه القتصادية وتدّفق

ر هذه ااحقائق فلن يبصر شيئاً!. يف موقف فرنسا من ثورة تونس، وم وقف أمريكا وغريها، فمن مل يبص 
الرتباط الوثيق بني هذا النظام العرب املرتد وبني اليهود )إسرائيل( وكيف أن اتضاح :  ومن أمهها منهاو 

رأى الناس  مدى تشّبث اليهود قد مصر حسين الَلمبارك هي مبنزلة ااحارس األمني اليقظ لليهود، ف
نظامه، ومدى خوفهم ورعبهم من سقوطه، وعرف كثرٌي من الناس اليوم أنه لول هذه األنظمة حبسين و 

يف ا بقيْت دويلة إسرائيل مل )مصر واألردن وسوريا وباقي دويَلت النظام العرب اخلبيث( الكافرة اخلائنة
، وإن ذلك لقريٌب آٍت إن رباهلل أكوتنتهي بانتصار أمتنا، و  تتم املعركة السريعة مع أمتناإل ريثما الوجود 
. ومنها : ما يتعلق بالنظام السعودي املنافق، فإن خائن ااحرمني الشريفني ملك آل سعود وقف شا  اهلل

خالف يف نصرته، حىت  - على َوْشك  موت ه   –بكل ما أويت من قوة خائرة مع حسين الَلمبارك واستماَت 
رأى الناس  يف جزيرة العرب وغريها كيف  .م يف شي ألول مرٍة يشاكسه األمريكان يف موقفهم، ولعله

مطالب الشعب املصري  وقف عبد اهلل آل سعود مع حسين وحاول جمتهدًا أن مينع سقوطه، متجاهَلً 
، وحنن نطرح على العظيم فسادهظلمه و وإرادته وثورته العارمة، غرَي ملتفٍت إىل فظاعة هذا النظام و 



 [ 7] .............. ..................ثورة الشعوب وسقوط النظام العربي الفاسد | كسر صنم االستقرار واالنطالقة الجديدة 

[ حفظه  نعطية اهلل أبي عبد الرحم بقلم الشيخ ]............... ...........................................................
 اهلل

بسيطة فإن يف ذلك لعربة ألويل األبصار : ملاذا يناصر عبد اهلل آل  العقَل  يف "السعودية" هنا أسئلة
سعود حسين العلماين العميل إلسرائيل الويّل لألمريكان حبيب اليهود؟ أل يعلم عبد اهلل آل سعود حبال 

بطون من السحت؟ هل هذا  املوقف من عبد اهلل طجّي املنتفخ اللالب احملارب للدين، حسين وحبال نظامه
سعود نابٌع من الدين و"العقيدة السمحة" ومن ااحرص على خري  األمة؟ هل َنَصَر عبد  اهلل حسين هلل آل 

 الدين؟ هل يلتفت  عبد  اهلل آل سعود إىل الدين وإىل اليوم اآلخر؟!و ومن أجل اهلل 

 على أسئلة تنتظر إجابات يف نفس كل حرٍّ يلوم  نفسه ويراجعها وُياول أن يّتعظ قبل أن يطبع اهلل
وُل يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِجيُبوا هلِل َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اهلَل َيحُ :}القلوب

 وقبل الطوفان، وقبل فوات  األوان.[ 13األنفال:] {بَ ْيَن الَمْرِء َوقَ ْلِبِه َوَأنَُّه ِإلَْيِه ُتْحَشُرونَ 

خوة اجملاهدون يف اليمن، فَل أنسى أن أذكرهم بأن نظام علي عبد اهلل صاحل يف أضعف حالته، وأما اإل
، وأنه منهاٌر، فَل أظنين حباجة إىل التذكري بأهنا فرصة كبرية : سياسية وأمنية ماضيةوأن الثورة عليه 

 آتاه تقواه.و هلل وسدده من فرصٍة لفعل اخلري  ملن وفقه اويف مراحل التحّول وثقافية، وكم يف ااحروب 

مع أهلنا وشعوبنا املتحررة، مع شعوٍب مسلمٍة متطلعٍة جبّدية تامة إىل للتواصل  وإىل موعٍد إن شا  اهلل 
التمسك باإلسَلم دين اهلل تعاىل وه داه الذي فيه اخلري  واألمن  العزة والكرامة والطمأنينة والسعادة يف 

 َولََنْجزِيَ ن َُّهمْ  طَيَِّبة   َحَياة   فَ َلُنْحِييَ نَّهُ  ُمْؤِمن   َوُهوَ  أُنْ َثى َأوْ  ذََكر   ِمنْ  اَصاِلح   َعِملَ  َمنْ الدنيا واآلخرة }
 َأْعَرضَ  َوَمنْ  َيْشَقى َواَل  َيِضلُّ  َفاَل  ُهَدايَ  ات ََّبعَ  َفَمنِ ، }[79:النحل] {يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا َما بَِأْحَسنِ  َأْجَرُهمْ 

ا ِعيَشة  مَ  َلهُ  فَِإنَّ  ِذْكِري َعنْ   .[313 ،311:طه]{َأْعَمى اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َوَنْحُشُرهُ  َضْنك 
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