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مالنا من يهده اهللا فال إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أع

داً عبده مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حمم

ورسوله. 

أما بعد...  

االستفادة من لثورات يؤثر عليها قوة العقل و اليوم الثاين عشر على املظاهرات يف مصر واحلروب وا

وت على أرض م الناس أنه يريد أن ميالتجارب واثىن عشر يوم واألمور تراوح مكا�ا ومبارك حسم أمره أما

مصر 

ع الوقت يف علم االجتماع وعلم النفس أنه مباخلروج كما عند أهل اخلربةفالسماح للمتظاهرين 

ار الثورةسيتساقط الناس تدرجيياً من قط

الكثري من أصحاب أنصاف احللولالشباب الذين قادو الثورة بعد إشعاهلا دخل معهم 

من املناسب أن يكون التدخل من طرفنا برجل من أهل مصر وهو الظواهري 

التأخر نتيجته معروفة

كله اخلالف شر  

لقتل ثقيل جداً لكن حتمل مسؤولية تعريض املسلمني لاحلديث عن اقتحام القصر تردد منذ مخس أيام 

ة يف الداخل .ومفاصل الدولوالداخلية كما هو حال اختاذ قارا اقتحام القصر وأكثر ثقًال على الشباب  

.ألجواء يصعب اختاذ القرار يف هذه ااملثل احلضرمي من شاور ما قتل فهناك مئات املتشاورين 

من الناس يتبلد  مبارك قال أنه ال يهمه  كالم الناس وإمنا يهمه بلده الذي يعنينا الشطر األول هناك صنف

 وجهه قطرة وليس يفأو أشد قسوة يبدو أن مبارك من هذا الصنف كاحلجارة وتصبح قلو�م  إحساسهم 

ريني بعضهم وعندما سؤل قال أنه حيزنه أن يضرب املصمن ماء احلياء السيارات تسري فوق الناس عمداً 

.البعض 

وبشكل غري مباشر نتكلم عن األحداث وأخذ العرب 
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نذكر باختصار 

ـ نفسية امللوك 1

ـ أخذ العرب من الثورات 2

وف من الدماء ـ قيادة الثورة واخل3

لكل نقطة تفصيل 

شاعر النيل املوطن وقالمن الدماء ورع فاسد يف هذا عند اخلوف 

فما ة شهوة امللك أما طبيعة امللوك فهم الشرحية اليت يكثر فيها القتل من داخل األسرة أباه أخاه لشد

دون أولئك من أبناء الشعب أمر يسري جداً 

ظهم مثل هذا يغيفما من شيء إن تعرض هلز كرسي ملكه أما الغدر فهي صفة تصاحب الكثري منهم 

ال  عينه إهانة فرياها يفهز كرسي ملكه من االنتقام ممن وال يكون له هم أكرب فيخرج احلاكم عن اتزانه 

توازيها إهانة .

عندما خرج  ابن العاص على عبد امللك ....لذا يف العصور املفضلة 

ابعني وكانت هذه أول مل يهنأ عبد امللك ومل يستقر إىل أن عاد بعد ثالثة أيام وقتله هذا وحنن يف زمن الت

 اإلسالم .غدرة يف

فرصة لتحرر على استبداد العسكر وكانتعندما خرج املسلمون يف مصر مث نذكر ثورة مر عليها عقود 

واعتقلوه وشنقوه مث غدروا بهبيمني كاذبة مصر لوال أن الشيخ عبد القادر عودة رمحه اهللا صدق العسكر 

ضاعت جهود الثوار الورع الفاسد اجلزائر بسببثورة 

لرئيس مع قادة عقدين خرجت مسرية مليونية يف صنعاء مث ضاعت تلك الفرصة لتحاور امنذ أكثر من 

والشيخ عبد ا�يد الزنداين فصدقوه وانصرف اجلماهري مث مل  الشيخ عبد اهللا بن حسني األمحر. املظاهرة

تلبث األمور أن عادت إىل سابق عهدها يف  كثري مما اتفق عليه.
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ض نتيجة التلوثمن ميوت يف مصر يومياً من ظلم واستبداد النظام هم املئات باألمرامسألة الورع الفاسد 

اإلحصاءات ألف سنوياً حسب 70مع السلطة يف املياه من مصانع رجال األعمال الكبار املتحالفني

عشرات اآلالف بسبب التلوث البيئي.ومن

ا يراق من ليس لديه وعي وإدراك ملبإطالق الرصاص ى من ميوت علإزهاق النظام ألرواح الناس من قصر 

.دماء املسلمني يف مصر

املياه عليه أزمةما ستقدم البالد 

دق يبكل يد مضرجة      ال تكون احلرية إال بثمن غايل .وللحرية احلمراء باب 

ة ولكن ال سبيل إلنقاذهم الصعوبجيب التنبيه إىل الورع الفاسد أفهم أن تعريض الناس للقتل أمر يف غاية 

غريه ال سبيل غريه [فقاتلوهم ....]

تعثرت ألن قائدها  لنرى أسباب تعثر هذه الثورة وجناح تلك هذه ينبغي املرور على الثورات املعاصرة

خشي على الدماء وظن أنه ميكن أن خترج البالد من االستبداد باحلوار .

وتلك ثورة إيران جنحت ألن قائدها أصر على أن حيرر البالد من مجيع النظام حترير تام فحىت بعد أن 

تمرت وحتمل مل يوقف الثورة وإمنا اسخرج الشاه وترك شهبور يدير األمور وخيادع الناس ليعود الشاه 

الدماء إىل أن أزال النظام الفاسد متاماً 

استمرت حىت استأصلت النظام امللكي الثورة الفرنسية 

ر ألخذ العرب س مقصدنا إظهار موقفنا من هذه الثورة  أو تلك وإمنا نتكلم عن أسباب جناح أو تعثلي

ون إىل الورع ولنحذر من الركوعدم إضاعة هذه الفرصة النادرة التارخيية وللمحافظة على ثورات اليوم 

.احلريةمقومات عن يتجزأفإراقة الدماء جزء ال الفاسد 

ي الطواغيت وهو حق إزالة باقرة يف تونس وحماولة العامل اإلسالمي بعد جناح الثو إىل إخواين املسلمني يف

للمسلمني و واجب عليهم شرعاً .
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