
بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

بعد... و 

عنها بتفصيل. أتيحت فرصة كبرية جداً عند قيام اجلهاد األفغاين ومل يستفاد منها ....البد من احلديث

. 197م ه املوافق9 أضيعت الفرصة األفغانية عام 1399

عندما كان االحتالل  أتيحت للمسلمني بأن يتحرروا من اهليمنة الغربية اجلهاد األفغاين آخر فرصة قبل

العريب فهو ما يوفر احلوافز املطلوبة دون جهد  كبري لتحريك الناس لقتاله للعامل احتالل عسكري ظاهر

لكن  كان الوعي ضعيف فكان التحرر عسكري فقط .

إىل اآلن 38 ومن 62 دون االستفادة منها ومرت لألسف من أواخر الفرص  كانت يف اجلزائر عام 62

فعندما ضيعت الفرصة لتحرير اجلزائر مل تتح إال بعد قرابة أربعة عقود. عام

يف ذلك وإمنا حنن القاعدة نشكل  نطرح للناس اخلروج وعمل غرفة عمليات ولكن ال نتكل على الناس

األحداث فالوضع خطري ومن تصدر يف املشهد اليوم ال ميلك التصورات اليت نلم  غرفة عمليات إلدارة

�ا بفضل اهللا ولدينا االنرتنت وما شابه 

الكلمة القوية النافذة.

طريق إىل اخلالفة أو طريق إىل حترير األمة.

ينبغي أن نطلب من احملللني واملثقفني يف تونس وخارجها دراسة جتربة تونس بتفصيل واإلشارة إىل كيفية 

االستفادة منها ونسخها.

تكنلوجيا إلعالمية اعنصر مل يكن موجوداً وهو الثورة دخل يف املعادلة والذي حصل أن يف الفرتة املاضية

ح أداة إضافية فيصبفرق بني تلفاز مسيطر عليه من الدولة �ذا الشكل من قبل مل تكن موجودة 

ورة اإلعالمية هلا وهذه الثبني الثورة احلديثة اليت سحبت اخليوط من أيدي احلكام الحتالل عقولنا و 



عرب األقمار الصناعية  مشاهدة مجيع القنوات الفضائية عقدين ونيف منذ أن أتيح للناس يف العامل العريب

رة وظهور ا�اهدين ن بأعينهم ال بالسماع وحصل التغيري اجلذري بعد ظهور قناة اجلزيأصبح الناس يرو 

يف مث انتشار االنرتنت وإتاحته للجميع فحجم املعلوماتم96معها وكان ظهور قناة اجلزيرة عام 

بكثري من حيث احلرية.االنرتنت أضخم منه يف اجلزيرة 

ينبغي االنتباه إىل ن ومن سيخرج عليهم سينشر الفنت هنالديهم أمن جيش وشرطة يعتقدون أ�م صاحلو 

رتفع وعيهم وعندما يأن األجهزة األمنية جزء من الشعب بقدر ما يرتفع وعي الشعب يرتفع وعيهم 

.تضعف قبضتهم على الزناد 

بني احلاكم والشعب عندما ارتفع وعي الشعب مل تتسع مساحة الشعب وتقىب مساحة احلاكم   فاملساحة

كما هي وإمنا اتسعت مساحة الشعب على حساب مساحة احلاكم وكلما ازداد الشعب وعياً كلما 

ضاقت مساحة احلاكم وقد ال يشعر احلاكم بضيقها إال عندما ال جيد متسعاً للبقاء فيفري كما فر ابن 

اجليش أن حيضر اجليش ليقمع املتظاهرين فرفض فأمره باالستقالة  علي وقد طلب ابن علي من قائد

فرفض أيضاً عندها اضطر بن علي للهروب وحىت الشرطة مل تستجب له يف قمع املتظاهرين كما يريد 

ولذلك كانت نسبة اإلصابات حمدودة  فالقمع و القتل الذي مت يف املتظاهرين  كان من حرس ابن علي

بالنسبة خلروج ثورة شعبية ضد احلاكم .

تونس حالة تعمم على املنطقة .

حًال إال املنفى. نشري إىل نسبة الوعي ال خييفنا احلاكم طاملا سنقنع عساكره فإنه عند ذلك لن جيد

  تغيري فكرة أن أجهزة األمن العدو األول للشعوب ..لكنه يتغري..

مـن السـيطرة علـى القـوة العامليـة �ـذين العلمــني ومهـم جـداً يقـال أن اليهــود متكنـوا الـنفس علـم خطـريعلـم

  علم االجتماع وعلم النفس .

خاصــة يف مثــل أوضــاع بالدنــاطاقتــه لتحمــل قتــل األنفــس حمــدودة فمــن علــم الــنفس تعــرف أن العســكري 

عظــم الــدول النظــام أن الشــخص احملكــوم لــذلك ففــي مابــن خالــه وأما يطلــب منــه أن يقتــل ابــن عمــه عنــد



عليه اإلعـدام رميـاً بالرصـاص يضـرب عليـه سـبعة أشـخاص أحـدهم فقـط يف سـالحه طلقـة فعليـة ليحسـب  

  .كل منهم أن غريه الذي قتله

  الشعب أن أجهزة األمن طاقتها حمدودة .احلديث بتفصيل يف هذه املسألة أمر مهم ليعلم 

تقريـب وتبسـيط الكويت مهيأة جـداً إلسـقاط األسـرة احلاكمـة �ـدوء سيسـاعد يف املسـألة أن يكـون هنـاك 

الناس كما ذكرنا يف مثال الشاحنات والـنفط مـع اإلشـارة إىل أن مـا صـرفه املايل من أذهان ملسائل الفساد 

مقطوعة وحىت إن كـان دائمـاً هي مبالغ إمنا مت نتيجة لثورة تونس وخشيته من تكرارها و األمري لكل مواطن 

  .فهو يستطيع أن يسحبه إذا هدأت األوضاع اإلقليمية 

  ربط حال الناس بالثورة النفطية . 

  ملن حاول النعيم نعيم               ملن آثر الشقاء شقاء 

وعـن االنقالبـاتال بد من تكرار احلديث عن قيـادة الثـورة ونكتـب بالتفصـيل عـن ثـوريت مصـر مث اجلزائـر *

  .وما استقر عليه الوضع بصددها

حيتـاج فيهـا اإلنسـان إىل كـذلك كثري مـن األمـور    مناذج حية فإن* قادة الثورة كما أن الشجاعة حباجة إىل 

تأهل القائد لتحمل مسؤولية أناس سيتخذ قـرارات تعـرضأن ياألمور هومن هذمناذج حية ليكتسبها منها 

أل�ــم مل يعيشــوا حيــاة تــدر�م علــى ذلــك وال تــدرجوا يف التــدريب هــذه يســقط فيهــا النــاس للقتــل بعضــهم

  على هذه املسؤولية 

الصحابة رضي اهللا عـنهم كـان جـو العـرب جـو قتـال وكـان أحـدهم يتحمـل هـذه املسـؤولية وهنـاك مسـؤول 

رات قبله الرسول عليه الصالة والسالم فيكون هو من أمره ومـن هنـا ال يكـون الثقـل كـامًال عنـد اختـاذ القـرا

اليت ستعرض بعض اجليش للقتل وبعد مرات يتدرب على األمـر فـإذا أصـبح هـو صـاحب القـرار األول هـو 

  اخلليفة يكون قادراً على اختاذ القرار

أما هذه القيادات عبد القادر عودة رمحه اهللا والزنداين وعباسي مدين مل تتـدرب وبالتـايل وقعـت يف احملـذور 

  .وضاعت الفرص 



حلادثـــة األوىل حادثـــة مصـــر وبالتـــايل مل تنتقـــد تكـــررت املصـــيبة عـــاد الزنـــداين فكررهـــا ومل كونـــه مل تُـــدرس ا

  فكررها . عباسي تدرس مث عاد 

  أما أنا فعلمت السبب عندما جربته يف أفغانستان ألين مل أتدرب مل أستطيع .....

النفســية ألن هنــاك حلقــة مــن هنــا تكــررت نفــس املصــيبة وال ميكــن أن نصــل إىل إقامــة دولــة إســالمية �ــذه 

  مفقودة .

مســؤويل حيــث أن قائــد اجلــيش خلفــه اســتطاعت احلكومــة يف اجلزائــر أن تتخــذ قــرار بــأن مــن خيــرج ســيقتل 

  .اإلسالميني عن أنه كافر قلبه قاس ومعبأ علىفضًال الدولة وخلفه القوى اخلارجية فهم أمروه 

  ن اخللل كان يف القيادة ولكوقد كان الشعب يف اجلزائر مستعد لتأدية ما عليه 

والقائـد الـذي حتـت يـد النظـام فـاعتقلهم وقـد كـان ينبغـي أن يكونـوا يف اخلـارجخلل أن رؤوس الثـورة كـانوا 

شـخص يقع فيه أي مسلم غري مدرب حيث هناك أكثر من مليون استلم بعدهم وقع حتت ضغط شديد 

فتصـــور الشـــوارع مليئـــة ســـيخرجون للتظـــاهر إن اختـــذ القـــرار واجلـــيش قطـــع بأنـــه أي شـــخص خيـــرج ســـيقتل 

النظـــام إن تراجعـــت قيـــادة يكـــون احلســـم لصـــاحل فرتاجـــع عـــن املظـــاهرات ويف مثـــل ذلـــك احلـــدث بالـــدماء 

  .سنة فضًال عما قبلها 18ومن يومها استقرت األمور للعسكر الشعب 

  ضة النظام منايف للكمة وحسن اإلدارة .بقاء القيادة حتت قب

  خطة متكاملة حبكم جتاربنا حىت ال تقوم ثورات فاشلة .حبيث تكون نسرد مثل هذه التجارب 

عــودة رمحــه اهللا رأس فيهــا لــو كــان هلــا رأس لتكــرر خطــأ عبــد القــادر*ســبب جنــاح الثــورة يف تــونس أن ال 

أكــرب رأس كـان موجـود هـو حــزب الشـغل ومل يكـن هـو الــرأس كـان هنـاك قواعــد ومل وخطـأ القيـادة اجلزائريـة

  .يكن هناك شخص واحد صاحب القرار جيب شرح ذلك بالتفصيل لنجاح الثورات

*العلمـــاء يف جنـــد يشـــددون علـــى عـــدم جـــواز التظـــاهر حجـــتهم قـــد تكـــون إذا كـــان احلـــاكم مســـلم و مـــن 

نــــه إذا كــــان احلــــاكم جــــائر أفضــــل الــــدرجات بعــــد النبــــوة حــــديث ســــيد الشــــهداء محــــزة أنقــــدح يف ذهــــين أ

  الصديقية ودرجة الشهداء 



مــن أفضــل درجــة الشــهداء هــي درجــة ســيد الشــهداء حتــريض شــديد جــداً حــىت خيــرج الفــرد يضــحي بنفســه 

  يقول كلمة احلق أمام سلطان جائر ما الذي مينع أن خيرج ثالثة يقولون كلمة احلق وقد يزداد العدد 

ألمـــر العمـــوم مـــن رأى مــنكم منكـــراً فليغـــريه والنصـــح ألئمـــة املســلمني وعـــامتهم مـــا الـــذي مينـــع األصــل يف ا

  ويقيد أن خيرج عشرة على احلاكم اجلائر .

  والذين قالوا باملنع ما هي حججهم يف حني أننا نتكلم عن حاكم كافر.

اشــد إىل الشــوارع (وجــوب اخلــروج علــى احلــاكم الكــافر وخلعــه وقــد أظهــرت أحــداث تــونس أن اخلــروج احل

  خيلعه ..)

  ه 1432صفر 18األحد 

مـــع التنســـيق مـــع أكـــرب عـــدد مـــن القـــوى وأوكـــل اإلخـــوة هنـــاك يف منـــاطقهم هـــم حيـــددون يـــوم أتــابع امللـــف 

  أال تقيد؟الشعبية.والقيادات 

وإن كان مقهور إن ترك القتل سيقتل تصيبه هلوسـةبعد فرتة تكلمنا عن علم النفس وأن العسكري ينهار 

وكـــان فحفــر العــراق خنـــادق علــى حــدوده وأشــد هــذه احلــاالت ظهـــرت يف العــراق أثنــاء احلــرب مـــع إيــران 

والعســكر العــراقيني علــى األســلحة يقتلــون اإليــرانيني قبــل الوصــول إىل العــراقاخلميــين يرســل النــاس كــالغنم 

قتلهم ذلك يف أبناء بلـدهم أو علماً أ�م  مل يكون فمن كثرة ما يقتل اجلندي العراقي تصيبه حالة هلوسة 

ديـــنهم وإمنـــا هـــم معتـــدون علـــى بالدهـــم يريـــدون احتالهلـــا فقتـــاهلم كـــان واجبـــاً إال أن اإلنســـان ال يســـتطيع 

  القتل املتواصل بأعداد كبرية .

أ�ــم إن خرجــوا علــى احلــاكم ســيقتلون مجيعــاً وهــي جــوهر التحــرك لنزيــل عــن النــاس هــذه الفكــرة نوضــحها 

  ن يتم .فهو ما ال ميكن أ

يكـــا لـــذلك نـــرى أمر أن احلـــاكم املرتـــد إذا قـــدم تنـــازًال فهـــو مســـتعد لالســـتمرار فيـــه إىل أقصـــى درجـــة ممكنـــة 

طلبــوا مــن الســودان إخراجــي بعــد عنــدما تضــغط علــى الــدول ال تقبــل بالتنــازل األول كمــا حصــل عنــدما 

  ذلك كان أول تعليق أمريكي أن هذه خطوة يف طريق طويل على السودان واخلطوات إىل اليوم مل تنتهي 



فنحن اليوم عندنا عدد مـن احلكـام قـدموا تنـازالت للشـعب : ملـك األردن قـدم تنـازالت وحـاكم موريتانيـا 

  زائر والنظام يف بالد احلرمني استنفر لفتح وظائف قدم تنازالت وأمري الكويت وكذلك اليمن ورئيس اجل

أ�ـم مغتصـبون حلقـوق الشـعوب ومسـتعدون فاحلكـام علـى يقـني جيب أن يفهم الناس هـذه احلالـة النفسـية 

  غري قابل للتفاوض أو التنازل .ئيهلم مبدحق ليس ذا لتقدمي تنازالت فه

ن املواصلة إىل أخذ مجيـع احلقـوق مـع مالحظـة ماحلذر احلذر من االلتقاء معهم يف منتصف الطريق ال بد 

أنه إن مل تؤخذ كامل احلقـوق مـن احلـاكم فعنـد أقـرب فرصـة تتـيح لـه اغتصـاب مـا أخـذنا مـن حقوقنـا فلـن 

  يرتد يف ذلك .

لنعـرف إمكانيـة اإلطاحـة باألنظمـة بنـاء علــى تـونس جتربـة سـنتحدث عـن كيفيـة تطبيقهـا وأســباب قيامهـا *

  نقاط حنددها مع اختالفات فرعية من قنطر إىل آخر 

مـع تعـديالت مـع تـونس ليصـبح نسـخ للتجربـةأشهر لتعبئة الشعب حىت يتطـابقدول العربية حتتاج أكثر ال

  .ب مع كل دولةتتناس

  .ش كان شعار مظاهرات األردن حنن والشرطة واجليش جيمعنا رغيف العي

  حتييد اجليش والشرطة وتتم املعاملة معهم على ثالثة مراحل مهمة:مسألة 

  ـ امتصاص ردة فعلهم عند خروجنا على النظام 1

  ـ حتييد 2

يف كــل مــن طرفنــا علــى اجلــيش والشــرطة أن تتوقــف العمليــات ـ اســتمالتهم وكســب تأييــدهم . ممــا يعــين 3

  طق وخاصة اليمن ااملن

الفكــرة قائمــة علــى حتييــدهم بــالوعي املشــرتك هلــم وللمجاهــدين وكــذلك هــذا هــو اجلــزء الثــاين مــن املعادلــة 

  باملعاملة احلسنة 

لتلخـيص أصحاب الرأي وأصـحاب األقـالم ويف االنرتنـتمسألة استنفار كل القوى الصادقة لعلي ذكرت 

  .وتبسيط املسائل للعوام 



  من التوعية : موضع النفط نبسطه للناس بعدة طرق 

  الشاحنات 

فضـًال عـن األوديـة الكبـرية يف و�ر األردن والعاصـي والليطـاين يف بالدنا �ر النيل ودجلة والفرات واأل�ار 

  جزيرة العرب 

�ـر النيـل جيـري طـوال السـنة والسـد العـايل حساب النفط الذي خيرج من اخلليج ( اجلزائر )يذهل اإلنسـان 

  كيلو   400طاقته سبعة مليار مرت مكعب وطول حبرية السد العايل 

  ما خيرج من أرضنا من نفط خالل سنة يساوي املياه املوجودة يف حبرية السد العايل 

مــا خيــرج مــن أرضــنا مــن نفــط أكثــر ممــا جيــري يف أرضــنا مــن �ــر الفــرات أو النيــل ناهيــك عــن أوديــة جزيــرة 

  العرب أيام األمطار 

  الفقر والبطالة ونعاين يعتدى على مقدساتنا نذكر هذا ومثال الشاحنات مث حنن نعيش يف ذيل األمم *

  نبسط وندع الناس تتكلم *

  قروناً وأبناءنا وأحفادنا سنبقىلو مل تغتنم الفرصة *

  وملن حاول النعيم نعيم          وملن آثر الشقاء شقاء 

  الثورة ينبغي أن يقودها رجال يف أمور الدين والدنيا فقهاء يستوي املوت عندهم والبقاء *

خطـــري فهـــذا قـــولبعقـــوهلم ويقولـــون مـــاذا سيســـتفيد بعـــد أن يقتلـــه احلـــاكم النصـــوص واحلـــذر ممـــن يزامحـــون 

  واستدراك على كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فهـو مل يقـدم كـالم النـاس علـى كـالم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه سيستفيد جنة عرضها السماوات واألرض 

  وسلم 



فالبــد أن هــذا تــدبري اللطيــف اخلبــري االســتبدادالظلــم و هــذا أحــد أكــرب الضــمانات ملنــع احلــاكم املســلم مــن

أن القتـل حيـرك النفـوس والـدماء حتقـن الـدماء فمـن ينكـر علـى احلـاكم سـرياق دمـه كمـا ذكرنـا و تقدم الناس 

  فتحقن دماء آخرين 

  دعموا على احلرب السالم                  وطاملا حقنت دماء يف الزمان دماء 

  العرب تقول القتل أنفى للقتل .

  عدوي عدو اهللا من كان يف الورى           ولو كان من أبناء عمي وعرتيت 

  وأقر�م مين الويل له ولو                      تباعد عن عيين وداري ونسبيت 

  أمريكا يف العقد األخري من القرن املاضي بناًء على مراكز *

  ينكرون عليه ظلمه وفساده .من الذين خرجواحاكم تونس من حيث الواقع فقد رأيتم كيف فرّ 

  *جتنت اجلبهات الفرعية ميينًا ومشاًال وجتنب مناوشة من يستدعي ذلك مع ذكر املراد لتوعية الناس .

للقــرن *أمريكــا يف العقــد األخــري مــن القــرن املاضــي بنــاء علــى مراكــز الدراســات قامــت بأحبــاث وخططــت 

يف السـنة األوىل مـن العقـد فبفضـل اهللا سـبحانه وتعـاىل احلادي والعشرون فقالـت هـذا هـو القـرن األمريكـي 

  األول للقرن احلادي والعشرون كسر قر�ا

حـالف الصـلييب الصـهيوين امللتفـة األوىل من العقد الثاين انكسرت وانفكت حلقة من سلسـلة التويف السنة 

  هذا القرن هو قرن املسلمني بإذن اهللا .على رقبة األمة .

]علـيكم أنفسـكم.[والنقد الذايت ونستشـهد مراجعة ما كتبناه سابقًا عن منهج التربير نريد منهج التزكية *

/مـنهج التربيـر إن أصابتنا مصيبة نفتش يف أنفسنا ونرتك التربيـر لكـل خطـأ ]وما أصابكم من مصيبة ..[و

مبخدرات األجماد  .... تسليط مكربات الصـوت الـيت .....يف كتاب الكيالين (مناهج الرتبية اإلسالمية )

  �جوا أذى األعداء 

  نستشهد مبقاطع من كتاب الكيالين ونعزيه 

  .. قول العريب أوسعتهم شتماً وفروا باإلبل هذ املنهج جيعل اإلنسان ال يأيت بنتيجة 



  حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم *

وما أوقعهـا هـو أ�ـا مل تكـن تعمـل مبـنهج النقـد من رحم اهللا األمة غارقة بشكل كبري يف منهج التربير إال*

مل ينتقــد فتكــرر  مــع الزنــداين مث تكــرر مــع عباســي مــدينمــا حصــل مــن عبــد القــادر عــودة رمحــه اهللا الــذايت 

  63إىل ص 75من ص . قراءة هذا ملناهج عند الكيالين وعلي با احلاج 

  والنقد الذايت البناءمنهج التربير يقابله منهج النصح واإلصالح *

  منهج اإلطراء *

  إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل قرن حديث *

  وظلمه ويف املقابل ...زالت احلاكم هناك حكام وعلماء وكتاب يربرون *

رحـم اهللا امـرء والوالة قـول عمـر رضـي اهللا عنـه أوىل الناس بتشجيع منهج النصح والنقد البناء هم احلكام *

  عيويب ..مراجعته من سري أعالم النبالء أو تاريخ اخللفاء..أهدى يل 

  منهج التربير يتماشى مع الوضع يف اجلاهلية *

فوضــح الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم نصــرة انصــر أخــاك ظاملــاً أو مظلومــاً كــان هــذا الســائد يف اجلاهليــة *

  عن الظلم هي حبجزه املظلوم 

  السلطان هم إمعات ويريدون من الناس أن يكونوا كأنفسهم .منهج التربير يولد اإلمعات علماء *

  غزية .. وهو ما يولد التبعية واإلمعة منهج التربير يولد وما أنا إال من *

: هو مـرض انتشـر يف املنطقـة كثـري مـن العلمـاء يريـد متريـر حـق فيسـبقه *منهج االلتقاء يف منتصف الطريق 

  .مبدح الباطل ليسمح له الباطل بتمريره 

  هذا منهج خطري تنبغي مقاطعته [ودوا لو تدهن فيدهنون..]

  نقتبس من كالم سيد يف الظالل عند هذه اآلية .

  *أمهية جتسيد النصر يف رفع مهم األمة .



* خطـــــة ا�اهـــــدين.أوال إضـــــعاف الغـــــرب مث الـــــوكالء بفضـــــل اهللا الغـــــرب وصـــــل إىل درجـــــة مـــــن اإل�ـــــاك 

  وهذه فرصة لتنفك األمة .واالنشغال 

  االهتمام مبوضوع الصومال .* 

  * إعطاء تصور حقيقي للخصم .

  كجزء من احلرب ال بد أن نعرف عدونا .

اعرف عدوكم حنن يف حرب وال بد أن نعرف عدونا فعدونا قبل اإلسـالم والـذي ازداد عـداء بعـد اإلسـالم 

عــام إىل أن 600عــام مث الرومــاين 400احتلــت أرضــنا ألــف عــام االحــتالل اليونــاين احلضــارة الغربيــةإ�ــا 

جــاءت الفرصــة وحتررنــا مبجــيء اإلســالم مث عــاد اعتــدائها علينــا يف احلــروب الصــليبية قبــل مث حتررنــا بقيــادة 

سـلمة صالح الدين رمحه اهللا مث عادت يف عام ....واحتلت معظم ديار اإلسالم إىل أن ثارت الشعوب امل

وحتـررت مــن االســتعمار العســكري إال أنــه نظــراً لضـعف وعيهــا آن ذاك مبكــر الــدول الكــربى مل تتحــرر مــن 

االحــــتالل السياســــية واالقتصــــادي والثقــــايف وبقيــــت األمــــة مقســــمة خيضــــع كــــل جــــزء منهــــا ألحــــد وكــــالء 

الواقـع ...........االحتالل ينفذ خمططاته فيه فهذا تـاريخ طويـل كتـب بالـدماء واجلثـث واألشـالء فاحلـذر

املعاصر وحضارة الغرب مـوقفهم مـن غـزة قـول وزيـرة اخلارجيـة الفرنسـية إن سـجن اليهـودي الفرنسـي جرميـة 

  .حرب وهناك أكثر من عشرة آالف فلسطيين مسجون عند اليهود 

ان ظهر للعيان حقيقة الغرب وما يدعونه من رغبتهم يف نشـر احلريـة فيـوم فـرار بـن علـي كانـت هنـاك طائرتـ

فرنســيتان ستصــل إىل تـــونس مــزودة بقنابــل مســـيلة للــدموع  ليقمــع ابـــن علــي الشــعب التونســـي هــذه هـــي 

  احلضارة الغربية . 

  لألمة عامة واليمن خاصة 

  طلب النصر بال مثن عار على أهل الفطن . قال أمحد شوقي 

يقدمـه ملسـرية األمـة ال بد أن نتحدث باسـم الواجـب الشـرعي والعقلـي أن ال أحـد يـدخر أي شـيء ممكـن 

ووكالئهـم كلمة ولو بدرهم وقبل ذلك وبعده بالـدعاء علـى أعـداء األمـةمن اهليمنة الغربية ووكالؤهم ولو ب

  بالنصر وإقامة شرع اهللا يف األرض.والدعاء لألمة 



  والتفاصيل نلحقها به بعد إرساله.اآلن نضع اجلوهر *األحداث تستدعي اإلسراع يف إخراج البيان 

  به ووضع الناس حيتاج تشجيع وحتذير .والنظام فاقد صواع يف اليمن تسري بسرعة حنو الثورة األوضا 

اســتمالة العســكر وتــذكريهم بــاهللا وأن الرجــوع إىل احلــق خــري هلــم يف ديــنهم ودنيــاهم وأن احلــاكم يفســد ـــ 1

  .عليهم دينهم ودنياهم 

  ـ واصلوا وسينهار النظام .2

  عن قبضة احلاكم .ـ أ، تكون القيادة يف مأمن 3

  سواء عامة أو ميدانية .ـ أن تكون هناك قيادات احتياطية 4

  امتصاص غضب األمن وحييدوه مث يستميلونه .

تــنجح املســألة أميــل أن أدع األمــر لإلصــالح ولكــن أضــع خريطــة عمــل اإلصــالح حــزب رمســي ومــن حــىت 

وسيســـوء فســـيقول للنـــاس أن املتظـــاهرين قاعـــدة حقهـــم الـــدعوة إىل مظـــاهرات إن دعونـــا حنـــن للمظـــاهرات 

وهـم سـيأخذون الرسـالة هـذا القوى الشعبية يف اليمن أن أدخل يف أدق التفاصيل من حيث حتديـد املوعـد 

ومــن ســلبيات هــذا اخليــار أن خيــار وخيــار آخــر أن حنــدد حنــن يــوم نــدعوا فيــه لعصــيان مــدين ومظــاهرات 

االنكســار لثمــرة دو�ــم فليقطفــوا هــم الثمــرة فــإن مثرتنــا أكــرب اإلصــالحيني سيشــعرون أننــا نريــد أن نقطــف ا

  .النظام سيدب يف املنطقة بشكل إجيايب بعد سقوط 

وحنــذر مـــن االنكســار يف منتصــف املواجهـــة وتكــرار أخطــاء عبـــد القــادر عـــودة حنــن نعطــي خطـــوط عامــة 

  والزنداين والقيادة اجلزائرية الذين كانوا حتت يد السلطة .

  .بإذن اهللا والتحرر من التبعيةالنصرية لعدد حمدد مث يكون البد من التضح

سيكون غري ما كـان عليـه وأمريكا بعد سقوط علي عبد اهللا يف هذه األجواء بعد تونس فالنظام السعودي 

عنـدمما يسـتلم يف هـذه األجـواء سـيكون فاإلصـالح سيكون لديـه ضـعف شـديد من قبل فيما خيص اليمن 

  .السفلى فأمريكا والسعودية سيكونوا هم أصحاب اليد مستأسداً وينبغي أن نزيد يف إشعاره بذلك 



هـــي مرحلـــة إىل أن يـــأيت جيـــل لـــيس بعيـــد داخـــل اإلخـــوان ويقـــوم املـــنهج الســـلفي منتشـــر داخـــل اإلخـــوان 

  باإلصالح 

ألمريكــا يتحــرك اجلميــع يف ذلــكيف هــذه املرحلــة إســقاط األنظمــة التابعــة نبعــث لإلخــوة بالسياســة العامــة

  لإلسالم .و�تم بنشر الوعي والفهم الصحيح 

  .التأكيد على أن يكون الدستور اليمين إسالمي وهو كذلك ظاهرياً ولكن الرئيس ال يلتزم به 

سـيخرج عـن الـنمط السـائد بالضـرورة *حنن أمام جيل جديد متـأثر بالثقافـة والثـورة اإلعالميـة اجلديـدة هـذا 

  أل�م قبلنا من حيث الزمن .وكثرة أنصار اإلخوان هو السائد يف اليمن و اخلط السلفي 

حــزب اإلصـــالح فيهــا قــوي جــداً واألجهـــزة األمنيــة ضــعيفة واجلزائـــر *الفــرق بــني الــيمن واجلزائـــر أن الــيمن 

  تسعة عشر عام .ت خالل قمعضعيفة واألحزاب اإلسالمية األمنيةاألجهزة 

  *بث نفس أننا ضد االنفصال والصرب جيد . 

ومــا بعــدها فيــه عبــارة 250*قــراءة بــاب املكونــات مــن كتــاب اخلطــاب العــريب املعاصــر لعبــد البــاقي ص 

يف هذا املوضوع :الوحدة ليست مطلب شرعي فقط بل مطلب على مجيع احملـاور شـرعي اقتصـادي مهمة

  ليه وعلى الشمال .سياسي . إن انفصل اجلنوب ضرر ع

الوحــدة علــى مجيــع احملــاور واجــب شــرعي وضــرورة عقليــة وإن مل تــتم الوحــدة فلــن يســتطيع أحــد حــل أزمــة 

  البطالة.

  عليه.والسعودية حريصة اإلصالحيني ضد االنفصال 

  ض والسقوط على إرادة البشر ..... كالم العمري رتب اهللا كثرياً من سنن النهو 

  272ــ274...  صالتضحية.يكمن يف النفوس وعجزها وضعف اإلرادة ال بد من 

  فرعية الرتكيز على الوكيل املباشر ألمريكا .*من املهم جتنب فتح أي جبهات 

  *توجيه اخلطاب لطالب املدارس واجلامعات.



  *الشرط األهم لإلحياء إرادة اإلحياء األنصاري .

فكــرة الوحــدة يف الــوعي العــريب باعتبارهــا مــن متطلبــات احلاضــر * ال بــد مــن العمــل علــى إعــادة تأســيس

  واملستقبل وحاجات النهوض....

العربيـة هـي إحـدى املقومـات الضـرورية واألساسـية للمشـروع احلضـاري *يعتقد املفكرون العـرب أن الوحـدة 

  وما بعدها 299ص حتررها من التبعية واالحتكار بل تدخلها يف سلسلة التنمية واإلنتاج ....العريب ...

  * ال تتحقق الوحدة العربية .........

فـة حسـب ..مسـألة التكلجداً.الكويت مثًال ترغب يف إقامة مصنع للسيارات ال ميكـن ذلـك فالعـدد قليـل 

  مهم.أما على مستوى األمة نستطيع فتح مصانع كربى فالعدد العدد ... 

مهمـــة للدولـــة القطريـــة نفســـها فهـــي املتـــنفس الوحيـــد الســـليم والطبيعـــي لنكـــون أمـــة واحـــدة وهـــذه الوحـــدة 

احلاجة للتكتل واالجتماع........وإمنا هي مسألة بقاء أو ذوبان بالتبعيـة و الغـزو الفكـري والسياسـي عـرب 

  .......ضرورة....العقود نكون أو ال نكون 

ب قطعــــه مــــن خطــــوات عمليــــة يف طريــــق التعــــاون والتكامــــل *إن مســــتقبل العــــرب رهــــني ملــــا يســــتطيع العــــر 

  واالحتاد .

وإمنـا هـي ضـرورة عقليـة ينبغـي العمـل علـى إعـادة مفهـوم الوحـدة يف العقـل *الوحدة ليست حاجة عاطفيـة

  دون وحدة حقيقة ال �ضة عربية وال تقدم .......العريب ....

  .........املهدي يقول : هناك دعوة للمسؤولني العرب ليست مشكلة 

  هي مسألة حياة أو موت وجود كيان أو تذويب.

  *قواعد عامة ووصايا عامة يف التحرك :

  اجلهود على إزالة العدو األكرب .مع تركيز أن ينسى اجلميع خالفاته ـ 1

  ـ تغيري جذري واحلذر من االلتقاء يف منتصف الطريق ...2



  ألحد من هؤالء خيادعنا .وال نسمح عدم الرضى ببعض التغيريات الفرعية ـ 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

من أمهها: وإن هذه الثورة وتداعيا�ا هلا دالالت كثري ة

ـ حجم قوة الشعوب اهلائلة ... حديثه عن الشعوب ........ 1


