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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

جتارب النجاح  األمة اليوم حباجة إىل ثورة لتاليف األزمات القادمة مع االنتباه إىل ضرورة االستفادة من *
يف نسخ بيان  )بعض التفاصيل والفشل السابقة )جامعة الدول العربية ، القطاع اخلاص والقطاع العام (

 الفيضانات ويف رسائل بشري املدين (

األمة لقرون  اإلشارة إىل أن الوقت ضيق جدا الستدارك األزمات القادمة واليت هي نتيجة تعطيل عقول *
 مضت . 

 * احلكام سلموا البالد وهي يف الرمق األخري .مصر واليمن يف الرمق األخري .

مية مع مراعاة أن ال*أمهية الطرق على منهج التمييع والقيام بدراسة ألسباب اخللل اهلائل عند القيادات اإلس
ملناسب آخذين بعني نشر احلديث عن هذه املسألة ليس مناسبا يف هذه األيام وإمنا تسجل لتنشر يف الوقت ا

خاص . )منهج االعتبار أمهية الرفق يف الطرح وظهور احلرص على املصلحة العامة وليس اإلساءة إىل األش
 التربير ( )منهج النقد البناء ( 

ا وحباجة إىل حتليل ودراسة وتسجيل نقاط . * األحداث ضخمة جد  

يهم حىت ال تتكرر مأساة *أهم نقاط البيان هي توجيه الناس إىل كيفية احملافظة على الثورات وكيفية رفع وع
 تسلط احلكام .

ليت داهنت سابقا توجيه الناس إىل االلتفاف حول الصادقني الذين مل يداهنوا مع االستفادة من القيادات ا*
قابلة للضغط يف  أن حنذر من أن تتصدر للقيادة نظرا خلطورة ذلك يف املستقبل حيث إهنا شخصياتعلى 

 أي مواقف صعبة مما قد يضيع جهودالثورة مع التحذير من أصحاب أنصاف احللول .   

*التحذير من احلرص على االنتقام واألصل يف الثورات هو عدم االنتقام حيث إنه ..فمن يرجع إىل اجلادة 
 ينبغي قبول رجوعه .
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بأن األجواء  ـ العمل على نشر فكرنا يف هذه الفرتة ليكون عامل ضغط على الغرب كأن حندث األمة 10
 مواتية لتصحيح مسارها ونشر الفهم الصحيح لدينها لتتحرر من الطغاة وجتتنب تكر ار ما فعلوا هبا .

م وتوعية أبناء على كفر احلكام وظلمه ـ حث مجيع الصادقني على أن يبذل كل استطاعته يف الطرق 11
 األمة . 

 *أمهية إرسال بيان مكتوب .)مهم( 

 *التذكري بشكل أو بآخر بأن الثورات الناجحة ال تنتقم وصلب اإلشارة هو ]اذهبوا فأنتم الطلقاء [

دها . عاملبادرة وبقبل  *التنديد بإجرام القذايف ومبواقف احلكام منه وكذلك علي عبد اهلل صاحل ..ودول اخلليج  

  *معاجلة مشكلة االطهاد بإقصاء من وقعوا حتت االطهاد الشديد وتوعية من بلغتهم رياحه .

 * وضع مسؤولية األحداث القادمة على جملس الشورى . 

اهنوا احلكام إمنا حصل يف هذه الثورات هو استبدال للذين تولوا عن القيام بالواجب كما ينبغي ود *
  نائهم.فاستبدلوا بأب

  .* قراءة كتاب اإلميان حملمد قطب

ا من بني أمة من مليار ونصف متتلك وحده* )مقومات األمة وما كانت عليه عندما التزمت بشرع رهبا ( 
يها حممد السماوات و األرض هاديا خلريي الدنيا واآلخرة خمفوظا كما أنزل على نب األمم منهجاً من خالق
وأمة ع جغرايف أهم موقو تشكل أكرب تعداد بشري و مساحة أرضية وخمزون نفطي أمة صلى اهلل عيه وسلم و 

مما قيادة قرون بال  قال اهلل تعاىل )كنتم خري أمة أخرجت للناس ..( يوم كنا ملتزمون بشرع ربنا  تعيش منذ
ها وكأمنا تعامل معأدى إىل جتزئتها ومن مث التدخل يف شؤوهنا وفرض القرارات على كل قطر من أقطارها وال

.هي من سقط املتاع  

 أفكار قبل إنشاء هذا امللف .
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 *اخلالف شر كله 

 *العمل على هتيأة األجواء وتسخينها يف بالد احلرمني للتهيأ للثورة .

 * توجيه الثورات وطرق احملافظة عليها .  

 *نوضح الشباب أن القيادات حممطة نريد قيادات شابة أربعني عام 

ناَل بالتدبرِي َمن  هو صابٌر              ما مل  ينل ُه بعسكٍر جرارِ  كم  .  * حسن التدبري  

 سبيل لنجاحها إال ـ الورع الفاسد هل ما زلنا حنتاج احلديث عنه ؟ رمبا تكون بعض ثورات املستقبل ال 1* 
 هبا احلاكم كما بالتضحية ؟ وهل ما زال الوضع يستدعي الطلب من القيادات أن ختتفي حىت ال يبطش

 حصل يف اجلزائر ؟ 

ـ  جتربة اجلزائر ومصر واليمن تذكر؟  2 

ذكرة (*خطورة منهج التربير وأمهية منهج النقد البناء )يراجع بعض التفصيل يف امل  

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

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

 * تغيري جذري واحلذر من االلتقاء يف منتصف الطريق ...

* نبعث لإلخوة بالسياسة العامة يف هذه املرحلة إسقاط األنظمة التابعة ألمريكا يتحرك اجلميع يف ذلك 
 وهنتم بنشر الوعي والفهم الصحيح لإلسالم .

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

  *بث نفس أننا ضد االنفصال .

 *جتنت اجلبهات الفرعية مييناً ومشااًل وجتنب مناوشة من يستدعي ذلك مع ذكر املراد لتوعية الناس .
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جتارب الثورات خارجها دراسة اليت قامت فيها الثورات و اللبدان ينبغي أن نطلب من احملللني واملثقفني يف  *
 واإلشارة إىل كيفية االستفادة منها ونسخها.بتفصيل 

  إظهار حقيقة العسكر *

 *دورنا يف بالد احلرمني.

تكون القيادة يف مأمن عن قبضة احلاكم . نأ*   

أن تكون هناك قيادات احتياطية سواء عامة أو ميدانية .*   

 

 

 

 

 فقرات : 

دهم اهلل تعاىل ـ بشرى ألمة اإلسالم بأن مجيع الذين خذلوا غزة عن قدرة ورضى خمذولون ال حمالة فقد توع1
ظامه لنشجع بالد خبذالنه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ]ما من امرء ...[ فهذا كبريهم يف مصر)قوة ن

تحالف الصلييب  يهمل فتواطأ مع الاحلرمني ( متادى يف ظلمه وطغيانه وتناسى أن اهلل تعاىل ميهل وال
فال وهم يرجون الصهيوين على حصار مليون ونصف من إخواننا املسلمني يف غزة فأزهق أرواح النساء واألط
ملشاعر مثانني لقمة العيش اليت حرمهم منها انصياعاً لرغبات اليهود دون أي تقدير ملشاعر األمة مجعاء و 

ستخفاف حىت بغ به على آذاهنم مصر أواًل قمة التعسف واجلربوت واال مليون من شعبه فقد اكتفى بأن يردد
كسر احلدود سنكسر احلال أن نطق على لسان وزيره متسلطاً مستعليا على املستضعفني يف غزة بأن من ي

امللك من يشاء وينزع  عظامه فكسر اهلل نظامه واستخف بشعبه فخسف اهلل به فسبحانه جل جاللك تؤيت
اء .امللك ممن يش  
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وعدهم اهلل ـ بشرى ألمة اإلسالم بأن مجيع الذين خذلوا غزة عن قدرة ورضى خمذولون ال حمالة فقد ت1ـ  2
صر)قوة نظامه لنشجع تعاىل خبذالنه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ]ما من امرء ...[ فهذا كبريهم يف م

مع التحالف الصلييب   ميهل وال يهمل فتواطأبالد احلرمني ( متادى يف ظلمه وطغيانه وتناسى أن اهلل تعاىل
فال وهم يرجون الصهيوين على حصار مليون ونصف من إخواننا املسلمني يف غزة فأزهق أرواح النساء واألط
ملشاعر مثانني لقمة العيش اليت حرمهم منها انصياعاً لرغبات اليهود دون أي تقدير ملشاعر األمة مجعاء و 

 يقدم شيء على  بأن يردد على آذاهنم مصر أواًل أي احلاكم أواًل بينما املسلم ال مليون من شعبه فقد اكتفى
وزيره متسلطاً مستعليا على  كلمة اهلل فاإلسالم أوالً مث بالغ يف تعسفه وجربوته واستخفافه فنطق على لسان

سف اهلل به شعبه فخاملستضعفني يف غزة بأن من يكسر احلدود سنكسر عظامه فكسر اهلل نظامه واستخف ب
 فسبحانه جل جاللك بؤيت امللك من يشاء وينزع امللك ممن يشاء .

ما أنزل أمة من مليار ونصف متتلك وحدها من بني األمم منهجاً من خالق األرض والسماوات خمفوظا ك* 
 رية ومتتلك أكربعلى نبيها حممد صلى اهلل عيه وسلم هاديا خلريي الدنيا واآلخرة وهي أكرب أمة يف البش

اجة ماسة إىل جملس حبفهي اليوم عيش منذ قرون بال قيادة تمساحة وأهم موقع جغرايف وأكرب خمزون نفطي  
كنتم خري أمة ]فيها  يستحضر تارخيها اجمليد ويعمل على إعادهتا للمكانة الالئقة هبا فقد قال اهلل تعاىل

   (يوم كنا ملتزمون بشرع ربنا) [أخرجت للناس ..

إن مل يتوىل ريادهتا  ونية وأسباب رقي األمم وأسباب ختلفها يظهر أنه ال سبيل لرقي األممتدبر السنن الك*
 أويل األلباب 

*لعلي ذكرت مسألة استنفار كل القوى الصادقة أصحاب الرأي وأصحاب األقالم ويف االنرتنت لتلخيص 
 وتبسيط املسائل للعوام .

 من التوعية : موضع النفط نبسطه للناس بعدة طرق 

 الشاحنات 
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واألهنار يف بالدنا هنر النيل ودجلة والفرات وهنر األردن والعاصي والليطاين  فضاًل عن األودية الكبرية يف 
 جزيرة العرب 

حساب النفط الذي خيرج من اخلليج ) اجلزائر (يذهل اإلنسان هنر النيل جيري طوال السنة والسد العايل 
 طاقته سبعة مليار مرت مكعب وطول حبرية السد العايل 400  كيلو 

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

ما خيرج من أرضنا من نفط أكثر مما جيري يف أرضنا من هنر الفرات أو النيل ناهيك عن أودية جزيرة العرب 
 أيام األمطار 

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

 *نبسط وندع الناس تتكلم 

 *لو مل تغتنم الفرصة سنبقى قروناً وأبناءنا وأحفادنا 

 وملن حاول النعيم نعيم          وملن آثر الشقاء شقاء 

جيـــب أن يفهـــم النـــاس هـــذه احلالـــة النفســـية فاحلكـــام علـــى يقـــني أهنـــم مغتصـــبون حلقـــوق الشـــعوب ومســـتعدون 
 لتقدمي تنازالت فهذا ليس حق هلم مبدئي غري قابل للتفاوض أو التنازل .

احلذر احلذر من االلتقاء معهم يف منتصف الطريق ال بـد مـن املواصـلة إىل أخـذ مجيـع احلقـوق مـع مالحظـة أنـه 
إن مل تؤخذ كامل احلقوق من احلاكم فعند أقرب فرصـة تتـيح لـه اغتصـاب مـا أخـذنا مـن حقوقنـا فلـن يـرتدد يف 
 ذلك .

 

 1ـ احلديث عن جمازر ليبيا . )إدانة املواقف اإلقليمية والعاملية جتاه جرائم علي عبد اهلل و صاحل القذايف(.
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فعل الرسول صلى حث الثورات على االقتداء ب)تغليب املساحمة ( )حماكمة الرئيس ودورها يف تشبثه(   ـ  2
ري جدا من ذوي اهلل عليه وسلم مع صناديد قريش الذين آذوه ..اذهبوا فأنتم الطلقاء  باستثناء عدد يس

 الظروف اخلاصة . 

ب خلعهم تقدمي لكتاب مفاهيم مبا يدعمه كمسألة أن من اعتقدوا مضمونه عرفوا أن هؤالء احلكام جيـ  4
 قبل عقود .

.)مثت فقرة تتضمن هذا املعىن (ن )ال إله إال اهلل( هو أهم العوامل حلماية الثوراتاميز ـ  5  
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فمراد الشعوب لن يتحقق إن مل نرفع وعينا وحندد مواقفنا من الرجال قبل متابعتهم فهناك حدود واضحة 
للجميع يف ديننا كحرمة مداهنة احلاكم املرتد وإصباغ الشرعية عليه فعندما نسمع من يدعوا للحوار مع 

 احلاكم ويعدنا حبل القضايا معه بالتفاهم نعلم أن هذا الفعل خيانة للملة واألمة .

كل حي لضبط   ومن األمهية مبكان عمل جلان شعبية يف األحياء بالتنسيق مع أئمة املساجد واألعيان يف
 األمن

 فقرات

جال إال من به صالبة بأن حتمل هذه املسؤولية ال يستطيعه من الر  ـ )نربر إبعاد من داهنوا مث تركوا املداهنة 1
" أن املهادنني جزء يف احلق وقد نضيف يف هذا املوضع خطر املداهنني سابقا على مكاسب الثورات "الزنداين

 من املشكلة (

يه وسلم مع اهلل عل حث الثورات على االقتداء بفعل الرسول صلى)حماكمة الرئيس ودورها يف تشبثه(   ـ  2
ف اخلاصة . صناديد قريش الذين آذوه ..اذهبوا فأنتم الطلقاء  باستثناء عدد يسري جدا من ذوي الظرو   

3 ـ احلرص بث روح األمة ليستشعر اجلميع أهنم كيان واحد. ينبغي مراعاة أحواله ككل قبل القيام بأي حترك 
وتريثه يف الثورة إىل  جلاره الذي انطلقت ثورته ومن ذلك أمهية دعم القطر الذي مل تنطلق ثورته حسب املتاح

 أن جيد من جارا يناصره بداًل من أن يكون مشغوال عنه . 

تغليب املساحمة .واالقتداء .....فتح مكة ..ـ  4  

/إلنقاذها / واألخري هو أخطرها ؟    األمثل فاألمثل ـ  5  

 من مهام اجمللس رفع وعي األمة؟

  الصرب واملصابرة  مبادرة

)العاملني (لرئيس وأنصاره اخماطبة *  
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*إن لكل قارة دولة هي مفتاح ثورهتا يف هذا الظرف فيجب أن تبدأ ثورهتا أواًل وتدعمها الشعوب احمليطة إىل 
أن تنجح ويقوى عضدها مث يبدؤوا ثوراهتم مما يوفر عاماًل مهماً لدعم ثوراهتم وهنا جتدر اإلشارة إىل أن اليمن 

 هي مفتاح قارة آسيا  أننا نتحرك يف العامل اإلسالمي حترك واحد نستشعر ذلك 

 (توعية الناس والطرق على احلاكم(

 ..ولست بقاتل رجالً يصلي                    على سلطان آخر من قريش

 له سلطانـه وعلي وزري                         معاذ اهلل من سفه وطيش 

وزراء والضباط السابقني(األردن واملغرب )كتاب هيكل ال  * 

*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 و اجلهل  كما أنه احلصن احلصني ملنع 
 األعداء من أن يسلطوا علينا وكالء يطبقون خمططاهتم يف ديارنا.

*لتجنب 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 

ت مشتملة على مجيع حتقق ذلك املطلب أهنم قد حققوا مطالبهم مما يفرت مهمهم للمواصلة وإمنا تكون اهلتافا
 بالتنسيق مع أئمةورة قبل قيام الثعبية املطالب لتتواصل الثورة إىل أن تتحقق كما جيب تشكيل جلان ش

 املساجد واألعيان يف كل حي لضبط األمن وتزداد أمهية هذا األمر يف اجملتمعات القبلية.

مراحل التعامل معهمالعسكر و  ةنفسي نقطة*   

تفنيد احلوار *   

 *تصريح قائد أمريكي بأن أمريكا غري قادرة على التدخل عسكرياً يف الشرق األوسط/عند ذكر أهنا فرصة
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*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 

النصر ...عودة إىل الكراسفرحوا وترددوا أهازيج *وحق لكم أن ت  

 *فبطش هبم الظامل وأطلق عليهم سهامه وما درى أن أهل الغرية والشهامة ال يطيقون احلياة بغري عزة وكرامة.

 

 

 

وتيقنوا أن السبيل حلفظ ثور اتكم هو بانطالقكم حنو ثورة رفع  الوعي وتصحيح املفاهيم اليت صيغت منذ 
عشرات السنني حسب مصلحة احلاكمني ومن خري ما ُكتب لتحقيق هذا املطلب العظيم كتاب مفاهيم 

  ينبغي أن تصحح للشيخ حممد قطب.

*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 

فوارس من صنعاء ألف بينهم                تقى اهلل نزالون عند التزاحف*  

 إذا فارقوا دنياهم فارقوا األذى              وصاروا إىل ميعاد ما يف املصاحف

هلل ورسوله.قد جعل نصرة رسوله يف أجدادكم األنصار فكونوا من أنصار ا ........ يا أبناء قحطان إن اهلل*  
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إىل شباب اإلسالم يف اليمن: إن مستقبلكم ومستقبل أبنائكم مقبل على ما ال يتمناه مسلم إن ظلت البالد 
تدار هبذه الطريقة العقيمة واليت أثبتت السنني أهنا من متالزمات بقاء الرئيس فقدراته اإلدارية وفساد نظامه 
جعل الساعة الزمنية لليمن شبه متوقفة منذ أكثر من ثالثني عام فلن يضري اليمن أن تتوقف لبضعة أسابيع 

أو بضعة أيام.بإضراب شامل ملن بلغوا سن التكليف مبا يف ذلك طالب املدارس واجلامعات ليخرجوا منكرين 
على احلاكم الظامل وهو ما سيظهر لآلباء عظم مسؤوليتهم فأنتم فلذات أكبادهم وخروجكم هلذا الواجب 

املتعني سيخرج قلوهبم معكم وبذلك يتم خروج معظم الشعب إلسقاط الطاغية. ويف هذا املقام أحث 
هيئات التدريس بأن تنضم ملسريات اإلنكار على احلاكم فالعلم حيتاج إىل وعاء سليم الستقباله وال ختفى 

غذية املتزايد يف ظل النظام املستويات الذهنية لشرائح واسعة من الطالب تبعاً للفقر وسوء الت اآلثار املؤملة على
احلايل.كما جيب على مجيع القوى السياسية يف اليمن من مجاعات إسالمية وعلماء و وجهاء أن يرتحكوا 

والنظام مما قد  مع ضخامة هذه الفرصة وحيذروا من الوقوف على احلياد بني الشعبجاداً يتناسب حتركاً 
يطيل مدة االضطرابات يف البالد واملسؤولية يف ذلك تقع على عواتقكم حيث إن معطيات حسم النزاع 

بأيديكم وذلك باختاذ قرارات جريئة حنو التغيري اجلذري من أمهها إصدار بيان من العلماء وشيوخ القبائل 
يسقط شرعية النظام وحيرم قمع املطالبني برحيله فهذا القرار مبثابة قول اجليش املصري ملبارك إن مل ترحل 

ستدخل البالد يف أزمة شديدة وبناًء عليه ستحاكم بتهمة اخليانة العظمى مما قلص مدة االضطرابات وأجربه 
على الرحيل.. فهذا هو دور القيادات يف اليمن اليوم فإن قاموا به فنسأل اهلل أن ينصر هبم دينه وعباده 

الصاحلني وإن كانت األخرى فينبغي أن ال تضيع هذه الفرصة إلقامة الدين ونصرة املظلومني تبعاً لتوقف 
اجب قيادات ممن مل لو القيادات الكربى عن اختاذ القرارت اجلريئة وإمنا الواجب العيين أن يتقدم للقيام هبذا ا

ها املشكورة يف نشر يعيشوا عقود القهر واالستبداد الرهيب يف ... مع التأكيد على أن لتلك القيادات جهود
... فعلى الدعوة إال أن الكثري منها قد أصيب  مبا أصيب به أصحاب موسى صلى اهلل عليه وسلم .

الصادقني يف اليمن أن يسعوا لرتشيح قيادات شابة قادرة على السري بالقافلة يف هذه املرحلة احلامسة باختاذ 
 القرارت حسب املعطيات على أرض الواقع )الوحيشي؟(

فيجب أن تنطلق  أذكر إخراين املسلمني بإن لكل قارة دولة هي مفتاح ثورهتا يف هذا الظرف وقبل اخلتام:
ت جناح الثورات تكمال مقوماالثورة منها وتدعمها الشعوب احمليطة بأقصى ما تستطيع مع عملهم على اس
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م مما يوفر عاماًل مهماً عندهم بأسرع وقت وأقل تكلفة إىل أن تنجح الثورة األوىل ويقوى عضدها تبدأ ثوراهت
ىل أن لكل لدعم ثورهتم وهنا جتدر اإلشارة إىل أن اليمن هي مفتاح قارة آسيا اليوم كما جتدر اإلشارة إ

 شعب وقت مناسب لبدء الثورة 

شكوا من شح يف املياه ونسبة الفقر أربعني يف املئة اليمن ي  

مكن مساعدته هذه قدراته وإمكانياته الذهنية ولو كان هذا حاله وهو أميناً وصادقاً هلان اخلطب وكان من امل
 وأما وهو غري أمني وال صادق فهناك مليارات الدوالرات ............ 

 الشباب مستقبل أطفالكم 

بضعة أسابيع أو أيام إىل أن ة شبه متوقفة منذ أكثر من ثالثني عام فلن يضريه أن تتوقف لاليمن ساعته الزمني
تكليف عن يسقط النظام الذي ...يهدد مستقبل الشباب واألطفال ....بإضراب جلميع من بلغ سن ال

الذهاب إىل املدارس واجلامعات ليخرجوا وينكروا على احلاكم الظامل وليدرك اآلباء حجم املسؤ و لية 
عن احلوار فهو  وضخامتها ويتحركوا حتركاً جاداً حلسم املوقف بإزالة الباطل وإحقاق احلق وأما من يتحدث

تموهم يدعوا الستمرار خمادعة الشعوب شعر  أو مل يشعر فحكامنا رؤساء عصابات  إجرامية  وقد رأي
 يقتلون الناس عمداً كما حصل يف مصر وتونس .وما حيصل يف اليمن اآلن  

الستقباله والعقل  هيئات التدريس أن ينضموا ملسريات اإلنكار على احلاكم ألن العلم حيتاج إىل وعاء سليم
 السليم يف اجلسم السليم يدرسون .... الطالب مستوياهتم الذهينة ...

كم معكم وبذلك يتم أنتم فلذات اكباد آبائكم فإن خرجتم للقيام هبذا الواجب املتعني ستخرج قلوب آبائ
 خروج معظم الشعب ضد الطاغية 

عت ومع مرور وإن هذه اإلجراءات اليت سيتخذها الشباب ليست جتنباً لكارثة قادمة وإمنا الكارثة قد وق
 األيام ستزداد ضخامة إن مل نتحرك إلنقاذ البالد يف هذه الفرصة النادرة
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ؤساء وأما من يتحدث عن احلوار فهو يدعوا الستمرار خمادعة الشعوب شعر  أو مل يشعر فحكامنا ر 
عصابات  إجرامية  وقد رأيتموهم يقتلون الناس عمداً كما حصل يف مصر وتونس .وما حيصل يف اليمن اآلن 

  

عت ومع مرور رثة قد وقوإن هذه اإلجراءات اليت سيتخذها الشباب ليست جتنباً لكارثة قادمة وإمنا الكا
ه الفرصة النادرة األيام ستزداد ضخامة إن مل نتحرك إلنقاذ البالد يف هذ  

وإين أرشح هلذا األمر بعض من يل هبم ثقة ومعرفةمل تنصرم بيين وبينها الدهور منهم الشيخ ناصر الوحيشي 
وإخوانه.مع تأكيدي عليهم بأن ال يقطعوا أمراً إال بعد أن يسددوا ويقاربو ا ويستخريوا ويستشريوا أهل احلل 

 والعقد الصادقني

 )تراجع صفحات تابعة ملوضوع العبودية وبعض املواضيع مهمة يف كراسيت الزرقاء ( 

ستبداد والتجرب *انطلقت هذه الثورات وكان ال بد من انطالقتها فقد جاءت بعد أن بلغ الكفر والظلم واال
باملال العام وتضيق  ال حيتمل  فلم يكتفي احلكام بالعبثوالتعسف والصلف واالستخفاف بالشعوب حدا 

وا يف سبيل سلبه  أبواب الرزق على الناس وسلبهم أقواهتم وإمنا بالغوا يف سلب حرية اإلنسان وكرامته ومض
أن يكون هلا  إنسانيته فتعاملوا مع البشر وكأمنا هم مجادات ليس هلا حظ  من إحساس أوشعور فضاًل عن

ية أوكرامة حظ  من إنسان  

م االتفاقيات *مليار إنسان يتعامل معهم وكأهنم من سقط املتاع ال يعبؤ بأي حاسة للشعور لديهم فترب 
تبار ألكرب واملبادرات مع أعدائهم من اليهود الغاصبني للتنازل عن معظم فلسطني دون أي مشاورة أو اع

يف الدين والنسب  على قتل وتشريد إخوانناعامل ومفكر فيهم إىل أصغر إنسان منهم ويتواطؤون  مع اليهود 
عب من ويتمالؤوا على حصارهم وإحكام اخلناق على ...مسلم يف غزة وكأن لكل حاكم من املتآمرين  ش

اة على مرأى من اجلمادات  اليت ال حتس أو تشعر فضاًل عن أن تنطق أو تتأمل فالشرع هناهم  عن ذبح ش
قتل أطفاهلم  بينما هم يقرتفون جرم حصار إخواننا والتواطؤ على الشياه أو حنر مجل على مرأى من اإلبل

كأمنا البشر قد على مرأى ومسمع من العامل بأسره مث ال يسمحوا ألي منا أن ينطق بشفة وال ببنت شفة و 
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أصبحوا مجادات صماء متلكها احلكام فأي إنسانية هذه وأي كرامة هذه وأي ضمري نعيش به لنشاهد سفك 
ا بتواطؤ مثبت من حكامنا . دماء إخوانن  

لإلجرام يف ليبيا .  *التنديد بأفعال القذايف وعلي عبد اهلل صاحل ومواقف احلكام جتاهها ..جتسيد  
ح وإن غابت عن * املرحلة مرحلة حتطيم األصنام كما حطمها رسولنا صلى اهلل عليه وسلم يوم الفت

فوذا وهيمنتاً فيها فقد ازدادت صنمية الرجال ن ديارنا أصنام احلجارة إال أن األصنام البشرية قائمة
فة بالضخامة وتأهلا ففي كل قطر من ديار اإلسالم رجل يتأله بلسان احلال ويعلق صوره املتص

سلبوا الطفل والفخافة على كل دائرة ويف كل جامعة ويف كل مدرسة حىت يف مدارس األطفال لي
ونه ويبيح لنفسه دون اهلل عز وجل فيشرع من د الربيء حريته ويعبدوه هلذا الصنم الذي يعبد من

م وتبعاً هلذه وحللفائه سفك دماء املسلمني واخلروج عن دينهم وانتزاع حريتهم وإهدار مقدراهت
ه للجرم فقد السياسات الطاغية وما تبعها من اإلطراء واملدح على احلاكم حىت يف حلظات ارتكاب

شهدت األمة تراجعاً هائاًل يف أمور دينها ودنياها فقد انتقصت كرامتها وإنسانيتها وإن مل نسارع يف 
نا بشر هلم صفات التخلص من هؤالء احلكام الطغاة املستبدين سيسلبون جل إنسانيتا وسنفقد كون

 اإلنسان ومتطلباته . 
عربية بعد تنحى * وإن من املنظار املعربة اليت جتسد صنمية هؤالء احلكام منظر شاهدته اجلماهري ال
لس حىت يوم مبارك عندما شاهدوا بلك اللوحة الضخمة لصورة مبارك ختلع )واليت كانت متأل اجمل
ها اهلل تب علياجتماع املعارضني له مع عمر سليمان ( ختلع وتوضع بدال عنها لوحة بضخامتها ك

ثورة إمنا كانت جل جالله فكان ذلك املشهد تعبري عن احلقيقة أن بأن الكلمة العليا قبل قيام ال
صور قد جعلوا لصاحب تلك الصورة واليت مثلها آالف الصور يف العامل اإلسالمي فأصحاب هذه ال

 من أنفسهم آهلة تعبد من دون اهلل  
 يعاندون شرع اهلل تعاىل 

ا ملن الصوت األعلى يف بالدنا ألصحاب هذه الصور. ملن الكلمة العلي  
س سلب الناس * مبالغة متعمدة لسلب الناشئة احلرية / يستعملون الصور الفخمة الضخمة لتكري

 حريتهم )صورة عبد العزيز يف اجلنادرية (. 
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يشعر هو  ر وإن مل* يف جانب املقدرات منا من شعر باخللل اهلائل وجىن مثاره املريرة ومنا من سيشع
 فسيشعر بنيه ال حمالة )مثال الشاحنات يف استننزاف البرتول (

 

 

*العلماء يف جند يشددون على عدم جواز التظاهر حجتهم قد تكون إذا كان احلاكم مسلم و من حديث 
سيد الشهداء محزة أنقدح يف ذهين أنه إذا كان احلاكم جائر أفضل الدرجات بعد النبوة الصديقية ودرجة 

 الشهداء 

من أفضل درجة الشهداء هي درجة سيد الشهداء حتريض شديد جداً حىت خيرج الفرد يضحي بنفسه يقول  
 كلمة احلق أمام سلطان جائر ما الذي مينع أن خيرج ثالثة يقولون كلمة احلق وقد يزداد العدد 

األصل يف األمر العموم من رأى منكم منكراً فليغريه والنصح ألئمة املسلمني وعامتهم ما الذي مينع ويقيد أن 
 خيرج عشرة على احلاكم اجلائر .

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

)وجوب اخلروج على احلاكم الكافر وخلعه وقد أظهرت أحداث تونس أن اخلروج احلاشد إىل الشوارع خيلعه 
).. 

واحلذر ممن يزامحون النصوص بعقوهلم ويقولون ماذا سيستفيد بعد أن يقتله احلاكم فهذا قول خطري واستدراك 
 على كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

سيستفيد جنة عرضها السماوات واألرض فهو مل يقدم كالم الناس على كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 وسلم 
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هذا أحد أكرب الضمانات ملنع احلاكم املسلم من الظلم واالستبداد هذا تدبري اللطيف اخلبري فالبد أن تقدم 
الناس وكما ذكرنا أن القتل حيرك النفوس والدماء حتقن الدماء فمن ينكر على احلاكم سرياق دمه فتحقن 

 دماء آخرين 

 دعموا على احلرب السالم                  وطاملا حقنت دماء يف الزمان دماء 

 العرب تقول القتل أنفى للقتل .

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

 وأقرهبم مين الويل له ولو                      تباعد عن عيين وداري ونسبيت 

 

 


