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الحكام لديهم أمن وجيش وشرطة يعتقدون أنهم صالحون ومن*
سيخرج عليهم سينشر الفتن هنا ينبغي النتباه إلى أن الجهزة

المنية جزء من الشعب بقدر ما يرتفع وعي الشعب يرتفع وعيهم
. وعندما يرتفع وعيهم تضعف قبضتهم على الزناد

فالمساحة بين الحاكم والشعب عندما ارتفع وعي الشعب لم تتسع
مساحة الشعب وتقبى مساحة الحاكم كما هي وإنما اتسعت

مساحة الشعب على حساب مساحة الحاكم وكلما ازداد الشعب
ًا كلما ضاقت مساحة الحاكم وقد ل يشعر الحاكم بضيقها إل وعي
ًا للبقاء فيفير كما فر ابن علي وقد طلب ابن عندما ل يجد متسع

علي من قائد الجيش أن يحضر الجيش ليقمع المتظاهرين فرفض
ًا عندها اضطر بن علي للهروب وحتى فأمره بالستقالة فرفض أيض

الشرطة لم تستجب له في قمع المتظاهرين كما يريد فالقمع و
القتل الذي تم في المتظاهرين كان من حرس ابن علي ولذلك
كانت نسبة الصابات محدودة بالنسبة لخروج ثورة شعبية ضد

 . الحاكم

. تونس حالة تعمم على المنطقة

نشير إلى نسبة الوعي ل يخيفنا الحاكم طالما سنقنع عساكره فإنه
.عند ذلك لن يجد حلً إل التنحي

..تغيير فكرة أن أجهزة المن العدو الول للشعوب ..لكنه يتغير

ًا يقال أن اليهود تمكنوا من علم النفس علم خطير ومهم جد
السيطرة على القوة العالمية بهذين العلمين علم الجتماع وعلم

. النفس

فمن علم النفس تعرف أن العسكري طاقته لتحمل قتل النفس
محدودة خاصة في مثل أوضاع بلدنا عندما يطلب منه أن يقتل ابن

عمه أو ابن خاله لذلك ففي معظم الدول النظام أن الشخص
ًا بالرصاص يضرب عليه سبعة أشخاص المحكوم عليه العدام رمي
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أحدهم فقط في سلحه طلقة فعلية ليحسب كل منهم أن غيره
.الذي قتله

الحديث بتفصيل في هذه المسألة أمر مهم ليعلم الشعب أن أجهزة
. المن طاقتها محدودة

ًا لسقاط السرة الحاكمة بهدوء سيساعد في* الكويت مهيأة جد
المسألة أن يكون هناك تقريب وتبسيط لمسائل الفساد المالي من
أذهان الناس كما ذكرنا في مثال الشاحنات والنفط مع الشارة إلى
أن ما صرفه المير لكل مواطن إنما تم نتيجة لثورة تونس وخشيته
ًا فهو يستطيع من تكرارها وهي مبالغ مقطوعة وحتى إن كان دائم

. أن يسحبه إذا هدأت الوضاع القليمية

استمالة العسكر وتذكيرهم بالله وأن الرجوع إلى الحق خير لهم *
. في دينهم ودنياهم وأن الحاكم يفسد عليهم دينهم ودنياهم

مسألة مهمة: تحييد الجيش والشرطة وتتم المعاملة معهم على
 ثلثة مراحل

1  ـ امتصاص ردة فعلهم عند خروجنا على النظام

2  ـ تحييد

ـ استمالتهم وكسب تأييدهم . مما يعني أن تتوقف العمليات من 3
 طرفنا على الجيش والشرطة في كل المناطق وخاصة اليمن

هذا هو الجزء الثاني من المعادلة الفكرة قائمة على تحييدهم
 بالوعي المشترك لهم وللمجاهدين وكذلك بالمعاملة الحسنة


