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بسم الله الرحمن الرحيم

المة اليوم بحاجة إلى ثورة لتلفاي الزأمات القادمة مع الناتباه *
إلى ضرورة الساتفادة من تجارب النجاح والفشل السابقة (جامعة

الدول العربية ، القطاع الخاص والقطاع العام ) (بعض التفاصيل
فاي ناسخ بيان الفيضاناات وفاي رساائل بشير المدناي )

الشإارة إلى أن الوقت ضيق جدا لساتدارك الزأمات القادمة *
 . والتي هي ناتيجة تعطيل عقول المة لقرون مضت

الحكام سالموا البلد وهي فاي الرمق الخأير .مصر واليمن فاي *
. الرمق الخأير

أهمية الطرق على منهج التمييع والقيام بدراساة لساباب الخلل*
الهائل عند القيادات السالمية مع مراعاة أن ناشر الحديث عن هذه
المسألة ليس مناسابا فاي هذه اليام وإناما تسجل لتنشر فاي الوقت

المناساب آخأذين بعين العتبار أهمية الرفاق فاي الطرح وظهور
الحرص على المصلحة العامة وليس السااءة إلى الشإخاص . (منهج

 التبرير ) (منهج النقد البناء )

 . الحداث ضخمة جدا وبحاجة إلى تحليل ودراساة وتسجيل ناقاط *

أهم ناقاط البيان هي توجيه الناس إلى كيفية المحافاظة على*
. الثورات وكيفية رفاع وعيهم حتى ل تتكرر مأسااة تسلط الحكام

توجيه الناس إلى اللتفاف حول الصادقين الذين لم يداهنوا مع*
الساتفادة من القيادات التي داهنت ساابقا على أن ناحذر من أن

تتصدر للقيادة ناظرا لخطورة ذلك فاي المستقبل حيث إناها
شإخصيات قابلة للضغط فاي أي مواقف صعبة مما قد يضيع

   . جهودالثورة مع التحذير من أصحاب أناصاف الحلول

التحذير من الحرص على الناتقام والصل فاي الثورات هو عدم*
. الناتقام حيث إناه ..فامن يرجع إلى الجادة ينبغي قبول رجوعه



2

ـ العمل على ناشر فاكرناا فاي هذه الفترة ليكون عامل ضغط 10
على الغرب كأن ناحدث المة بأن الجواء مواتية لتصحيح مسارها
وناشر الفهم الصحيح لدينها لتتحرر من الطغاة وتجتنب تكرار ما

. فاعلوا بها

ـ حث جميع الصادقين على أن يبذل كل اساتطاعته فاي الطرق 11
 . على كفر الحكام وظلمهم وتوعية أبناء المة

 أهمية إرساال بيان مكتوب .(مهم)*

التذكير بشكل أو بآخأر بأن الثورات الناجحة ل تنتقم وصلب*
الشإارة هو [اذهبوا فاأناتم الطلقاء ]

التنديد بإجرام القذافاي وبمواقف الحكام منه وكذلك علي عبد الله*
 . صالح ..ودول الخليج قبل المبادرة وبعدها

معالجة مشكلة الطاهاد بإقصاء من وقعوا تحت الطاهاد الشديد*
 . وتوعية من بلغتهم رياحه

 . وضع مسؤولية الحداث القادمة على مجلس الشورى *

إناما حصل فاي هذه الثورات هو اساتبدال للذين تولوا عن القيام *
 .بالواجب كما ينبغي وداهنوا الحكام فااساتبدلوا بأبنائهم

 .قراءة كتاب اليمان لمحمد قطب *

أمة ( مقومات المة وما كانات عليه عندما التزمت بشرع ربها) *
ًا من خأالق من مليار وناصف تمتلك وحدها من بين المم منهج

السماوات و الرض هاديا لخيري الدنايا والخأرة مخفوظا كما أنازل
على نابيها محمد صلى الله عيه وسالم وأمة تشكل أكبر تعداد بشري
و مساحة أرضية ومخزون نافطي وأهم موقع جغرافاي وأمة قال الله
تعالى (كنتم خأير أمة أخأرجت للناس ..) يوم كنا ملتزمون بشرع ربنا
تعيش منذ قرون بل قيادة مما أدى إلى تجزئتها ومن ثم التدخأل فاي
شإؤوناها وفارض القرارات على كل قطر من أقطارها والتعامل معها

.وكأناما هي من ساقط المتاع
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.   أفاكار قبل إناشاء هذا الملف

* الخلف شإر كله
. العمل على تهيأة الجواء وتسخينها فاي بلد الحرمين للتهيأ للثورة*

  . توجيه الثورات وطارق المحافاظة عليها *

 ناوضح الشباب أن القيادات محمطة ناريد قيادات شإابة أربعين عام*

ْلُه * ِر َمْن هو صابٌر              ما لْم ين حسن التدبير. كْم نااَل بالتدبي
ِر ٍر جرا بعسك

ـ الورع الفاساد هل ما زألنا ناحتاج الحديث عنه ؟ ربما تكون 1 *
بعض ثورات المستقبل ل سابيل لنجاحها إل بالتضحية ؟ وهل ما زأال
الوضع يستدعي الطلب من القيادات أن تختفي حتى ل يبطش بها

 الحاكم كما حصل فاي الجزائر ؟

2ـ  تجربة الجزائر ومصر واليمن تذكر؟ 

خأطورة منهج التبرير وأهمية منهج النقد البناء (يراجع بعض*
التفصيل فاي المذكرة )

من المهم تجنب فاتح أي جبهات فارعية التركيز على الوكيل*
. المباشإر لمريكا

. أن ينسى الجميع خألفااته مع تركيز الجهود على إزأالة العدو الكبر*

... تغيير جذري والحذر من اللتقاء فاي منتصف الطريق *

نابعث للخأوة بالسياساة العامة فاي هذه المرحلة إساقاط الناظمة *
التابعة لمريكا يتحرك الجميع فاي ذلك وناهتم بنشر الوعي والفهم

. الصحيح للسالم

ًا التأكيد على أن يكون الدساتور اليمني إسالمي وهو كذلك ظاهري
ولكن الرئيس ل يلتزم به . 
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*بث نافس أنانا ضد النافصال . 

ًا وشإمالً وتجنب مناوشإة من يستدعي* تجنت الجبهات الفرعية يمين
. ذلك مع ذكر المراد لتوعية الناس

* ينبغي أن ناطلب من المحللين والمثقفين فاي اللبدان التي قامت
فايها الثورات وخأارجها دراساة تجارب الثورات بتفصيل والشإارة إلى

كيفية الساتفادة منها وناسخها.

*إظهار حقيقة العسكر 

*دورناا فاي بلد الحرمين.

. أن تكون القيادة فاي مأمن عن قبضة الحاكم *

. أن تكون هناك قيادات احتياطاية ساواء عامة أو ميداناية *

 : فاقرات

1 ـ بشرى لمة السالم بأن جميع الذين خأذلوا غزة عن قدرة
ورضى مخذولون ل محالة فاقد توعدهم الله تعالى بخذلناه قال

رساول الله صلى الله عليه وسالم [ما من امرء ...] فاهذا كبيرهم فاي
مصر(قوة ناظامه لنشجع بلد الحرمين ) تمادى فاي ظلمه وطاغياناه
وتناساى أن الله تعالى يمهل ول يهمل فاتواطاأ مع التحالف الصليبي

الصهيوناي على حصار مليون وناصف من إخأوانانا المسلمين فاي غزة
فاأزأهق أرواح النساء والطافال وهم يرجون لقمة العيش التي

ًا لرغبات اليهود دون أي تقدير لمشاعر المة حرمهم منها اناصياع
جمعاء ولمشاعر ثماناين مليون من شإعبه فاقد اكتفى بأن يردد على



5

آذاناهم مصر أولً قمة التعسف والجبروت والساتخفاف حتى بغ به
ًا مستعليا على الحال أن ناطق على لسان وزأيره متسلط

المستضعفين فاي غزة بأن من يكسر الحدود سانكسر عظامه
فاكسر الله ناظامه واساتخف بشعبه فاخسف الله به فاسبحاناه جل

. جللك تؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء

ـ بشرى لمة السالم بأن جميع الذين خأذلوا غزة عن قدرة1ـ  2
ورضى مخذولون ل محالة فاقد توعدهم الله تعالى بخذلناه قال

رساول الله صلى الله عليه وسالم [ما من امرء ...] فاهذا كبيرهم فاي
مصر(قوة ناظامه لنشجع بلد الحرمين ) تمادى فاي ظلمه وطاغياناه
وتناساى أن الله تعالى يمهل ول يهمل فاتواطاأ مع التحالف الصليبي

الصهيوناي على حصار مليون وناصف من إخأوانانا المسلمين فاي غزة
فاأزأهق أرواح النساء والطافال وهم يرجون لقمة العيش التي

ًا لرغبات اليهود دون أي تقدير لمشاعر المة حرمهم منها اناصياع
جمعاء ولمشاعر ثماناين مليون من شإعبه فاقد اكتفى بأن يردد على

آذاناهم مصر أولً أي الحاكم أولً بينما المسلم ل يقدم شإيء على
كلمة الله فاالسالم أول اثم بالغ فاي تعسفه وجبروته واساتخفافاه

ًا مستعليا على المستضعفين فاي فانطق على لسان وزأيره متسلط
غزة بأن من يكسر الحدود سانكسر عظامه فاكسر الله ناظامه

واساتخف بشعبه فاخسف الله به فاسبحاناه جل جللك بؤتي الملك
. من يشاء وينزع الملك ممن يشاء

ًا من خأالق * أمة من مليار وناصف تمتلك وحدها من بين المم منهج
الرض والسماوات مخفوظا كما أنازل على نابيها محمد صلى الله
عيه وسالم هاديا لخيري الدنايا والخأرة وهي أكبر أمة فاي البشرية

وتمتلك أكبر مساحة وأهم موقع جغرافاي وأكبر مخزون نافطي
تعيش منذ قرون بل قيادة فاهي اليوم بحاجة ماساة إلى مجلس

يستحضر تاريخها المجيد ويعمل على إعادتها للمكاناة اللئقة بها فاقد
قال الله تعالى فايها [كنتم خأير أمة أخأرجت للناس ..] (يوم كنا

  ملتزمون بشرع ربنا)
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تدبر السنن الكوناية وأساباب رقي المم وأساباب تخلفها يظهر أناه*
 ل سابيل لرقي المم إن لم يتولى ريادتها أولي اللباب

لعلي ذكرت مسألة اساتنفار كل القوى الصادقة أصحاب الرأي*
. وأصحاب القلم وفاي الناترنات لتلخيص وتبسيط المسائل للعوام

 من التوعية : موضع النفط نابسطه للناس بعدة طارق

 الشاحنات

والناهار فاي بلدناا ناهر النيل ودجلة والفرات وناهر الردن والعاصي
 والليطاناي  فاضلً عن الودية الكبيرة فاي جزيرة العرب

حساب النفط الذي يخرج من الخليج ( الجزائر )يذهل الناسان ناهر
النيل يجري طاوال السنة والسد العالي طااقته سابعة مليار متر

  كيلو400مكعب وطاول بحيرة السد العالي 

ما يخرج من أرضنا من نافط خألل سانة يساوي المياه الموجودة فاي
 بحيرة السد العالي

ما يخرج من أرضنا من نافط أكثر مما يجري فاي أرضنا من ناهر
 الفرات أو النيل نااهيك عن أودية جزيرة العرب أيام المطار

ناذكر هذا ومثال الشاحنات ثم ناحن ناعيش فاي ذيل المم يعتدى*
 على مقدسااتنا وناعاناي الفقر والبطالة

 نابسط ونادع الناس تتكلم*

* ًا وأبناءناا وأحفادنااسانبقىلو لم تغتنم الفرصة    قرونا

 ولمن حاول النعيم ناعيم          ولمن آثر الشقاء شإقاء

يجب أن يفهم الناس هذه الحالة النفسية فاالحكام على يقين أناهم 
مغتصبون لحقوق الشعوب ومستعدون لتقديم تنازألت فاهذا ليس 
. حق لهم مبدئي غير قابل للتفاوض أو التنازأل
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الحذر الحذر من اللتقاء معهم فاي منتصف الطريق ل بد من 
المواصلة إلى أخأذ جميع الحقوق مع ملحظة أناه إن لم تؤخأذ كامل 
الحقوق من الحاكم فاعند أقرب فارصة تتيح له اغتصاب ما أخأذناا من 
. حقوقنا فالن يتردد فاي ذلك

1 ـ الحديث عن مجازأر ليبيا . (إداناة المواقف القليمية والعالمية
.تجاه جرائم علي عبد الله و صالح القذافاي)

ـ   (تغليب المسامحة ) (محاكمة الرئيس ودورها فاي تشبثه) حث 2
الثورات على القتداء بفعل الرساول صلى الله عليه وسالم مع
صناديد قريش الذين آذوه ..اذهبوا فاأناتم الطلقاء  باساتثناء عدد

 . يسير جدا من ذوي الظروف الخاصة

ـ تقديم لكتاب مفاهيم بما يدعمه كمسألة أن من اعتقدوا 4
. مضموناه عرفاوا أن هؤلء الحكام يجب خألعهم قبل عقود

ـ ميزان (ل إله إل الله) هو أهم العوامل لحماية الثورات.(ثمت  5
فاقرة تتضمن هذا المعنى )
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فامراد الشعوب لن يتحقق إن لم نارفاع وعينا وناحدد مواقفنا من
الرجال قبل متابعتهم فاهناك حدود واضحة للجميع فاي ديننا كحرمة

مداهنة الحاكم المرتد وإصباغ الشرعية عليه فاعندما ناسمع من
يدعوا للحوار مع الحاكم ويعدناا بحل القضايا معه بالتفاهم ناعلم أن

. هذا الفعل خأياناة للملة والمة

ومن الهمية بمكان عمل لجان شإعبية فاي الحياء بالتنسيق مع أئمة
المساجد والعيان فاي كل حي لضبط المن

فاقرات

ـ (نابرر إبعاد من داهنوا ثم تركوا المداهنة بأن تحمل هذه 1
المسؤولية ل يستطيعه من الرجال إل من به صلبة فاي الحق وقد

ناضيف فاي هذا الموضع خأطر المداهنين ساابقا على مكاساب
الثورات "الزناداناي" أن المهادناين جزء من المشكلة )

ـ   (محاكمة الرئيس ودورها فاي تشبثه) حث الثورات على 2
القتداء بفعل الرساول صلى الله عليه وسالم مع صناديد قريش

الذين آذوه ..اذهبوا فاأناتم الطلقاء  باساتثناء عدد يسير جدا من ذوي
 . الظروف الخاصة

 ينبغي.ـ الحرص بث روح المة ليستشعر الجميع أناهم كيان واحد 3
مراعاة أحواله ككل قبل القيام بأي تحرك ومن ذلك أهمية دعم
القطر الذي لم تنطلق ثورته حسب المتاح لجاره الذي اناطلقت

ثورته وتريثه فاي الثورة إلى أن يجد من جارا يناصره بدلً من أن
 . يكون مشغول عنه

.. ـ تغليب المسامحة .والقتداء .....فاتح مكة 4
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ـ المثل فاالمثل ؟    / والخأير هو أخأطرها  /لناقاذها 5

من مهام المجلس رفاع وعي المة؟

الصبر والمصابرة  مبادرة 

مخاطابة الرئيس وأناصاره (العاملين )*

*  دولة هي مفتاح ثورتها فاي هذا الظرف فايجب أن تبدأقارةإن لكل 
تنجح ويقوى عضدهاثورتها أولً وتدعمها الشعوب المحيطة إلى أن 

ًا لدعم ثوراتهم وهنا تجدر ثم يبدؤوا ثوراتهم مما يوفار عاملً مهم
قارة آسايا  أنانا ناتحرك فاي العالم هي مفتاح  اليمنالشإارة إلى أن

 السالمي تحرك واحد ناستشعر ذلك

((توعية الناس والطرق على الحاكم

ولست بقاتل رجلً يصلي                    على سالطان آخأر من..
قريش

 الله من سافهذله سالطاناـه وعلي وزأري                         معا
 وطايش

* الردن والمغرب (كتاب هيكل الوزأراء والضباط السابقين)

*  الشعوب المسلمة وصمام أماناها وسابيل تحقيقوعيفاأسااس 
وجوهر هذا.مرادها وجود ميزان تزن به الرجال وأعمالهم و أقوالهم

الميزان إدراك مقتضيات ل إله إل الله فاهو ميزان ذهبي بل هو أدق
ميزان فاي هذه الحياة الدنايا فاتمسكنا به يجنبنا عقود طاويلة من

كما أناه الحصن الحصين لمنعالجهل التيه وساط ظلمات الظلم و
.العداء من أن يسلطوا علينا وكلء يطبقون مخططاتهم فاي ديارناا

* قبل قيامهالتجنب ضياع أهداف الثورات يجب أن تشكل الثروة 
مجلس أمناء وتواصل الثورة إلى أن يستلم المجلسكحد أدناى 

كما ينبغي تجنب طاغيان أحد المطالب.إدارة البلد لمرحلة اناتقالية
مما شإعر عامة الثورا إن تحقق ذلك المطلب أناهم قد حققوا
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مطالبهم مما يفتر هممهم للمواصلة وإناما تكون الهتافاات مشتملة
على جميع المطالب لتتواصل الثورة إلى أن تتحقق كما يجب

تشكيل لجان شإعبية قبل قيام الثورة بالتنسيق مع أئمة المساجد
والعيان فاي كل حي لضبط المن وتزداد أهمية هذا المر فاي

القبليةالمجتمعات  .

ناقطة نافسية العسكر ومراحل التعامل معهم* 

 تفنيد الحوار* 

* ًا تصريح قائد أمريكي بأن أمريكا غير قادرة على التدخأل عسكري
فاي الشرق الوساط/عند ذكر أناها فارصة

تصريح جديد لوزأير الدفااع المريكي روبرت جيدس بأن من يدخأل*
حربا فاي العالم العربي أو السالمي مجنون

* ًافاقهوا الواقع من حولهم وأدركوا أن الكفر العالمي ل م يعد قادر
 بها ثورة عرابيأجهضإجهاض ثورتهم بذات الطريقة التي على 

 وثورة المهدي فااغتنموا الفرصة

وحق لكم أن تفرحوا وترددوا أهازأيج النصر ...عودة إلى الكراس*

فابطش بهم الظالم وأطالق عليهم ساهامه وما درى أن أهل الغيرة*
. بغير عزة وكرامةل يطيقون الحياةوالشهامة 

تكم هو باناطلقكم ناحو ثورة رفاعاوتيقنوا أن السبيل لحفظ ثور
الوعي وتصحيح المفاهيم التي صيغت منذ عشرات السنين حسب

ُكتب لتحقيق هذا المطلب العظيمالحاكمينمصلحة   ومن خأير ما 
 .كتاب مفاهيم ينبغي أن تصحح للشيخ محمد قطب
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* ًا فاي مشارق الرض ومغاربها فاقد اناتفض أبناء السالم  للثوراتتأيد
ًا لساقاط الناظمة وطاغياناها وكان فاي  مقدمتهموفاتياناها وساعي

 واجباتبأعظمالذين عزموا على القيام .ميامين يمن اليمان
فااجتمع عند جامعة صنعاء رجالإقدام وشإجاعة بالساعة وتنادوا إليه 

 أقوياء أعزاء

فاوارس من صنعاء ألف بينهم                تقى الله نازالون عند*
التزاحف

إذا فاارقوا دناياهم فاارقوا الذى              وصاروا إلى ميعاد ما فاي
المصاحف

يا أبناء قحطان إن الله قد جعل ناصرة رساوله فاي أجدادكم ........*
.الناصار فاكوناوا من أناصار الله ورساوله

إلى شإباب السالم فاي اليمن: إن مستقبلكم ومستقبل أبنائكم
بهذه الطريقة إن ظلت البلد تدار ما ل يتمناه مسلممقبل على 

 أناها من متلزأمات بقاء الرئيس فاقدراتهالسنين والتي أثبتت العقيمة
الدارية وفاساد ناظامه جعل الساعة الزمنية لليمن شإبه متوقفة منذ

أكثر من ثلثين عام فالن يضير اليمن أن تتوقف لبضعة أساابيع أو
بإضراب شإامل لمن بلغوا سان التكليف بما فاي ذلك.بضعة أيام

الظالمطالب المدارس والجامعات ليخرجوا منكرين على الحاكم 
 عظم مسؤوليتهم فاأناتم فالذات أكبادهملباءوهو ما سايظهر ل

وبذلك يتموخأروجكم لهذا الواجب المتعين سايخرج قلوبهم معكم 
خأروج معظم الشعب لساقاط الطاغية. وفاي هذا المقام أحث

فاالعلمهيئات التدريس بأن تنضم لمسيرات الناكار على الحاكم 
يحتاج إلى وعاء ساليم لساتقباله ول تخفى الثار المؤلمة على

ًا للفقر وساوء المستويات الذهنية لشرائح واساعة من الطلب تبع
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التغذية المتزايد فاي ظل النظام الحالي.كما يجب على جميع القوى
وعلماء و وجهاء أنجماعات إسالمية من فاي اليمن  السياساية

ًا يتناساب مع ضخامة هذه الفرصة ويحذروا من ًا جاد يترحكوا تحرك
الوقوف على الحياد بين الشعب والنظام مما قد يطيل مدة

الضطرابات فاي البلد والمسؤولية فاي ذلك تقع على عواتقكم حيث
 بأيديكم وذلك باتخاذ قرارات جريئة ناحوالنزاعإن معطيات حسم 

التغيير الجذري من أهمها إصدار بيان من العلماء وشإيوخ القبائل
رعية النظام ويحرم قمع المطالبين برحيله فاهذا القرارشإيسقط 

 المصري لمبارك إن لم ترحل ساتدخأل البلد فايالجيشبمثابة قول 
ًء عليهأزأمة شإديدة   ساتحاكم بتهمة الخياناة العظمى مما قلصوبنا

فاهذا هو دور القيادات فاي مدة الضطرابات وأجبره على الرحيل..
اليمن اليوم فاإن قاموا به فانسأل الله أن ينصر بهم دينه وعباده

لقامةالصالحين وإن كانات الخأرى فاينبغي أن ل تضيع هذه الفرصة 
ًا لتوقف القيادات الكبرى عن اتخاذالدين  وناصرة المظلومين تبع

القرارت الجريئة وإناما الواجب العيني أن يتقدم للقيام بهذا الواجب
قيادات ممن لم يعيشوا عقود القهر والساتبداد الرهيب فاي ... مع
التأكيد على أن لتلك القيادات جهودها المشكورة فاي ناشر الدعوة

إل أن الكثير منها قد أصيب  بما أصيب به أصحاب موساى صلى الله
عليه وسالم .... فاعلى الصادقين فاي اليمن أن يسعوا لترشإيح

 قادرة على السير بالقافالة فاي هذه المرحلة الحاسامةشإابةقيادات 
باتخاذ القرارت حسب المعطيات على أرض الواقع (الوحيشي؟)

وقبل الختام: أذكر إخأراناي المسلمين بإن لكل قارة دولة هي مفتاح
ثورتها فاي هذا الظرف فايجب أن تنطلق الثورة منها وتدعمها

الشعوب المحيطة بأقصى ما تستطيع مع عملهم على اساتكمال
مقومات ناجاح الثورات عندهم بأسارع وقت وأقل تكلفة إلى أن

ًا تنجح الثورة الولى ويقوى عضدها تبدأ ثوراتهم مما يوفار عاملً مهم
لدعم ثورتهم وهنا تجدر الشإارة إلى أن اليمن هي مفتاح قارة آسايا

اليوم كما تجدر الشإارة إلى أن لكل شإعب وقت مناساب لبدء
 الثورة
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 اليمن يشكوا من شإح فاي المياه وناسبة الفقر أربعين فاي المئة

ًا ًا وصادق هذه قدراته وإمكاناياته الذهنية ولو كان هذا حاله وهو أمين
لهان الخطب وكان من الممكن مساعدته وأما وهو غير أمين ول

 ............ صادق فاهناك مليارات الدولرات

 الشباب مستقبل أطافالكم

اليمن سااعته الزمنية شإبه متوقفة منذ أكثر من ثلثين عام فالن
يضيره أن تتوقف لبضعة أساابيع أو أيام إلى أن يسقط النظام

الذي ...يهدد مستقبل الشباب والطافال ....بإضراب لجميع من بلغ
سان التكليف عن الذهاب إلى المدارس والجامعات ليخرجوا وينكروا

وليدرك الباء حجم المسؤولية وضخامتهاالظالم على الحاكم 
ًا لحسم الموقف بإزأالة الباطال وإحقاق الحق ًا جاد ويتحركوا تحرك

وأما من يتحدث عن الحوار فاهو يدعوا لساتمرار مخادعة الشعوب
شإعر  أو لم يشعر فاحكامنا رؤسااء عصابات  إجرامية  وقد رأيتموهم

ًا كما حصل فاي مصر وتوناس  وما يحصل فاي.يقتلون الناس عمد
  اليمن الن

هيئات التدريس أن ينضموا لمسيرات الناكار على الحاكم لن العلم
يحتاج إلى وعاء ساليم لساتقباله والعقل السليم فاي الجسم السليم

... يدرساون .... الطلب مستوياتهم الذهينة

أناتم فالذات اكباد آبائكم فاإن خأرجتم للقيام بهذا الواجب المتعين
ساتخرج قلوب آبائكم معكم وبذلك يتم خأروج معظم الشعب ضد

 الطاغية

ًا لكارثة وإن هذه الجراءات التي سايتخذها الشباب ليست تجنب
قادمة وإناما الكارثة قد وقعت ومع مرور اليام ساتزداد ضخامة إن

لم ناتحرك لناقاذ البلد فاي هذه الفرصة النادرة

وأما من يتحدث عن الحوار فاهو يدعوا لساتمرار مخادعة الشعوب
شإعر  أو لم يشعر فاحكامنا رؤسااء عصابات  إجرامية  وقد رأيتموهم
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ًا كما حصل فاي مصر وتوناس  وما يحصل فاي.يقتلون الناس عمد
  اليمن الن

ًا لكارثة وإن هذه الجراءات التي سايتخذها الشباب ليست تجنب
قادمة وإناما الكارثة قد وقعت ومع مرور اليام ساتزداد ضخامة إن

 لم ناتحرك لناقاذ البلد فاي هذه الفرصة النادرة

وإناي أرشإح لهذا المر بعض من لي بهم ثقة ومعرفاةلم تنصرم بيني
مع تأكيدي عليهم.نااصر الوحيشي وإخأواناهالشيخ وبينها الدهور منهم 

ًا إل بعد أن يسددوا ويقاربوا ويستخيروا بأن ل يقطعوا أمر
 الصادقين الحل والعقدويستشيروا أهل

تراجع صفحات تابعة لموضوع العبودية وبعض المواضيع مهمة فاي)
 ( كراساتي الزرقاء

اناطلقت هذه الثورات وكان ل بد من اناطلقتها فاقد جاءت بعد أن*
بلغ الكفر والظلم والساتبداد والتجبر والتعسف والصلف

والساتخفاف بالشعوب حدا ل يحتمل  فالم يكتفي الحكام بالعبث
بالمال العام وتضيق أبواب الرزأق على الناس وسالبهم أقواتهم وإناما

بالغوا فاي سالب حرية الناسان وكرامته ومضوا فاي سابيل سالبه
إناسانايته فاتعاملوا مع البشر وكأناما هم جمادات ليس لها حظ  من

 إحساس أوشإعور فاضلً عن أن يكون لها حظ  من إناساناية أوكرامة

مليار إناسان يتعامل معهم وكأناهم من ساقط المتاع ل يعبؤ بأي*
حاساة للشعور لديهم فاتبرم التفاقيات والمبادرات مع أعدائهم من
اليهود الغاصبين للتنازأل عن معظم فالسطين دون أي مشاورة أو
اعتبار لكبر عالم ومفكر فايهم إلى أصغر إناسان منهم ويتواطاؤون
مع اليهود على قتل وتشريد إخأوانانا فاي الدين والنسب ويتمالؤوا
على حصارهم وإحكام الخناق على ...مسلم فاي غزة وكأن لكل

حاكم من المتآمرين  شإعب من الجمادات  التي ل تحس أو تشعر
فاضلً عن أن تنطق أو تتألم فاالشرع ناهاهم  عن ذبح شإاة على مرأى

من الشياه أو ناحر جمل على مرأى من البل بينما هم يقترفاون
جرم حصار إخأوانانا والتواطاؤ على قتل أطافالهم على مرأى ومسمع
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من العالم بأساره ثم ل يسمحوا لي منا أن ينطق بشفة ول ببنت
 الحكام فاأيتملكهاشإفة وكأناما البشر قد أصبحوا جمادات صماء 

إناساناية هذه وأي كرامة هذه وأي ضمير ناعيش به لنشاهد سافك
 . دماء إخأوانانا بتواطاؤ مثبت من حكامنا

التنديد بأفاعال القذافاي وعلي عبد الله صالح ومواقف الحكام*
 . تجاهها ..تجسيد للجرام فاي ليبيا

المرحلة مرحلة تحطيم الصنام كما حطمها رساولنا صلى *
الله عليه وسالم يوم الفتح وإن غابت عن ديارناا أصنام الحجارة
إل أن الصنام البشرية قائمة فايها فاقد ازأدادت صنمية الرجال
ًا وتألها فافي كل قطر من ديار السالم رجل يتأله نافوذا وهيمنت
بلسان الحال ويعلق صوره المتصفة بالضخامة والفخافاة على
كل دائرة وفاي كل جامعة وفاي كل مدرساة حتى فاي مدارس

الطافال ليسلبوا الطفل البريء حريته ويعبدوه لهذا الصنم
الذي يعبد من دون الله عز وجل فايشرع من دوناه ويبيح

لنفسه ولحلفائه سافك دماء المسلمين والخروج عن دينهم
ًا لهذه السياساات واناتزاع حريتهم وإهدار مقدراتهم وتبع

الطاغية وما تبعها من الطاراء والمدح على الحاكم حتى فاي
ًا هائلً فاي أمور لحظات ارتكابه للجرم فاقد شإهدت المة تراجع

ناسارعدينها ودناياها فاقد اناتقصت كرامتها وإناسانايتها وإن لم 
فاي التخلص من هؤلء الحكام الطغاة المستبدين سايسلبون

جل إناسانايتا وسانفقد كونانا بشر لهم صفات الناسان ومتطلباته
. 

وإن من المنظار المعبرة التي تجسد صنمية هؤلء الحكام *
منظر شإاهدته الجماهير العربية بعد تنحى مبارك عندما

شإاهدوا بلك اللوحة الضخمة لصورة مبارك تخلع (والتي كانات
تمل المجلس حتى يوم اجتماع المعارضين له مع عمر ساليمان

) تخلع وتوضع بدل عنها لوحة بضخامتها كتب عليها الله جل
جلله فاكان ذلك المشهد تعبير عن الحقيقة أن بأن الكلمة

العليا قبل قيام الثورة إناما كانات لصاحب تلك الصورة والتي
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مثلها آلف الصور فاي العالم السالمي فاأصحاب هذه الصور
  قد جعلوا من أنافسهم آلهة تعبد من دون الله

 يعانادون شإرع الله تعالى
لمن الكلمة العليا لمن الصوت العلى فاي بلدناا لصحاب هذه

 .الصور
مبالغة متعمدة لسلب الناشإئة الحرية / يستعملون الصور *
الفخمة الضخمة لتكريس سالب الناس حريتهم (صورة عبد

 .العزيز فاي الجنادرية )
فاي جاناب المقدرات منا من شإعر بالخلل الهائل وجنى *

ثماره المريرة ومنا من سايشعر وإن لم يشعر هو فاسيشعر
بنيه ل محالة (مثال الشاحنات فاي اساتننزاف البترول )

العلماء فاي ناجد يشددون على عدم جوازأ التظاهر حجتهم قد تكون*
إذا كان الحاكم مسلم و من حديث سايد الشهداء حمزة أناقدح فاي
ذهني أناه إذا كان الحاكم جائر أفاضل الدرجات بعد النبوة الصديقية

 ودرجة الشهداء

من أفاضل درجة الشهداء هي درجة سايد الشهداء تحريض شإديد
ًا حتى يخرج الفرد يضحي بنفسه يقول كلمة الحق أمام سالطان جد

جائر ما الذي يمنع أن يخرج ثلثة يقولون كلمة الحق وقد يزداد
 العدد

ًا فاليغيره والنصح لئمة الصل فاي المر العموم من رأى منكم منكر
المسلمين وعامتهم ما الذي يمنع ويقيد أن يخرج عشرة على

. الحاكم الجائر

والذين قالوا بالمنع ما هي حججهم فاي حين أنانا ناتكلم عن حاكم
.كافار

وجوب الخروج على الحاكم الكافار وخألعه وقد أظهرت أحداث)
(.. توناس أن الخروج الحاشإد إلى الشوارع يخلعه
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والحذر ممن يزاحمون النصوص بعقولهم ويقولون ماذا سايستفيد
بعد أن يقتله الحاكم فاهذا قول خأطير واساتدراك على كلم رساول

 الله صلى الله عليه وسالم

سايستفيد جنة عرضها السماوات والرض فاهو لم يقدم كلم الناس
 على كلم رساول الله صلى الله عليه وسالم

هذا أحد أكبر الضماناات لمنع الحاكم المسلم من الظلم والساتبداد
هذا تدبير اللطيف الخبير فالبد أن تقدم الناس وكما ذكرناا أن القتل
يحرك النفوس والدماء تحقن الدماء فامن ينكر على الحاكم سايراق

 دمه فاتحقن دماء آخأرين

دعموا على الحرب السلم                  وطاالما حقنت دماء فاي
 الزمان دماء

. العرب تقول القتل أنافى للقتل

عدوي عدو الله من كان فاي الورى           ولو كان من أبناء عمي
 وعترتي

وأقربهم مني الولي له ولو                      تباعد عن عيني وداري
 وناسبتي


