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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلةا والسلما على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين

 ...وبعد

...........مقدمة

ًا وأمامها فرصة تاريخية المة اليوما في مفترق خطير ومهم جد
. نادرةا للتحرر من رق التبعية للهيمنة الغربية بقيادةا أمريكا

وهذه الفرصة قلما تتكرر في التاريخ وأشبه ما تكون بالكواكب
. التي تدور دورةا طويلة ثم تظهر لنا في الرض

فالفرص بالنسبة للمم بعيدةا المدى وقد تكون الفترةا الزمنية
ًا قرون ومن يقرأ التاريخ بتدبر بين الفرصة والفرصة عقود وأحيان
يدرك هذه الحقيقة فعلى سإبيل المثال العرب قبل السإلما مكثوا

 عاما إلى أن600 عاما ثم الروماني 400تحت الحتلل اليوناني 
.تحرروا بشروق فجر السإلما

ًا تم العتداء علينا وكنا ًا وعملي أسإقطت الخلفة منذ قرن تقريب
.تحت الهيمنة الغربية منذ قرنيين

ًا عند قياما الجهاد الفغاني ولم يستفاد أتيحت فرصة كبيرةا جد
.منها ....لبد من الحديث عنها بتفصيل

ما197 9 ه الموافق1399أضيعت الفرصة الفغانية عاما   .

آخر فرصة قبل الجهاد الفغاني أتيحت للمسلمين بأن يتحرروا
من الهيمنة الغربية عندما كان الحتلل احتلل عسكري ظاهر

فهو ما يوفر الحوافز المطلوبة دون جهد كبيرللعالم العربي 
لتحريك الناس لقتاله لكن كان الوعي ضعيف فكان التحرر

. عسكري فقط

 ومرت للسإف دون62من أواخر الفرص كانت في الجزائر عاما 
 عاما فعندما ضيعت الفرصة38 إلى الن 62السإتفادةا منها ومن 

.لتحرير الجزائر لم تتح إل بعد قرابة أربعة عقود
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تأملت الحداث الحالية فهي فرصة غير عادية فمن الثم العظيم
والجهل الكبير أن تضيع.والمة مهيأةا للتحرك إن اتضحت لها

.المسائل

نطرح للناس الخروج وعمل غرفة عمليات ولكن ل نتكل على
الناس في ذلك وإنما نحن القاعدةا نشكل غرفة عمليات لدارةا
الحداث فالوضع خطير ومن تصدر في المشهد اليوما ل يملك
 التصورات التي نلم بها بفضل الله ولدينا النترنت وما شابه

ًا أن من الخطأ أن يتضخم حجم النسان في عينه ومن الخطأ أيض
. يقلل من إمكانياته وقدراته

ًا ما تحدثنا عنه في قندهار يجب في هذه الفترةا أن نطبق عملي
حكومة الخلفة في المنفى بيد أن العناصر المطلوبة لقيادةا

الثورةا وتوعيتها متوفرةا عندنا ومن هنا يأتي حكم التعين علينا
وحتى الذين يملكون المعرفة والخبرةا ل يستطيعون نقل جميع ما
ًا من المسائل التي لديهم للمة حيث إنهم لم يهاجروا فيبقى كثير

.في غاية الهمية غائبة عن المة

 صفر يبدأ تأسإيس حكومة المنفى ونخبر18اليوما بتاريخ اليوما 
.الخوةا بذلك

فل ينبغي أن نكون عامل مساعد في قضايا المة وإنما نتعامل
.مع الحدث تعامل أهله

نتكلم كقاعدةا بقناعة راسإخة وقيادةا المة بعقيدةا راسإخة
.فالقاعدةا كسبت جماهير عالمية وانتشر فكرها بصورةا عالمية

 هذا يختصر الطريق وينبغي علينا

 .الكلمة القوية النافذةا

 .تعدد الوجوه في القيادات

 .زيادةا النتشار العلمي المبرمج والموجه

.... هذه أهم نقطة في تاريخنا فينبغي التركيز والهتماما فيها

.طريق إلى الخلفة أو طريق إلى تحرير المة
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رجاء شديد للصادقين في المة ول سإيما أهل الرأي و الكلمة أن
يستنفروا جهودهم في هذه المرحلة لتوعية المة لتتحرر من

.الطواغيت

ينبغي أن نطلب من المحللين والمثقفين في تونس وخارجها
دراسإة تجربة تونس بتفصيل والشارةا إلى كيفية السإتفادةا منها

.ونسخها

كان هناك في التاريخ كثير من الحروب تقوما على حدث فردي
وتستمر لسنين طوال مثل ناقة البسوس وداحس والغبراء ومن
ًا الحرب العالمية قامت على قتل زعيم أوربي تلك الحروب أيض
وقتل فيها مليين البشر ول يمكن أن تقوما حرب عالمية لمقتل
رجل ولكن تكون هناك تراكمت كثيرةا في النفوس وتأتي قضية

.تفجر الصراع

فالمة اليوما مثخنة في اليمن خاصة والعالم عامة ينبغي
ًا السإتفادةا من حدث تونس لتثوير المة عامة المر سإيكون قريب

.بإذن الله تعالى

ًا الفكرةا الجوهرية في أحداث تونس أن القناعات الراسإخة سإابق
كانت أن تغيير هذه النظمة المتسلطة ل يمكن أن يكون إل بأحد

:سإبيلين

1 ـ إما عبر مؤسإسة الجيش بانقلب عسكري كما هم وصلوا
.للحكم

2 ـ وإما مجيء قوات من الخارج أقوى من القوةا الموجودةا وهو
ًا بطبيعة الشعوب المسلمة وجاء  احتلل العراقمرفوض غالب

وزاد إغلق هذا التفكير عندما أسإقط صداما ولكن أحرق العراق
.وترحم الناس على الياما التي حكمهم فيها صداما

بقي الناس أسإرى لهذا التصور زمن طويل وزاد غب تكريسه
:الواقع

فالحكم في سإوريا جاء بانقلب عسكري عدةا مرات ولم تحدث
أن سُإيطر على الحكم بغير النقلب العسكري رغم وجود

.الجماعات السإلمية
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وفي العراق اسإتلم الحكم بعد الحكم الملكي عبد الكريم قاسإم
بانقلب عسكري وتوالت النقلبات إلى أن اسإتلم الحكم صداما

ًا سإاما الناس ألوان العذاب   عاما35حسين بانقلب عسكري أيض
ولم يستطيع الناس الخلص منه ودخل حرب مع إيران ودعمت

.الرافضة في العراف لسإقاطه فما اسإتطاعوا

مصر والسودان واليمن وليبيا كلها انقلبات عسكرية والسودان
ُينتبه إليها  حصل فيه ثورةا ولم 

دخل الترابي في حكومة جعفر النميري ووضعه النميري وزير
العدل ثم أقنع النميري بأن يعطي حريات أكثر ويرجع للسإلما
فوسإع حريات الناس وأعلن تطبيق الشريعة عندما كنت في

.  ما82الخرطوما عاما 

بعدها بفترةا الترابي وأصحابه اتفقوا مع أحزاب أخرى واسإقطوا
ًا . النميري حدث كحدث تونس لكن الوعي لم يكن كافي

بعدها تمت انتخابات وفاز الصادق المهدي ثم تعرض لضغوط
ليتساهل مع الجنوبيين وكان المريكيين يريدون السإتيلء على

 الترابيهذه الثناء زرعالسودان كلها وتنصيب جماعة غرنغ في 
ضباط في الجيش وكان جو التخطيط لسيطرةا الجنوبيين على

السودان كلها شحن الشماليين وأخافهم مما أدى إلى اتحاد جميع
ًا عصبية العروبة ضد أطيافهم السإلميين وغيرهم وجمعتهم جميع
الشماليين ووبعد ذلك قاما الترابي بانقلب على الصادق المهدي

 ما واعتقلوه واعتقلوا جميع قيادات الحزاب89في منتصف 
ًا حتى ل تظن القوى المعارضة بما فيهم الترابي اعتقلوه تمثيلي

الخارجية أن النقلب إسإلمي وجعلوا البشير في الواجهة
وانطلت الفكرةا على أمريكا والعالم العربي واعترف حسني
بالبشير وبعده اعترفت باقي الدول العربية ولم يتضح المر

. لمريكا والعرب إل بعد أربعة أشهر

قول الترابي للشيخ الزنداني بأنكم في اليمن متاحة لكم جميع
السبل لسإقاط النظاما ثورةا شعبية مسلحة عصيان مدني انقلب

ًا عسكري جميع السبل متاحة ولكن الزنداني لم يكن مهيأ نفسي
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لتلقف الفكرةا والترابي طرح الفكرةا وهو مشغول بالسودان
.بدرجة كبيرةا

الذي أريد أن أقول أن النقلبات العسكرية انتبهت إليها أمريكا
ًا ففي فترةاداخل الجيوش وتفادتها بأجهزةا أمنية  متيقظة جد

النقلبات كانت الجهزةا المنية ضعيفة وبعد ذلك اسإتقرت
المنطقة وكان من آخر النقلبات انقلب سإوريا وليبيا وبعدهما

. السودان

ًا لدى الشعوب على ذلك وكانت قناعاتهم ًا فالمر كان مستقر إذ
 صحيحة إلى أن جاءت ثورةا تونس

والذي حصل أن في الفترةا الماضية دخل في المعادلة عنصر لم
ًا وهو الثورةا العلمية تكنلوجيا لم تكن موجودةا بهذا يكن موجود
الشكل من قبل فرق بين تلفاز مسيطر عليه من الدولة فيصبح

أداةا إضافية لحتلل عقولنا وبين الثورةا الحديثة التي سإحبت
الخيوط من أيدي الحكاما وهذه الثورةا العلمية لها عقدين ونيف

 مشاهدةا جميع القنواتفي العالم العربيمنذ أن أتيح للناس 
الفضائية عبر القمار الصناعية أصبح الناس يرون بأعينهم ل

بالسماع وحصل التغيير الجذري بعد ظهور قناةا الجزيرةا وظهور
 ما ثم انتشار96المجاهدين معها وكان ظهور قناةا الجزيرةا عاما 

النترنت وإتاحته للجميع فحجم المعلومات في النترنت أضخم
.منه في الجزيرةا بكثير من حيث الحرية

ًا نحن نريد أن نحلل لم لم نكن نستطيع إسإقاط الحكاما  أخير

لديهم أمن جيش وشرطة يعتقدون أنهم صالحون ومن سإيخرج
عليهم سإينشر الفتن هنا ينبغي النتباه إلى أن الجهزةا 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
ًا كلما ضاقت مساحة الحاكم وقد ل يشعر الحاكم الشعب وعي
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ًا للبقاء فيفير كما فر ابن علي وقد بضيقها إل عندما ل يجد متسع
طلب ابن علي من قائد الجيش أن يحضر الجيش ليقمع

ًا عندها اضطر المتظاهرين فرفض فأمره بالسإتقالة فرفض أيض
بن علي للهروب وحتى 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 محدودةا

 . بالنسبة لخروج ثورةا شعبية ضد الحاكم

. تونس حالة تعمم على المنطقة

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

تغيير فكرةا أن أجهزةا المن العدو الول للشعوب ..لكنه يتغير..

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

النفس .

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

ابن عمه أو ابن خاله لذلك ففي معظم الدول النظاما أن
ًا بالرصاص يضرب عليه الشخص المحكوما عليه العداما رمي

سإبعة أشخاص أحدهم فقط في سإلحه طلقة فعلية ليحسب كل
منهم أن غيره الذي قتله.

الحديث بتفصيل في هذه المسألة أمر مهم ليعلم الشعب أن
أجهزةا المن طاقتها محدودةا .

ًا لسإقاط السإرةا الحاكمة بهدوء سإيساعد في الكويت مهيأةا جد
المسألة أن يكون هناك تقريب وتبسيط لمسائل الفساد المالي

من أذهان الناس كما ذكرنا في مثال الشاحنات والنفط مع
الشارةا إلى أن ما صرفه المير لكل مواطن إنما تم نتيجة لثورةا

تونس وخشيته من تكرارها وهي مبالغ مقطوعة وحتى إن كان
ًا فهو يستطيع أن يسحبه إذا هدأت الوضاع القليمية . دائم

ربط حال الناس بالثورةا النفطية . 
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لمن حاول النعيم نعيم               لمن آثر الشقاء شقاء 

*ل بد من تكرار الحديث عن قيادةا الثورةا ونكتب بالتفصيل عن
ثورتي مصر ثم الجزائر وعن النقلبات وما اسإتقر عليه الوضع

بصددها.

* قادةا الثورةا كما أن الشجاعة بحاجة إلى نماذج حية فإن كثير
من المور كذلك يحتاج فيها النسان إلى نماذج حية ليكتسبها منها

ومن هذه المور أن يتأهل القائد لتحمل مسؤولية أناس سإيتخذ
قرارات تعرض بعضهم للقتل هذه يسقط فيها الناس لنهم لم

يعيشوا حياةا تدربهم على ذلك ول تدرجوا في التدريب على هذه
المسؤولية 

الصحابة رضي الله عنهم كان جو العرب جو قتال وكان أحدهم
يتحمل هذه المسؤولية وهناك مسؤول قبله الرسإول عليه الصلةا

والسلما فيكون هو من أمره ومن هنا ل يكون الثقل كاملً عند
اتخاذ القرارات التي سإتعرض بعض الجيش للقتل وبعد مرات

يتدرب على المر فإذا أصبح هو صاحب القرار الول هو الخليفة
ًا على اتخاذ القرار يكون قادر

أما هذه القيادات عبد القادر عودةا رحمه الله والزنداني وعباسإي
مدني لم تتدرب وبالتالي وقعت في المحذور وضاعت الفرص .

ُتدرس الحادثة الولى حادثة مصر وبالتالي لم تنتقد كونه لم 
عباسإيتكررت المصيبة عاد الزنداني فكررها ولم تدرس ثم عاد 

فكررها . 

  أما أنا فعلمت السبب عندما جربته في أفغانستان لني لم
أتدرب لم أسإتطيع .....

من هنا تكررت نفس المصيبة ول يمكن أن نصل إلى إقامة دولة
إسإلمية بهذه النفسية لن هناك حلقة مفقودةا .

اسإتطاعت الحكومة في الجزائر أن تتخذ قرار بأن من يخرج
سإيقتل حيث أن قائد الجيش خلفه مسؤولي الدولة وخلفه القوى

الخارجية فهم أمروه فضلً عن أنه كافر قلبه قاس ومعبأ على
السإلميين .
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وقد كان الشعب في الجزائر مستعد لتأدية ما عليه ولكن الخلل
كان في القيادةا 

خلل أن رؤوس الثورةا كانوا تحت يد النظاما فاعتقلهم وقد كان
ينبغي أن يكونوا في الخارج والقائد الذي اسإتلم بعدهم وقع تحت

ضغط شديد يقع فيه أي مسلم غير مدرب حيث هناك أكثر من
مليون شخص سإيخرجون للتظاهر إن اتخذ القرار والجيش قطع

بأنه أي شخص يخرج سإيقتل فتصور الشوارع مليئة بالدماء
فتراجع عن المظاهرات وفي مثل ذلك الحدث يكون الحسم
لصالح النظاما إن تراجعت قيادةا الشعب ومن يومها اسإتقرت

 سإنة فضلً عما قبلها .18المور للعسكر 

بقاء القيادةا تحت قبضة النظاما منافي للكمة وحسن الدارةا . 

نسرد مثل هذه التجارب بحيث تكون خطة متكاملة بحكم تجاربنا
حتى ل تقوما ثورات فاشلة .

*سإبب نجاح الثورةا في تونس أن ل رأس فيها لو كان لها رأس
لتكرر خطأ عبد القادر عودةا رحمه الله وخطأ القيادةا الجزائرية

أكبر رأس كان موجود هو حزب الشغل ولم يكن هو الرأس كان
هناك قواعد ولم يكن هناك شخص واحد صاحب القرار يجب

شرح ذلك بالتفصيل لنجاح الثورات .

*العلماء في نجد يشددون على عدما جواز التظاهر حجتهم قد
تكون إذا كان الحاكم مسلم و من حديث سإيد الشهداء حمزةا
أنقدح في ذهني أنه إذا كان الحاكم جائر أفضل الدرجات بعد

النبوةا الصديقية ودرجة الشهداء 

من أفضل درجة الشهداء هي درجة سإيد الشهداء تحريض شديد
ًا حتى يخرج الفرد يضحي بنفسه يقول كلمة الحق أماما جد

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

ًا فليغيره والنصح الصل في المر العموما من رأى منكم منكر
لئمة المسلمين وعامتهم ما الذي يمنع ويقيد أن يخرج عشرةا

على الحاكم الجائر .
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والذين قالوا بالمنع ما هي حججهم في حين أننا نتكلم عن حاكم
كافر.

(وجوب الخروج على الحاكم الكافر وخلعه وقد أظهرت أحداث
تونس أن الخروج الحاشد إلى الشوارع يخلعه ..)

 ه 1432   صفر 18  الحد 

أتابع الملف وأوكل الخوةا هناك في مناطقهم هم يحددون يوما
أل تقيد؟مع التنسيق مع أكبر عدد من القوى والقيادات الشعبية.

تكلمنا عن علم النفس وأن العسكري ينهار بعد فترةا وإن كان
مقهور إن ترك القتل سإيقتل تصيبه هلوسإة وأشد هذه الحالت
ظهرت في العراق أثناء الحرب مع إيران فحفر العراق خنادق

على حدوده وكان الخميني يرسإل الناس كالغنم والعسكر
العراقيين على السإلحة يقتلون اليرانيين قبل الوصول إلى

العراق فمن كثرةا ما يقتل الجندي العراقي تصيبه حالة هلوسإة
ًا أنهم  لم يكون قتلهم ذلك في أبناء بلدهم أو دينهم وإنما هم علم

ًا إل أن معتدون على بلدهم يريدون احتللها فقتالهم كان واجب
النسان ل يستطيع القتل المتواصل بأعداد كبيرةا .

هذه الفكرةا نوضحها وهي جوهر التحرك لنزيل عن الناس أنهم
ًا فهو ما ل يمكن أن يتم . إن خرجوا على الحاكم سإيقتلون جميع

أن الحاكم المرتد إذا قدما تنازلً فهو مستعد للسإتمرار فيه إلى
أقصى درجة ممكنة لذلك نرى أمريكا عندما تضغط على الدول ل
تقبل بالتنازل الول كما حصل عندما طلبوا من السودان إخراجي
بعد ذلك كان أول تعليق أمريكي أن هذه خطوةا في طريق طويل

على السودان والخطوات إلى اليوما لم تنتهي 

فنحن اليوما عندنا عدد من الحكاما قدموا تنازلت للشعب : ملك
الردن قدما تنازلت وحاكم موريتانيا قدما تنازلت وأمير الكويت
وكذلك اليمن ورئيس الجزائر والنظاما في بلد الحرمين اسإتنفر

لفتح وظائف 



10

يجب أن يفهم الناس هذه الحالة النفسية فالحكاما على يقين
أنهم مغتصبون لحقوق الشعوب ومستعدون لتقديم تنازلت فهذا

ليس حق لهم مبدئي غير قابل للتفاوض أو التنازل .

الحذر الحذر من اللتقاء معهم في منتصف الطريق ل بد من
المواصلة إلى أخذ جميع الحقوق مع ملحظة أنه إن لم تؤخذ

كامل الحقوق من الحاكم فعند أقرب فرصة تتيح له اغتصاب ما
أخذنا من حقوقنا فلن يترد في ذلك .

*تونس تجربة سإنتحدث عن كيفية تطبيقها وأسإباب قيامها لنعرف
إمكانية الطاحة بالنظمة بناء على نقاط نحددها مع اختلفات

فرعية من قنطر إلى آخر 

أكثر الدول العربية تحتاج أشهر لتعبئة الشعب حتى يتطابق مع
تونس ليصبح نسخ للتجربة مع تعديلت تتناسإب مع كل دولة.

كان شعار مظاهرات الردن نحن والشرطة والجيش يجمعنا
رغيف العيش .

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

ـ امتصاص ردةا فعلهم عند خروجنا على النظاما 1

ـ تحييد 2

 ـ اسإتمالتهم وكسب تأييدهم . مما يعني أن تتوقف العمليات3
من طرفنا على الجيش والشرطة في كل المناطق وخاصة اليمن

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

لعلي ذكرت مسألة اسإتنفار كل القوى الصادقة أصحاب الرأي
وأصحاب القلما وفي النترنت لتلخيص وتبسيط المسائل

للعواما .

من التوعية : موضع النفط نبسطه للناس بعدةا طرق 

الشاحنات 
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والنهار في بلدنا نهر النيل ودجلة والفرات ونهر الردن والعاصي
والليطاني  فضلً عن الودية الكبيرةا في جزيرةا العرب 

حساب النفط الذي يخرج من الخليج ( الجزائر )يذهل النسان
نهر النيل يجري طوال السنة والسد العالي طاقته سإبعة مليار

 كيلو 400متر مكعب وطول بحيرةا السد العالي 

ما يخرج من أرضنا من نفط خلل سإنة يساوي المياه الموجودةا
في بحيرةا السد العالي 

ما يخرج من أرضنا من نفط أكثر مما يجري في أرضنا من نهر
الفرات أو النيل ناهيك عن أودية جزيرةا العرب أياما المطار 

*نذكر هذا ومثال الشاحنات ثم نحن نعيش في ذيل المم يعتدى
على مقدسإاتنا ونعاني الفقر والبطالة 

*نبسط وندع الناس تتكلم 

ًا وأبناءنا وأحفادنا سإنبقى*لو لم تغتنم الفرصة   قرون

ولمن حاول النعيم نعيم          ولمن آثر الشقاء شقاء 

الثورةا ينبغي أن يقودها رجال في أمور الدين والدنيا فقهاء*
 يستوي الموت عندهم والبقاء

*السإتشهاد بحديث سإيد الشهداء حمزةا بن عبد المطلب .......

والحذر ممن يزاحمون النصوص بعقولهم ويقولون ماذا سإيستفيد
بعد أن يقتله الحاكم فهذا  قول خطير واسإتدراك على كلما

رسإول الله صلى الله عليه وسإلم 

سإيستفيد جنة عرضها السماوات والرض فهو لم يقدما كلما
الناس على كلما رسإول الله صلى الله عليه وسإلم 

هذا أحد أكبر الضمانات لمنع الحاكم المسلم من الظلم
والسإتبداد هذا تدبير اللطيف الخبير فلبد أن تقدما الناس وكما
ذكرنا أن القتل يحرك النفوس والدماء تحقن الدماء فمن ينكر

على الحاكم سإيراق دمه فتحقن دماء آخرين 
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دعموا على الحرب السلما                  وطالما حقنت دماء في
الزمان دماء 

العرب تقول القتل أنفى للقتل .

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

وأقربهم مني الولي له ولو                      تباعد عن عيني
وداري ونسبتي 

ًء على مراكز  *أمريكا في العقد الخير من القرن الماضي بنا

من حيث الواقع فقد رأيتم كيف فّر حاكم تونس من الذين خرجوا
ينكرون عليه ظلمه وفساده .

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

*أمريكا في العقد الخير من القرن الماضي بناء على مراكز
الدراسإات قامت بأبحاث وخططت للقرن الحادي والعشرون

فقالت هذا هو القرن المريكي فبفضل الله سإبحانه وتعالى في
السنة الولى من العقد الول للقرن الحادي والعشرون كسر

قرنها

وفي السنة الولى من العقد الثاني انكسرت وانفكت حلقة من
سإلسلة التحالف الصليبي الصهيوني الملتفة على رقبة المة .

هذا القرن هو قرن المسلمين بإذن الله .

ًا عن منهج التبرير نريد منهج التزكية *مراجعة ما كتبناه سإابق
والنقد الذاتي ونستشهد [ عليكم أنفسكم.] و[وما أصابكم من

مصيبة ..] إن أصابتنا مصيبة نفتش في أنفسنا ونترك التبرير لكل
خطأ /منهج التبرير في كتاب الكيلني (مناهج التربية

السإلمية ) .....بمخدرات المجاد  .... تسليط مكبرات الصوت
التي تهجوا أذى العداء 

نستشهد بمقاطع من كتاب الكيلني ونعزيه 
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هذ المنهج يجعل النسان ل يأتي بنتيجة .. قول العربي أوسإعتهم
ًا وفروا بالبل  شتم

*حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم 

*المة غارقة بشكل كبير في منهج التبرير إل من رحم الله وما
أوقعها هو أنها لم تكن تعمل بمنهج النقد الذاتي ما حصل من عبد
القادر عودةا رحمه الله لم ينتقد فتكرر  مع الزنداني ثم تكرر مع

عباسإي مدني وعلي با الحاج . قراءةا هذا لمناهج عند الكيلني
 63 إلى ص 75من ص 

*منهج التبرير يقابله منهج النصح والصلح والنقد الذاتي البناء

*منهج الطراء 

*حديث إن الله يبعث لهذه المة على رأس كل قرن 

*هناك حكاما وعلماء وكتاب يبررون زلت الحاكم وظلمه وفي
المقابل ...

*أولى الناس بتشجيع منهج النصح والنقد البناء هم الحكاما والولةا
قول عمر رضي الله عنه رحم الله امرء أهدى لي عيوبي

..مراجعته من سإير أعلما النبلء أو تاريخ الخلفاء..

*منهج التبرير يتماشى مع الوضع في الجاهلية 

ًا كان هذا السائد في الجاهلية ًا أو مظلوم *انصر أخاك ظالم
فوضح الرسإول صلى الله عليه وسإلم نصرةا المظلوما هي بحجزه

عن الظلم 

*منهج التبرير يولد المعات علماء السلطان هم إمعات ويريدون
من الناس أن يكونوا كأنفسهم .

*منهج التبرير يولد وما أنا إل من غزية .. وهو ما يولد التبعية
والمعة 

*منهج اللتقاء في منتصف الطريق : هو مرض انتشر في
المنطقة كثير من العلماء يريد تمرير حق فيسبقه بمدح الباطل

ليسمح له الباطل بتمريره .
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هذا منهج خطير تنبغي مقاطعته [ودوا لو تدهن فيدهنون..]

نقتبس من كلما سإيد في الظلل عند هذه الية .

*أهمية تجسيد النصر في رفع همم المة .

* خطة المجاهدين.أول إضعاف الغرب ثم الوكلء بفضل الله
الغرب وصل إلى درجة من النهاك والنشغال وهذه فرصة لتنفك

المة .

* الهتماما بموضوع الصومال .

* إعطاء تصور حقيقي للخصم .

كجزء من الحرب ل بد أن نعرف عدونا .

اعرف عدوكم نحن في حرب ول بد أن نعرف عدونا فعدونا قبل
الحضارةا الغربيةالسإلما والذي ازداد عداء بعد السإلما إنها 

 عاما ثم الروماني400احتلت أرضنا ألف عاما الحتلل اليوناني 
 عاما إلى أن جاءت الفرصة وتحررنا بمجيء السإلما ثم عاد600

اعتدائها علينا في الحروب الصليبية قبل ثم تحررنا بقيادةا صلح
الدين رحمه الله ثم عادت في عاما ....واحتلت معظم ديار

السإلما إلى أن ثارت الشعوب المسلمة وتحررت من السإتعمار
ًا لضعف وعيها آن ذاك بمكر الدول الكبرى العسكري إل أنه نظر

لم تتحرر من الحتلل السياسإية والقتصادي والثقافي وبقيت
المة مقسمة يخضع كل جزء منها لحد وكلء الحتلل ينفذ

مخططاته فيه فهذا تاريخ طويل كتب بالدماء والجثث والشلء
فالحذر ...........الواقع المعاصر وحضارةا الغرب موقفهم من

غزةا قول وزيرةا الخارجية الفرنسية إن سإجن اليهودي الفرنسي
جريمة حرب وهناك أكثر من عشرةا آلف فلسطيني مسجون

عند اليهود .

ظهر للعيان حقيقة الغرب وما يدعونه من رغبتهم في نشر
الحرية فيوما فرار بن علي كانت هناك طائرتان فرنسيتان سإتصل
إلى تونس مزودةا بقنابل مسيلة للدموع  ليقمع ابن علي الشعب

التونسي هذه هي الحضارةا الغربية . 
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للمة عامة واليمن خاصة 

قال أحمد شوقي طلب النصر بل ثمن عار على أهل الفطن . 

ل بد أن نتحدث باسإم الواجب الشرعي والعقلي أن ل أحد يدخر
أي شيء ممكن يقدمه لمسيرةا المة من الهيمنة الغربية

ووكلؤهم ولو بكلمة ولو بدرهم وقبل ذلك وبعده بالدعاء على
أعداء المة ووكلئهم والدعاء للمة بالنصر وإقامة شرع الله في

الرض.

*الحداث تستدعي السإراع في إخراج البيان الن نضع الجوهر
والتفاصيل نلحقها به بعد إرسإاله.

الوضاع في اليمن تسير بسرعة نحو الثورةا والنظاما فاقد صوابه
ووضع الناس يحتاج تشجيع وتحذير .

ـ اسإتمالة العسكر وتذكيرهم بالله وأن الرجوع إلى الحق خير1
لهم في دينهم ودنياهم وأن الحاكم يفسد عليهم دينهم ودنياهم .

ـ واصلوا وسإينهار النظاما .2

 ـ أ، تكون القيادةا في مأمن عن قبضة الحاكم .3

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

امتصاص غضب المن ويحيدوه ثم يستميلونه .

حتى تنجح المسألة أميل أن أدع المر للصلح ولكن أضع خريطة
عمل الصلح حزب رسإمي ومن حقهم الدعوةا إلى مظاهرات إن

دعونا نحن للمظاهرات فسيقول للناس أن المتظاهرين قاعدةا
وسإيسوء القوى الشعبية في اليمن أن أدخل في أدق التفاصيل
من حيث تحديد الموعد وهم سإيأخذون الرسإالة هذا خيار وخيار

آخر أن نحدد نحن يوما ندعوا فيه لعصيان مدني ومظاهرات ومن
سإلبيات هذا الخيار أن الصلحيين سإيشعرون أننا نريد أن نقطف
الثمرةا دونهم فليقطفوا هم الثمرةا فإن ثمرتنا أكبر النكسار بعد

سإقوط النظاما سإيدب في المنطقة بشكل إيجابي .
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نحن نعطي خطوط عامة ونحذر من النكسار في منتصف
المواجهة وتكرار أخطاء عبد القادر عودةا والزنداني والقيادةا

الجزائرية الذين كانوا تحت يد السلطة .

النصر والتحرر من التبعيةلبد من التضحية لعدد محدد ثم يكون 
بإذن الله .

بعد سإقوط علي عبد الله في هذه الجواء بعد تونس فالنظاما
السعودي وأمريكا سإيكون غير ما كان عليه من قبل فيما يخص

اليمن سإيكون لديه ضعف شديد فالصلح عندمما يستلم في هذه
ًا وينبغي أن نزيد في إشعاره بذلك الجواء سإيكون مستأسإد

فأمريكا والسعودية سإيكونوا هم أصحاب اليد السفلى .

المنهج السلفي منتشر داخل الخوان هي مرحلة إلى أن يأتي
جيل ليس بعيد داخل الخوان ويقوما بالصلح 

نبعث للخوةا بالسياسإة العامة في هذه المرحلة إسإقاط النظمة
التابعة لمريكا يتحرك الجميع في ذلك ونهتم بنشر الوعي والفهم

الصحيح للسإلما .

ًا التأكيد على أن يكون الدسإتور اليمني إسإلمي وهو كذلك ظاهري
ولكن الرئيس ل يلتزما به .

*نحن أماما جيل جديد متأثر بالثقافة والثورةا العلمية الجديدةا
هذا سإيخرج عن النمط السائد بالضرورةا و الخط السلفي هو

السائد في اليمن وكثرةا أنصار الخوان لنهم قبلنا من حيث
الزمن .

*الفرق بين اليمن والجزائر أن اليمن حزب الصلح فيها قوي
ًا والجهزةا المنية ضعيفة والجزائر الجهزةا المنية ضعيفة جد

والحزاب السإلمية قمعت خلل تسعة عشر عاما .

*بث نفس أننا ضد النفصال والصبر جيد . 

*قراءةا باب المكونات من كتاب الخطاب العربي المعاصر لعبد
 وما بعدها فيه عبارةا مهمة في هذا الموضوع250الباقي ص 

:الوحدةا ليست مطلب شرعي فقط بل مطلب على جميع
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المحاور شرعي اقتصادي سإياسإي . إن انفصل الجنوب ضرر
عليه وعلى الشمال .

الوحدةا على جميع المحاور واجب شرعي وضرورةا عقلية وإن لم
تتم الوحدةا فلن يستطيع أحد حل أزمة البطالة.

الصلحيين ضد النفصال والسعودية حريصة عليه.

ًا من سإنن النهوض والسقوط على كلما العمري رتب الله كثير
إرادةا البشر ..... 

يكمن في النفوس وعجزها وضعف الرادةا ل بد من التضحية....
272 ــ274ص

*من المهم تجنب فتح أي جبهات فرعية التركيز على الوكيل
المباشر لمريكا .

*توجيه الخطاب لطلب المدارس والجامعات.

*الشرط الهم للحياء إرادةا الحياء النصاري .

* ل بد من العمل على إعادةا تأسإيس فكرةا الوحدةا في الوعي
العربي باعتبارها من متطلبات الحاضر والمستقبل وحاجات

النهوض....

*يعتقد المفكرون العرب أن الوحدةا العربية هي إحدى المقومات
الضرورية والسإاسإية للمشروع الحضاري العربي ... تحررها من

التبعية والحتكار بل تدخلها في سإلسلة التنمية والنتاج ....ص
 وما بعدها 299

* ل تتحقق الوحدةا العربية .........

الكويت مثلً ترغب في إقامة مصنع للسيارات ل يمكن ذلك
ًا...مسألة التكلفة حسب العدد ... أما على فالعدد قليل جد

مستوى المة نستطيع فتح مصانع كبرى فالعدد مهم.

الوحدةا مهمة للدولة القطرية نفسها فهي المتنفس الوحيد
السليم والطبيعي لنكون أمة واحدةا وهذه الحاجة للتكتل
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والجتماع........وإنما هي مسألة بقاء أو ذوبان بالتبعية و الغزو
الفكري والسياسإي عبر العقود نكون أو ل نكون ...ضرورةا........

*إن مستقبل العرب رهين لما يستطيع العرب قطعه من خطوات
عملية في طريق التعاون والتكامل والتحاد .

*الوحدةا ليست حاجة عاطفية وإنما هي ضرورةا عقلية ينبغي
العمل على إعادةا مفهوما الوحدةا في العقل العربي ....دون

وحدةا حقيقة ل نهضة عربية ول تقدما .......

المهدي يقول : هناك دعوةا للمسؤولين العرب ليست
مشكلة .........

هي مسألة حياةا أو موت وجود كيان أو تذويب.

*قواعد عامة ووصايا عامة في التحرك :

ـ أن ينسى الجميع خلفاته مع تركيز الجهود على إزالة العدو1
الكبر .

ـ تغيير جذري والحذر من اللتقاء في منتصف الطريق ...2

 ـ عدما الرضى ببعض التغييرات الفرعية ول نسمح لحد من3
هؤلء يخادعنا .
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:وإن هذه الثورةا وتداعياتها لها دللت كثيرةا من أهمها

 ........ ـ حجم قوةا الشعوب الهائلة ... حديثه عن الشعوب 1


