بسم اهلل الرمحن الرحيم
1ـ إن يف كل جمتمع عدد من العقول املتميزة فأصحاب هذه العقول على كاهلهم واجب االرتقاء باجملتمع
كما أن الشباب من  15عاما إىل  25عاما ال ميكن أن يعيشوا دون معاين خارج احلاجات االزمة حلياة
اإلنسان.
2ـ األمة اليوم حباجة إىل ثورة لتاليف األزمات القادمة مع االنتباه إىل ضرورة االستفادة من جتارب النجاح
والفشل السابقة (جامعة الدول العربية  ،القطاع اخلاص والقطاع العام ) (بعض التفاصيل يف نسخ بيان
الفيضانات ويف رسائل الشيخ بشري املدين )
3ـ اإلشارة إىل أن الوقت ضيق جدا الستدارك األزمات القادمة واليت هي نتيجة تعطيل عقول األمة لقرون
مضت .
 4ـ أمهية الطرق على منهج التمييع والقيام بدراسة ألسباب اخللل اهلائل عند القيادات اإلسالمية مع مراعاة
أن نشر احلديث عن هذه املسألة ليس مناسبا يف هذه األيام وإمنا تسجل لتنشر يف الوقت املناسب آخذين
بعني االعتبار أمهية الرفق يف الطرح وظهور احلرص على املصلحة العامة وليس اإلساءة إىل األشخاص .
(منهج التربير ) (منهج النقد البناء )
 5ـ األحداث ضخمة جدا وحباجة إىل حتليل ودراسة وتسجيل نقاط (.منهج املداهنة ) تاريخ  5مجادى
األوىل  1432هـ
 6ـ أمهية دراسة النقطة املناسبة إلخراج البيان وأهم نقاط البيان هي توجيه الناس إىل كيفية احملافظة على
الثورات وكيفية رفع وعيهم حىت ال تتكرر مأساة تسلط احلكام .
 7ـ توجيه الناس إىل االلتفاف حول الصادقني الذين مل يداهنوا مع االستفادة من القيادات اليت داهنت
سابقا على أن حنذر من أن تتصدر للقيادة نظرا خلطورة ذلك يف املستقبل حيث إهنا شخصيات قابلة
للضغط يف أي مواقف صعبة مما قد يضيع جهودالثورة مع التحذير من أصحاب أنصاف احللول .
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 8ـ التحذير من احلرص على االنتقام واألصل يف الثورات هو عدم االنتقام حيث إنه ..فمن يرجع إىل اجلادة
ينبغي قبول رجوعه ( .هذه النقاط  6و  7و 8سجلت بتايخ  7مجادى األوىل  1432هـ )
 9ـ أمهية إخراج بيان حيث الصادقني على تكوين جملس استشاري وحتميل مسؤولية األحداث هلذا اجمللس .
 10ـ العمل على نشر فكرنا يف هذه الفرتة ليكون عامل ضغط على الغرب كأن حندث األمة بأن األجواء
مواتية لتصحيح مسارها ونشر الفهم الصحيح لدينها لتتحرر من الطغاة وجتتنب تكرار ما فعلوا هبا  .بتاريخ
 9مجادى األوىل  1432هـ ( هذه الفكرة األخرية قد يكون مناسبا إضافتها عند التحريض على الثورة
حلفظ جهود املاليني
 11ـ حث مجيع الصادقني على أن يبذل كل استطاعته يف الطرق على كفر احلكام وظلمهم وتوعية أبناء
األمة .
12ـ أمهية إرسال بيان مكتوب (.مهم )
 13ـ التذكري بشكل أو بآخر بأن الثورات الناجحة ال تنتقم وصلب اإلشارة هو [اذهبوا فأنتم الطلقاء ]
 14ـ التنديد بإجرام القذايف ومبواقف احلكام منه وكذلك علي عبد اهلل صاحل ...ودول اخلليج قبل املبادرة
وبدها .
 15ـ معاجلة مشكلة االطهاد بإقصاء من وقعوا حتت االطهاد الشديد وتوعية من بلغتهم رياحه .
 16ـ وضع الواجب واملسؤولية على جملس الشورى .
 20ـ سلم احلكام البالد وهي يف الرمق األخري .مصر واليمن يف الرمق األخري .
* قراءة كتاب اإلميان حملمد قطب
* (مقومات األمة وما كانت عليه عندما التزمت بشرع رهبا ) أمة من مليار ونصف متتلك وحدها من بني
األمم منهجاً من خالق السماوات و األرض هاديا خلريي الدنيا واآلخرة خمفوظا كما أنزل على نبيها حممد
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صلى اهلل عيه وسلم وأمة تشكل أكرب تعداد بشري و مساحة أرضية وخمزون نفطي وأهم موقع جغرايف وأمة
قال اهلل تعاىل (كنتم خري أمة أخرجت للناس  )..يوم كنا ملتزمون بشرع ربنا تعيش منذ قرون بال قيادة مما
أدى إىل جتزئتها ومن مث التدخل يف شؤوهنا وفرض القرارات على كل قطر من أقطارها والتعامل معها وكأمنا
هي من سقط املتاع.

أفكار قبل إنشاء هذا امللف .
*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
ِ
صابر
كم َ
نال بالتدبري َم ْن هو ٌ
* حسن التدبريْ .

ما ملْ ين ْلهُ بعسك ٍر جرا ِر

*  1ـ الورع الفاسد هل ما زلنا حنتاج احلديث عنه ؟ رمبا تكون بعض ثورات املستقبل ال سبيل لنجاحها إال
بالتضحية ؟ وهل ما زال الوضع يستدعي الطلب من القيادات أن ختتفي حىت ال يبطش هبا احلاكم كما
حصل يف اجلزائر ؟
 2ـ جتربة اجلزائر ومصر واليمن تذكر؟
*خطورة منهج التربير وأمهية منهج النقد البناء (يراجع بعض التفصيل يف املذكرة )
*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 ...
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* 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 ومشاالً وجتنب مناوشة من يستدعي ذلك مع ذكر املراد لتوعية الناس .
* ينبغي أن نطلب من احملللني واملثقفني يف اللبدان اليت قامت فيها الثورات وخارجها دراسة جتارب الثورات
بتفصيل واإلشارة إىل كيفية االستفادة منها ونسخها.
*إظهار حقيقة العسكر
*دورنا يف بالد احلرمني.
* أن تكون القيادة يف مأمن عن قبضة احلاكم .
* أن تكون هناك قيادات احتياطية سواء عامة أو ميدانية .
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