
معظم احلكام مل يدركوا حجم الفجوة بينهم وبني اجليل الصاعد ومل يستشعروا معاين اإلميان إنو 

يفكرون ظلواتوا من اجلهل أل�م فأُ اليت امتزجت بدماء هذا اجليل الصاعد واإلنسانية والعزة واحلرية 

ميكن أن تزول رضي اهللا عنهباللأن حالوة اإلميان الذي جتذر يف نفس عندما ظن بعقلية أيب جهل 

أن سعيهم  لو أدرك احلكام اليوم وإيذائه فلم جيد من بالل رضي اهللا عنه إال قوله أحد أحد فرارة عذابهمب

  األبية.احلياةإاللعلموا أ�م حياولون حماالً فمن ذاق حالوة اإلميان واحلرية ال يطيق كسعيه 

  ةالتارخييفرصة لوضياع لالزكيةدماء لإراقة ليت للباطل و إذ فيه تثب(تركيز السهام على إسقاط انظام)

يفرتوا ن، املدنيو الثورات عندما �ب تنبغي مساعد�ا وإال تفوت الفرصة ويكون االنتظار إىل اجليل الثاين

سريعاً مثال فلسطني أوقفوهم ألشهر فلم يقوموا بعد ذلك رغم وجود نفس الدوافع اليت دفعتهم 

لالنتفاضة.

  وحدة الصف نبذ اخلالف 

  احللقات شارون ...

تعرض تشكيل جملس أمناء قبل القيام بأي ثورة وجتنب تضخيم مطلب على حساب املطالب األخرى

مجيع املطالب وتكرر على الشعب ليبقى مستعداً للمواصلة حىت بعد رحيل الرئيس ويكون من املطالب 

  ألمناء وليس العسكر أن يستلم إدارة البالد ملرحلة انتقالية جملس ا

ال بد أن تغري حىت بعد أن تنتصر الثورة فهذه القيادات تشكل خطراً عليها التحذير من القيادات وأ�ا 

  حيث إن تركيبتها النفسية قابلة للضغط 

القيادات اليت ال تستطيع اخلروج يف املظاهرات أن ختتفي من املشهد وتدع الناس وشأ�م ما نطلب من

  حصل يف املغرب كان خطأ فادح

القيادات اليت يف عقدها السادس والسابع حمطمة من شدة القمع يف تلك املرحلة نريد قيادات شابة يف 

  األربعني.سن 

  الثورات قادمة ، حسن تدبري من القيادة 



  أمل 

  إجيايب ما أمكن ذلك.تفسريتفسري األحداث 

  

  العي الذي أعيا اجلبابرة العتاة

تونس قبساً من لكنانة فرسان التونس قصب السبق وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء ويف سرعة الربق أخذ 

إلضاءة ديارهم احلرة إىل ميدان التحرير 

  قبساً من تونس احلرة إىل ميدان التحرير فأضاء حواضر النيل من أعاله إىل أدناه 

  إمنا يعرف الفضل ألهل الفضل ذوو الفضل 

ما ُكتب يف خرينوممسري�ا ة أبناء األمة ونصرة هود لتوعيمن أوجب الواجبات بعد اإلميان استنفار اجل

  املعاصر) للشيخ حممد قطبوكتاب (واقعنا كتاب (مفاهيم ينبغي أن تصحح)ذلك  


