
وغاب عن طاغية تونس و حلفائه أن مان غرته أيام السلماة حدثته*
ألسنة النداماة وأن الماة في كل يوم تقترب مان النصر وتبتعد عن

.المهانة والقهر

خطورة القيادات وأن ل تكون إل لنا أو علينا*

الخإوة في المغرب السإلماي ونظرة الناس لهم التترس
المخالفة        بمفهوم ليفهم الصحيحة للقيادة ضوابط وضع

لليمن   لرسائلنا  العودة

*. الخلفا شر كله

فالسماح للمتظاهرين بالخروج كما عند أهل الخبرة في علم
ًا مان الجاتماع وعلم النفس أنه ماع الوقت سيتساقط الناس تدريجي

 قطار الثورة

الشباب الذين قادو الثورة بعد إشعالها دخل ماعهم الكثير مان
 أصحاب أنصافا الحلول

 مان المناسب أن يكون التدخل مان طرفنا برجال مان أهل ماصر

 التأخر نتيجته ماعروفة

 الخلفا شر كله

المثل الحضرماي مان شاور ماا قتل فهناك مائات المتشاورين يصعب
. اتخاذ القرار في هذه الجاواء

مابارك قال أنه ل يهمه كلم الناس وإنما يهمه بلده الذي يعنينا
 مان الناس يتبلد إحساسهم وتصبح قلوبهمصنفالشطر الول هناك 

كالحجارة أو أشد قسوة يبدو أن مابارك مان هذا الصنف وليس في
ًا وجاهه قطرة مان مااء الحياء السيارات تسير فوق الناس عمد

. وعندماا سؤل قال أنه يحزنه أن يضرب المصريين بعضهم البعض

 نتكلم عن الحداث وأخذ العبر وبشكل غير ماباشر



 نذكر باختصار

1  ـ نفسية الملوك

2  ـ أخذ العبر مان الثورات

3  ـ قيادة الثورة والخوفا مان الدمااء

 لكل نقطة تفصيل

عند الخوفا مان الدمااء ورع فاسد في هذا الموطن وقال شاعر
 النيل

أماا طبيعة الملوك فهم الشريحة التي يكثر فيها القتل مان داخل
السرة أباه أخاه لشدة شهوة الملك فما دون أولئك مان أبناء

ًا  الشعب أمار يسير جاد

أماا الغدر فهي صفة تصاحب الكثير مانهم إن تعرض لهز كرسي مالكه
فما مان شيء يغيظهم ماثل هذا فيخرج الحاكم عن اتزانه ول يكون

له هم أكبر مان النتقام مامن هز كرسي مالكه فيراها في عينه إهانة
. ل توازيها إهانة

لذا في العصور المفضلة عندماا خرج  ابن العاص على عبد الملك
....

لم يهنأ عبد الملك ولم يستقر إلى أن عاد بعد ثلثة أيام وقتله هذا
. ونحن في زمان التابعين وكانت هذه أول غدرة في السلم

ثم نذكر ثورة مار عليها عقود عندماا خرج المسلمون في ماصر على
استبداد العسكر وكانت فرصة لتحرر ماصر لول أن الشيخ عبد القادر

عودة رحمه الله صدق العسكر بيمين كاذبة ثم غدروا به واعتقلوه
 وشنقوه

 ثورة الجزائر بسبب الورع الفاسد ضاعت جاهود الثوار



مانذ أكثر مان عقدين خرجات ماسيرة ماليونية في صنعاء ثم ضاعت
تلك الفرصة لتحاور الرئيس ماع قادة المظاهرة الشيخ عبد الله بن

 والشيخ عبد المجيد الزنداني فصدقوه وانصرفا.حسين الحمر
 كثيرالجماهير ثم لم تلبث الماور أن عادت إلى سابق عهدها في

.ماما اتفق عليه

ًا مان ظلم واستبداد ماسألة الورع الفاسد مان يموت في ماصر يوماي
النظام هم المئات بالماراض نتيجة التلوث في المياه مان ماصانع

ًا حسب70رجاال العمال الكبار المتحالفين ماع السلطة   ألف سنوي
.الحصاءات ومان عشرات اللفا بسبب التلوث البيئي

مان قصر إزهاق النظام لرواح الناس على مان يموت بإطلق
الرصاص ليس لديه وعي وإدراك لما يراق مان دمااء المسلمين في

.ماصر

ل تكون الحرية إل بثمن غالي .وللحرية الحمراء باب      بكل يد
 ماضرجاة يدق

يجب التنبيه إلى الورع الفاسد أفهم أن تعريض الناس للقتل أمار في
غاية الصعوبة ولكن ل سبيل لنقاذهم غيره ل سبيل غيره

[فقاتلوهم ....]

 لنرى أسباب تعثر هذه الثورةالمعاصرةينبغي المرور على الثورات 
ونجاح تلك هذه تعثرت لن قائدها خشي على الدمااء وظن أنه يمكن

. أن تخرج البلد مان الستبداد بالحوار

نجحت لن قائدها أصر على أن يحرر البلد مانثورة إيران وتلك 
جاميع النظام تحرير تام فحتى بعد أن خرج الشاه وترك شهبور يدير

الماور ويخادع الناس ليعود الشاه لم يوقف الثورة وإنما استمرت
ًا  وتحمل الدمااء إلى أن أزال النظام الفاسد تماما

 الثورة الفرنسية استمرت حتى استأصلت النظام الملكي



ليس ماقصدنا إظهار ماوقفنا مان هذه الثورة  أو تلك وإنما نتكلم عن
أسباب نجاح أو تعثر لخذ العبر وللمحافظة على ثورات اليوم وعدم
إضاعة هذه الفرصة النادرة التاريخية ولنحذر مان الركون إلى الورع

.الفاسد فإراقة الدمااء جازء ل يتجزأ عن ماقوماات الحرية


