
وإن معظم الحكام لم يدركوا حجم الفجوة بينهم وبين الجيل
الصاعد ولم يستشعروا معاني اليمان والنسانية والعزة والحرية

أأتُوا من الجهل لنهم التي امتزجت بدماء هذا الجيل الصاعد ف
ظلوا يفكرون بعقلية أبي جهل عندما ظن أن حلوة اليمان الذي

 رضي الله عنه يمكن أن تُزولا بمرارة عذابهبللاتُجذر في نفس 
وإيذائه فلم يجد من بللا رضي الله عنه إل قوله أحد أحد فلو

ً أدرك الحكام اليوم أن سعيهم كسعيه لعلموا أنهم يحاولون محال
فمن ذاق حلوة اليمان والحرية ل يطيق إل الحياة البية.

إذ فيه تُثبيت للباطل وإراقة (تُركيز السهام على إسقاط انظام)
للدماء الزكية وضياع للفرصة التاريخية

الثورات عندما تُهب تُنبغي مساعدتُها وإل تُفوت الفرصة ويكون
ًا مثالا فلسطين النتظار إلى الجيل الثاني، المدنيون يفتروا سريع

أوقفوهم لشأهر فلم يقوموا بعد ذلك رغم وجود نفس الدوافع
التي دفعتهم للنتفاضة.

وحدة الصف نبذ الخلفا 

الحلقات شأارون ...

تُشكيل مجلس أمناء قبل القيام بأي ثورة وتُجنب تُضخيم مطلب
على حساب المطالب الخأرى تُعرض جميع المطالب وتُكرر على
ًا للمواصلة حتى بعد رحيل الرئيس ويكون الشعب ليبقى مستعد

من المطالب أن يستلم إدارة البلد لمرحلة انتقالية مجلس
المناء وليس العسكر 

التحذير من القيادات وأنها ل بد أن تُغير حتى بعد أن تُنتصر الثورة
ًا عليها حيث إن تُركيبتها النفسية قابلة فهذه القيادات تُشكل خأطر

للضغط 

نطلب من القيادات التي ل تُستطيع الخروج في المظاهرات أن
تُختفي من المشهد وتُدع الناس وشأأنهم ما حصل في المغرب

كان خأطأ فادح 

القيادات التي في عقدها السادس والسابع محطمة من شأدة
القمع في تُلك المرحلة نريد قيادات شأابة في سن الربعين.



الثورات قادمة ، حسن تُدبير من القيادة 

أمل 

تُفسير الحداث تُفسير إيجابي ما أمكن ذلك.

لتونس قصب السبق وذلك فضل الله يؤتُيه من يشاء وفي سرعة
ًا من تُونس الحرة إلى ميدان البرق أخأذ فرسان الكنانة قبس

 التحرير  لضاءة ديارهم

ًا من تُونس الحرة إلى ميدان التحرير فأضاء حواضر النيل قبس
من أعله إلى أدناه 

إنما يعرفا الفضل لهل الفضل ذوو الفضل 

من أوجب الواجبات بعد اليمان استنفار الجهود لتوعية أبناء المة
أكتب في ذلك كتاب (مفاهيم ينبغي ونصرة مسيرتُها ومن خأير ما 

أن تُصحح) وكتاب (واقعنا المعاصر) للشيخ محمد قطب


