
 صراع خطير بين إسرائيل والشعب المصري على حكم مصر

 

صائب خليل 
 
  

إنها تمر بوقت خطر وحرج للؽاٌة، ٌبدو لً أن لٌس جمٌع من . على مستقبل الثورة المصرٌة قلق أنا
س أن الثوار ٌتجهون نحو اإلحتفال المبكر، واإلستراحة المبكرة، على العك أخشى. ٌقوم بالثورة ٌعً مداه

.  من خصومهم، الذٌن بدأوا ٌنشطون بوضوح
 

وأقول " لؽة صحافة"و" متوازنة"حقاً؟ دعونا ال نضٌع وقتنا بالبحث عن تعابٌر " خصومهم"لكن من هم 
من الناحٌة العملٌة، ومن ناحٌة  ، كانت(مثل بضعة حكومات عربٌة)بؤننً أعتبر أن حكومة مبارك 

، أو ربما أدق، للجهاز العسكري لحكومة اإلسرائٌلٌةل تابع فرعتؤثٌرها فً المنطقة والعالم، لٌست سوى 
وكذلك  على ؼزة وثم ذبحها، فً الحصار الحكومة المصرٌة وأكتفً باإلشارة بدور .األمنً اإلسرائٌلً

وكذلك بٌع الؽاز المصري بثلث سعره  .لتً شارك فٌها عمر سلٌمان شخصٌاً علٌها واالسابقة المإامرات 
، فً الوقت الذي ٌموت فٌه المصرٌون جوعاً وٌسكنون القبور، وتلك خٌانة تتعدى الدولً إلسرائٌل

.  حدود النذالة إلى الوقاحة المتناهٌة
حة ؼزة، وألننا لو أعطٌنا الؽاز منحة لشركة إسرائٌلٌة، فلن وألن لٌس الجمٌع فً إسرائٌل سعٌد بمذب

ة مبارك، تعتبر من األجزاء المتطرفة العداء ٌمكننا القول بثقة بؤن حكوم تبٌعه إلسرائٌل بذاك السعر،
من عباس  أن ٌتذكر موقؾ كل لمن ٌرى أن عبارتً مبالؽة،وٌمكن . اإلسرائٌلٌة المإسساتللعرب من 

المصبوب على ؼزة، حٌث كانا ٌلحان على الجٌش اإلسرائٌلً باإلستمرار  ومبارك أثناء الرصاص
نفسه، وهو أمر مشابه لما فعل السٌنٌورة فً قصؾ  بالضرب بؤكثر مما كان ٌرٌد الجٌش اإلسرائٌلً

. لبنان
 

ك والسنٌورة أكثر بكثٌر مما تمثل من ال ؼرابة فً ذلك، فؽزة وحزب هللا كانت تمثل تهدٌداً لعباس ومبار
فقد كانوا أكثر إسرائٌلٌة من  ،ا أكثر وحشٌة منها فً التعامل معهاإلسرائٌل، وبالتالً كانو تهدٌد

. هً حكومة مبارك وهكذا إسرائٌل،
 

هً كالعادة فً مثل هذه الحاالت، تدار من الداخل من جانب  ، كما كانت فً تونس،المعركة فً مصر
ولذلك، ٌجب علٌنا أن ننظر إلى الخارج أٌضاً لفهم تلك . الشعب، ومن الخارج من جانب الخندق المقابل

.  المعركة
فً تونس بعرض أسلحة لضرب المتظاهرٌن، ثم  ال أرٌد تكرار الحدٌث عن الموقؾ الفرنسً الذي بدأ

تراجع لٌبدأ اسطوانة دعم الدٌمقراطٌة، وال الموقؾ األمرٌكً الذي أنتظر ثالثة أشهر من التظاهرات 
والرد العنٌؾ قبل أن ٌتكلم، وكذلك المواقؾ األوروبٌة األخرى وللؽرابة فؤن الموقؾ الروسً واحد من 

!  ن الدولتٌن لم تكونا محسوبتٌن علٌهأكثرها سوءاً رؼم أن حكومتً هاتً
وٌمكننا أن نفهم الموقؾ الحقٌقً من التصرٌحات ذات . أصدقاء مبارك الحقٌقٌٌن، هما أمٌركا وإسرائٌل

.  الطابع األقل إعالمٌة
 

: وهً جمهورٌة األمٌركً النواب بمجلس الخارجٌة العالقات ةلجن رئٌسة"لٌتنٌن -روس إٌلٌنا" قالت
 الشروط ٌستوفون مرشحٌن تشمل عملٌة وتدعم الماضٌة أخطائها من تستفٌد أن ٌجب المتحدة الوالٌات"

 باتفاقٌة وٌعترفون القانون، بحكم وٌلتزمون اإلرهاب، وٌشجبون المسإولة، الدول لزعماء األساسٌة
 عن( جمهوري) جٌنجرٌش نٌوٌت األسبق األمٌركً النواب مجلس رئٌسقال و ".إسرائٌل مع السالم

http://www.alzaytouna.net/arabic/print.php?a=135886


 لكافة تنضم وأن وؼزة، للبنان، أسابٌع خالل مصر تنضم ألن كبٌر احتمال هناك: "مصر فً الوضع
 ما افعل ثم.. وكارتر رٌجان ادرسْس ": ونصح أوباما ".علٌنا استثنائٌة خطورة تشكل أن ٌمكن التً األشٌاء

( 1)".كارتر فعله ما وتجنب رٌجان فعله
والباقً رتوش تمت " إتفاقٌة السالم مع اسرائٌل"فً جملة إٌلٌنا روس، عبارة واحدة محددة، هً 

حكومة "ذلك ألن الحكومة التً تقبل باتفاقٌة السالم مع إسرائٌل كما هً، لٌست . إضافتها كٌفما اتفق
ن على أما نصٌحة جٌنجرش، فتعنً أ. ٌٌرهاوال تمثل شعبها الذي ٌرفض المعاهدة وٌسعى لتػ" مسإولة

. أوباما أن ٌتصرؾ بعدوانٌة رٌجان، صاحب حرب النجوم، ولٌس كارتر األعقل
وجٌنجرش ٌخشى بالفعل تنامً منطقة قوٌة فً الشرق األوسط تتكون، ال من مصر المحررة وؼزة 

افع عن استقاللها كدول وكمنطقة كتلة تستطٌع أن تد. ولبنان فقط، وإنما أٌضاً بالتنسٌق مع تركٌا وإٌران
اإلسالم "واإلستقالل هو ما ٌخٌؾ أمٌركا ولٌس فزاعة . بشكل لم ٌكن موجود فً الشرق األوسط

(  2).كما ٌبٌن نعوم تشومسكًأو األخوان المسلمٌن، " المتطرؾ
 

فالقضٌة أكبر، وأكثر مباشرة، ولذلك كان األسؾ واضحاً جداً على حكومتها لرحٌل أما بالنسبة إلسرائٌل 
ما قٌمة حكومة مبارك بالنسبة إلسرائٌل؟ أستطٌع القول بثقة لكن . الدكتاتور الجالد للشعب المصري

، بؤنها أهم من الحكومات اإلسرائٌلٌة نفسها، ألن زوال حكومة إسرائٌلٌة ٌمكن تعوٌضه بحكومة مشابهة
ملٌون إنسان ٌشعر بالضؽٌنة  85لكن ال ٌسهل تعوٌض حكومة مثل حكومة مبارك، تسٌطر على بلد من 

األمنً والعسكري  والمهانة تجاه إسرائٌل، وال تكتفً بتحٌٌده، بل تحوله إلى جزء من اإلحتٌاطً
على الفلسطٌٌٌن اإلسرائٌلً، ٌقدم إلسرائٌل الؽاز بؤقل من كلفة اإلنتاج والدعم العسكري  واإلقتصادي

كان الؽاز المخفض لقد  .وربما إٌران وأٌة معركة عسكرٌة أو سٌاسٌة أو أمنٌة قد تحتاج إلٌها إسرائٌل
أكثر من ضعؾ مبلػ من جٌوب المصرٌٌن، وهو ملٌارات دوالر فً السنة،  3 ٌوفرالثمن وحده ٌوفر 

، ولن اسلحة لٌست بحاجة لها الذي تستلمه حكومة مبارك من الوالٌات المتحدة، بشكل" المساعدات"
وكانت مصر أٌضاً، مركز اإلعتقال  .ٌسمح لها باستعمالها إال لحساب إسرائٌل وأمٌركا أو بموافقتهما

األمرٌكان كانوا ٌهددون . والتعذٌب اآلمن لمن ٌرٌد األمرٌكان واإلسرائٌلٌٌن تعذٌبه بحرٌة ؼٌر معتادة
حٌث التعذٌب ال حدود له، إن لم ٌعترؾ أإلئك السجناء،  حتى سجناء ؼوانتانامو بنقلهم إلى جحٌم مصر،

أما اإلسرائٌلٌٌن فكانوا ٌجدون فً حكومة مبارك جالدٌن رخٌصً الثمن، وكان لفضٌحة الفلسطٌنً 
الذي توفً تحت التعذٌب فً سجون مبارك، رد فعل نفسً عنٌؾ داخل الشعب المصري الخجل من 

سٌاسٌة والعسكرٌة الهائلة التً قدمتها الحكومة المصرٌة مجاناً هذا إضافة إلى الفوائد ال. دور حكومته
. إلسرائٌل، وأتاحت لها حرٌة اإلستٌالء على المزٌد من األراضً الفلسطٌنٌة دون أن تجد سبباً للتوقؾ

 
لكنه حرٌته وسلطته على بالده من سلطة دكتاتور، المعركة هً قضٌة استعادة لشعب المصري بالنسبة ل

فً فترة ، بالده، وثمٌنة جداً، هً مصر" فرٌسة"على إسرائٌل وأمٌركا، ٌنازعهما  من وجهة نظر
إن . بسهولة سذج أنهم على استعداد للتخلً عن فرٌستهمخطٌرة الحساسٌة، وبالتالً فال ٌتخٌل سوى ال

إدراك وجهة النظر هذه ضرورٌة للشعب المصري لٌفهم نوع الخصم الذي ٌنتظره وطبٌعة المعركة 
.  عة معهالمتوق

 
وألن اإلنتفاضة المصرٌة كانت رائعة فً سلمٌتها وتنظٌمها إلى درجة حرمت أعداءها من أي مسكة 

ضدها، فؤنها وضعت هإالء الخصوم فً حالة ٌحتم علٌهم اإلكتفاء بعمالئهم داخل مصر إلدارة الصراع 
عمر سلٌمان، وال ومن أهم شخوص إسرائٌل فً مصر هو لواء اإلستخبارات العسكرٌة . من أجل مصر

ومما الشك فٌه أن ٌتعاون هذا  .ؼرابة أنه كان خٌار مبارك لٌتنازل له عن سلطاته بعد تعٌٌنه نائباً له
الجانب مع جمع من المرتشٌن والمخترقٌن، مثل األزهر، تلك المإسسة الموسادٌة بامتٌاز، والتً لم 

حزاب المعروفة بتخاذلها، فسارع حزب وهناك أٌضاً قٌادات بعض األ. تؽضب إسرائٌل ٌوماً منذ عقود
الوفد بحركة مفضوحة بإبداء التعاون مع مبارك بعد خطابه األول الذي أثار ؼضب المتظاهرٌن، إال أن 

كذلك كرر حزب األخوان المسلمٌن حركاته ؼٌر المفهومة . أضطرهم إلى التراجع" الهجانة"هجوم 

http://www.chomsky.info/articles/20110204.htm


وكذلك كان " لإلستطالع"ٌن، وعاد ٌإكد أنه ذهب دائماً، وذهب للتفاوض مع عمر سلٌمان دون اآلخر
.  من أول المنسحبٌن من مٌدان التحرٌر بعد إعالن الجٌش عن استالمه مقالٌد األمور

 
 مسإول انه...إسرائٌل" فً الحكم أروقة فً" بٌت صاحب" هو سلٌمان أن العاشرة اإلسرائٌلٌة القناة تإكد

".  إٌران ضد الهادئة حربهما فً وإسرائٌل مصر بٌن األمنً التنسٌق
 مصر فً األول إسرائٌل صدٌق هو سلٌمان عمر أن" ٌقول إدلست ران اإلسرائٌلً العسكري المحلل
 أٌدٌولوجٌة اعتبارات على عالوة" وٌتابع". للدولتٌن اإلستراتٌجٌة المصالح حراسة على ٌقوم والذي
 مشترك عدو وجود خلفٌة على بإسرائٌل سلٌمان عالقات توثقت الحاكم النظام وأولوٌات توجهاتب تتعلق

 الحاكم النظام ببقاء إستراتٌجٌة مصلحة إلسرائٌل أن إلى إدلست وٌشٌر". اإلسالمٌة بالحركة ٌتمثل لها
. مصر وبٌن ابٌنه التعاون وجه هو إسرائٌل بعٌون سلٌمان عمر أن على مشددا مبارك، رحٌل بعد حتى

 عمر" االستقصائٌة الصحافة فً دولٌة جوائز على الحائز ؼراي ستٌفن البرٌطانً وٌقول الصحفً
 األمٌركٌة، المركزٌة المخابرات وكالة مع التعامل فً األساسً المصري الطرؾ ٌزل ولم كان سلٌمان
 باالستخبارات لها عالقة ال قضاٌا فً حتى ومبارك األمٌركٌة اإلدارة بٌن للتواصل األساسٌة والقناة
 ".واألمن

 
 المصادفة، بمحض ٌؤت لم المختطفٌن لتعذٌب كمحطة مصر اختٌار أن" كتاب له فً ؼراي وٌضٌؾ

 رأس على جالد دموي ضابط اٌضا وهناك. طرة ولٌمان زعبل أبو زنازٌن فً التعذٌب من تراث فههنا
 ممارستها وحتى بل ، بعٌنٌه الجسدٌة فٌاتوالتص القتل رإٌة ٌهوى سلٌمان عمر ٌدعى العامة المخابرات

 ( 4) "مصر تستبدل دكتاتوراً بجالد"لذلك ال عجب أن كتب أحدهم أن ( 3)".بٌدٌه
 

. ؼم كل هذه السمعة الوسخة، ٌحظى بثقة أطراؾ بٌن المعتصمٌنعمر سلٌمان، كان على ما ٌبدو، ر
لكنه بعد بضعة مواقؾ وبعض الحدٌث عن تارٌخه، خسر تلك الثقة تدرٌجٌاً، وبقً الجٌش وحده ٌتمتع 

. بثقة المتظاهرٌن
 

على ( (5) األخطر الفخ ٌكون فقد الجٌش من إنتبهوا المصرٌون، أٌها)لقد سبق أن كتبت مقالة بعنوان 
 إثر مالحظتً أن شباب الثورة كانوا ٌتحدثون عن الجٌش المصري برومانسٌة وثقة واطمئنان ال تناسب

قلقً كثٌراً، وتساءلت فٌها عن مبررات  ، وهو ما أثاروانتباههم وحرصهم على ثورتهم الثوار حساسٌة
لعقود عدٌدة على ٌد األمرٌكان واإلسرائٌلٌٌن، " تربٌته"فالجٌش المصري قد تمت . هذه الثقة واإلطمئنان

وال ٌنتظر أن ٌترك هإالء قائداً عسكرٌاً كبٌراً ال ٌطمئنون له، ومبارك الذي ٌجرإ على إعطاءهم الؽاز 
 . صل أي ضابط ٌقلقهمبؤقل من كلفته لن ٌتردد فً ؾ

 
كما أن الحدٌث عن ابطال الجٌش المصري القدٌم حدٌث فارغ، فقد بادر أنور السادات بتصفٌة عدد كبٌر 

منهم خشٌة أن ٌنقلبوا علٌه لسٌاسته التً كان ٌراها هإالء خٌانة وطنٌة، فٌنتقموا منه إخالصاً لوطنهم، 
وبعد . منهم أن ٌجرإوا على تحدٌه إخالصاً لحزبهمتماماً كما فعل صدام مع ثلث رفاقه الذي كان ٌخشى 

ذلك تم تدرٌب عدد كبٌر من الضباط فً أمٌركا، وتدرٌب الضباط من الطرق المعروفة لدى الساسة 
األمرٌكان للتؽلؽل إلى الجٌش فً أٌة دولة ٌرٌدون تثبٌت سلطة تابعة لهم، كفوءة فً استعمالها للعنؾ مع 

. ناء شعبها، وخاصة فً أمٌركا الجنوبٌة والوسطىالمعترضٌن على تبعٌتها من أب
 

لكن المتظاهرٌن المصرٌٌن ال ٌبدون متحسبٌن لهذه العوامل، وٌفضلون الثقة بالجٌش، حتى بدون مبرر 
الجٌش وٌلتزمون بترتٌب تحركاتهم وفق ما ٌقبله وما ٌمنعه " ٌطٌعون"والمشكلة أن الثوار بدأوا . كاؾ

وكان الشباب ٌمسكون وكانوا ٌنتظرون من الجٌش الحماٌة من األمن،  .الجٌش، إال فً بعض األحٌان
جزءاً من المإسسة األمنٌة العسكرٌة لنظام  لم ٌكنوكؤن الجٌش المخربٌن وٌسلمونهم للجٌش، بكل ثقة، 

وكؤن الدكتاتور ال ٌحرص أول ما ٌحرص على تنظٌؾ مإسساته األمنٌة والعسكرٌة من كل من  !مبارك

http://www.alalam.ir/node/318484
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أيها%20المصريون،%20إنتبهوا%20من%20الجيش%20فقد%20يكون%20الفخ%20الأخطر


كان الحدٌث ٌقتصر على بطوالت الجٌش وحروبه مع إسرائٌل، وكؤن كل من حارب . ٌشك بإخالصه له
! إسرائٌل بطل، وكؤن مبارك نفسه لم ٌكن ممن حارب إسرائٌل ٌوماً 

 
وبالفعل لم تمر سوى أٌام حتى كشر الجٌش عن أنٌابه، مثالً من خالل القائه القبض على بعض الشباب، 

ل الجٌش والتحقٌق معه، لمجرد أنه كان ٌحمل أدوٌة لمستشفى وكان أحدهم تحدث عن اعتقاله من قب
وأكثر من ذلك حٌن تآمر الجٌش مع بلطجٌة مبارك فؤفسح الطرٌق . مٌدان التحرٌر الذي اقامه الشباب

لهم لٌمروا وٌضربوا المتظاهرٌن المعتصمٌن فً المٌدان فً المذبحة التً سقط فٌها العدٌد من القتلى 
  .والكثٌر من الجرحى

 
ب فً الفرٌق المضاد للشباب، لكن النظام وجد أن الجٌش ومما ال شك فٌه أن الجٌش لٌس سوى الع

. هذا هو التفسٌر األكثر عقالنٌة ومنطقاً لألحداث. ٌتمتع بثقة المقابل فؤراد أن ٌستؽلها بؤفضل طرٌقة
ٌكتفً بمهمة لذلك لم ٌكن ٌرٌد أن ٌضرب بنفسه مادام ٌإدي خدمة لجم الشباب الذي ٌثق به، الجٌش 

اإلعتقاالت المحدودة التً ال تثٌر الكثٌر من اإلنتباه، حصر المتظاهرٌن، وأعمال صؽٌرة متفرقة مثل 
 من عمالء األمن، ربما فتح الطرٌق لمفاجؤة الشباب من قبل مجامٌع األمن، واستالم من ٌعتقله الشبابو

 .إلعادة إطالق سراحهم
 

المعتصمٌن كثٌراً، وكادت تمثل خطراً تً أشرؾ علٌها الجٌش، كلفت اللقد كلفت مجزرة مٌدان التحرٌر 
على حركتهم كلها، وتال ذلك محاصرة المتعتصمٌن فً المٌدان من قبل الجٌش والبلطجٌة وفهم 

المعتصمون أنه سوؾ ٌتم القٌام بهجوم علٌهم وأن علٌهم إخالء النساء، كما تحدثت نوارة نجم بصوت 
ولم ٌنقذ الشباب من تلك المإامرة القبٌحة إال وجود . قالت سٌقتلوننا كلنا. لةشدٌد القلق فً تلك اللً

ن ٌنقذهم مكامرات تنقل األخبار إلى العالم، فخشً المتوحشون أن ٌرتكبوا جرٌمة ال ٌستطٌع أحداً ان 
 .أثرها حتى من ٌعملون لحسابه

 
ابات بالتقدم نحو المٌدان بؽرض بعد ذلك أحبط الشباب محاولة خبٌثة أخرى للجٌش، حٌث بدأت الدبثم 

حصر المعتصمٌن فً مكان ضٌق، فسارع الشباب إلى الوقوؾ واإلنبطاح أمام الدبابات وتم إٌقافها، 
  .وصاروا بعد ذلك ٌنامون بٌن عجالت الدبابات لعدم ثقتهم بها، وكما بٌنت الصور المنقولة من المٌدان

 الجٌش أن فٌه مصر جاء فً مراسلها أجراه تحقٌق نتائج عن قرٌرات الخمٌس الؽاردٌانونشرت 
 نصؾ سري، وإن بشكل المتظاهرٌن من اآلالؾ ربما أو المئات وتعذٌب اعتقال فً متورط المصري
 قد الثانً، انونك 25 فً مبارك حسنً الرئٌس بتنحً للمطالبة االحتجاجات حملة بدء منذ المعتقلٌن
( 6).الجٌش من عناصر أٌدي على للتعذٌب تعّرضوا

 
 تقاعس اذا التظاهرات من لمزٌد بالدعوة المصرٌة الثورة امناء مجلس وهددوهكذا بدأت الثقة تذوب، 

 العسكري المجلس وأصدر( 7).الشعب مطالب تلبٌة عن العسكري الذي استلم سلطة البالد، المجلس
 تشکٌل لحٌن االعمال لتسٌٌر مبارك حكومة على اإلبقاء فٌه أكد الرابع، بٌانه السبت الماضً المصري
 رفضهم الثوار أعلن فٌما السابقة، المصرٌة وااللتزامات االتفاقات بكل االلتزام مع جدٌدة حکومة
 من طوابٌر ان عٌان شهود قالؾ" حماتهم"وحدثت مناوشات بٌن المعتصمٌن و ( 8).مع الحكومة التعاون
 القاهرة بوسط التحرٌر مٌدان فً متجمعٌن زالوا ال الذٌن المتظاهرٌن حول تحرکوا المصرٌٌن الجنود
 ( 9).معهم واشتبكوا ،الماضً االحد

 
وعرضت . كذلك أعلن الجٌش عن إمكانٌة إدخال اللواء عمر سلٌمان، رؼم رفضه من المتظاهرٌن

.  الجزٌرة تصوٌرا لعملٌات اعتقال لمتظاهرٌن جرت تحت إشراؾ الجٌش
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سلطة بعد إعالن تنحً أن العسكر الذٌن استلموا ال مالحظةإضافة إلى األحداث التً ذكرتها أعاله، ٌمكن 
 ما ٌضطرون له كؤنهم فً خندق مقابل للثورة، ٌفاوضونها وٌقبلونمبارك، كانوا ٌتصرفون دائماً 

عن احترامه العمٌق لحسنً مبارك و الجٌش فً أحد البٌانات عبر و وٌرفضون ما ٌستطٌعون رفضه،
حاٌاه والذٌن لم ٌثوروا إال فً نفس الوقت الذي عبر عن تقدٌره لألبطال الذٌن كانوا ض" إنجازاته"

 ! إلزالته
 

كذلك ٌثٌر القلق اإلختفاء الؽرٌب لحسنً مبارك، فال أحد ٌدري أٌن هو ولماذا لم ٌترك البالد إن كان 
النظام قد رفع الراٌة البٌضاء، وهو المعرض ألشد العقوبات على جرائمه الخسٌسة الكثٌرة بحق الشعب؟  

ي مبارك ؼٌر طبٌعً، وبالفعل شكك احد المتحدثٌن فً دستورٌة ٌثٌر إعالن عمر سلٌمان لتنحكذلك 
عن السلطة، ولم ٌقرأ نصاً ٌفترض أن ٌكون " تخلٌه"مخاطبة الشعب بنفسه والقول بؤن حسنً قرر 

 . الرئٌس المخلوع قد كتبه
 
فكتب ، الكلمات ٌبدو مفخخ ( 10) عن تنحً مبارك خطاب عمر سلٌمانأن الحظ الباحث نادر قرٌط و

: قرٌط
 قد مبارك حسنً الرئٌس أن مقتضبة، كلمة فً  سلٌمان عمر السٌد الرئٌس نائب أعلن فبراٌر 11 فً"

 ألن الخطورة ؼاٌة فً أمر وهذا.. مناصبه كل عن ولٌس( فقط) الجمهورٌة رئاسة فً منصبه عن تخلّى
 أنه ٌعنً هذا. المسلحة للقوات األعلى القائد هو 1981 اكتوبر 14 ومنذ مبارك حسنً السابق الرئٌس
 المجلس إلى الجمهورٌة رئٌس سلطات بنقل ٌقوم وعندما.. حالٌا الحاكم العسكري للمجلس الفعلً الرئٌس

 ما وهذا مبارك، حسنً الطٌار الفرٌق إلى مبارك حسنً الرئٌس من الصالحٌات قلن قد ٌكون المذكور،
 الرئٌس فإن ومنه....سلٌمان لعمر رفٌع منصب عن والبحث شفٌق، ألحمد السابقة الحكومة بقاء أكده

(  11).."السابقة صالحٌاته نفس ٌمارس ٌزال ال مبارك حسنً السابق
 

الوا أنهم أبطال؟ ماذا ٌنتظرون لٌبدأوا بإطالق سراح المساجٌن لماذا ال ٌفرجون عن الشباب الذٌن ق
السٌاسٌٌن اآلخرٌن؟ وماذا ٌمنعهم من إلؽاء حالة الطوارئ؟ أما الذي ٌإخر إلؽاإهم للجهاز األمنً الذي 

ٌفترض بمن ٌرٌد بناء دولة دٌمقراطٌة جدٌدة، أن ٌخشاه وٌخشى مإامراته؟ إنها أسئلة تثٌر القلق 
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ا أكبر مما ٌحتمل تؤجٌل القرار، فهناك الكثٌر من العالمات مما ال ٌدع مجاالً للشك بؤن والشك، وعدده
النظام ٌتآمر وٌعد العدة بنشاط وحماس، وأن الجٌش معه ولٌس مع الثورة، وكل ما قٌل قد ال ٌكون إال 

 .خدعة
 

الرماد وٌعد  تحتتحرك مازال ي لم ٌختتم، والثعبان المعركة إذن قائمة وتشتد والصراع على مصر
تفجعوا قلوبنا بكم ال تستهٌنوا بهم و .ٌاشباب المحروسة فوات اآلوانالمفاجآت، فاستعدوا للمفاجآت قبل 

والناس وبثورتكم، ففخرنا وفرحنا بكم وبها صار جزء منا، وصرتم جزءاً منا، نفكر معكم ونقلق معكم، 
 ! نتٌجة ثورتكموٌنظرون إلى ٌعلقون علٌكم اآلمال، فً مختلؾ أنحاء العالم 
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