
الس ِّيدة� أو� الس ِّي ُد� التحت م� التنتخب� نائ ُب� شع ِب� مص� 
ّيةب ًة� و بعد،� َت ِّتحي ًة� ط

َرةغة�  ُمف ِزةعة؛� إذ� يسع  ٰى� اللجل ُس� العسكر ُّي� الذي� آلت� إليه� مقاليد� المور� ف� � الةبل د� إ  ٰىل� � اللتفففاف � يدو ُر� اللجتم ُع� الص ُّي� متنذ� ةعا م� ف� حلقة�  ُمف
َب� فئات� الشعب� ةع  ٰىل� ةع  ٰىل� مطالب� الثورة� بهدف�  دوا م� مكتسةبات� اقتصا دية� و َ دأ ّرون�  � سياسية� تخ ُّص� فئة� كةبار� العسكريين� وحدهم،� ف� حين�  ُيصو

ّورون� مسفاةعي� إصففل ح� مؤسسففات� الدولفة� و َصل ُ ح� اللجتمع� كله� -� ةع  ٰىل� أنه� أنانية،� كما� يص � تطهيرهفا� إةعا دة� توازن� الصالح� بيتنها� -� الذي� هو� سةبيل� 
ما� الثورة� إ ْن� لم� تهد م�  دولة� فاسدة� لقامة�  دولة� جديدة!� ةع  ٰىل� أنها� هد ٌ م� للدولة� يلجب� أن� نخشاه،� و

َع� ف� كل� لتحظة� مفصلية� ف� � الثففورة� السففار� الففذي َةب ّت ّ دةع  ٰى� اللجل ُس� العسكر ُي� يو م� قامت� الثورة� أنه� حاميها� ا ُلتحايد� الت ِّفع� ةعن� الطماع،� ثم� ا � ا
ّكل� طةبيعة� اللجمهورية� الصية� اللجديفدة� الفتي� قفامت� الثفورة� لجلهفا� حفت  ٰى� يسفتتحيل� أزمف ًة� تزيف ُد� صفدع �  ُيع ِّظم� مكسةبه،�  ُمر ِجئا� كل� إصل ح� س ُيش

َل ُه� ةع  ٰىل� أنه� مةبايعة� له،� فانتزع�  ُسلطات� التشيع� و� اللجتمع؛� و َّو َل� الستفتاء� ةع  ٰىل� تعديل� الدستور،� بل� أ َل� أص َه ّكل� بالثوار.� القضاء� و� تلجا التتنفيذ،�  ُمتن

ّمت� و ّن� الثورة� قد� ت َف ُع� بأ َيد � أن� ةع  ٰىل� الواطتنين�  ُمعاو دة� النعزال� ةعففن� اللجففال� العففا م� انته  ٰى� الفسا د،� و� تتحققت� أهدا ُفها� و� اللجلس� العسكري� 
�  ُملزمين� بيوتهم� ف� انتظار�  ِثمارها،� ةعا ِمل� ف� الوقت� ذاتفه� ةعفف  ٰىل� إةعفا دة� إنتفاج� متنظومفة� مةبفارك� التسفلطية� الفاسفدة� بكفل� إرثهفا� القفا ِه ِر� سياسف ًيا

ّية� و� اجتماةع ًيا؛�  ُمر ِّوجا� ضلل ِت� الؤامرة� و� اقتصا د ًيا� و� و َّل� الصففريون�  ُمتنكفئيفن� ةع  ٰىل� ذواتهفم،� اليا دي� الخف َصف ُد� بهفا� أ ْن� يظف � التندسين؛� أوهفا ٌ م�  ُيق
َب� خطاب� خائفين� من� ملجهول،� مستسلمين� ل ُطاغاة� فاسدين،� بدل� النطلق� إ  ٰىل� آفاق� التتنمية� الداخلية� و ّن�  ُمرا ِق � النفتا ح� بثقة� ةع  ٰىل� العالم،� حت  ٰى� إ

ّيز� بين� آخر� أيا م� مةبارك،� و اليو م� بعد� مرور� ستنة� ةع  ٰىل� قيا م� الثورة.� ال ُّسلطة� ل�  ُيم

َي� لرا دته،� و� أنه� هو� ضامن� حقففوق� مكونففات� الشففعب ّثل� شةع � خطا ُب� اللجل ِس� العسكر ِّي� يقو م� ةع  ٰىل� أن� هذا� شع ٌب�  ُمخت ِل ف� فيما� بيتنه� ل�  ُمم
َر� انعقا ده� يكون� صاحب� الشةعية� الوحيففد،� و َفو َّن� ملجلس� الشعب�  ّي ُد� ملجل ًسا�  ُيم ِّث ُل ُه� فإ َب� الشع ُب� الس َق� الختلفة،� لكن� بعد� أن� انتخ �  ُيقفف ِّو ُض� متن ِطفف

َّق� لففه� العسك ِر� القائم� ةع  ٰىل� ةغياب�  ُسلطة� مدنية� متنتخةبة،� و َقةبل� أي� ةعم ٍل� آخر،� إ ْن� حفف َم� هذا� اللجلس� التنتخب�  ُسلطة� كاملة� ةغير� متنقوصة�  َتس ُّل �  ُيتح ِّتم� 
�  ُسلط ٌة� تتنفيذي ٌة� اسففتثتنائي ٌة� أن� يكون� ممثل� للشعب؛�  ُسلط ٌة� تشيعي ٌة� هي�  دو ُره� الصل� الوكل� له� من� الشعب� صاح ِب� السلطة� الصلية� الكاملة،� و
 ُتتنتخ ُب� لها� للجتن ٌة� خاص ٌة.�  ُك ُّل� ذرائع� انعدا م� الدستورية� تتنتفي� بتفويض� الشعب� كما� انتف  ٰى� ال ُّدستور� ذاته� بقيا م� الثورة.

� تريد� نهايففة� اشففتاغال� اللجيففش� بالسياسففة� التيارا ُت� السياسي ُة� اللجذري ُة� الراسخ ُة� ف�  ُجموع� الشعب� الثائر� كلها� ترفض� استمرار�  ُحكم� العسكر� و
َّيتنها� له� الشع ُب،� أل� و� و َة� هي� حماية� الشعب� ةع  ٰىل�  ُحدو ِ د�  دولته،� و� أن� يعو د� إ  ٰىل� مهمته� الشةعية� الوحيدة� التي� ةع � واج ُب� ملجلس� الشففعب� اسففتعا د

هذه� ال ُسلطة؛� ل�  ُيمكن� التخاذل� ةعتنه� أو� الوقوف�  دونه.

َبرلفا ُن� الثفورة،� و َد� الثورة� هفو� كفذلك�  َبع َبرلا ٍن�  َل�  ّو َّن� أ � يرسفم� خ ًطفا� فاصفل� بيفن� مفن�  ُيريفد� إسفقاط� َتس ُّل ُم� ملجل ِس� الشع ِب� ال ُسلطة�  ُيربه ُن� أ
َر� ل� يأتي�  ِمن� وراءها،� و َّن� الخي َةبه� مكس ًةبا� وقت ًيا.�  ِ دكتاتورية� ةعسكرية� شهد� التاري ُخ�  ِمرارا� أ َس ُيها دنها�  ُمشتيا� بمصلتحة� الشعب� الذي� انتخ من� 

َة،� و َة� كامل َتس ُّل ِم� اللجل ِس� الذي� انتخةبه� الشع ُب� صاح ُب� السيا د ِة� الص ِّل� ال ُّسلط َء� تفففويض� اللجلففس� الخام ُس� و� العشون� من� يتناير� موةع ُد�  � انتها
َة� الرحلة� النتقالية،� و َد ُّخ ِل� اللجل ِس� العسكري� ف� السياسة� و� ةعو د ُة� اللجي ِش� إىل� ال ُّثكتنا ِت� و� العسكري� قيا د َت َةب ٍب� ل َس َّل�  ف�  ُحك ِم� الةبل د.� انتفا ِء� ك

سل م،� و


