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  العسكرى عبیر الزمیلة مع للتضامن" الدستور" فى مارس 9 حركة من وفد
  .قادم مصر فى االنفجار أن تؤكد المؤشرات كل للقضاة ماجرى بعد: عباس رءوف. د
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 الوفد ضم وقد" الدستور" جریدة بزیارة الجامعات الستقالل مارس 9 حركة وفد قام العسكرى عبیر الزمیلة مع تضامنا
 مع الكامل تضامنھ عن عبر الذى الوفد. .یحیى وإیمان شوقى ومحمد سویف ولیلى سالم وسالم عباس رءوف. د تذةااألس
 للنظام النھایة بدایة ھو حالیا ما یحدث أن واعتبروا مصر لمستقبل مناقشة إلى التضامن جلسة حول لھا حدث فیما عبیر
 التى رفض بجورجیا مثاال عباس رءوف. د وضرب" نظام مایحمى عمره األمن" بقولھ سالم سالم. د عنھ ماعبر وھو

 بقرب ینذر ما وھو وسحلھم النتظاھرین ضرب األمن یتولى عندنا لكن مشكلة حل فتم المتظاھرین بھا ضرب األمن
 فھو تاریخال مر على لمصرىا الشعب موقف ھو وھذا القائم النظام تسقط المصرى للشعب صحوة عباس. د وتوقع النھایة
 لحظة وفى قادم االنفجار بأن توحى الحالیة المؤشرات وكل بعدھا ینفجر لطاقتھ حدودا ھناك لكن ویتحمل صبور شعب
 الوسط حل دعوة عن یحیى إیمان. د وتحدث .سیطرتھ خارج األمور كل وستصبح النظام حمایة األمن یستطیع لن معینة

 األوان فات فقد اآلن أما عاما عشرین قبل الحل ھذا ینفع كان ربما: وقال اعترض عباس أن إال حالیا تتردد التى التاریخى
 ربما واضحة محددة ؤیةر على التتفق نھایةال فى لكن وتتحدث تجلس فالناس نخبتھا فى تكمن األمة ھذه مأساة أن مؤكدا
 خالل بجدیة العمل نحتاج جمیعا نحن للمستقبل ةالمشترك الرؤیة تقبل فكرة بوجود یسمح سیاسى تكوین وجود عدم بسبب
 وأساتذة الفاعلیة بنفس القوى بقیة تتحرك أن ینبغى القضاء باستقالل للمطالبة بشرف القضاة یقف فكما القادمة الفترة

 مشروع عمل فكرة وراء نقف أن ممكن القومى المستوى وعلى للجامعة الئحة عمل على یصروا أن علیھم مثال الجامعة
 القرن أفكار فى مازالوا عندنا فاللیبرالیون السیاسیة مواقفنا فى" سلفیون" أننا النخبة عیب لألسف لكن. .جدید ستورد

 رؤیة ھو اآلن والمطلوب والستالینیھ التروتسكیھ عن یتحدثون عندنا والماركسیون" یعبر دعھ یمر دعھ"و الماضى
 الرؤیة ھذه وراء الجماھیر دحش یتم أن على المصرى المجتمع قعوا عتبارھاإ فى تضع للمستقبل ومنفتحة واضحة

 معھم اقاالتف یمكن جوھریة نقاط وھناك معھم، ونتحاور المسلمین اإلخوان مع نجلس أن وعلینا والفالحین للعمال نزولالو
 واألخوان المختلفة بأشكالھ الیسار من شخصا عشرین نختار أن مثال أتمنى. .علیھا وسیوافقون والفقھى ىلقالع بالنقاش فیھا

 أھم األمر سیكون ھنا العادى الشارع رجل إلى لیصل منھ النتھاءا لالتفاق على مشروع تتم مناقشتھ بشكل أوسع بعد
  .النظام على وأقوى وأعظم

 أن على شرعى بشكل الجماعة ظھور تقبل بموجبھا یتم والنظام اإلخوان بین التحالف إمكانیة فكرة سالم سالم. د وطرح
. د علیھ ماأكد وھو األمر ھذا یقبلوا لن اإلخوان إن قالت سویف لیلى. د أن إال مبارك لجمال الحكم توریث على یوافقوا
 عندما شاھده ما ھو والثانیة بقوة القضاة مظاھرات فى خوانإلا نزول ھى األولى واقعتین إلى النظر لفت الذى یحیى إیمان
 .المتظاھرین مع الشارع فى وبقائھم بعودتھم آخر أمر فجاء باالنصراف الجماعة من ینالمتظاھر اإلخوان قیادات أحد أمر
 مع متحالفون والشباب مھما دوراً  الشابة للقیادات تجعل الجماعة على طرأت جدیدة أفكار ھناك أن إلى یشیر ما وھو

 مكتب أصدر عندما خواناإل تاریخ فى مھمة واقعة ھناك أن عباس. د وذكر مبارك جمال تولى وسیرفضون الشارع
 من كان فما ھناك لیست المعركة أن على مؤكدا القنال فى اإلنجلیز قتال فى یشاركوا لن اإلخوان نأ فیھ قال بیانا اإلرشاد

 ھدفا وجدوا ألنھم الفتاة مصر أعضاءو الشیوعیین مع جنب إلى جنبا لیقاتلوا السویس إلى ذھبوا أن إال اإلخوان شباب
  .وطنیا

 من مارس 9 حركة وأعضاء الطالب ومنع الخمیس یوم القاھرة جامعة ألبواب األمن إغالق عن شوقى محمد. د وتحدث
 الحرس قائد یحكمھا الجامعة فإن یحكم الذى ھو أنھ وظھر للمحكمة القضاة دخول منع سیف اللواء كان إذا:  قائال خروجال

 لھما لیفتح الجامعى الحرس لقائد دراج عمر .ود الجلیل عبد. د ذھب لقد.. أل:  قائال اعترض سالم.د أن إال. .الجامعى
 فى لیس إنھ لھما فقال الباب فتح وطلبا إلیھ فذھبا الجامعة فى الموجود الدولة أمن ضابط إلى الذھاب منھما فطلب األبواب
  .فقط الجامعة رئیس سلطة من الجامعة باب ففتح الباب فتح سلطتھ

  


