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 صائب خلٌل

 1322كانون الثانً  03

 
على مصالح القوى الكبرى، وهً  شخصٌة أو سطحٌة غٌر مإثرة أمورتتعرض كل ثورة إلى محاولة سرقتها وتقلٌص مكاسبها إلى 

. ة، أثبتتا حتى اآلن أنهما على وعً تام بهذه المإامراتكلتا الثورتٌن، التونسٌة والمصرٌ. فً حالة تونس ومصر، أمٌركا وإسرائٌل
مع ذلك فاألنظمة القبٌحة لن تستسلم بسهولة، وستستعمل العنف والتفكٌر فً نفس الوقت، وعلى الثورة أن تبقى على نفس المستوى 

 .وأن تتمكن من مالحظة كل حركة وتحلٌلها والرد علٌها بما ٌكفً لدحرها
 

 تىنص
 

بل فً الشارع  لق والرٌبة ٌتصاعدان، لٌس فقط لدى المراقبٌنوالق المإقتة حكومته الجدٌدة األولىد الغنوشً منذ أن شكل محم
لم ٌكن الغنوشً وحده المشكلة، بل كانت الحكومة مشكلة من مجموعة من وجوه النظام الكرٌه بشكل أساسً ومن . التونسً والعربً

 رحٌله تماماً، فؤٌة حكومة هذه؟ بٌنهم وزٌر الداخلٌة الذي عٌنه بن علً قبل 
بل وقبل استالمه رأس القٌادة فً  ،بن علً منذ قٌامهـ ألٌس هناك من ٌقود مثل تلك الحكومة غٌر وجه ارتبط ب: فالسإال الوجٌه هو 

 ٌبتعد فٌفترض أنعلى مشاعر الناس، فحتى لو كان الغنوشً قد تاب فجؤة،  اً لٌس حرٌصهذه الحكومة تونس؟ إن من ٌدٌر مشروع 
 . الثورةعن القضٌة حتى تستتب األمور وٌطمئن الشعب إلى نجاح 

تعوٌض شهداء بدأ بإطالق وعود شعبوٌة مثل  إضافة إلى ذلك فقد تحدث الغنوشً، لٌس فقط عن وعوده باإلنتخابات الحرة، ولكنه
كً ٌعد بتعوٌض أحد؟ ألٌس الشعب نفسه قد وهذا دلٌل قاطع على أن الغنوشً ال ٌحمل فً قلبه مشروع دٌمقراطً، فمن هو ل! الثورة

 أصبح صاحب البالد وهو الذي ٌقرر كٌف ٌوزع ثرواتها وتعوٌضاتها، فمن أٌن لشخص لم ٌنتخب بعد أن ٌعوض الشعب؟ 
بناء ثقة تكون أقل إثارة للرٌبة فً محاولة واضحة ل الجدٌدة بوجوه ربما إبدال بعض الوجوه فً الحكومةتم إثر رفض الشعب بوعً، 

 ( 2) .ال أساس لها بٌن الناس
 

 مصر
 

النظام فً البلدٌن لم ٌهزم ف. فً مصر، الثائرة العزٌزة الرائعة األخرى، تجري األمور بنفس الطرٌقة تماماً، عدا تبادل فً التفاصٌل
قد حقق مطالبه وأن  ،بؤنه، أي الشعب الخلفً،عب فً كل مرة ومن خندقه ٌنسحب من خندق إلى آخر، وٌحاول إقناع الشبعد، بل هو 

 ". اإلضطرابات"األمر أصبح بٌده وأنه ال داعً لإلستمرار بـ 
أما فً . فً التفاصٌل، فً حالة تونس، هرب بن علً وترك حكومته تقنع الشعب بؤن التغٌٌر قد حصل الفرق بٌن تونس ومصر

وال ٌحتاج المرء إلى أي ذكاء لٌقرر أن الرئٌس . ك الرٌس مبارك لٌقنع الشعب بؤن التغٌٌر قد حدثمصر، فقد أقٌلت الحكومة وتر
فإن استلم أحدهما زمام . وعند الضرورة الالزمة لخداع من ٌمكن خداعه ،الدكتاتور وحكومته شًء واحد، ال ٌفترقان إال شكلٌا
سًء باق ما بقً رمز من رموز الدكتاتورٌة السابقة، فهم شلة من المجرمٌن األمور، أعاد الثانً، وإن لم ٌعد الثانً فؤن النظام ال
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وفً كل األحوال، لو كان هناك احتمال للشك بمقدار . الذٌن ٌرتبط مصٌرهم جمٌعاً بحبل واحد ولٌسوا من الحماقة لكً ال ٌدركوا ذلك

 . لشكوك أكبر بكثٌر بال شك، وا% 2بنواٌا هإالء فٌجب على الشعب أن الٌغامر بمصٌر ثورته حتى بـ % 2

 
 " ..المصري الشباب مطالب وأوٌد للحرٌة االنحٌاز كل انحاز اننً" قال مبارك

 ! لو كان هناك نكتة ٌراد تؤلٌفها للسخرٌة من ما ٌجري، لما كان سهالً أن نجد كلمات أفضل من هذه

 (1.)و فوضى" عدم حدوث انفجار كبٌر"وداعٌاً إلى " بإجراء إصالح"رأي الناس " ٌحترم"كان مضحكاً أٌضاً وهو  عمرو موسى
 واالقتصادي السٌاسً اإلصالح طرٌق على" جدٌدة خطوات" بـ بـالقٌام وتعهد.. نعم " ..مالدٌها أغلى هو مصر شباب أن مبارك قال

إلضطهاد  مصرعاماً فً صناعة رجال األمن الوحشً فً  03عاماً من العمر منها  81احتاج مبارك ! صحٌح... واالجتماعً،

 ( 0)..اآلن أن الشباب هم أغلى ما لدٌها" ٌفهم"الشباب، لكً 
بالده الدمار أمام األمرٌكان، فهل سٌتذكر ذلك فً نداءه إلى صدام حسٌن بالرحٌل لٌجنب بمبارك  نا، ولو من أجل النكتة، نذكرولعل

 شعبه الذي ٌرٌد رحٌله ولٌس محتل أجنبً؟ مواجهة 
 

 وعباش والطعىديت واألزهر ...وأميركا إضرائيل: متشابهتمىاقف 

 
 تراقب اسرائٌل"تقول األنباء أن . النظام المصري نظام مخلص إلسرائٌل بامتٌاز، وقصة محاصرته لغزة تقول الكثٌرمعروف أن 

 فً إدارة حكومة مصر لألحداث تقود اسرائٌل"والحقٌقة أن تلك عبارة خادعة، فالمنطق ٌقول أن ( 4) بدقة "مصر فً األحداث

وألن المرحلة دقٌقة للغاٌة فؤن . بن الٌعازر إلسرائٌل وأمنها كما قال" كنز"ومحاولتها السٌطرة علٌها، فتلك الحكومة " بدقة مصر
 ووزراء  الرسمٌٌن الناطقٌن جمٌع طالب نتانٌاهو بنٌامٌن الوزراء ٌتطلب الحذر الشدٌد، لذلك فؤن رئٌس" الكنز"الحفاظ على ذلك 

 ( 5).مصر فً ٌحصل ما بشؤن اإلعالم وسائل إلى التحدث بعدم حكومته
للقضاء على  محملة باألسلحة المختلفة إلى القاهرة، طائرات إسرائٌلٌةعدة فً هذه األثناء وصلت األخبار بوصول بالفعل و

 . قٌادات التظاهراتقتل ومنها اسلحة قنص ل التظاهرات
إلى من ٌؤمره بالصمت، فقد ساده هو ومشاٌخه  األزهر، والذي سبق لً أن كتبت أنه مإسسة تابعة للموساد، لم ٌكن بحاجةأما 

 .وخطباء الجمعة صمت مطبق، على األقل حتى وقت متؤخر جداً 
 

 فً الثورتٌن ثٌرتؤ ان االمرٌكٌٌن المصرٌٌن تحالف منظمة فً االتصال مسإول كامل مختار قالمن الثورتٌن ف موقف أمٌركااما عن 
 وفً األوسط الشرق فً جدا عمٌقة انعكاسات الثورتٌن لهاتٌن وستكون الغربً، العالم فً الفرنسٌة الثورة تؤثٌر ٌوازي ومصر تونس

 ( 6) مشرف غٌر بانه مصر فً األحداث من األمرٌكً الموقف كامل ووصف .بؤسره العالم فً وبالتالً اإلسالمً العالم
 

 فً ٌكون ان ترٌد األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات ان المتحدة األمم هٌئة فً العربٌة الدول لجامعة السابق السفٌر مقصود كلوفٌس وقال
 ٌرمً" تحرري" نفس ون ذوقد ٌك "بدٌل مشروع" الى المعارضة خوفاً من تحول ،"الشعب لمطالب وتلبٌة انفتاحاً  أكثر نظاماً " مصر
 بحل تعنى ،"انفتاحٌة سٌاسة" اعتماد شرٌطة الحالً النظام على باإلبقاء معنٌٌن األمرٌكٌٌن وان اإلقلٌمً، لدورها مصر استعادة الى

 .اإلنسان قوقح عن بالدفاع أكثر االهتمام الى باإلضافة للفقر، والتصدي كالبطالة  البسٌط المواطن ٌواجهها التً االجتماعٌة المشاكل
 قد مصر فً ما تغٌٌرات شؤن من انه الى مشٌراً   مصر، فً حالٌاً  الحاكم النظام استمرارٌة تقتضً" أمنٌاً " إسرائٌل مصلحة ان وقال
" الفلسطٌنٌة الحقوق استباحة" دون وتحول" إسرائٌل النفالت" حداً  تضع ان إلسرائٌل، ورادعاً  العربٌة بالثوابت ملتزماً  نظاماً  تفرز

 ( 7).الراهن الوضع فً الحال هو كما
باإلتصال بحسنً ( مع ملك السعودٌة)مإٌداً لتحلٌالت السٌد مقصود، فمن دون غٌره من العرب، تجرأ  عباس" الرئٌس"موقف وٌبدو 

مستمراً، حٌث أن ذلك اإلنفالت ٌمثل بقاءه على رأس السلطة، " ت اإلسرائٌلًاإلنفال"مبارك معبراً عن تضامنه، فهو ٌرٌد أن ٌبقى 
 ! وربما على قٌد الحٌاة، وكلنا نذكر كٌف أنه كان ٌحث اإلسرائٌلٌٌن على استمرار القصف لغزة بؤكثر مما ٌرٌدون أنفسهم

الذي لم ٌقبل غٌره باستقبال بن علً، محتقراً إرادة الشعب التونسً، وهاهو ٌوجه  ملك السعودٌةوال ٌختلف عنه شرٌكه فً المصٌر، 
احتقاره للشعب المصري بدعم جالده الساقط، ومن غٌر المستغرب أن ٌقف هذا الرجل ونظامه، مثلما ٌقف عباس ونظامه، ضد أي 

أما عباس فعبر عن رأٌه بالشعب من خالل احتقاره لنتائج " الشعب"ه بكلمات مثل شعب من الشعوب العربٌة، فعبد هللا ال عالقة ل

ومن الطبٌعً أن تكون مواقف الشعوب العربٌة ( 8). اإلنتخابات الحرة التً طرده فٌها من الحكم فبقً بالدعم اإلسرائٌلً وحده

عن ذلك أحٌاناً بالتظاهرات كما حدث فً  بالعكس من مواقف سجانٌها، فهً تراقب معركتٌها على ارضً تونس ومصر وتعبر

 ( 22) .لبنانو( 23) الوالٌات المتحدةو( 9) سورٌا

 
رجالً من المخابرات العسكرٌة،  لنٌابته اختار مباركاختار مبارك أٌضاً لرئاسة الحكومة ضابط فً الجٌش، هو الفرٌق أحمد شفٌق، و

 العسكرٌة المخابرات وإدارة المسلحة القوات عملٌات هٌئة فً العام التخطٌط فرع والذي ترأس عاما 75  البالغ سلٌمان عمر اللواء

، وٌعلم الجمٌع اإلسرائٌلً الفلسطٌنً الملف، وكان محمالً بمسإولٌة 2992 عام من بدءا المصرٌة العامة المخابرات جهاز رئاسة ثم

 ( 21) .ٌتمٌز عن الموقف اإلسرائٌلً ٌكاد موقف مصر فً هذا الملف،وبؤنه ال

مٌركا فً العراق أٌاد عالوي ٌتواجد فً عمان أكثر من تواجده فً بغداد، ٌقال عن عمر سلٌمان أنه ومثلما هو معروف بؤن رجل أ
 . ٌتواجد فً تل أبٌب أكثر من تواجده فً القاهرة

أن مثل هذه الخٌارات كفٌلة بؤن ترش الماء البارد على أي موهوم بؤي احتمال بؤن السلطة قد استسلمت وقبلت بتطلعات الشعب 
 .المصري
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التً " اإلصالحات"وفً هذه األثناء تصدر التعلٌمات التً تبٌن اإلتجاه الذي ستتخذه الحكومة وماهٌة تلك  ، ما ٌإكد رأٌنا،كذلك
 وسحب البالد، فً "الجزٌرة" ناةق مكتب بإغالق قراراً  أمس، المقالة الحكومة فً المصري اإلعالم وزٌر ؤصدرفوعدت بها، 

 .ال تسبق إصالحات إٌجابٌة فً العادةالتً تعرقل اإلعالم، قرارات الإن ( 20) .استثناء بدون مراسلٌها كافة اعتمادت بطاقات

 
 

 
 

رهان على أن ألثورة لقد لجؤ النظامٌن، كما لجؤ غٌرهم، إلى إطالق رجال أمنه لٌعٌثوا فساداً وٌقوموا بالتخرٌب، والهدف األول هو الب
عبارة عن مجموعة مخربٌن ولصوص، فإن تمكن الشباب الثائر من التصدي لهم وحماٌة الممتلكات العامة، فٌكونوا قد أشغلوا نسبة 

 .من ذلك الشباب بعٌداً عن التظاهرات، أمالً فً إعطائهم الوقت الالزم للسٌطرة علٌها
 

 خاتمت
 

نستطٌع أن نقول بثقة أنه على  األغلب األعم، فلٌس هناك شرٌف واحد ٌمكن اإلطمئنان له فً التشكٌلتٌن الحكومٌتٌن الجدٌدتٌن، من 
ألنه لو افترضنا وجود هذا الشرٌف، على صعوبته بالنسبة لمشاركٌن فً أنظمة قمعٌة لعقود عدٌدة، لو افترضنا . وجوه النظام السابق
 .هذا النظام، المفروض به ان ال ٌقبل بمشاركة اآلخرٌن من النظام، فهو ٌعرف جٌداً بؤنهم غٌر موثوق بهمأن هناك تائب من 

وفً مصر، ومقابل بعٌض عبروا عن ثقتهم باللواء سلٌمان، فؤن جماهٌر اإلسكندرٌة كانت تهتف، لٌس فقط برحٌل مبارك، وإنما 
 . رافضة البدٌل الملغوم بوعً تام" إرحل إرحل ٌا سلٌمان، إرحل إرحل أنت كمان"أٌضاً، 

اإلكتفاء بتغٌٌر رإوس النظام على رمزٌتهم ا لشدٌدة األهمٌة، فؤنه لن ٌزعج من ٌحرك األمور من خلف الستائر، وربما ٌناسبهم 
ثر فضٌحة حٌث ٌؤتً بوجوه جدٌدة قادرة على خداع الناس بشكل أفضل، تماماً كما حدث عندما تم استبدال السادات بحسنً مبارك إ

 .األول التً تركته غٌر قادر على خدمة هإالء بشكل كفوء
 

 أمتصاص السخم والقبىل بىجىه النظام الطابق :تىنص ثىرة محاذير

 
تتعرض ثورة تونس الٌوم إلى خروجها المفاجئ من دائرة الضوء وتركزه بدالً عنها، على الثورة المصرٌة التً جاءت بعدها، وهو 

 . الجماهٌرٌة والعالمٌة لها، وٌوفر لها بعض الحماٌة من عنف النظام السابقما ٌفقدها المتابعة 
ت ما ٌمكن أن ٌثبت من رجاالته استعداداً لإلنقضاض على أن ٌثب  ، ومن خالل مبادراته، ٌحاول النظام السابق فً تونس فً تقدٌريو

الهدف الحالً هو . ب الثورة أهم اهدافها وبشكل تدرٌجًتهدف سل ،سلمٌةقد تكون الثورة فً الوقت المناسب، أو على األقل لعملٌة 
وفً  .ورة عودة الحٌاة كما كانت، وبسرعةإٌقاف الزحم الشعبً، وذلك من خالل التركٌز على األضرار اإلقتصادٌة للثورة وضر

بالد، حتى أن بعض القٌادات نفس الوقت تقدٌم الحكومة المإقتة التً شكلها الغنوشً على أنها البدٌل الوحٌد الممكن للفوضى فً ال
 .الشعبٌة التونسٌة التً حاولت العودة من الخارج، تم اإلعتداء علٌها، كما نشط اختطاف قٌادات التظاهرات وتخرٌب المنشآت

 
لم ٌسقط، وأنه ٌتراجع تدرٌجٌاً وبشكل محسوب من خندق إلى خندق،  (وكذلك فً مصر)فً تونس،  من الواضح أن النظام السابق

 .الصمود فً كل مرحلة، واإلستعداد لإلنسحاب إلى الخندق التالً أو الهجوم على الشعب إن قدر أن الفرصة مواتٌة وٌجرب
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وبدأ الغنوشً ورموز حكومته ٌنقلون الحدٌث تدرٌجٌاً من المطالب األساسٌة السٌاسٌة الدٌمقراطٌة، إلى القضاٌا اإلقتصادٌة،  
، واستدعاء الخبرات التونسٌة من الخارج، وهً أمور تبدو كمحاوالت "ٌراهنون على تونس" واإلستثمار والمستثمرٌن األجانب الذٌن

ترضٌة للشعب أكثر مما هً مهمات حكومة انتقالٌة، وٌفترض أن ال ٌكون لها مكان فً الحدٌث فً هذه اللحظة الحرجة من تارٌخ 
و عن المناطق المحرومة، والمفروض أنه "( العدالة اإلجتماعٌة"ولٌس " )تحقٌق عدالة اجتماعٌة أكبر"عن  غنوشًوتحدث ال. الثورة

سٌكون فً حكومة مإقتة ال مهمة لها سوى التحضٌر لإلنتخابات القادمة فإذا به ٌتحدث عن تغٌٌر فً أمور أساسٌة ال ٌمكن إحداثها 

ولم ٌتردد الغنوشً فً اإلطراء على رفاقه الذٌن طالب الشعب برحٌلهم من حكومته ( 24). فً بضعة أشهر، مثل العدالة اإلجتماعٌة

 عندما االنسحاب فً رغبة من عنه عبروا وما التونسٌٌن، أرواح على للحفاظ مبادرات من به قاموا ما سٌسجل التارٌخ"وقال 
 ".الدٌمقراطً االنتقال من تونس ولتمكٌن الثورة إلنقاذ ءشً كل قبل الوطنٌة المصلحة االعتبار فً آخذٌن الشعب طلب انه الحظوا

إنما سٌسجل تضحٌتهم " ٌسجلها التارٌخ"فكل الجرائم التً ساهم هإالء فٌها فً اضطهاد الشعب التونسً لم تعد موجودة، ولن 
م، لم تبادر إلى المشاركة بهذه والعجٌب أٌضاً أن السٌد الغنوشً وبقٌة الشلة المحسوبة على الحكم القدٌ "!اإلنسحاب"الكبٌرة فً 

 ! اإلستجابة التارٌخٌة للشعب وتنسحب من أجل طمؤنته وإعادةاألمور إلى اإلستقرار فً البالد
 

ومن جهة ثانٌة وعدت الحكومة بتعوٌض أهالً شهداء الثورة لتمتص جزء من الغضب، وتحوٌل هدف الناس إلى تفاصٌل غٌر 
 بمعدل ، الشعبٌة  الثورة جرحى و شهداء الهالً التعوٌضات صرف فً الوالٌات من دبعد جهات حكومٌة وبالفعل شرعت. مهمة
كذلك جرى التركٌز على ضرورة استئناف الدراسة، بشكل مبالغ به، فؤن تؤخر الدراسة لبضعة ( 25. )عائلة لكل دٌنار الف 13

 ان المتوقع ومن التونسٌة الجامعات فً جزئٌة بصفة الدروس استإنفتوبالفعل . الد أمر لٌس كارثٌاً أشهر فً قضٌة مصٌرٌة للب

 ( 26).المقبل االسبوع بداٌة فى كلٌا تستؤنف

 
بمحاوالت الغنوشً بإقناع الناس بؤنه  وٌخدعجدٌر بؤن ال " فهمت.. فهمت"فً تونس بعبارات بن علً السخٌفة  أن الذٌن لم ٌخدعو

إن كان كذلك، فمن أٌن أتت الٌوم هذه اإلرادة المفاجئة واإلصرار على فكان شخصاً عدٌم اإلرادة مسٌراً بٌد بن علً لربع قرن، 
 .ذي ٌفضحهاستالم مقادٌر األمور وتسٌٌر تونس فً هذه المرحلة الحرجة؟ أن الكذب قلما ٌستطٌع اإلفالت من التناقض ال

 
وفً الوقت الذي ٌخشى على الثورة التونسٌة من تراجع الزخم واإلسترخاء، فؤنه بالمقابل ٌخشى علٌها من بعض التشدد فً بعض 
األمور التفصٌلٌة، وأقصد هنا محاولة إشاعة مالحقة رموز النظام الذٌن هربوا إلى الخارج، فً هذه المرحلة الحرجة التً لم تنتصر 

 . بعد ولم تثبت أرجلها على األرضفٌها الثورة 
إن المطالبة بإعادة زٌن العابدٌن بن علً لمحاكمته، مطالبة عادلة تماماً ورائعة بكل معنى الكلمة، لكنها فً تصوري ال تخدم الثورة 

ك الباب مفتوحاً المفروض أن ٌترلذلك ف. فً هذه اللحظة ألن التركٌز اآلن ٌجب أن ٌكون على إنجاح الثورة ولٌس محاسبة أعدائها
فؤن إعادة زٌن العابدٌن، أو التهدٌد بذلك، سوف ٌضع أعمدة النظام فً مواجهة حٌاة . لهإالء للخروج من البالد وتشجٌعهم على ذلك

 . أو موت مع الثورة، وبالتالً فسوف تتعرض الثورة للخطر، فمازال للنظام أدواته التً ال ٌستهان بها إن تم حصرها
 

 الترحيب البالغ بالجيش:رمصثىرة محاذير 

 
واإلعتماد علٌه . لجٌش المصريبامن الظواهر الملفتة للنظر، والمثٌرة للقلق أٌضاً، الترحٌب البالغ بٌن المتظاهرٌن وفً مصر، 

 . غٌر محدودٌبدو والثقة به بشكل 
بعٌداً فً تلك الشعب  ٌذهبقصود أن ورغم أن استمالة الجٌش من التكتٌكات المعروفة فً الثورات فً الفترة األخٌرة، فلٌس الم

، ٌبدو أن الجٌش اآلن فً مصر ما ٌجري لكن .لثورة الشعبٌنقاد الجٌش جعل بل  واتباع أوامره، لجٌشاإلستمالة إلى درجة إطاعة ا
 ! كؤن التظاهرات تقول دعوا الجٌش الرقٌق ٌمنعنا ولٌس الشرطة العنٌفةو! ٌفرض اجندته وبال مشاكلهو الذي 

 الشعب مع تقفوا أن ٌجب مصر، تحموا أن دوركم إن المسلحة للقوات أقول" المصري للجٌش رسالته موجها البرادعً قاللقد 

المظاهر الشكلٌة  عدا بعض لكن لم ٌبدر من الجٌش المصري حتى اآلن ما ٌدعو الى اإلطمئنان،( 27)".الطغٌان مع ولٌس المصري

 حزم بكل ستتعامل انها السبت أمس لها بٌان فً اعلنت المصرٌة الدفاع بل أن وزارة مثل وضع الفتات تظاهرات على الدبابات،
وبالطبع فؤن وزارة الدفاع هً من .. .الناس ٌبوتره وتخوٌف والنهب بالسلب ٌقومون ومن القانون على الخارجٌن مع "قسوة"و

 ( 28)".الخارجون عن القانون"سٌقرر من هم 

، وحتى األن نجد أن ما قام به هذا الجٌش هو ضمن أجندة الحكومة بدون أي شك فقد حمى وزرارة الداخلٌة واإلذاعة من الجماهٌر
لجٌش أن ٌتظاهر باللطف التام مع المواطنٌن لٌفرض إنجازه وبدون أٌة إشكاالت، وال أسبتعد أن الحكومة هً التً طلبت من ا

 . بؤسرع وقت ممكن لذا ٌجب أن ٌتم اإلنتباه إلى هذه النقطة الخطٌرة وتصحٌحها. لمهامه فً حماٌة المراكز الحساسة للحكومة
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