
: شرعية النتخابات أم شرعية الثورة ؟ 2013 مصر 

عبد الرحمان النوضة

  م��ن الث��ورة.»،الش��وط الث��اني«الهز ة» الثاني��ة، أو «حدثت في مصر 
 الش��رعية«فظهرت الحاجة إلى تناول مسألة أساس��ية، وه��ي التميي��ز بي��ن 

». الشرعية الثورية« و»القانونية
 ،2013 يوني��و - حزي��ران 30حي��ث انطلق��ت ف��ي مص��ر، ف��ي ي��وم 

 مظ��اهرات معارض��ة وحاش��دة (توص��ف ب ''المليوني��ات''). وت��والت ه��ذه
 »، وأم��اممي��دان التحري��ر«  أيام، في س��احة 6المظاهرات خلل أكثر من 

  بالعاصمة القاهرة، وفي مدينة السكندرية، وكذلك ف��ي«قصر التحادية»،
 عدة مدن أخرى من مصر. ول��م تش��هد مص��ر م��ثيل له��ا م��ن قب��ل. وق��دYر

  ملي��ون33بعض الملحظين مجموع المتظاهرين المعارضين بم��ا ين��اهز 
  مص��ري إل��ى الش��ارع يش��به اس��تفتاءا ش��عبيا.33مص��ري. ون��زول قراب��ة 

 وهؤلء المتظاهرين يتجاوزون بكثير عدد المصريين الذين صوتوا لص���الح
  مليون��ا). وط��البت13 (وه��م قراب��ة 2012الرئيس محمد مرسي في سنة 

 إس��قاط حك��م جماع��ة الخ��وان المس��لمين، وبرحي��ل«هذه المظاهرات ب 
 الرئيس المنتخب محم��د مرس��ي، وبتش��كيل حكوم��ة إئتلف وطن��ي تض��م
 كف��ائات غي��ر منح��ازة، وبتغيي��ر الدس��تور ال��ذي فرض��ته جماع��ة الخ��وان

 . وه��ذه»المسلمين، وبتنظيم انتخابات برلماني��ة ورئاس��ية س��ابقة لوانه��ا
 المطالب تعب ر عن رغبة غالبية شعب مص��ر ف��ي تغيي��ر النظ��ام السياس��ي

 «الخ��وان المس��لمين»، أو دراعه��ا السياس��ي «ح��زبالذي أقامته جماع��ة 
.  الحرية والعدالة»
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 جماع�ة الخ��وان«وفي تلك المظ�اهرات المنت���فضدة ض�دY اس��تبداد 
 ،»حرك��ة تم��ر د«، وضدY هيمنتها على الدولة، شاركت كل من : »المسلمين

  (ث��اني أك��بر»ح��زب الن��ور«و أبري��ل»، 6«حركة ، و»جبهة النقاذ الوطني«و
 حزب إسلمي وسلفي في مصر)، وحزب الوف��د، وح��زب الص��الة، وح��زب
 الدس��تور، وأح��زاب وجماع��ات وتي��ارات أخ��رى ك��ثيرة (م��ن تق��دYميين،
 ويساريين، واشتراكيين، وليبيراليين، ومعتدلين، وعلم��انيين، ومت��دي نين،
 إل��ى آخ��ره). وه��ذه المعارض��ة الواس��عة ليس��ت منس��جمة، ب��ل تتخلYله��ا

تناقضات موضوعية كثيرة.
 «جماعة الخوان المس��لمين» وأنص��ارها، هو أن والغريب العجيب

 صفقوا للشعب ومج دوه عندما صوت بالغلبية لصالحهم (ف��ي انتخاب��ات
 )،2013)، لكن حينما ثارت أغلبية الشعب ضدهم (في س��نة 2012سنة 

 وطالبت بإسقاط نظ��امهم السياس��ي، اعت��بروا ه��ذه الغلبي��ة م��ن الش��عب
 مجرد «مشاغبين»، و«متآمرين»، و«انقلبيين»، و«خارجين ع��ن الش��رعية
 القانوني���ة» ! وك���ر رت «جماع���ة الخ���وان المس���لمين» وأنص���ارها نف���س

 2011الخطاب الذي كان يقوله أنصار الرئي��س حس��ني مب��ارك ف�ي ين��اير 
 ورف��ض الرئي��س محم��دح��ول ض��رورة اح��ترام «الش��رعية الدس��تورية» ! 

 «جماعة الخوان المسلمين»، وأنصارهم، رفضوا كلهم الع��ترافمرسي، و
 بوجود ثورة مجتمعية ! وأصبحوا فجأة محافظين جدا. كأنهم غير قادرين
 على فهم الوضاع القائمة في مصر. بل اعتبروا هذه المظاهرات العارم��ة

 ، أو مج��رد «م��ؤامرة»، أو «انقلب»نتيج��ة لت��أثير وس��ائل العلم«مج��ر د 
 عل��ى الش��رعية القانوني��ة والدس��تورية» ! وتوع��دوا معارض��يهم بمواجه��ات
 ساحقة ! وجاء بعض أفراد «الخوان المسلمين» إلى المظاهرات يحملون
 العصي، وخوذات الرأس، بل حمل بعضهم أسلحة الكلشنكوف ! ونظموا

 »الح��رس الجمه��وري«دار ) عل��ى 2013 يولي��وز 8هجوما بالس��لحة (ف��ي 
 بالق��اهرة، حي��ث ك��انوا يظن��ون أن الرئي��س مرس��ي محتج��ز فيه��ا ! وف��ي
 سيناء، قامت جماع�ات ''إس�لمية'' تابع�ة للخ��وان المس�لمين بهجوم�ات
 مس��لحة عل��ى عس��اكر وقتله��م ! وذل��ك رغ��م أن المليي��ن ال��تي تط��الب
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 ) ه��ي أك��بر بك��ثير م��ن المظ��اهرات2013بإسقاط محمد مرسي (في سنة 
) !2011التي أسقطت حسني مبارك (في 

  ف��ي الق��اهرة، خرج��ت مظ��اهرة»رابع��ة العدوي��ة«وأم��ام مس��جد 
 ». وكان حجم ه��ذهجماعة الخوان المسلمين«مضادة، تجم ع فيها أنصار 

 المظاهرة أقل بكثير من مظاهرة «ميدان التحرير» المتزامنة معها. حيث
 أن شعبية «الخ��وان المس�لمين» ت�آكلت من�ذ ص�عودهم إل�ى الحك��م قب��ل
 ع��ام. وعب ���ر ه���ؤلء المتظ���اهرون (الموال���ون للخ���وان المس��لمين) ع���ن

 بض���رورة اح���ترام الش���رعية«، ون���ادوا »تمس���كهم  بالش���رعية القانوني���ة«
 ل���ن يقبل���وا س���وى محم���د مرس���ي رئيس���ا«، وطرح���وا أنه���م »الدس���تورية

 ،»خ��ارج ع��ن الق��انون«للجمهورة» المصرية، وأن كل من خالف ذلك فه��و 
 إل��ى» الخ��وان المس��لمين«ويجب الكف��اح أو «الجه��اد» ض��ده. ولج��أ ق��ادة 

 : «سأموت التحريض على العنف. وصرح محمد مرسي نفسه على التلفزة
 : «إن ، ق��ال مرس��ي ف��ي إح��دى خطب��ه2013 يولي��وز 3وف��ي ي��وم  واقف��ا».

 هك��ذا انقلب ل��ن يم��ر دون إراق��ة ال��دماء... أت��وجه لق��وات الم��ن وإل��ى
 القوات المسلحة للحف��اظ عل��ى الش��رعية الدس��تورية». بينم��ا المعارض��ون
 لهيمنة حكم «جماعة الخوان المسلمين» يرفضون استمرار محمد مرس�ي

  في الحكم، ويطالبون بتغيير فوري في النظام السياسي القائم. 
 )، في بيان رس��مي تله2013 يوليوز 2وكان الجيش قد أعلن (في 

  السيس��ي، أن��هعب��د الفت��احوزي��ر ال��دفاع والق��ائد الع��ام للق��وات المس��لحة 
  س��اعة لك��ي يس��تجيب لمط��الب48يعط��ي للرئي��س محم��د مرس��ي مهل��ة 

 ، ولقتسام السلطة مع المعارض�ة، وإل ف�إن الجي��ش س�وفالشعب الثائر
 . فلم ا أصر الرئيس محم��د مرس�يلمعالجة المشاكل القائمة »خطة«يعلن 

 «خارط��ة الطري��ق». ومض��مون ه��ذهعلى رفضه، أعلن رسميا الجيش ع��ن 
  ليس من وضع الجيش، وإنما هو في الصل م��ن اق��تراح «حرك��ة»الخطة«

  مجمل القوى»الخطة«تمرد» الشبابية. وقد ساند الخطوط العريضة لهذه 
 السياسية الخرى المشاركة في مظاهرة «ميدان التحرير»، بالض��افة إل��ى

حزب النور ''السلفي''، وشيخ الزهر، وبابا الكنيسة القبطية تواضروس. 
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 وبع���د ه���ذه الح���داث الثوري���ة، طرح���ت داخ���ل مص���ر وخارجه���ا
 )2013: هل ما يحدث ف��ي مص��ر (ف��ي يلي��وز – تم��وز   التاليةالتساءلت

 ؟ ما ه��ي الش��رعية المقبول��ة ال��تيانقلب عسكري أم ثورة مجتمعية هو 
 يج��ب احترامه��ا، ه��ل ه��ي ش��رعية الرئي��س المنتخ��ب محم��د مرس��ي أم
 ش��رعية الش��عب ال��ذي ث��ار ض��ده ؟ ه��ل الش��رعية القانوني��ة أم الش��رعية

الثورية ؟ هل شرعية النتخابات أم شرعية الشعب المنت�فض ؟
: ولتحليل هذه المسألة، يجب مراعاة العناصر التالية

  التي بر رت إسقاطالشرعية الثوريةأ)- يجب أن يعترف المرء أن 
 )، ه��ي نف��س2011 ين��اير 25الرئي��س المنتخ��ب حس��ني مب��ارك (ف��ي 

 3الشرعية الثورية التي تبرر إسقاط الرئيس المنتخب محمد مرس��ي (ف��ي 
).2013يوليوز – حزيران 

 ب)- التشب ت المطلق بالشرعية الدستورية يؤدي في نفس الوقت
 إلى تبرير استمرارية مشروعية الرئيس حسني مبارك. لن حسني مب��ارك

 ) كان هو أيضا الرئيس الشرعي المنتخ��ب. ورغ��م ذل��ك،2011(في يناير 
  المنتخ�ب محم�د للرئي��سبالش$$رعية القانوني$$ةط�رده الش�عب. التمس�ك 

 ) يف��رض منطقي���ا التمس���ك أيض���ا بنف���س2013 يولي���وز 3مرس��ي (ف���ي 
  ين�اير25الشرعية القانونية لصالح الرئيس المنتخب حسني مب�ارك (ف�ي 

 ). وف��ي ه��ذه الحال��ة، ف��إن ش��رعية الرئي��س حس��ني مب��ارك تلغ��ي2011
 بالضرورة شرعية الرئيس محمد مرسي. وإل، يزول الحتك��ام للمب��اديء،
 وي��زول المنط��ق، وي��زول النس��جام، وت��زول المص��داقية، وتح��ل محلYه��ا
 النتهازية التي ل تلتزم بأي منطق، ول بأي مبدأ، وإنما تبحث فق��ط ع��ن

خدمة المصالح الخاصة، دون مراعاة أي شيء آخر. 
  الش$$رعية ل ت$$أتي فق$$ط م$$ن ص$$ناديق الق$$تراع، ب$$ل ت$$أتيت)-

  والديمقراطي$$$ة ل تنحص$$$ر ف$$$ي آلي$$$ة ص$$$ندوق!أساس$$$ا م$$$ن الش$$$عب 
 . وك��ل م��واطن أو مس��ئول س��بق ل��ه أن ف��از ف��ي انتخاب��اتالنتخاب$$ات

 ماض��ية، ل يح��ق ل��ه أن ي��دYعي أن��ه يمتل��ك ش��رعية ثابت��ة، أو مطلق��ة، أو
  ومن فاز!أبدية. ونتائج النتخابات ل تبقى صالحة بل نهاية عبر الزمان 

 ل يحق له أن يمارس مس$$ئولياته وفق$$ا لم$$ا يري$$دهفي انتخابات سابقة، 
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 ، وذل��ك حس��ب نزوات��ه الشخص��ية، أو حس��ب مص��الحه الخاص��ة، ب��له$$و
  ال��ذي وع��د الن��اخبين بإنج��ازه.البرنام$$جيتوجب علي��ه أن يل��تزم بتنفي��ذ 

 » بي��ن المنتخ���ب والن��اخبين. ول��و أن ه��ذاتعاق$$د«وه��ذا البرنام��ج ه��و 
 وإذا م�ا خ��رج المنتخ��ب ع�ن ح�دود» يبق�ى مكتوم�ا، أو ض�منيا. التعاقد«

  زي��ادة عل��ى!ذلك البرنامج (=التعاقد)، تصبح شرعيته  النتخابية ملغ��اة 
 ذلك، يجب على كل من سبق له أن فاز في النتخاب��ات أن يبق��ى خاض��عا

  لن!لرادة الشعب، ولو أن هذه الرادة الشعبية تتغي ر وتتطو�ر باس�تمرار 
 جوهر الديمقراطية هو أن الشعب، الحر في تفكيره وفي سلوكه، يبق$$ى

  فل!هو المص$$در الوحي$$د لك$ل س$$يادة، ولك$ل س$$لطة، ولك$$ل ش$$رعية 
 يحق لحد أن يسيطر على الش��عب، أو أن يض��طهده، أو أن يقمع��ه، أو أن
 يلغي حقوقه، أو أن يقمع حرياته، وذل��ك ب��دعوى أن��ه حص��ل عل��ى أغلبي��ة

  !الصوات في انتخابات (رئاسية أو برلمانية أو محلية) سابقة 
  (مث��ل الولي��ات المتح��دةال$$دول الغربي$$ةوعل��ى م��ا يظه��ر، ف��إن 

 المريكية، وفرنس�ا، وابريطاني��ا، وألماني��ا، إل�ى آخ��ره) ال��تي ص��رحت خلل
 تعارض تدخل الجيش المصري في« أنها 2013اليام الولى لشهر يليوز 

 ، ل��م تفه��م جي��دا الش��كالية المطروح��ة ف��ي مص��ر. وه��ذه»الشأن السياسي
 ال��دول تعط��ي الس��بقية لمص��الحها  الخاص��ة، ولي��س لمص��الح الش��عب
 المصري. وكثيرون آخرون ل��م ي��دركوا أن الجي��ش المص��ري تط��ور نس��بيا

 . حي��ث أن الجي��ش المص��ري ف��ي س��نة2011 يناير 25بسبب تأثير ثورة 
 . كما أن2011 يختلف نسبيا عن الجيش الذي عرفناه قبل يناير 2013

الشرطة كذلك تعي رت نسبيا. 
 ، لي��س ه��وال$$ذي أس$$قط الرئي$$س محم$$د مرس$$يث)- الفاع��ل 

  (التي حدثتالمظاهرات الشعبية المليونية المتواليةالجيش، وإنما هو 
 ).  وذلك تمام�ا مثلم�ا أس�قطت2013 يوليز 3 يونيو، و 30في مصر بين 

 ول��ول ).2011 ين��اير 25المظاهرات من قبل الرئيس حسني مبارك (في 
 هذه المظاهرات لما تستطاع الجي��ش أن يت�دخل. والجي��ش ل�م ي�دع إل�ى
 هذه المظاهرات، ولم يوافق عليها، ولم يشارك في تنظيمها. ولكن حينما
 لحظ قادة الجيش (بطائراته المرواحية) أن هذه المظاهرات تضم غالبية
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  الجيش رسميا ع��ن انحي��ازهعب ر،  مليون)30الشعب المصري (أكثر من 
إلى جانب الشعب. 

 وكل م��ن ي��دعي أن��ه لي��س م��ن ح��ق الجي��ش أن ينح��از إل��ى ج��انب
 جماع�ة«الشعب الث��ائر، ف�إنه ق�د يري��د م�ن الجي��ش أن ينح�از إل�ى ص�ف 

 كما أن الذين يريدون من الجي��ش. المستبدة بالحكم» الخوان المسلمين
 أن ل ينحاز إلى أي طرف، ل يراعون الخطار الجسيمة التي تحدق ب��أمن
 البلد واستقراره في حالة إذا ما لم يتدخل الجيش بس��رعة لوق��ف ت��دهور
 الوضاع في البلد. وليس هن��اك خي��ار واقع��ي آخ��ر غي��ر ت��دخل الجي��ش.
 فإما تدخل الجيش، وإما اندلع حرب أهلية (مثلم��ا ح��دث ف��ي س��وريا).
 ومصلحة الشعب تكمن في أن ينحاز الجيش إلى جانب الث��ورة الش��عبية،

وليس إلى جانب أعداء هذه الثورة الشعبية. 
 ف��الجيش إص��طف لحق��ا إل��ى ج��انب ه��ذه المظ��اهرات الش��عبية
 العارمة، ولو أنه لم يكن ضمن ال��داعين إليه��ا. ف��الجيش إلتح��ق بالش��عب
 المطالب بالديمقراطي��ة، ول��م يك��ن ه��و المب��ادر الس��ب اق إل��ى النط��ق به��ذه
 المطالب. أي أن الجيش لم يدع إل��ى النقلب، أو إل��ى الث��ورة ض��د حك��م
 «الخ��وان المس��لمين»، ولك��ن الجي��ش إلتح��ق ب��الثورة المناهض��ة لهيمن��ة
 «الخوان المسلمين»، وذلك بعد قي��ام ه��ذه الث��ورة. ويه��دف الجي��ش م��ن
 خلل ت��دخله إل��ى إنق��اد البلد أك���ثر مم ��ا يه���دف إل��ى مناص���رة الث���ورة

الديمقراطية.      
  لم��اذا ؟ لن الجي��شب$$انقلب عس$$كري.ج)- والجي��ش ل��م يق��م 

 تحاق بعمل ثوري كان جاري��ا. والجي��ش ل��م يب��ادر إل��ى ال��دعوةإكتفى بالل
 إلى التظاهر، أو إلى الثورة، وإنما إنح��از إل��ى ج��انب الجم��اهير المحتش��دة

  وف��ي ع��دة م��دن مص��رية أخ��رى. واعت��بر»،مي��دان التحري��ر«ف��ي س��احة 
 الجيش أنه ل يعقل أن تستمر البلد ف��ي ه��ذه الوض��اع المحتقن��ة، لنه��ا
 تهدد المن القومي. والمن القومي هو من مسئولية الجيش، بل هي مبرر
 وج��وده. وأح��س الجي��ش ب��واجب الت��دخل الس��ريع للفص��ل بي��ن أنص��ار
 الرئيس ومعارض��يه، ولنق��اد البلد م�ن انتش��ار العن��ف والعن��ف المض��اد،

  مليون نسمة). وكان تدخل الجي��ش80ولتلفي انهيار الدولة (في بلد ال 
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 هو الحل ال��واقعي الوحي��د لتلف��ي اشت���عال ح��رب أهلي��ة. وأعل��ن الجي��ش
 (على لسان وزير الدفاع ورئيس القوات المس��لحة عب��د الفت��اح السيس��ي)
 بوض��وح أن�ه يتبن��ى مط�الب الش�عب الث�ائر. وحق�وق المواطن��ة تعط��ي إل�ى
 أفراد الجيش حق اختيار الصطفاف إلى جانب الش�عب، س�واء ك�ان ه�ذا
 الش��عب س��اكنا أم منتفض��ا. لن الغاي�ة الص��لية م��ن إنش��اء الجي��ش ه�ي

خدمة مصالح الشعب، وليس خدمة مصالح الحكام. 
  ؟ النقلب العس��كري ه��و اس��تيلءالنقلب العس$$كريم��ا معن��ى 

 جماعة من الجيش على الحكم بالقوة، والطاحة بالحكم السابق، والنفراد
 بممارس��ة مختل��ف الس��لطات (التنفيذي��ة، والتش��ريعية، والقض��ائية)، ف��ي
 غياب استشارة الشعب، أو موافقته، أو مشاركته. فهل هذا هو ما ح��دث

  ؟ ف��ي الواق��ع،  ل��م يس��تول الجي��ش ف��ورا عل��ى2013ف��ي مص��ر ف��ي س��نة 
 الحك��م، ول��م يس��يطر عل��ى مؤسس��ات الدول��ة الساس��ية، ول��م يش��رع ف��ي
 ممارس��ة الس��لطات (التنفيذي��ة، والتش��ريعية، والقض��ائية)، مثلم��ا يح��دث
 ع���ادة ف���ي مجم���ل النقلب���ات العس���كرية. ول���م يعي ���ن الجي���ش رئيس���ا
 للجمهوري�ة م��ن بي��ن ض��باطه، ول��م يش��ك�ل حكوم�ة مكو�ن��ة م�ن أف��راد م��ن
 الجي��ش. وإنم��ا طب��ق الدس��تور، حي��ث عي ��ن رئي��س المحكم��ة الدس��تورية
 العلي��ا (ع��دلي منص��ور) كرئي��س م��ؤقت للجمهوري��ة لك��ي يق��وم بت��دبير

  أشهر). ولم يعتقل الجيش كل المسئولين6المرحلة النتقالية (وتقدYر ب 
 ''الس��لميين'' المش��اركين ف��ي الكح��م. ولكن��ه تش��اور م��ع مختل��ف الق��وى

 »، أيح��زب الحري��ة والعدال��ة«السياسية التي قبلت بهذا التش��اور (بينم��ا 
. «الخوان المسلمين»، رفضوا الستجابة لهذه المشاورات)

 :  وأه��م بنوده��ا ه��ي التالي��ة».خارط��ة طري��ق«ثم أعلن الجيش عن 
 إزاحة محمد مرسي من رئاسة الجمهورية، وتعليق العمل بالدستور ال��ذي

 ، وح��ل مجل��س الن��واب ال��ذي يس��يطر علي��ه»الخ��وان المس��لمون«فرضه 
 ، وتشكيل حكومة إئتلف وطني مكونة من كف��اءات،»الخوان المسلمون«

 حكوم��ة تحظ��ى بجمي��ع الص��لحيات، وتنظي��م لجن��ة لتحقي��ق المص��الحة
 الوطنية، وتكوين لجنة تضم كافة الطياف لتدرس التعديلت ال��تي يمك��ن
 إدخاله��ا عل��ى الدس��تور المعط��Yل، ووض��ع ق��انون للنتخاب��ات المقبل��ة،
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 وتنظيم اس��تفتاء عل��ى دس��تور ت��وافقي جدي��د، وانتخ��اب مجل��س الن��واب،
 وانتخاب رئي��س الجمهوري�ة، إل�ى آخ��ره. وه��ذه الج��راءات أو المه��ام ه�ي

نفسها التي طرحت سابقا بعد سقوط الرئيس حسني مبارك. 
 ورح��ب المتظ��اهرون، وك��ذلك الش��عب المص��ري الث��ائر بمب��ادرة
 الجيش، وعبروا عن تعاطفهم مع جيشهم الوطني. وظهر أن الجيش يري��د
 حل الزمة، وليس الستيلء على الحك��م. وق��ال بع��ض الع��ارفين بش��ؤون
 الجيش المصري أنه يستحضر في تفكيره خط��ر س��يناريو الح��رب الهلي��ة

 )، وأن��ه واع ب��أن2002 و1992ال��تي وقع��ت ف��ي الج��زائر (بي��ن س��نتي 
انشغال الجيش بالسياسة يضعف جاهزيته القتالية.

 واكتف��ى الجي��ش باعتق��ال أو احتج��از زعم��اء الخ��وان المس��لمين
  ض��د»الجهاد«، أو الذين يدعون إلى خوض »يحرضون على العنف«الذين 

 الث��وار، أو ض��د الجي��ش. ومن��ع الجي��ش مؤقت��ا بع��ض المس��ئولين ل��دى
 ''الخوان'' من السفر إلى الخارج (ربما كانوا يبحثون عن إعانات أجنبية).
 وأغلق الجيش القنوات التلفزي�ة (التابع�ة للخ��وان المس�لمين، مث��ل قن�اة

 .«ح��رب أهلي��ة»، أو عل��ى ش��ن  »تحرض على العنف«) التي )1(»25«مصر 
 «الخ��وان المس��لمين»وقد ورد في أخبار بعض المصادر أن بعض زعماء 

 يستعدYون للمواجهة العنيفة، ويتشاورون فيما بينهم عل��ى إمكاني��ة إنش��اء
 خاص بهم. «مجلس حربي»

 خارط�ة«ح)- ورغ��م أن الجم��اهير المص��رية الث�ائرة ص�ادقت عل�ى 
  ال��تي طرحه��ا الجي��ش، ف��إن هت��ه الجم��اهير ل زال��ت تحت��اط م��ن»الطريق

 احتم��ال ع��ودة العس��كر إل��ى  الهيمن��ة عل��ى الحك��م. وم��ن ب��اب الف��تراض
 النظ��ري، لي��س مس��تحيل أن ت��دفع الح��داث فيم��ا بع��د الجي��ش إل��ى
 الستيلء على السلطة، بسبب فراغ الساحة السياسية من فاعل سياس��ي
 آخر قادر على تولي تدبير أمور الدولة. لكن مجمل الملحظي��ن يق��رون أن

 وف��ي حال�ة إذا م�ا. لحتك��اره للس��يطرة عل��ى الحك��م أو الجيش لم يخط��ط
 عاد الجيش إلى الستيلء على الدولة، وإلى احتكار السلطة، وإل��ى ف��رض

 » التابع��ة للخ��وان المس��لمين، ك��انت ت��داع ش��تائم، وإه��اب25«مص��ر م��ن القن��اة التلفزي��ة  1
 فكري، وك��ذلك تهدي��دات بالقت��ل، ودع��وات إل��ى الستش��هاد، ودع��وات للهج��وم عل��ى مواق��ع

للجيش.
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 هيمنته على المجتمع، فإن الشعب الذي أسقط اس��تبداد حس��ني مب��ارك،
 ثم أسقط استبداد محمد مرسي، قادر على خوض الثورة م��رة أخ��رى ض��د

 هذا الستبداد المحتمل الجديد للجيش.
 خ)- إن إزاح���ة محم���د مرس���ي م���ن رئاس���ة الجمهوري���ة ل تعن���ي
 بالضرورة إقصاء تيار الخوان المسلمين م��ن الحك��م. وإنم��ا تعن��ي منعه��م
 م��ن بن��اء هيمنته��م الطويل��ة الم��د عل��ى الس��لطة، وعل��ى الدول��ة، وعل��ى
 مؤسساتها. فقد عب ر مجمل الفاعلين السياسيين، بما فيهم الجيش، على

  ''الخوان المسلمين'' في الحياة السياسية للبلد، عبر آلي��ةإشراكضرورة 
 . وما دام��تتفصل بين العمل الديني الدعوي والعمل السياسيجديدة 

 التيارات السلمية تحظى بتأيي��د فئات ش��عبية هام��ة، ف��إنه ل يح��ق لي
 فاعل سياسي أن يتجاه��ل ه��ذه التي��ارات الس��لمية، أو أن يحرمه��ا م��ن

حق المشاركة في مؤسسات الدولة . 
 إرتك$$ب الرئي$$س محم$$د مرس$$ي،د)- وأثن��اء ممارس��ته للحك��م، 

 ، سياس��ية جس��يمةع$$دة أخط$$اء »،جماع$$ة الخ$$وان المس$$لمين«ومع$$ه 
 وتكاثر هذه الخطاء هو الذي دف��ع الش��عب إل��ى التم��ر د، وعج ��ل ب��الثورة.

 «الخ��وان المس��لمين» ب��احتراموأبرز هذه الخطاء م��ا يل��ي : ع��دم ال��تزام 
 عج��ز ف��ي تس��يير البلد؛ ك��ان محم��د مرس��يقواع��د اللعب��ة الديمقراطي��ة؛ 

 ''دمية'' لمكتب الرش��اد ل��دى ''جماع��ة الخ��وان المس��لمين''؛ إع��ادة إنت��اج
 «الخ��وانالستبداد القديم؛ إقصاء الف��اعلين السياس��يين ال��ذين يخ��الفون 

  ف�ي ال�رأي أو ف�ي المعتق�دات؛ المي�ول إل�ى ف�رض حك��م الف�ردالمسلمين»
 الواحد؛ تصرف الرئيس مرس��ي كزعي��م لتي��ار واح��د، ولي��س كرئي��س لك��ل
 المصريين؛ اس��تغلل ال��دين ف��ي السياس��ة؛ ت��برير مواق��ف سياس��ية ب��إرادة
 إلهية؛ تهج م الرئيس مرسي على استقللية القضاء؛ وقام مرسي بانقلب
 على المحكم��ة الدس��تورية؛ وغي ��ر الن��ائب الع��ام؛ وأص��در إعلن��ا دس��توريا
 يتناقض مع الدستور؛ لجأ الرئيس مرسي إلى تحص��ين قرارات��ه؛ عج��ز ف��ي
 مجال إدارة سيناء؛ عجز في ت��وفير البنزي��ن والكهرب��اء؛ يش��تكي الف��اعلون

  كانوا يت�فقون معه�م عل�ى أش�ياء»الخوان المسلمين«السياسيون من أن 
  بممارس��ة الم�راوب��ة»الخ��وان المس��لمين«ثم يفعلون أشياء أخرى؛ إته��ام 
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 الخ��وان«والك��ذب؛ ح��تى ''ح��زب الن��ور'' الس��لفي يش��تكي م��ن انتهازي��ة 
 نظ���ام خلف���ة« يحلم���ون بإقام���ة »الخ���وان المس���لمون«؛ »المس���لمين

 الخ��وان« في مص��ر؛ المس��ئولون ف��ي الدول��ة ال��ذين ينتم��ون إل��ى »إسلمية
 الس��بقية لخدم��ة مص��الحهم الحزبي��ة الخاص��ة عل��ىيعط��ون » المس��لمين

 خدمة مصالح عموم الشعب؛ إتخاذ إجراءات قمعي��ة متع��ددة؛ قت��ل ع��دد
 من الشبان أم��ام قص��ر مرس��ي؛ تزوي��ر بع��ض النتخاب��ات؛ جم��ع الرئي��س
 مرسي في ي�ده س�لطات ك�ثيرة؛ محاول�ة بن��اء دول�ة ديني�ة ب�دل م�ن دول�ة
 مدنية؛ محاولة ''أخونة'' الدول��ة ع��بر تعيي��ن أنص��ار الخ��وان ف��ي ال��وزارات

 )2(»الجه��اد«والمحافظات؛ تحدث مرسي عن إمكانية مش��اركة مص��ر ف��ي 

 في سوريا إلى جانب التيارات ''السلمية'' بهدف إسقاط الرئيس السوري
 بشار السد؛ إثارة طائفية السنYة ضد الشيعة؛ أثار مرس��ي احتم��ال اللج��وء
 الى عمل عسكري لمنع بناء سدY تبنيه إثيوبيا على نه��ر الني��ل؛ المخ��اطرة
 بإشراك الجيش في صراعات في المنطقة دون التشاور مسبقا م��ع قي��ادة

الجيش؛ إلى آخره. 
 ) أن الث$$ورة تح$$دث دائم$$ا ض$$د1:  يتض$$ح ممZ$$ا س$$بق م$$ا يل$$ي

 ) أن التقيZ$$د المطل$$ق بش$$رعية2ش$$رعية قانوني$$ة أو انتخابي$$ة قديم$$ة. 
 )3قانونية أو انتخابية قديمة يcع$$دم إمكاني$$ة قي$$ام أي$$ة ث$ورة سياس$$ية. 

 عن$$دما تح$$دث ث$$ورة جدي$$دة فإنه$$ا ت$$أتي بش$$رعية قانوني$$ة أو انتخابي$$ة
 ) أن الشرعية القانونية، أو شرعية النتخابات، تكون قائمة4جديدة. 

 ، أو منص��رف إل��ى أعم��الهما دام الشعب راض ع$$ن الوض$$اع الموج$$ودة
 لكن حينم$$ا يخ$$رج المس$$ئول المنتخk$$ب ع$$ن ح$$دوداليومية العتيادية. 

 حينم$$ا يث$$ور أم��ام الن��اخبين، أو البرنام$$ج (التعاق$$د) ال$$ذي تعهZ$$د ب$$ه
 ف$$إن الش$$رعية المعن��ي، الشعب ضد ت$$دبير أو سياس$$ات ه$$ذا المس$$ئول

 ،القانوني$$ة، أو ش$$رعية النتخاب$$ات، تص$$بح ف$$ورا متج$$اوزة، ب$$ل لغي$$ة
 ويغدو الشعب م$$ن جدي$$د ه$$و المص$$در الوحي$$دفترجع الكلمة للشعب، 

.            للسيادة، وللسلطة، وللقوانين، وللمشروعية

 ف��ي» للجه��اد«، نظم في القاهرة لقاء جمع عددا من الفقهاء، دعوا في��ه 2013 يونيو 16في  2
سوريا. 
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 : المجتم$$ع يتط$$ور باس$$تمرار، ويعي$$ش خلص$$ة ه$$ذه المس$$ألة
 أزمن$$ة متوالي$$ة ومختلف$$ة. وك$$ل زم$$ان (م$$ن بي$$ن أزمن$$ة المجتم$$ع) ل$$ه
 ش$$رعيته. ف$$ي زم$$ان الس$$لم، أو الس$$تقرار، تق$$وم ش$$رعية الق$$انون، أو
 شرعية النتخابات. وعندما يحتدم الصراع الطبق$$ي، أو تت$$أزم أوض$$اع
 المجتم$$ع، تنه$$ض حرك$$ات ثوري$$ة، أو تنفج$$ر ث$$ورة سياس$$ية وثقافي$$ة،
 فتسقط شرعية القانون السابقة، وتبطل شرعية النتخابات الماض$$ية،
 وتق$$وم مقامه$$ا ش$$رعية الث$$ورة الجدي$$دة، فتحق$$ق الث$$ورة طموحاته$$ا،
 وتشيZد هذه الثورة مؤسسات نظام سياسي جدي$$د. ث$$م تس$$تنفد الث$$ورة
 مهامها، وتتجسZد شرعية الثورة الحديث$$ة ف$$ي ق$$وانين جدي$$دة وثابت$$ة،
 وتح$$ل مح$$ل ش$$رعية الث$$ورة المنتهي$$ة ش$$رعية قانوني$$ة جدي$$دة، أو
 تعوwضها ش$$رعية النتخاب$$ات الحديث$$ة. وهك$$ذا دوالي$$ك. هك$$ذا يتط$$ور
 المجتمع. وهذا مبدأ، أو قانون آخ$$ر، م$$ن بي$$ن الق$$وانين ال$$تي تتحكx$$م

  ).3(في تطور المجتمع

عبد الرحمان النوضة
، بالدار البيضاء، المغرب)2013 يوليوز 11(وحرر في يوم الخميس 

 (هذا الن�ص ه�و مقتط�ف م�ن كت�اب ''كي�ف نس�قط  الس�تبداد''. ويمك�ن
:  تحميله بالمجان من الموقع اللكتروني التالي

http://LivresChauds.Wordpress.Com )

 في مجال القوانين التي تتحكم في تطور المجتمع، أنظر الكت��اب الت��الي (باللغ��ة الفرنس��ية)، 3
ويمكن تنزيله بالمجان من مدونة الكاتب : 

Abderrahman  Nouda,  ''Le  Sociétal'',  Édition  de  l'auteur, 
téléchargeable  à  partir  du  site : 

http://LivresChauds.Wordpress.Com
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