
 ''مصر : ضد استبداد الخوان المسلمين، وضد  استبداد العسكر''

 (عبد الرحمان النوضة). ء

�وان:)1(أشكر عبد المالك الجناتي على تعليقه��ل عن�  على وثيقتي التي تحم
�كل2013''مصر ��ه إل  بش��م أر تعليق� : شرعية النتخابات أم شرعية الثورة''. ل

متأخر. ورغم مرور شيء من الوقت، أجيب كما يلي: 
�تي2013 يونيو 30 كتبت  وثيقتي تقريبا إباان سخخونة أحداث مصر في )1�  ال

 أطاحت بحكم ''الخوان المسلمين''. حيث  لم تكن آنذاك تت ضح كل المور. وبعض
الجوانب التي أشار إليها عبد المالك الجناتي لم تت ضح إل  فيما بعد. ء

�ار)2��ى أنص�  كان الغرض الساسي من وثيقتي المذكورة أعله هو الراد عل
�لمي''��ابق ''الس� ''الخوان المسلمين''، الذين كانوا يزعمون أن كون الرئيس الس
�ة، أو��رعية مطلق� محمد مرسي ومن معه منتخبين من طرف الشعب، يعطيهم ش
�ى� أبدية، وأنه ل يحق لحد، بما فيه الشعب، أن ينتقدهم، أو أن يثور ضدهم. وعل
�وان��م ''الخ��د حك��ار ض��ري ث� خلف ذلك، توضاح الوثيقة أن الشعب المص
�ارك��ني مب� المسلمين''، وأسقطهم نظامهم السياسي المستبد، مثلما أسقط نظام حس

 كتب عبد المالك الجناتي على ''الفيسبوك'' : هاهي قد مرت الن ثلثة اسابيع على الثورة المزعومة فهل   1
 ل زالت تبدو لك ثورة يا استاذ عبدالرحمن ام هي عودة نظام مبارك بحذافيره ورجال امنه المتمرسين علي

 التعذيب وهتك اعراض المساجين وتزوير النتخابات ومحاربة لرهاب الفلسطيني طبعا. مع كامل احترامي فان
 مقالتك تبريرية ومتحيزة لسباب ايديولوجية صرفة ول تمت باي صلة للتحليل السياسي الذي هو ابعد عن ان

 يشتق فقط من القناعات الشخصية ... النظام في مصر كان لزال مباركيا ولم يكن اخوانيا ال من جهة المناصب
السياسية التي احتلها اخوانيون اما من حيث البنية السلطوية فلزالت مباركية عذراء. ء



 المستبد، وأنه من حق الشعب أن يسقط حكم ''الخوان المسلمين''، تماما مثلما أسقط
حكم حسني مبارك. ء

  في مصر هي2013 يونيو 30 بعد مرور الوقت، يتضح اليوم أن أحداث )3
 أحداث مرك بة، حيث تحتوي على عداة أشياء متباينة، وتتكوان على القل من شيئين

اثنين : 
�لمي''��ي ''الس��ام السياس�    أ) ثورة شعبية ظاهرة وعارمة، أرادت إسقاط النظ

المستبد الذي أقامه ''الخوان المسلمون''. 
�م��قاط حك�    ب) ثورة مضادة خفية، تقودها مؤسا�سة الجيش، وتنخرط في إس
 ''الخوان المسلمين''، وتريد في نفس الوقت الراكوب على الثورة بهدف إيقاف، أو

. 2011إلغاء، السيرورة الثورية التي بدأت في يناير 
     وهاتان الثورتان تتداخلن فيما بينهما، وت�تنافس، وتتصارع، كل واحدة منهما

مع الخرى. ء
�ش2013 يونيو 30 إبان أحداث )4��ائر أن الجي�  في مصر، ظن الشباب الث 

�ورةتبينن فيما بعدجاء إلى جانبهم لكي يناصرهم. لكنه �  أن الجيش ناصر هذه الث
�ورة� لكي يستولي عليها، ثم لكي يحرافها عن مجراها الصلي، ولكي يحوالها إلى ث
 مضادة ت عيد مؤسا�سة الجيش إلى الحكم. وذلك تماما مثلما فعلت حركة ''الخوان

�ي ��ت2011المسلمين''، التي إلتحقت هي أيضا بشكل متأخ ر بالثورة ف� ، وفرض
 تحويلها من (ثورة من أجل الديموقراطية) إلى (ثورة من أجل الشريعة السلمية).

ء   
 ، لم تكن فقط ثورة ضد حكم2011 لقد أدركت قيادة الجيش أن ثورة يناير )5

�سة���م مؤسا� حسني مبارك، وإنما كانت أيضا ثورة ضد حكم العسكر، وضد حك
�رية��ة المص��ل البرجوازي� الجيش. فأقدمت هذه المؤسسة على التحالف مع مجم
�لطة��ادة الس� الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، بهدف إيقاف سيرورة الثورة، وإع

المطلقة لقيادة الجيش. ء  
�ا2013 يونيو 30 الفئات التي كانت سبااقة إلى شنا ثورة )6��ي خصوص�  ه

�ل� فئات الشباب الثوري، وجماهير العمال، والحرفيين، والمأجورين الصغار، وك



�اير��ورة ين� الجماهير التي أدركت أن حزب ''الخوان المسلمين'' استولوا على ث
�وري2011� ، وحرافوها عن مسارها الصلي. لكن سرعان ما التحق بهذا المد الث

�اق��تبداد ونف��ن اس��رارت م� جماهير أخرى تتكوان من مجمل الشرائح التي تض
''الخوان المسلمين''. ء  

�ن،)7��ومال، واليم�  كل هذه التجارب الماضية (في مصر، والسودان، والص
�تين،� والجزائر، وسوريا، والعراق، وكذلك في بلدان أخرى مثل الشيلي، والرجن

 الجيش، ومهما كان وطنيا أو متحمنسا، فإنهإلى آخره) كلها تؤك د مرة أخرى أن 
�دبير��ة، أو لت��يير الدول��ر كفء لتس� يبقى غير مؤهل لممارسة السياسة، وغي

�ة،القتصاد.�  فبالحرى أن يقود الثورة المجتمعية. وكل ما تدخ ل الجيش في السياس
�ي� أو سيطر على الدولة، أو على القتصاد، فإن نتائج ذلك التدخل تكون دائما ه
�وقت،� الزمة، ثم الستبداد، ثم الفلس. فيصبح هكذا الجيش فاشل،، وفي نفس ال

�وفي السياسة، وفي الدفاع الوطني. � ودور كل جيش هو الدفاع الوطني، وليس ه
 ، أو التدبير القتصادي. ومهمة الجيش الساسية هي مهنة الحرب،الحكم السياسي

�رةوالتركيز على تهييء الدفاع عن الت راب الوطني واستقلله، و��ت إم��ك تح� ذل
 ء  السلطة السياسية التنفيذية (المدنية) المنتخبة ديمقراطيا.

�ر،)8��ي مص��كر ف��م العس�  إذا كان موقف السيد الجناتي هو معارضة حك
 ومعارضة استبداد مؤسسة الجيش، ومعارضة الرادة اليمينية التي أتى بها الجيش،
 فأنا أسانده تماما. وإذا كان السيد الجناتي ضد الثورة التي أطاحت بالنظام السياسي
 الذي أقامه حزب ''الخوان المسلمين''، فأنا أخالفه، وأضيف أن حكم ''السلميين''
 ليس مقدسا، في أي بلد كان، وأنه من حق الشعب أن يثور ضد ''السلميين''، أو

�ةضد غيرهم، ولو كانوا منتخبين. لن ��ن أي��ى م� سيادة الشعب هي أعلى وأول
�نشرعية مكتسبة من خلل انتخابات ماضية��ري تكم� . ومصلحة الشعب المص

�رارة� اليوم في انسحاب الجيش إلى ثكناته، وفي الرجوع إلى سيرورة ثورية، متح



�يا��ا سياس��ج، نظام� من استبداد ''الخوان المسلمين''، لكي تبني سلميا، وبالتدري
ديمقراطيا، مثلما يحدث الن في تونس. ء

�ي)9��كالها، أو ف�  يجب أن ننتبه إلى أن الحركات ''السلمية'' تختلف في أش
 خطاباتها المرحلية، لكن جوهرها العقائدي واحد. فكل الحركات ''السلمية'' تحمل
�د��وير. وتري� منظومة فكرية مطلقة، ومغلقة، وجامدة، وغير قابلة للنقاش أو للت ط
�ات��وفر الحرك� فرض الفكر الواحد المطلق، وبواسطة العنف، والرهاب. ول تت
�رض��د ف� ''السلمية'' على أي برنامج سياسي سوى ''الشريعة السلمية''. وتري

�ط. ��ادة فق��لتطبيق ''الشريعة السلمية'' بالقوة. وتريد تسخير المواطن للعب� وك
�ي.��ري، والسياس� الحركات ''السلمية'' تؤدي حتما إلى الستبداد الدنيني، والفك
�ن :� وتؤدي دائما وفي آخر المطاف إلى الحرب الهلية. وهو ما حدث في كل م
�ن،� أفغانستان، وباكستان، والعراق، والصومال، والسودان، وسوريا، وليبيا، واليم
�رب إن��ي المغ��تقبل ف��ي المس� والجزائر، إلى آخره. وهو ما قد يحدث أيضا ف

 فل خلص إل  عبر فصل الدنين عن الدولة، وعناستمرت المور كما هي اليوم. 
 ءالسياسية.

 ). ء2014الول    أكتوبر تشرين23عبد الرحمان النوضة ( الخميس ، 


	''مصر : ضد استبداد الإخوان المسلمين، وضدّ استبداد العسكر''

